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Tavoite

• Kilpailukykystrategiassa määritellään metropolialueen (tässä yhteydessä 
Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) kansainvälisen kilpailukyvyn 
kannalta tärkeät kehittämisen painopistealueet ja tarvittavat toimenpiteet

• Strategia tähtää merkittävien, korkeaan osaamiseen ja tutkimukseen 
perustuvien ulkomaisten investointien, kansainvälisten yritysten ja uusien 
työpaikkojen tuntuvaan lisäämiseen metropolialueella

• Strategia luo perustan valtion ja metropolialueen sopimusperustaiselle 
yhteistyölle metropolialueen kilpailukyvyn kehittämiseksi. Strategian 
toteutumisen kautta vaikutetaan samalla myönteisesti myös muiden 
Helsingin seudun kuntien elinkeinojen kehittymiseen ja seudun kuntien 
yhteistyön lisääntymiseen metropolialueen kanssa. 

2JKMM ArkkitehditKirnu - Shanghai EXPO 2010



Metropolialueen kilpailukyvyn määrittely

• Metropolialueen kilpailukyky

– Kaupunkien kyky ja taito yhdessä rakentaa muutostilanteessa 
pitkäjänteisesti kehitys- ja toimintaympäristöjä, jotka houkuttelevat 
ja sitovat metropolialueelle uusia omilla markkinoillaan 
kilpailukykyisiä yrityksiä, investointeja ja osaavia ihmisiä

• Ydinkysymyksiä

– Metropolialueen houkuttelevuus ja kiinnostavuus sekä yksilöiden että 
yritysten näkökulmasta

– Toimet, joilla ihmiset, yritykset ja investoinnit saadaan juurtumaan 
alueelle

3Parviainen ArkkitehditHelsinki-Vantaa ulkomaanterminaali



• Strategia on hallituksen metropolipolitiikan kärkihankkeita ja sillä 
on yhteys valtakunnalliseen innovaatiopolitiikkaan sekä osaamisen 
kehittämiseen ja metropolialueen kansainväliseen markkinointiin

• Strategiassa keskitytään erityisesti syventämään kaupunkien 
roolia metropolialueen kilpailukyvyn vahvistamisessa

• Strategia muodostaa kokonaisuuden, jota täydentävät Helsingin 
seudun innovaatiostrategia sekä kaupunkien omat 
kilpailukykyohjelmat

• Painopisteiksi valitaan sellaiset lisäarvoa tuottavat teemat ja 
toimenpiteet, jotka eivät sisälly riittävässä määrin olemassa 
oleviin muihin strategioihin ja ohjelmiin (mm. MAL)

Kilpailukykystrategian rajaus ja suhde kansallisiin 
sekä seudullisiin ohjelmiin ja strategioihin
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Strategiatyön aikataulu

Kevät 2007 Toimeksianto pks-kaupunginjohtajilta

Talvi 2008 Kaupungit tunnistavat omat vahvuutensa ja 
kehittämistarpeensa 

Kevät 2008 Sidosryhmähaastattelut ja kilpailukykyä taustoittavat 
asiantuntijamuistiot, strategian painopisteiden valinta 

6.6.2008 Pks-kaupunginjohtajat hyväksyvät strategian painopisteet 

17.9.2008 Kaupunkien edustajille suunnattu työpaja 

22.10.2008 Culminatumin neuvottelukunnan, Culminatumin hallituksen 
sekä pks-elinkeinoryhmän yhteinen keskustelutilaisuus

Marraskuu 2008 Pks-kaupunginjohtajien hyväksyntä 11.11.
Metropolipolitiikkasihteeristö (aiesopimus)
Pks-neuvottelukunnan käsittely

Joulukuu 2008 / 
tammikuu 2009

Kaupunkien päätöksenteko

Tammikuu 2009 - Toteuttamissuunnitelman laatiminen ja strategian
jalkauttaminen
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Strategian painopisteet
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SRV Viitoset

SARC ArkkitehtitoimistoTapiola Towers



1. Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

2. Hyvän elämänlaadun sekä viihtyisän ja turvallisen 
elinympäristön rakentaminen

3. Käyttäjälähtöisten innovaatioympäristöjen 
vahvistaminen ja julkisten hankintojen kehittäminen

4. Metropolialueen kansainvälistyminen ja kytkeytyminen 
globaaleihin verkostoihin

Strategian painopisteet
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Suurpellon Markkinointi Oy / Adactive OySuurpelto

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen 
vahvistaminen
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• Koulujärjestelmää kehitetään kohti kansainvälistä huipputasoa 
kaikilla koulutuksen tasoilla perusopetuksesta korkeakouluihin 
saakka 

• Rakennetaan uusia yhteistyön muotoja oppilaitosten ja 
elinkeinoelämän välille 

• Parannetaan kaupunkien välistä yhteistyötä kampusverkoston 
toiminnan, työnjaon ja keskinäisen vuorovaikutuksen 
kehittämiseksi

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen 
vahvistaminen

ARK-house arkkitehditKumpulan kampus
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• Tiivistetään yhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa 
niiden osallistumiseksi kilpailukykystrategian toteuttamiseen

> Kaupungit tekevät yhteistyösopimuksen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa 
kilpailukykystrategian toimenpiteiden toteuttamiseksi

Kehittämislinjauksia ja toimenpide-ehdotuksia
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• Kaupungit nopeuttavat kampusten välisiä joukkoliikenneyhteyksiä ja edistävät 
opiskelijoiden asumismahdollisuuksia yhtenäisen kampusalueverkoston luomiseksi 
yliopistojen ja korkeakoulujen välille

• Kaupungit tukevat Aalto-yliopiston toimintaa ja kansainvälistymistä tarjoamalla 
ulkomaalaisille opiskelijoille ja vieraileville tutkijoille asuntoja

Kaupungit ja valtio

> Kaupungit parantavat pääkaupunkiseudun korkeakoulukampusten välisiä joukkoliikenneyhteyksiä  
luomalla yhdessä valtion kanssa erityisen Campus Shuttle –kutsubussijärjestelmän kampusten sisäiseen ja väliseen 
liikenteeseen (2011)

> Kaupungit laativat yhdessä valtiovallan ja asuntosektorin toimijoiden kanssa toimintasuunnitelman ulkomaalaisia 
asiantuntijoita ja opiskelijoita varten suunnatun tilapäisen asumisen markkinoiden kehittämiseksi (2009)

Kaupungit yhdessä

> Kaupungit parantavat korkeakoulukampusten välisiä joukkoliikenneyhteyksiä yhdessä  uuden Helsingin seudun 
liikennekuntayhtymän kanssa
– nopeuttamalla tiedelinjaa 506 reittimuutoksella Kumpulassa (2010)
– perustamalla tarvittaessa uusia linjoja, joilla liitetään myös ammattikorkeakoulukampukset toisiinsa (2010)
– varustamalla bussilinjat uusimmalla mobiiliteknologialla ja organisoimalla niihin käyttäjälähtöisiä testihankkeita (2011).

Kaupungit 

> Helsinki kehittää ydinkeskustaa seudun kampusten opiskelijoiden yhteisenä kohtaamispaikkana yhdessä 
ylioppilaskuntien kanssa 

> Kaupungit kaavoittavat ja luovuttavat keskeisiltä paikoilta tontteja opiskelija-asuntotuotantoon
– Helsinki sijoittaa Hesperian torneihin opiskelija-asuntoja
– Espoo lisää opiskelija-asuntotuotantoa ja käynnistää tutkijaresidenssin rakentamisen Otaniemeen
– Vantaa kehittää opiskelija-asumista Marja-Vantaalle

Kehittämislinjauksia ja toimenpide-ehdotuksia
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• Metropolia- ja Laurea-ammattikorkeakoulujen sekä toisen asteen 
ammatillisen koulutuksen kampusrakenne ja koulutustarjonta ratkaistaan 
siten, että ne vahvistavat metropolialueen kansainvälistä kilpailukykyä ja 
kiinnostavuutta opiskeluympäristönä

Kaupungit ja valtio

> Kaupungit luovat ja vakiinnuttavat  ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen 
koulutustarjontaa varten (työvoima- ja osaamistarpeiden) ennakoinnin ja ennakointitiedon 
hyödyntämisen toimintamallit yhdessä valtion kanssa. Työ aloitetaan ESR-rahoitteisessa Helsingin seudun 
työelämätarpeita vastaava koulutus  –hankkeessa (2009-2010).

Kaupungit yhdessä

> Kaupungit muodostavat yhteisen näkemyksen kunnallisten ammattikorkeakoulujen kampusrakenteesta ja 
kytkeytymisestä yliopistokampuksiin (2009)

Kehittämislinjauksia ja toimenpide-ehdotuksia



14

• Kaupungit sopivat yhdessä kansainvälisten koulujen riittävästä määrästä, 
sijaintipaikoista ja laadusta sekä huolehtivat peruskoulujen ja lukioiden 
kielivalikoiman monipuolisuudesta metropolialueella

Kaupungit yhdessä

> Kaupungit laativat selvityksen kansainvälisen koulutustarjonnan lisäämisestä (2009)

> Kaupungit selvittävät peruskoulujen ja lukioiden kielivalikoiman riittävyyden (2009)

Kehittämislinjauksia ja toimenpide-ehdotuksia
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Painopiste 2: Hyvän elämänlaadun sekä viihtyisän ja 
turvallisen elinympäristön rakentaminen

16Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi TikkaFinlandiapuisto



Painopiste 2: Hyvän elämänlaadun sekä viihtyisän ja 
turvallisen elinympäristön rakentaminen

Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka

Myllypuron puukaupunki

• Elämänlaatutekijät houkuttelevat metropolialueelle uusia asukkaita 
ja sitovat alueella jo asuvia 

• Elämänlaatutekijöihin kuuluvat 

– Asuin-, työskentely- ja elinympäristön viihtyvyys

– Turvallisuus

– Korkeatasoiset palvelut kuten koulutus-, kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-
ajanpalvelut

– Vetovoimainen ydinkeskusta 

• Kaupungit valitsevat edellä mainituista lähtökohdista tärkeimmät 
asuinympäristöt, joita ne kehittävät ja markkinoivat pohjautuen 
metropolialueen kilpailukykynäkökulmaan 
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• Helsinki kehittää Jätkäsaarta, Kalasatamaa, Kruunuvuorenrantaa ja 
Östersundomia maailmanluokan rantarakentamisen alueina 

• Helsinki mahdollistaa kävelykeskustan laajentamisen ja osittaisen kattamisen 
sekä investoi Finlandia-puiston ja Eteläsataman alueen kehittämiseen

• Espoo kehittää Tapiola-Otaniemi-Keilaniemi -kokonaisuutta kulttuurin, työn ja 
opiskelun sekä aktiivisen vapaa-ajan monipuolisena keskittymänä ja 
puutarhakaupunkimaisena asuinalueena 

• Vantaa rakentaa Marja-Vantaasta kansallisen ekologisen rakentamisen 
mallialueen

Kaupungit ja valtio

> Asumisen osaamiskeskus koordinoi hanketta, jossa perustetaan asuntorakentamisen verkosto 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.  Hankkeessa luodaan myös asiakaslähtöinen, yrityksiä ja loppukäyttäjiä 
palveleva ympäristöä säästävien ratkaisujen toimintamalli, jossa tiedon tarvitsijat ja käyttäjät kohtaavat. 
Toimintamallia hyödynnetään erityisesti Jätkäsaaren, Kalasataman, Kruunuvuorenrannan , Östersundomin,  
Tapiola-Otaniemi-Keilaniemen ja Marja-Vantaan kehittämisessä.

Kehittämislinjauksia ja toimenpide-ehdotuksia
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• Kaupungit sopivat vuosittain yhteistyöstä kulttuuri- ja muiden tapahtumien 
järjestämisessä, tarjonnassa, markkinoinnissa sekä yhteistyöstä 
kulttuuripalvelujen kehittämisessä ja matkailussa

Kaupungit ja valtio

> Kaupungit kehittävät yhdessä valtion kanssa metropolialueesta pitkäjänteisesti ’Design Cityä’ (2009)

> Kaupungit sopivat yhdessä valtion kanssa kansallisesti merkittävien tapahtumaympäristöjen sekä  tiede- ja 
kulttuurilaitosten  tukemisesta, esim. Olympiastadion, Emma ja Heureka (2009)

Kaupungit yhdessä

> Kaupungit kehittävät metropolialueesta pitkäjänteisesti ’Design Cityä’:
– kaupungit hakevat yhdessä alan toimijoiden kanssa World Design Capital asemaa vuodeksi 2012

> Kaupungit valitsevat metropolialueen tulevat suuret tapahtumat, jotka toteutetaan seudullisina sekä 
valmistellaan toimenpideohjelma (2009)

> Kaupungit tekevät pääkaupunkiseudun yhteiseen matkailun kehittämissuunnitelmaan konkreettisen 
toimenpideohjelman (2009)

Kaupungit

> Kaupungit kehittävät metropolialueesta pitkäjänteisesti ’Design Cityä’:

– Helsinki jatkaa Arabianrannan Art and Design Cityn kehittämistä muotoilun huippukeskittymänä (2009)

– Espoo valmistelee suunnitelman WeeGee –ympäristön toiminnallisesta kehittämisestä vetovoimaisena 
kulttuuri-, taide- ja tapahtumaympäristönä osana T3 –strategiaa (2009)

– Vantaa  vahvistaa Heurekaa  kansallisena tiedekeskuksena ja kansainvälisenä tapahtumaympäristönä (2009)

Kehittämislinjauksia ja toimenpide-ehdotuksia
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Painopiste 3: Käyttäjälähtöisten innovaatioympäristöjen 
vahvistaminen ja julkisten hankintojen kehittäminen

21JKMM ArkkitehditMoby Dick – Heurekan tulevaisuushanke
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• Innovaatioympäristö

– Alueellinen tai temaattinen toimintaympäristö, jonne on keskittynyt 
monialaista osaamista, kasvuhakuisia yrityksiä sekä kansainvälisesti 
verkostoituneita tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatioita 

• Kaupungit tukevat valittujen toimintaympäristöjen kehittymistä, 
keskinäistä työnjakoa ja verkostoitumista sekä kehittävät omia julkisia 
hankintojaan

Painopiste 3: Käyttäjälähtöisten innovaatioympäristöjen 
vahvistaminen ja julkisten hankintojen kehittäminen

Arkkitehtitoimisto A-KonsultitOtaniemen metroasema



23

Alueellisten innovaatioympäristöjen valinnat ja kehittäminen

• Helsinki kehittää ydinkeskustaansa kohtaamispaikkana ja 
yliopistokampuksiaan käyttäjälähtöisinä innovaatioympäristöinä

> Helsinki luo edellytyksiä Meilahden kampuksen ja Viikin tiedepuiston kehittämiseksi life science -alan 
osaamisen huippukeskittyminä ja kehittää Arabianrantaa maailmanluokan  käyttäjälähtöisenä 
innovaatioympäristönä yhdessä yritysten, korkeakoulujen ja muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi Helsinki 
selvittää mahdollisuuksia kehittää Kumpulan kampusta  yliopiston osaamiseen tukeutuvien yritysten 
sijaintipaikkana.

• Espoo kehittää Otaniemi-Keilaniemi-Tapiola -kokonaisuutta tieteen, talouden 
ja taiteen vuorovaikutukseen perustuvana uutta luovana keskittymänä

> Espoo valmistelee suunnitelman T3-strategian toteuttamisen edellyttämistä konkreettisista toimenpiteistä ja 
rakenteellisesta kehittämisestä 3-5 vuoden tähtäyksellä (2009)

• Vantaa kehittää Marja-Vantaata kansainvälisenä ICT- ja ympäristöteknologian 
kehittämisympäristöinä ja Aviapolis-aluetta lentoliikenteen keskiönä siten, 
että lentokenttäalueen vahvuudet tulevat kansallisesti hyödynnettyä 

> Vantaa käynnistää Marja-Vantaan hankevalmistelun (2009)

Kaupungit ja valtio

> Kaupungit hyödyntävät lentokenttäalueen vahvuutta ja pyrkivät vaikuttamaan uusien lentoreittien 
syntymiseen elinkeinopoliittisesta näkökulmasta yhdessä valtion kanssa

Kehittämislinjauksia ja toimenpide-ehdotuksia
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Seudulliset temaattiset innovaatioympäristöt: 

• Digitaaliset palvelut: Forum Virium (Helsinki)

• Hyvinvointi- ja terveyspalvelut: Active Life Village (Espoo)

• Logistiikka: RFID Lab Finland ja Anturikeskus Sensor Center (Vantaa)

Kehittämislinjauksia ja toimenpide-ehdotuksia

JKMM ArkkitehditTanssipaviljonki
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• Valitut temaattiset ympäristöt ovat seudullisia ja niistä muodostuu yhteinen 
strateginen tutkimus- ja kehitysagendakokonaisuus. 

Kaupungit ja valtio

> Kaupungit ja valtio hyödyntävät yhdessä  seudullisia temaattisia innovaatioympäristöjä kansallisen 
innovaatiostrategian toteuttamisessa (2009)

Kaupungit yhdessä

> Kaupungit panostavat omien toimintojensa innovaatioiden aikaansaamiseen ja organisoivat niitä edistäviä 
yhteisiä kehityshankkeita temaattisiin innovaatioympäristöihin kuten Active Life Villageen, RFID Lab Finlandiin 
ja Anturikeskus Sensor Centeriin sekä Forum Viriumiin (2009)

> Kaupungit, yliopistot ja ammattikorkeakoulut määrittelevät temaattisiin innovaatioympäristöihin liittyvän
alueellisen tutkimus- ja kehitysagendan osana yhteistyösopimustaan (2009)

Kehittämislinjauksia ja toimenpide-ehdotuksia
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Kehittämislinjauksia ja toimenpide-ehdotuksia

• Seudullisuus ja kaupunkien osallisuus hankkeisiin toteutuu ensisijaisesti 
siten, että Culminatum Innovation sijoittaa soveltuvien toimintojensa 
toteutuksen ja resurssit valittuihin ympäristöihin. Kaupunkien 
mahdollinen osakkuus ja muu suora omistus toistensa temaattisissa 
ympäristöissä toteutuu Culminatumin kautta. 

Kaupungit yhdessä

> Forum Virium Helsinki ja Culminatum tiivistävät yhteistyötään mm. digitaalisten sisältöjen ja 
hyvinvoinnin osaamisaloilla ja kehittävät yhteisiä hankeprosesseja  (2009)

> Espoo ja Culminatum  valmistelevat sopimuksen Culminatumin osallistumisesta Active Life Village Oy:n 
toimintaan (2009)

> Vantaan Innovaatioinstituutti ja Culminatum tekevät useiden osaamiskeskusohjelmien kanssa 
kokonaissuunnitelman yhteistyöstä ja erilaisista projekteista (2009)
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Kehittämislinjauksia ja toimenpide-ehdotuksia

• Kaupungit kannustavat kysyntä- ja käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan 
kehittymistä alueellisissa ja temaattisissa kehitysympäristöissä. Kaupungit 
luovat omilla julkisilla hankinnoillaan kannustavia markkinoita sekä tukevat 
käyttäjien ja kehittäjien yhteisiä innovaatioprosesseja. 

Kaupungit  ja valtio
> Kaupungit ja Culminatum varmistavat, että Innovatiiviset hankinnat –ohjelman tulokset hyödynnetään 

kansallisesti ja kansainvälisesti. Kaupungit ottavat innovatiivisten julkisten hankintojen näkökulman ja siihen 
kannustamisen ohjaavaksi elementiksi palvelutuotannon linjauksissaan (2009).

Kaupungit yhdessä
> Kaupungit panostavat yhdessä kuntapalvelujensa kehittämiseen temaattisissa kehitysympäristöissä

Arkkitehtuuritoimisto B & M Kehärata - Kivistön asema
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Painopiste 4: Metropolialueen kansainvälistyminen ja 
kytkeytyminen globaaleihin verkostoihin

29

Kuudes Kerros Helsinki

Greater Helsinki Promotion
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• Kaupunkien haasteita

– Metropolialueen yhteisten tavoitteiden sekä yhteistyökumppaneiden 
tunnistaminen kansainvälisessä yhteistyössä.

– Alueen tunnettuuden parantaminen.

– Rohkea markkinointi kansainvälisten yritysten ja osaajien 
houkuttelemiseksi. 

Painopiste 4: Metropolialueen kansainvälistyminen ja 
kytkeytyminen globaaleihin verkostoihin

AviapolisHelsinki-Vantaa lentoasema
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• Greater Helsinki Promotion (GHP) hyödyntää metropolialueen kansainvälisessä 
markkinoinnissa systemaattisesti alueellisia ja temaattisia kehitys- ja 
innovaatioympäristöjä, tutkimuksen ja koulutuksen kansainvälisesti vahvoja 
aloja, alueellisia osaamisklustereita ja -keskuksia sekä muita metropolialueen 
vetovoimatekijöitä.  Metropolialue profiloituu avoimien käyttäjälähtöisten 
kehitysympäristöjen edelläkävijänä. 

Kaupungit ja valtio

> Kaupungit ja GHP tekevät ehdotuksen valtiolle Helsingin metropolialueen kansainväliseen markkinointiin 
osallistumisesta (2009)

Kaupungit yhdessä

> GHP:n omistajat ja GHP laativat keskenään runkosopimuksen, jossa määritellään vuosittain GHP:n toiminnan 
painopisteet (2010) 

> Kaupungit, Uudenmaan liitto ja GHP osallistuvat yhdessä Shanghain EXPO 2010 –maailmannäyttelyyn tiiviissä 
yhteistyössä Finpron kanssa 

Kehittämislinjauksia ja toimenpide-ehdotuksia

JKMM ArkkitehditKirnu - Shanghai EXPO 2010
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• Kaupungit käynnistävät kilpailukykystrategiassa määriteltyihin osa-alueisiin 
pohjautuen tavoitteellisen yhteistyön merkittävimpien globaalien 
kaupunkiseutujen ja verkostojen kanssa. Kytkeytyminen kv-verkostoihin
toteutetaan yhteistyössä Culminatumin ja muiden intressikumppaneiden 
kanssa.

Kaupungit yhdessä

> Kaupunkien kansainvälisen toiminnan vastuutahot sopivat yhdessä Culminatumin kanssa tavoitteellisesta 
yhteistyöstä sekä johtamisen, edunvalvonnan ja seurannan työnjaosta Baltic Metropoles(1, Eurocities(2, 
International Regions Benchmarking Consortium(3 ja Technopolicy Network(4 -verkostotoiminnassa 
metropolialueen kansainvälisen kiinnostavuuden ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi (2009)

> Kaupunkien kansainvälisen toiminnan vastuutahot  sopivat  yhdessä GHP:n kanssa  tavoitteellisesta 
kansainvälisestä kaupunkiyhteistyöstä vuosina 2009-2012 koskien ensimmäisessä vaiheessa yhteistyötä 
Pekingin, Shanghain, Jinanin, Soulin ja Pietarin kanssa (2009)

> Kaupungit luovat  Pietarissa sijaitsevalle Helsinki-keskukselle seudullisen toimintamallin ja hyödyntävät 
keskuksen tarjoamia mahdollisuuksia (2009)

> Kaupungit valmistelevat yhdessä merkittävät kansainväliset vierailut kuten Shanghain ja Soulin 
pormestarien vierailut (2009) 

Kehittämislinjauksia ja toimenpide-ehdotuksia

1) Baltic Metropoles –kaupunkiverkostoon kuuluvat Berliini, Kööpenhamina, Helsinki, Malmö, Oslo, Riika, Pietari, Tukholma, Tallinna, Vilna ja Varsova
2) Eurocities-verkostoon kuuluu yli 130 eurooppalaista kaupunkia
3) International Regions Benchmarking Consortium –kaupunkiverkostoon kuuluvat Barcelona, Daejoeng, Dublin, Fukuoka, Helsinki, Melbourne, München, Seattle, 

Tukholma sekä tarkkailijoina Singapore ja Vancouver
4) Technopolicy Network –verkostoon  kuuluu pääasiassa tiedepuistoja ja alueellisia kehitysyhtiöitä Euroopasta, Aasiasta ja Pohjois-Amerikasta
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• Kaupungit edistävät yhdessä kansainvälisten yritysten asettumista ja 
osaajien pysymistä rakentamalla ulkomaalaisille yrityksille ja yritysten 
avainhenkilöille suunnatun seudullisen ohjaus- ja neuvontapalvelujen 
järjestelmän.

Kaupungit ja valtio

> Kaupungit ja valtio varmistavat pääkaupunkiseudun maahanmuuttajien ja Suomeen muuttoa harkitsevia 
palvelevan monikielisen infopankki-verkkopalvelun pysyvän rahoituksen (2009)

Kaupungit yhdessä

> Kaupungit ja GHP kehittävät yhdessä kansainvälisten yritysten ja osaajien asettautumista edistävän
palveluverkoston siten, että

– GHP seuraa ja kehittää osaltaan palveluverkoston toimivuutta siten, että verkosto tuottaa parhaita 
mahdollisia palveluita metropolialueelle etabloituvien kv-yritysten ja niiden (2009-2010) 
avainhenkilöiden tarpeisiin 

– Helsinki panostaa kv-yksilöpalveluiden kehittämiseen erityisesti Neo-hankkeen kautta sekä kv-
asiantuntijoiden ja -opiskelijoiden asettautumisneuvontaan (2009-2010)

– Otaniemen Kehitys Oy keskittyy Espooseen etabloituviin korkean osaamisen kv-yrityksiin, yritysten 
avainhenkilöihin, tutkijoihin sekä korkeakouluopiskelijoihin (2009-2010)

– Vantaan International Center tuottaa asettautumispalveluja seudulle etabloituville kansainvälisille 
yrityksille ja niiden henkilöstölle Innovaatioinstituutin osana (2009-2010)

Kehittämislinjauksia ja toimenpide-ehdotuksia



Kiitos!


