
Tulevaisuusvisio Helsingin seudulle



Helsingin seudun visio 2050 2 Helsingin seudun kauppakamari Helsingin seudun visio 2050 3 Helsingin seudun kauppakamari

Millä edellytyksillä Helsingin seutu on 
vuoteen 2050 mennessä paras mahdollinen 
seutu harjoittaa menestyvää yritystoimin-
taa? Käynnistimme seudullisen visiotyön 
yhdessä luottamushenkilöidemme ja alue-
kehittämisen konsulttitoimisto MDI:n kanssa 
heti vuoden 2022 alussa. Visio on ollut 
alusta pitäen selkeä – sen saavuttaminen 
edellyttää kunnilta, valtiolta ja yrityksiltä 
rohkeita päätöksiä ja toimenpiteitä.

Uudellamaalla tehdään yli puolet  
Suomen TKI-panostuksista ja alue vastaa 
noin 40 prosentista Suomen verotuloja. 
Koko Suomen menestyminen on kiinni 
Uudenmaan menestyksestä. Metropoli-

politiikkaa ei ole mainittu hallitusohjelmis-
sa pitkään aikaan. Tämä seutu ansaitsee 
erityishuomion.

Ilmastonmuutos, nopea digitalisoitumi-
nen, väestön ikääntyminen ja osaajapula 
haastavat meitä tulevina vuosikymmeninä. 
Globaali epävarmuus lisääntyy ja paikalliset 
ongelmat laajenevat nopeasti maailmanlaa-
juisiksi. Meidän on sopeuduttava ketterästi 
uusiin tilanteisiin.

Pistämme itsemme likoon visiomme  
puolesta ja sitoudumme tekemään oman 
osuutemme. Haastamme päättäjät mukaan 
talkoisiin – tai esittämään paremman vision!

Helsinki 7.6.2022
Helsingin seudun kauppakamari
Pia Pakarinen
toimitusjohtaja

Helsingin seudun visio 2050

© Marek Sabogal / N2 Albiino / Helsinki Partners
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Vuonna 2050 Helsingin seutu on Itäme-
ren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin 
metropolialue. Seudun väestö on kasvanut 
tuntuvasti etenkin ulkomaisen muuttovoiton 
myötä. Seutu on nykyistä selvästi kansain-
välisempi, ja kytkeytyy saumattomasti eu-
rooppalaisiin liikenne- ja logistiikkakäytäviin.

Helsingin seudun yrityskanta kasvaa, ja 
seutu saa merkittäviä ulkomaisia investoin-
teja vuosittain. Helsingin seutu on johtava 
kestävän kehityksen kokeilualusta, jossa 
tehdyt innovaatiot näkyvät globaalisti ilmas-
tonmuutosta torjuttaessa. Vuosikymmenten 
aikana Helsingin seudusta kehittyy jälleen 
kansainvälisesti tärkeä pohjoisen ulottuvuu-
den osaamiskeskus. 

Helsingin seudun kansainväliset osaajat 
kiinnittyvät suomalaiseen yhteiskuntaan 
nopeasti ja vaivatta. Helsingin seudulla on 
houkuttelevia työmahdollisuuksia. Helsingin 
seudun yritykset toimivat saumattomasti 
yhteistyössä seudun menestyvien korkea-
koulujen kanssa. Seudun väestön koulutus-
taso on noussut kansainväliseen kärkeen, 
ja korkean osaamisen alat ja innovatiivisuus 
kukoistavat.

Helsingin seudulla eletään hyvää elämää. 
Helsingin seutu kiinnostaa niin toimivuu-
tensa, vihreytensä ja turvallisuutensa kuin 
elävän kaupunkikulttuurinsa näkökulmasta. 
Helsingin seudulla on laaja kirjo erilaisia 
asumisen ja elämisen ympäristöjä tarjolla, 

jokainen löytää tyyliinsä ja elämäntilan-
teeseensa sopivan asuinpaikan. Erilaiset 
ihmiset ja osaajat törmäävät toisiinsa 
uudistuvalla ja kehittyvällä seudulla ja sen 
miellyttävissä kaupunkitiloissa. Seutu elää 
vuorokauden ympäri, ja eri alueilta löy-
tyy kaikkina vuodenaikoina kiinnostavaa 
tekemistä ja koettavaa. Helsingin keskusta 
on kehittynyt vetovoimaisena, kävelyalueet 
ovat laajentuneet tuntuvasti, ja kaupunkiin 
on helppoa ja vaivatonta tulla.

VISIO 2050
Vuonna 2050 Helsingin seutu on Itämeren alueen 

kilpailukykyisin ja kiinnostavin metropolialue

© Valentino Valkaj / Helsinki Partners
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Helsingin seudun merkitys ja rooli ylivertainen kaikilla 
keskeisillä tunnusluvuilla Suomen kontekstissa, mutta etu-
matkaa kurottavana muihin Pohjoismaisiin suuralueisiin.

Helsingin seudun väestönkehitys hyvällä kasvu-uralla 
verrattuna muihin Pohjoismaiden suuralueisiin, mutta 
aluetalouden, työllisyyden, koulutuksen ja tutkimuksen 
tunnusluvuilla Helsingin seudun muutosdynamiikka  
hitaampaa tai jäänyt jälkeen. 

Helsingin seudun vahvuudet suhteessa verrokkeihin  
liittyvät teknologiateollisuus- ja startup-vetoiseen  
innovatiivisuuteen, tasa-arvoon sekä hyvään työelämän  
ja vapaa-ajan tasapainoon. 

Helsingin seutu on tulosten mukaan onnellinen, turvallinen 
ja terveellinen ympäristö ja onnistunut välttämään  
segregaatiota verrokkikaupunkiseutuja paremmin.

Kehitettävää Helsingin kaupunkiseudulla on erityisesti 
tuottavuudessa ja innovaatiokyvykkyydessä ja niihin  
oleellisesti liittyvässä nettomaahanmuutossa. Helsingin 
seutu on vertailluista alueista ainoa, missä asukaskohtai-
nen bruttokansantuote on laskenut 2010-luvulla. 

Helsingin seudun työllisyys on alhaisin ja työttömyys  
korkein. Koulutetun työvoiman saatavuudessa sekä  
tutkimus- ja kehitysmenoissa Helsingin seutu on  
pohjoismaisten verrokkien hännänhuippu.

Kestävään kehityksen liittyvissä kysymyksissä Helsingin 
seutu on myös selkeällä takamatkalla: hiilinieluja ja suojel-
tuja alueita on verrokkeja vähemmän ja hiilineutraalius- 
tavoitteet ovat pohjoismaista keskikastia.

Verrattuna muihin Itämeren 
alueen metropoleihin…

Helsingin seudun positio suhteessa verrokkialueisiinHelsingin seudun muutosdynamiikka avainluvuilla 2010–2121

Uudenmaan merkitys / alueen osuus koko maasta eräillä tunnusluvuilla 2020
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Työllisyysaste 
2020 ja muutos 

2010-2020

Korkea-asteen 
suorittaneet 2020 ja 
muutos 2010-2020

TK-menot €/as. 
2020 ja muutos 

2010-2020

Kööpenhamina 165 752
(+9,9 %)

52 300 €/as.
(+27,6 %)

76,2 %
(+2,8 %-yks.)

63,3 %
(+9,8 %-yks.)

3 177 €/as
(+15,8 %)

Helsinki-Uusimaa 172 183
(+11,3 %)

43 500 €/as.
(+7,9 %)

74,4 %
(+0,9 %-yks.)
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(+3 %-yks.)

2 001 €/as.
(+3,8 %)
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(+17,7 %)

51 600 €/as.
(+16,2 %)

78,3 %
(+2,8 %-yks.)

64,3 %
(+11,3 %-yks.)
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(+24,1 %)

Malmö 146 765
(+11,9 %)

32 100 €/as.
(+15,1 %)

71,8 %
(+0,2 %)

51,0 %
(+3,5 %-yks.)

1 457 €/as.
(+12,5 %)
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(+10,0 %)
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(+15,5 %)

76,8 %
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51,7 %
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(+81,1 %)

Oslo 203 323
(+18,1 %)

45 600 €/as.
(+13,2 %)

76,2 %
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60,0 %
(+2,4 %-yks.)

2 503 €/as.
(+27,9 %)
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Kunkin teeman alle on määritetty keskeisimpiä 
sekä yleisempiä että konkreettisempia tavoit-
teita, ja eri tavoitteiden osalta on tunnistettu 
erilaisille toimijoille kohdistuvia tarpeita ja toi-
menpiteitä.

Tavoitteita ja niihin eri tavoin kytkeytyviä toi-
menpiteitä ei tule lukea tyhjentävänä toiminta-
suunnitelmana vaan ne ovat keskustelunavauksia 
ja erilaisia näkökulmia matkalla kohti visiota. 
Lopuksi kuvataan myös mitä Helsingin seudun 
kauppakamari lupaa tehdä omalta osaltaan vision 
toteutumiseksi.

Tavoitteet ja toimet

Valttikortit, joilla valloitamme maailman

Vision toteutumista hahmotellaan neljässä eri teemassa. 

Osaava työvoima

Maankäyttö, asuminen, liikenne ja logistiikka

Helsingin seudun lumo- ja vetovoima © Sami Heiskanen / Visit Porvoo

© Marek Sabogal / N2 Albiino / Helsinki Partners © N2 Albiino / Helsinki Partners

© Tapio Haaja / Unsplash
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Osaava 
työvoima1

© Marek Sabogal / N2 Albiino / Helsinki Partners
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TAVOITE 1: 
 
Helsingin seudulle osaajia ja osaamista

Toimenpide: Helsingin seudun asukkaat saavat 
maailman parasta koulutusta. Työikäisille tar-
jotaan mahdollisuuksia ja kannustimia kehittää 
osaamistaan läpi työuran.

Toimenpide: Työuria pidennetään molemmis-
ta päistä. Eläkeikää nostetaan, ja eläkeläisiä 
kannustetaan työuran jatkamiseen. Paremmat 
kannustimet työn vastaanottamiseen ja työn jat-
kamiseen läpi työuran opiskelijoista vanhuksiin.

Toimenpide: Koulutusjärjestelmän ja TE-hal-
linnon uudistukset toteutetaan saumattomana 
kokonaisuutena, jotta ne parantavat osaavan 
työvoiman saatavuutta. 

Toimenpide: Kaikki tarvitaan töihin. Syrjäytymi-
sen ehkäisyyn panostetaan enemmän jo var-
haiskasvatuksesta lähtien.

Toimenpide: Estetään kahden kerroksen työ-
markkinoiden synty ja valvotaan kansainvälisen 
työnvälityksen lieveilmiöitä.

Toimenpide: Huolehditaan ammatillisen kou-
lutuksen vetovoimasta ja sen kyvystä vastata 
yritysten osaajatarpeisiin.

TAVOITE 2: 

Kukaan ei joudu muuttamaan  
pois Helsingin seudulta  
opiskelupaikan puuttumisen takia

Toimenpide: Vähintään 40 % Suomen 
korkeakoulupaikoista sijoittuu Helsingin 
seudulle vuoteen 2030 mennessä.

TAVOITE 3: 

Vuonna 2050 60 prosentilla Helsingin 
seudun asukkaista on korkeakoulu-
tutkinto tai vastaavaa osaamista

Toimenpide: Koulutusjärjestelmä on osaa-
misperusteinen tutkinto- ja instituutioläh-
töisyyden sijaan. Yliopistojen rahoitusjär-
jestelmä kannustaa korkeakouluja jatkuvan 
oppimisen tarjonnan kehittämiseen, mikä 
parantaa myös vuorovaikutteisuutta ja 
vaikuttavuutta.

TAVOITE 4: 

Vieraskielisten työllisyysaste  
on muun väestön tasolla 2030

Toimenpide: Kehitetään International  
House Helsingistä työperäisen maahan-
muuton avoimella alustalla toimiva kiih-
dyttämö, jossa yhdistyvät viranomaisten, 
yksityisen ja kolmannen sektorin palvelut ja 
ratkaisut.

Toimenpide: Tunnistetaan joustavasti ja  
nopeasti ulkomaiset tutkinnot ja vieras- 
kielisten osaaminen ja saadaan se yritysten 
tietoon ja käyttöön. 

Toimenpide: Työperäisen maahanmuuttoon 
liittyvä oleskelulupaa ja asettautumista 
edistävä päätöksenteko siirretään sisämi-
nisteriöstä ja maahanmuuttovirasto Migrin 
hallinnonalalta osaksi työ- ja elinkeino- 
ministeriötä, joka vastaa siitä, että Suomes-
sa on maailman parhaat, digitaalisimmat 
ja nopeimmat lupaprosessit. Häivytetään 
hallintorajat.  

© Jussi Hellsten / Helsinki Partners



Helsingin seudun visio 2050 14 Helsingin seudun kauppakamari Helsingin seudun visio 2050 15 Helsingin seudun kauppakamari

Maankäyttö, 
asuminen, 
liikenne ja 
logistiikka2

© Tapio Haaja / Unsplash
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TAVOITE 1: 
 
Vuonna 2050 Helsingin seutu on  
Itämeren alueen toimivin metropoli 

Toimenpide: Vuoteen 2050 mennessä 
osa seudun kunnista yhdistyy. Tavoitteet 
MAL-asioissa ovat yhteisiä, ja osaoptimointi 
vähenee jo ennen liitoksiakin. Tiiviin yhteis-
työn alue laajenee itään, länteen ja pohjoi-
seen.

Toimenpide: Kehitetään Helsingin seutua 
vapaakuntakokeiluilla. Investointeja, yritys-
toimintaa ja tapahtumia edistetään säänte-
lyn määrää ja byrokratiaa karsimalla.

Toimenpide: Rakennetaan satamatunneli 
Länsisatamaan, Vantaan ratikka, Pisara-
rata, Kehä IV, Tunnin juna, Suomi-rata  
(ml. Lentorata), Itärata ja Tallinnan tunneli. 
Helsingin työssäkäyntialue ulottuu Tampe-
reelta Tallinnaan ja Turusta Taavettiin.

Toimenpide: Kaavoitetaan riittävästi tilaa 
varikoille, raskaan liikenteen tauko- ja ajan-
tasauspaikoille, latauspaikoille ja liityntä-
pysäköinnille.

TAVOITE 2: 

Helsingin seudulla yli  
2 miljoonaa asukasta vuonna 2050

Toimenpide: Seudun rakentamistahti noste-
taan 25 000:een asuntoon vuodessa, ja 
varmistetaan riittävä omistus- ja vuokra- 
asuntotarjonta eri kunnissa ja eri alueilla.

Toimenpide: Ehkäistään asuinalueiden se-
gregaatiota kehittämällä aktiivisesti kaikkia 
asuinalueita ja panostamalla kouluihin eten-
kin sosioekonomisesti haastavilla alueilla.

Toimenpide: Mahdollistetaan sujuva ja kes-
tävä liikkuminen metropolialueella kävelyn 
ja pyöräilyn edellytyksiä, joukkoliikenneyh-
teyksiä ja liityntäpysäköintiä kehittämällä.

TAVOITE 3: 

Vuonna 2050 Helsingin seudulla  
kaikki kaavatasot maan alta ilmatilaan 
asti mahdollistavat seudun kehittymisen 
monipuolisesti 

Toimenpide: Vähennetään asemakaavoi-
tuksen yksityiskohtaisuutta ja rakentamisen 
sääntelyä sekä nopeutetaan suunnittelu- ja 
luvitusprosesseja. Parannetaan täydennys-

rakentamisen ja purkavan uusrakentamisen 
edellytyksiä ja houkuttelevuutta. Edistetään 
rakennusten käyttötarkoitusten muutok-
sia, jotta tiloja ei pidettäisi epäekologisesti 
tyhjillään.

Toimenpide: Maankäytön suunnittelussa 
huolehditaan siitä, että kaupallisille palve-
luille on riittävästi vaihtoehtoisia sijoittumis-
paikkoja. Toimialakohtaisesta sääntelystä 
vähitellen luovutaan. Myös teollisuudelle ja 
tulevaisuuden tarpeille varataan tilaa.

Toimenpide: Uudenmaan energiaomavarai-
suutta edistetään mahdollistamalla kestä-
vien energiamuotojen vaatimat investoinnit 
maankäytön suunnittelulla.

Toimenpide: Varaudutaan tulevaisuuden 
liikenne- ja logistiikkatarpeisiin kaavoitta-
malla tilaa 20-30 vertiportille, 40-50 drone-
portille sekä muutamille helipadeille.

Toimenpide: Rakennetaan latausinfraa säh-
kö- ja vetyautoille tasaisesti ympäri seutua, 
erityisesti pääteille, parkkihalleihin, ja anne- 
taan tukea taloyhtiöiden latauspaikkojen 
toteuttamiselle. Kehitetään sähkörekkojen 
latausalueita ja taksien langatonta lataus- 
järjestelmää.

© Vantaan kaupunki © Sakari Manninen / Vantaan kaupunki
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Helsingin
seudun 
lumo-ja 
vetovoima3

© Sami Heiskanen / Visit Porvoo
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TAVOITE 1:  

30 000 osaajaa Suomeen vuosittain, 
20 000 Helsingin seudulle

Toimenpide: Tarjotaan ETA-alueen  
ulkopuolisille kansainvälisille opiskelijoille 
koulutusmaksujen palautus kolmen  
vuoden työssäolon vastineeksi. 

Toimenpide: Ulkomaisille osaajille tarjotaan 
VIP-väylä seudun työmarkkinoille, joka 
sisältää työluvan, vuokra-asuntotarjouksia, 
päiväkoti- ja koulutarjouksen, perehdyt-
tämistä ja mentorointia, verkostoja sekä 
tarvittaessa henkilökohtaista uraneuvontaa 
puolisolle.

Toimenpide: Nostetaan ulkomaisten  
opiskelijoiden määrä seudun korkea- 
kouluissa 50 000:en vuodessa

Toimenpide: Yrityksillä ja työyhteisöillä  
on erinomaiset valmiudet rekrytoida,  
perehdyttää ja kouluttaa vieraskielistä 
henkilöstöä, jonka osuus alueen yritysten 
työvoimasta on 30 %.

TAVOITE 2: 

Innovatiivinen Helsingin seutu toimii 24/7

Toimenpide: Julkinen liikenne saatetaan toimivaksi ja kattavaksi 
myös yöaikaan.

Toimenpide: Englannin kieli vahvistetaan seudun kolmanneksi vi-
ralliseksi kieleksi 2025. Englanninkielistä koulutusta lisätään kaikilla 
koulutustasoilla varhaiskasvatuksesta alkaen.

TAVOITE 3: 

Helsingin seutu vetovoimaiseksi ja  
kasvua tukevaksi 

Toimenpide: Luodaan Helsingin keskustasta 
aito urbaani kohtaamispaikka. Parannetaan 
kävelyn olosuhteita tuntuvasti.

Toimenpide: Kehitetään olemassa olevia  
kävelyalueita, ja sallitaan kiinteiden kalusteiden 
tuominen osaksi niiden pysyvää ilmettä.  
Luodaan keskustaan myös katettua tilaa.  
Aloitetaan kattamalla Aleksanterinkatu sekä  
sen sivukatujen ja kortteleiden sisäpihat.

Toimenpide: Sallitaan erilaiset nopeat kokeilut 
keskustassa etenkin kesäaikaan katuja sulke-
malla. Rakennusvalvonta rajoittamistoimistosta 
sallimustoimistoksi.

Toimenpide: Rakennetaan keskustatunneli ja 
varmistetaan keskustan saavutettavuus autolla 
sekä kävelykeskustan laajentaminen vähentä-
mällä autoliikennettä katutilassa.

Toimenpide: Luodaan kevyen liikenteen kehätie 
pyöräilyn, kävelyn ja talvella hiihdon tarpeisiin.

Toimenpide: Helsingin seudusta kehitetään 
pohjolan innovatiivisin ja kestävin matkailualue.

© Veeti Haapsamo / Helsinki Partners

© Jussi Hellsten / Helsinki Partners



Helsingin seudun visio 2050 22 Helsingin seudun kauppakamari Helsingin seudun visio 2050 23 Helsingin seudun kauppakamari

Valttikortit,
joilla
valloitamme
maailman4

© N2 Albiino / Helsinki Partners
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TAVOITE 1:  

Vähintään yksi miljardiluokan investointi 
Helsingin seudulle vuosittain

Toimenpide: Kunnat ja yritykset yhdessä 
tavoittelevat maailmalta suurinvestointeja.

Toimenpide: Helsingin seudun TKI-menojen 
osuus nostetaan 5 prosenttiin seudun  
bruttokansantuotteesta tiiviissä yhteis- 
työssä kuntien ja yritysten kesken.

Toimenpide: Suomalaista teollisuutta hou-
kutellaan palaamaan juurilleen esimerkiksi 
toimitusvarmuuden ja ympäristöystävällisen 
toimitusketjun takaamiseksi. Kansainvälisiä 
toimijoita houkutellaan sijoittamaan uutta 
teollisuustoimintaa Helsingin seudulle. 

TAVOITE 2: 

Helsingin seudulla ratkotaan globaaleja 
kestävyysongelmia

Toimenpide: Kehitetään Helsingin seutua 
kestävien ratkaisujen mallialueena edistä-
mällä kestävää työtä, yrittämistä ja elämän-
tapoja.

Toimenpide: Tavoitellaan innovaatiotoimin-
nan kasvua mahdollisimman monien toimi-
alojen yritysten välisen synergian ja tieteen 
huippuyksiköiden avulla ja pyritään nosta-
maan Helsingin seutu patenttihakemuksissa 
per asukas, riskirahoituksen määrässä per 
asukas ja startup-kiihdyttämönä Euroopan 
ykköseksi. 

Toimenpide: Helsingin seudulla mahdollis-
tetaan monipuolisesti uusiutuvien energian- 
lähteiden sekä uusien energiantuotannon 
ratkaisujen käyttö, kuten pienydinvoima-
loiden liittäminen kaukolämpöverkkoon. 
Helsingin seutu on hiilineutraali vuoteen 
2035 mennessä.

TAVOITE 3: 

Helsingin seudusta globaalisti  
merkittävä osaamiskeskittymä

Toimenpide: Kehitetään Helsingin seutua 
globaalisti tärkeänä alustana pohjoisen 
ulottuvuuden osaamiselle.

Toimenpide: Kansainvälisiä järjestöjä ja 
yritysten Euroopan-pääkonttoreita houku-
tellaan sijoittumaan Helsingin seudulle.

Toimenpide: Seudulle kehitetään globaalisti 
merkityksellinen kyberturvallisuuden keskus 
yritysten, korkeakoulujen sekä puolustus- 
viranomaisten yhteistyönä.
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Osaava työvoima

Kauppakamari on keskeinen kumppani yritysten ja julki-
sen sektorin välillä osaamisen kehittämisessä ja osaa-
van työvoiman tarpeiden välittämisessä. Kauppakamari 
osallistuu kansainvälisten osaajien yrityskiihdyttämön 
luomiseen ja tuo yritysnäkökulman koulutusjärjestelmän 
kehittämiseen. Kauppakamarin 

lupaus vision 
toteuttamiseksi

Maankäyttö, asuminen, liikenne ja logistiikka

Kauppakamari analysoi seudun taloudellista kehitys-
tä ja tekee tulevaisuustyötä maankäytön, asumisen, 
liikenteen ja logistiikan saralla. Kauppakamari kirittää 
kuntien suunnittelijoita ja päättäjiä luomaan uudenlaisia 
ratkaisuja kaupunkikehityksen haasteisiin vastaamiseksi. 
Kauppakamari käy aktiivista keskustelua sääntelystä, 
sen tarpeesta ja siihen liittyvistä ongelmista. Kauppaka-
mari huolehtii siitä, että seudun yritysten rakentamiseen 
ja liikenteeseen liittyvät tarpeet ymmärretään kaavoituk-
sessa.

Helsingin seudun lumo- ja vetovoima

Kauppakamari osallistuu kansainvälisten osaajien 
VIP-väylän rakentamiseen ja auttaa yrityksiä tunnis-
tamaan vieraskielisten osaamisen. Kauppakamari luo 
erilaisia konkreettisia tulevaisuusnäkymiä Helsingin kes-
kustan kehittämiseksi, ja vaikuttaa sallimisen kulttuurin 
kehittämiseen seudulla.

Valttikortit, joilla valloitamme maailman

Kauppakamari osallistuu kansainvälisten investointien 
houkuttelemiseen seudulle. Kauppakamari toimii välit-
täjänä ja aktiivisena keskustelijana julkisten tahojen ja 
yritysten välillä seudun TKI-menojen kasvattamiseksi ja 
edistää kestävän kehitysten ratkaisujen menestyksekäs-
tä luomista ja kaupallistamista. Kauppakamari edistää 
Helsingin seudusta globaalisti tärkeää pohjoisen ulot-
tuvuuden osaamiskeskusta. Kauppakamari kannustaa 
yrityksiä korkeakouluyhteistyöhön ja innovointiin, ja luo 
tälle uusia kanavia ja alustoja.
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