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1 Esipuhe 

Kysely kuntien ja maakuntien Kiina-yhteistyöstä on valmisteltu yhteistyössä Suomen 
Pekingin suurlähetystön ja Kuntaliiton kanssa. Kysely toteutettiin tammikuussa 2015 ja 
se lähetettiin niihin kuntin ja maakuntiin, joilla tiedettiin olevan ystävyyskun-
ta/yhteistyötä kiinalaisen kaupungin tai alueen kanssa. Näiden lisäksi kysely lähetettiin 
50 suurimpaan kuntaan. Kyselyyn vastasi 40 kuntaa tai maakunnanliittoa. Vastanneis-
ta 20 tekee ystävyyskuntayhteistyötä jonkin Kiinan kunnan tai alueen kanssa.  
 
Kyselyn vastaukset käsiteltiin Suomen Pekingin suurlähetystössä. Raportin toisessa 
luvussa on Pekingin suurlähetystön harjoittelijan Laura Vetoniemen kirjoittama artik-
keli kyselyn vastauksista. Seuraavissa luvuissa kuvataan kuntapareittain mitä Kiina-
yhteistyön puitteissa tehdään. Lisäksi kuvataan yhteistyön hyötyjä, kotimaisia yhteis-
työkumppaneita sekä Kiina-yhteistyön tulevaisuuden näkymiä.  
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2 Toimiva ystävyyskuntayhteis-
työ on VIP-lippu Kiinan alu-
eellisille markkinoille 

Muistatko joskus lapsena nukkumaan mennessäsi pohtineesi sitä, miten seuraavana 
päivänä takuulla aloittaisit tunnelinrakennuspuuhat? Valitsisit takapihalta hyvän koh-
dan ja alkaisit kaivaa tunnelia suoraan alas. Ihan varmasti tarpeeksi pitkään kaivettua-
si päätyisit ennen pitkää Kiinaan! Nukahdit maalaillen mielessäsi kuvaa Kiinasta, missä 
kaikki on erilaista ja jännittävää ja ihmisvilinä loppumaton. Olit oikeassa, et ehkä tun-
nelin toimivuudesta, vaan siitä millaista perillä olisi: Kiinassa eletään jännittäviä nope-
an kehityksen aikoja ja maan väkiluku on noin 1,4 miljardia – melkein viidesosa maa-
ilman ihmisistä asuu Kiinassa. Lähes 90 kaupungissa asuu enemmän ihmisiä kuin koko 
Suomessa yhteensä.  

 
Kiinan erilaisuus ja monipuolisuus tekevät siitä sen mikä se nykyään on: maailman 
nopeimmin kehittyvä talousmahti, jota kaikki seuraavat silmä tarkkana. Kiinalla on 
suuri vaikutus siihen, miltä tulevaisuutemme näyttää. Kiinan teollisuuden kasvu kas-
vattaa kysyntää niin teknologioille, osaamiselle ja innovaatioille kuin hyville yhteistyö-
kumppaneille – mahdollisuus, jota Suomen ei pidä jättää käyttämättä.  

 
Kiinan ja Suomen välisillä suhteilla on pitkät perinteet – tänä vuonna vietetään niiden 
65-vuotisjuhlaa. Suhteiden vakaasta pohjasta kertoo tiheä vierailutahti maiden välillä 
sekä se, että tasavallan presidentti Sauli Niinistö oli ensimmäinen länsimainen johtaja, 
joka tapasi Kiinan presidentin Xi Jinpingin tämän astuttua valtaan vuonna 2013. Monet 
Kiinan kaupungit ja alueet tekevät ystävyysyhteistyötä Suomen kuntien ja maakuntien 
kanssa - ja kiinnostus tuntuu vain kasvavan koko ajan. Kiinalaisia kiinnostavat Suo-
messa joulupukin ja matkailun lisäksi muun muassa koulutus, teknologiainnovaatiot 
sekä pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan edut. Monen korvaan ystävyyskuntayh-
teistyö saattaa kuulostaa turhan viralliselta - kauniilta sanoilta, joista käytännön toi-
minta ja hyödyt ovat kaukana. Moderni ystävyysyhteistyö on kuitenkin kaikkea muuta. 
  
Tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti hoidettuna ystävyyskuntayhteistyö tuo merkittä-
vää lisäarvoa Suomen ja Kiinan suhteille lisäten alueellista läsnäoloa, paikallistunte-
musta ja ihmistenvälistä kanssakäymistä. Moderni yhteistyö keskittyy yhteisesti sovit-
tuihin painopisteisiin ja muodostuu esimerkiksi poliittisista vierailuista, kauppa- ja lii-
ketoimintayhteistyöstä, opiskelija- ja koululaisvaihdosta sekä kulttuurihankkeista ja 
matkailusta. Kuntaliitto ja Suomen Kiinan-edustustot toteuttivat vastikään ystävyys-
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kuntatoimintaa kartoittavan kyselyn Suomen kunnissa ja maakunnissa. Tarkoituksena 
oli kerätä ajankohtaista tietoa siitä, minkä alueiden välillä yhteistyötä tehdään, mitä on 
käytännössä tehty ja mitä tulevaisuuden varalle suunnitellaan. Kyselyn avulla haluttiin 
selvittää parhaita käytäntöjä ja kokemuksia toimivasta yhteistyöstä avuksi sitä aloitte-
leville kunnille ja maakunnille sekä kartoittaa yhteistyötä tekemättömien kiinnostusta 
sen aloittamiseen. Kiinan puolelta toiveita suomalaiset ystävyyskunnan tai -
maakunnan löytämiseksi tulee jatkuvasti. 

 
Ystävyyskuntayhteistyötä kartoittavaan kyselyyn vastanneista 40 kunnasta ja maa-
kunnasta 20 tekee virallista ystävyyskuntayhteistyötä jonkin Kiinan kunnan tai alueen 
kanssa ja monilla on pienempiä projekteja työn alla. Eniten yhteistyötä tehdään elin-
keinotoimen, koulutuksen ja kulttuurin aloilla. Yhteistyötä tekevistä vastaajista 84 % 
koki hyötyvänsä yhteistyöstä. Taloudellisesti eniten hyötyvät tutkimus- ja kehitystoi-
minta, energiateollisuus sekä valmistava teollisuus. 

 
Vastaajat pitivät konkreettisia tavoitteita, toiminnallista tekemistä ja pitkäjänteistä 
sitoutumista avaimina onnistuneeseen ystävyyskuntayhteistyöhön. Vastaajista esimer-
kiksi Espoo oli erittäin tyytyväinen yhteistyöhönsä Shanghain kaupungin kanssa. Kau-
punkien välinen yhteistyö avaa yrityksille ovia ja auttaa kumppanuuksien luomisessa. 
Tongji-yliopistossa toimivaa Sino-Finnish-Keskusta Espoo kuvasi ainutlaatuiseksi pai-
kaksi, missä yhteistyötä tapahtuu käytännön tasolla joka päivä. Viime marraskuussa 
Shanghaissa järjestetty Business Forum -innovaatiotapahtuma osoitti, että ystävyys-
kuntayhteistyö voi antaa Suomen kunnille VIP-pääsyn kiinalaisen ystävyyskaupungin 
tai -alueen markkinoille. Helsinki on hyötynyt ystävyyskuntayhteistyöstä Pekingin 
kanssa erityisesti kulttuuri- ja koulutusaloilla. Hyödyt ovat heijastuneet elinkeinoelä-
mään ja yritysten toimintaan. Kesällä Helsingissä järjestetään Helsingin Juhlaviikot, 
joiden teemana on Kiina. Juhliin odotetaan yli 800 kiinalaista taiteilijaa. Viime vuonna 
Helsinki liittyi matkailua edistävään Pekingin World Tourism Cities Federationiin. Myös 
muut kaupungit kuten Vantaa, Turku ja Tampere kehuivat yhteistyötä erityisesti sen 
fokusalueilla: Vantaan ja Jinanin kaupungin vuosittain järjestämä Uusimaa-Shandong 
Business Foorumi on tuottanut kauppoja, yhteistyösopimuksia ja hyödyllisiä verkostoja 
paikallisille yrityksille. Turku edistää erityisesti ympäristö- ja bioalojen yritysten pää-
syä Kiinaan Tianjinin kaupunkiin perustetun Turku-keskuksen kautta. Tampere suun-
nittelee räätälöityä ohjelmaa cleantech- ja energia-alan yrityksille, jotka ovat kiinnos-
tuneita ystävyyskaupunki Guangzhoun markkinoista.  

 
Rovaniemen yhteistyö Harbinin kaupungin kanssa keskittyy vahvasti matkailuun. Sii-
hen kuuluu muun muassa vuosittainen käynti Harbinin kuuluisilla lumi- ja jäämessuilla, 
joiden myötä Rovaniemi on joulupukinkin vuoksi saanut huomattavaa julkisuutta koko 
Kiinan alueella.  Rovaniemeläiset yritykset ovat hyötyneet näkyvyydestä ja kiinalaisista 
kontakteista. Pienemmistä kaupungeista esimerkiksi Pori ja Salo ovat erittäin tyytyväi-
siä tekemäänsä yhteistyöhön. Porissa toimiva seudullinen kehittämisyhtiö Prizztech Oy 
on auttanut porilaisia yrityksiä - erityisesti energia-alalla - löytämään kumppanuksia ja 
alihankkijoita ystävyyskaupunki Changzhousta. Salon kaupungin vasta viime vuonna 
aloittama yhteistyö Wuhanin kaupungin kanssa on lähtenyt hyvin käyntiin ja suunnit-
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teilla on ICT- ja matkailualan tapaamisia. Salon kaupunki auttaa paikallisia yrityksiä 
löytämään sopivia kontakteja Wuhanista kartoittamalla kaupungin elinkeinoelämää.   

 
80 % kyselyyn vastanneista suosittelee ystävyyskuntayhteistyön aloittamista muille 
Suomen kunnille ja maakunnille. Kiinan kulttuurissa henkilökohtaisten suhteiden ja 
valtiollisen tuen merkitys liike-elämässä on hyvin suuri. Yritysten - erityisesti pienten 
ja keskisuurten - on hyvin vaikea yrittää Kiinan markkinoille yksin ja virallisen ystä-
vyyskuntayhteistyön tuoma tuki on merkittävä apu. Kiinan kanssa toimivan kaupungin 
kannattaa perehtyä kiinalaiseen kulttuuriin ja tapoihin, esimerkiksi vieraanvaraisuus 
on maassa ensiarvoisen tärkeää. Ystävyyskuntayhteistyön aloittamista harkittaessa on 
hyvä varmistaa, että siihen pystytään sitoutumaan pitkäjänteisesti.  
 
Toimiva ystävyyskuntayhteistyö takaa sen, että tunnelia maailman toiselle puolelle 
kaivetaan toisestakin päästä – matka lyhenee puolella ja perillä toivotetaan tervetul-
leeksi! 

 
Laura Vetoniemi  
Laura Vetoniemi toimi Suomen Pekingin suurlähetystön korkeakouluharjoittelijana 
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3 ESPOO-SHANGHAI  

Espoon yhteyshenkilöt Kiina-yhteistyössä: 
Elinkeinojohtaja Tuula Antola, tuula.antola@espoo.fi 
Kansainvälisten asioiden johtaja Glenn Gassen, glenn.gassen@espoo.fi 
 
Espoon ja Shanghain välinen ystävyyskuntatoiminta alkoi vuonna 1998. Päämotiivina 
yhteistyön aloittamiselle oli espoolaisyritysten Kiina-yhteyksien avaaminen ja vahvis-
taminen sekä yritystoiminnan tukeminen koulutus- ja kulttuuriyhteistyön avulla.  
 
Espoon ja Shanghain ystävyyskuntatoiminnan painopistealueet ovat koulutusala, kult-
tuuri, sosiaali- ja terveysala, ympäristöala sekä elinkeinotoimi. Viime vuosina on jär-
jestetty säännöllisiä merkittäviä korkeantason sekä asiantuntijoiden vierailuja. Konser-
niesikunta pitää säännöllistä yhteyttä ja koordinoi toimintaa. Oman organisaation li-
säksi konkreettista yhteistyötä toteutetaan myös kumppaneiden kanssa. 
 
Espoon kotimaisia yhteistyökumppaneita Kiina-yhteistyössä ovat: 

- Ulkoasianministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa Espoo on jatku-
vasti yhteydessä (kansallisten intressien koordinointi, neuvoja Shanghain pää-
konsulaatista) 

- Aalto-yliopisto tekee suoraa yhteistyötä Tongji-yliopiston kanssa. Tongji -
yliopistossa sijaitsee Sino-Finnish Centre. Yhteistyössä on joskus Espoon kau-
pungin asiantuntijoita mukana. Kaupunki koordinoi yhteistyön strategista kehi-
tystä Aalto-yliopiston ja muiden oppilaitosten kanssa. 

- Golden Bridge -innovaatiokeskus on tärkeä kiinalaisyritysten ja investointien 
houkuttelemiseksi Suomeen ja Espooseen. Golden Bridge vetää toiminnan 
konkreettista toteuttamista ja pyytää kaupungilta usein viranomaisapua. Tär-
keää yhteistyötä tehdään Zhang Jiang Hi-Tech parkin kanssa ja tätä yhteistyö-
tä toteuttaa käytännössä Golden Bridge (kaupunki allekirjoittanut MoU:n 
Zhang Jiangin kanssa). 

- Digilen (entinen TIVIT) kanssa tiivistä yhteistyötä ja on käynnistetty säännölli-
set PKS:n Kiina-toimijoiden kokoukset.  Marraskuussa 2014 järjestettiin busi-
ness forum ja innovaatiotyöpaja Shanghaissa.  

- Active Life Village on tärkeä kumppani terveys- ja vanhustenpalveluiden yh-
teistyössä. Heillä on paikallistuntemusta ja liiketoimintaa Shanghaissa. 

- Health Spa-klusteri on uusi toimija. Espoo edistää sen yhteistyötä Borderless 
Healthcare Groupin kanssa. 

mailto:tuula.antola@espoo.fi
mailto:glenn.gassen@espoo.fi
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- Espoon Musiikkiopisto esiintyi mm Shanghain pormestarin vierailun yhteydessä 
sekä Espoo Moon Festivalissa. Shanghain kaupungilta pyydettiin tukea Kiinan 
matkan Shanghai -konsertille 

- Espoo haluaa avata ovia yrityksille (myös ei-espoolaisille) Shanghaihin ja toi-
mia tarvittaessa kumppanina. Esimerkiksi Rovio avasi kaupungin avulla päivä-
kodin. 

 
Espoon konserniesikunnan kansainvälisten asioiden päällikkö pitää säännöllisesti yh-
teyttä Shanghain ulkoasiaintoimiston kollegan kanssa. Muut yksiköt pitävät yhteyttä 
sektorikohtaisesti. 
 
Miten Espoo ja Shanghai hyötyvät yhteistyöstä? 
Suomalaisyrityksille Shanghai on tärkeä. Kiina-yhteistyö lisää mahdollisuuksia kehittää 
palveluita esimerkiksi kiinan kielen oppimismahdollisuuksia. Vaikka mittakaavat ovat 
täysin erilaisia, Shanghaille Espoo on arvokas innovaatiokumppani. Shanghai pyrkii 
innovaatiokaupungiksi ja siksi Espoo yhteistyökumppaneineen on tärkeä.  Joulukuussa 
2014 keskusteluissa Shanghai toivoi selkeästi lisää yhteistyötä varsinkin yritysten välil-
lä. 
 
Espoon kaupungilla on yhteistyötä tapauskohtaisesti muiden kiinalaisten kaupunkien 
kanssa, esimerkiksi tärkeiden vierailujen yhteydessä. Muutoin Espoo keskittyy Kiina-
yhteistyössä Shanghaihin. 
 
Koulutusyhteistyö 
Espoo ja Shanghai tekevät tiivistä yhteistyötä koulutusalalla. Yhteistyöhön osallistuvat 
kaikki koulutusasteet: varhaiskasvatus, peruskoulut (yhteistyö suunnitteluvaiheessa), 
lukiot, ammattikoulut, ammattikorkeakoulut ja yliopisto. Käytännön yhteistyö sisältää 
mm. rehtorivierailuja, leirikoulut/opintomatkoja. Suunnitteilla on myös opettaja- ja 
opiskelijavaihtoja.  
 
Koulutusalan yhteistyöstä hyötyvät molemmat osapuolet: 

- toisen asteen koulutuksen yhteistyössä oppilaat ja opiskelijat, henkilöstö ja 
oppilaitokset kansainvälistyvät, osaaminen (kieli, kulttuuri) kehittyy ja kulttuu-
rien välinen ymmärrys lisääntyy. Lisäksi voimme kehittää palvelujamme hyviä 
käytäntöjä vaihtamalla. Varhaiskasvatuksen yhteistyön hyötyjä ei vielä voi ar-
vioida, sillä yhteistyötä vasta aloitellaan. Perusopetuksen yhteistyö on vasta 
suunnitteluvaiheessa. 

- toisen asteen koulutuksen yhteistyössä: parityöskentely sähköisesti, vierailut, 
sähköiset seminaarit valmisteltujen teemojen pohjalta, kielenopiskelu sähköi-
sesti sekä opettajavaihto. 

- Tongji-yliopiston tavoitteena on olla edelläkävijä Kiinan korkeakoulutuksen uu-
distuksessa ja Aalto-yliopisto on heidän mielestään vahva kumppani profiloida 
ja menestyä maan sisäisessä kilpailussa. 
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Espoon Shanghai-yhteistyön tulevaisuuden näkymät? 
 

Shanghai on osoittanut selkeästi, että se haluaa laajentaa ja tiivistää yhteistyötä mer-
kittävästi, varsinkin elinkeinotoiminnassa. Espoo kehittää sitä nyt eteenpäin yhteis-
työssä kansallisten ja paikallisten kumppaneiden kanssa. Ystävyyskaupunkisuhteen 
takia Espoolla on etuoikeutettu pääsy Shanghaihin. Sitä pitää jatkossa hyödyntää en-
tistä enemmän koko Suomen hyväksi. 
 
Espoon kaupunki odottaa tulevaisuudessa Shanghai-yhteistyöltään: 

- palvelujen kehittymistä hyviä käytäntöjä vaihtamalla 
- osaamisen kehittämistä (henkilöstö ja kuntalaiset, esim. oppilaat ja opiskelijat 

eri kouluasteilla, taiteilijat ja taiteilijaryhmät) 
- kaupungin eri toimijoiden lisääntynyttä osaamista ja tietoa Kiinan kulttuurista 
- nykyistä konkreettisempaa yhteistyötä (hyvät asetelmat tälle luo uusi MoU) 

 
Koulutusyhteistyössä tulevaisuudessa: 

- edellä mainittuja asioita etenkin digitalisaation, pelialan ja elinikäisen oppimi-
sen saralla 

- henkilövaihtoja kaupungin henkilöstölle ja oppilaille eri koulutusasteilla 
- ammatillisella puolella yritysyhteistyötä 

 
Kulttuuriyhteistyössä 

- Espoon kulttuuriprofiilin nostamista ja elämyksellisyyttä mm. taiteilija- ja näyt-
telyvaihtojen sekä tapahtumien kautta 

- ikääntyvien ja vähäosasten hyvinvoinnin kehittämistä. 
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4 ETELÄ-SAVO - SHAOXING  

 
Yhteyshenkilö: 
Yhteyspäällikkö Teppo Leinonen, teppo.leinonen@esavo.fi 
 
Etelä-Savon ja Shaoxingin yhteistyö alkoi teknisellä vierailulla. Aiesopimus allekirjoitet-
tiin vuonna 2011 ja varsinainen ystävyyskuntasopimus tammikuussa 2014. Etelä-
Savon ja Shaoxingin yhteistyössä korostuvat osapuolten yhteiset intressit: clean tech, 
puhdas vesi ja elintarviketuotanto. Yhteistyö keskittyy koulutukseen, yleishallintoon, 
tekniikkaan, yhdyskunnat ja maankäyttöön, ympäristöalaan sekä elinkeinotoimeen. 
 
Yhteistyön puitteissa järjestetään vierailuja noin 1-2 kertaa vuodessa erilaisilla ko-
koonpanoilla. Seuraavalla matkalla ovat mukana vanhus- ja nuorisotyön edustajia. 
Lisäksi yhteistyön tavoitteena on liiketoiminnan kehittäminen. Maakuntaliiton rooliksi 
on muodostunut yhteistyön rakentajan rooli toimijoiden välillä. 
 
Kotimaisina yhteistyökumppaneina Etelä-Savon maakuntaliitolla on alueen kunnat, 
oppilaitokset, kauppakamari, elinkeinoyhtiöt sekä yritykset. 
 
Etelä-Savo ja Shaoxing pitävät yhteyttä melko aktiivisesti sähköpostilla sekä vierailuil-
la. Kiinassa kontaktipisteenä on kansainvälisten asioiden toimisto (foreign affairs offi-
ce). Yhteistyön lomassa on myös sitoutettu sidosryhmiä toimimaan itsenäisesti alueen 
kanssa. Yhteistyö on pitkäjänteistä. Yhteistyössä ymmärrys puolin ja toisin on lisään-
tynyt ja toimijat ovat löytäneet toisiaan. Tulevaisuudessa eri toimijoiden yhteyksiä 
Shaoxingiin pyritään syventämään. 
 
Koulutusyhteistyö 
 
Etelä-Savon ja Shaoxingin väliseen koulutusyhteistyöhön osallistuvat korkeakoulut ja 
toisen asteen oppilaitoksia. Konkreettisesti yhteistyö sisältää oppilas- ja opettajavaih-
toa, leirikouluja sekä opintomatkoja. Koulutusyhteistyö on vasta aluillaan. Yhteistyön 
hyödyiksi nähdään kokemusten ja tiedon vaihto. 
 
 
 

mailto:teppo.leinonen@esavo.fi
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5 HELSINKI-PEKING 

Yhteyshenkilöt: 
Elinkeinoyhteistyö: elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva 
Kulttuuriyhteistyö: kulttuurijohtaja Stuba Nikula 
Opetus- ja koulutusyhteistyö: Uusissa yhteyksissä/yhteydenotoissa: opetusviraston kv 
asioiden päällikkö Hanna Björkman. Vakiintuneessa yhteistyössä koulut/oppilaitokset 
toimivat yhteystahoina. 
 
Helsinki ja Peking allekirjoittivat ystävyyskuntasopimuksen vuonna 2006. Koulutusasi-
oissa yhteistyö aloitettiin jo vuonna 2004. Yhteistyö sai alkunsa Nokian vahvasta ase-
masta Kiinassa. Helsinki halusi osaltaan edistää Nokian liiketoimintaa ja koska yritys 
oli aikanaan Pekingin suurin työnantaja, oli se luonteva yhteistyöteema myös Pekingil-
le. Muutoin aloite yhteistyöhön on tullut pääsääntöisesti kiinalaiselta osapuolelta. Kou-
lutuspuolella erityisenä syynä yhteistyön aloittamiseen on ollut lisäksi Kiinan kasvanut 
taloudellinen painoarvo ja tässä suhteessa osaamisen turvaaminen ja kehittäminen. 
 
Helsingin ja Pekingin yhteistyö painottuu tällä hetkellä kulttuuriin, opetukseen ja kou-
lutukseen, sekä elinkeinoyhteistyöhön. Kulttuurin sekä opetuksen ja koulutuksen alalla 
yhteistyö on melko vakiintunutta, kun taas elinkeinoyhteistyössä vasta käynnistetään 
tiiviimpää ja käytännönläheistä yhteistyötä. Investointien houkuttelu Kiinasta Helsingin 
seudulle on ollut seudullisen kehitysyhtiön, Greater Helsinki Promotionin (GHP) vas-
tuulla. Kaupunki on osallistunut GHP:n rahoittamiseen ja edistänyt yhtiön toimintaa 
mm. korkeiden vierailuiden yhteydessä.  
 
Helsingin ja Pekingin kulttuuriyhteistyö 
 
Kiinalaisen uudenvuoden yleisötapahtuma on järjestetty Helsingissä vuodesta 2007. Se 
on kerännyt vuosittain 25 000 - 30 000 kävijää. Kulttuuriohjelman ohella tapahtumaan 
ovat kuuluneet kiinalaiset markkinat, ruokatori ja ilotulitus Töölönlahdella. Tapahtu-
man pääjärjestäjänä on Helsingin kaupungin kulttuurikeskus yhteistyössä Suomi-Kiina-
seuran kanssa ja Pekingin kaupungin kulttuuriviraston kanssa. Kiinan suurlähetystö, ja 
sitä kautta Kiinan kulttuuriministeriö, on tukenut tapahtumaa.  
 
Helsingin ja Pekingin välinen taiteilijavaihtosopimus solmittiin 2008. Helsingin kulttuu-
rikeskus on myös koordinoinut kansainvälisiä taidehankkeita, joissa Pekingin kaupun-
gin kulttuurivirasto on ollut keskeisenä kumppanina (EU-rahoitteinen Creating Spaces 
2008-2010, Butterfly Effect 2010/2011). Pekingin ja Shenzhenin kaupungit ovat puol-
taneet Helsingin Unesco City of Design –hakemusta syksyllä 2014. Sekä Peking että 
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Shenzhen ovat verkoston jäseniä, ja jäsenhakemukseen tuli liittää nykyisten jäsen-
kaupunkien puoltoja.  
 
Helsingin kaupungin konserniin kuuluva Helsingin juhlaviikot järjestää vuoden 2015 
festivaalin (15.-30.8.2015) Fokus Kiina -erityisteemalla. Yli 800 kiinalaista taiteilijaa 
saapuu Helsinkiin, ja hankkeella on molempien valtioiden ylimmän johdon tuki. Ky-
seessä on kansainvälisesti merkittävä kiinalaista kulttuuria Euroopassa esittelevä han-
ke.  
 
Helsingin ja Pekingin koulutusalan yhteistyö  
 
Helsingin kaupungin opetusvirasto tekee yhteistyötä Pekingin opetuskomission kanssa. 
Ressun lukiolla, Helsingin kielilukiolla, Meilahden ala- ja yläasteella sekä Stadin am-
mattiopistolla (hotelli-, ravintola- ja catering –ala sekä ajoneuvotekniikan, sähkötek-
niikan ja kone- ja metallitekniikan alat) on kumppanikouluja ja -oppilaitoksia Pekingis-
sä.  
 
Yhteistyö sisältää opiskelija- ja opettajavaihtoa, rehtorivierailuja, leirikoulu-
ja/opintomatkoja, yhteisiä kursseja, yhteistutkintoja, yhteistyöprojekteja eri alueilla 
sekä virastotason yhteistyötä. Yhteistyö perustuu vastavuoroisuuteen ja se on sään-
nöllistä ja vuosittaista. Yhteistyössä noudatetaan suomalaista opetussuunnitelmaa. 
Kouluilla ja oppilaitoksilla on ollut projekteja kieltenopetuksen, historian, uskonnon, 
matematiikan ja luonnontieteiden alalta. Yksi yhteistyön muodoista on ollut ympäris-
töntutkimuskurssi (maantiede, biologia, fysiikka). Lisäksi projekteissa/tiedeleireillä on 
käsitelty kestävää kehitystä, energiaa ja veden laatua. Stadin ammattiopisto on to-
teuttanut ravintolatapahtumia.  
 
Yhteistyöprojekteissa tutustutaan myös toisen maan opetusjärjestelmään osallistumal-
la yhteis-työkoulun oppitunneille ja kulttuuriin vierailemalla nähtävyyksissä sekä arki-
elämään perheissä. Opettajavaihdossa opettajat esittelevät Suomen koulutusjärjes-
telmää pitämällä toisessa koulussa esitelmiä omasta opetusalastaan ja oppitunteja, 
jolloin he esittelevät opetusmenetelmiään.  
 
Lisäksi Meilahden kouluissa tarjotaan kiinankielistä opetusta ja opettajina toimivat 
yhteistyökoulun vaihto-opettajat puoli vuotta kerrallaan. Kiinalaiset opettajat opettavat 
suurimman osan kiinankielisistä tunneista.  

 
 

Helsingin ja Pekingin johdon tapaamiset 
 
Kaupungin ylimmän johdon tapaamiset ja yhteydenpito ovat keskeinen osa ystävyys- 
ja yhteistyökaupunkitoimintaa. Pekingin kanssa on toteutettu mm. seuraavat toimen-
piteet vuodesta 2006 lähtien: 

- kevät 2006: Kj Pajusen ensimmäinen vierailu Pekingiin, Pekka Tiaisen valoku-
vanäyttelyn avaus (aiheena helsinkiläinen nykyarkkitehtuuri), Kj Wangin (Qis-
han) ja puoluejohtaja Liun tapaamiset. 
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- kesä 2006: Yhteistyön perustana olevan ystävyyskaupunkisopimuksen allekir-
joitus s, kj Wangin Helsingin vierailun yhteydessä.  

- elokuu 2008: Helsingin kaupunginorkesterin ensimmäinen Kiinan-kiertue (Pe-
king, Shanghai, Shenzhen) Pekingin olympialaisten aikana. Apulaiskaupungin-
johtaja Haatainen oli mukana. 

- 2008: Kj Pajunen osallistui olympialaisten avajaisiin Pekingin silloisen kj Guon 
(nykyisin Pekingin puoluejohtaja) kutsusta. 

- Euroopan kemikaaliviraston yhteyteen Helsinkiin on avattu kiinalainen erityis-
edustusto (Kiinan kemikaalialan kauppakamari) 

- Syksy 2009: Kj Pajunen osallistui Pekingin kaupungin kutsusta Kiinan kansan-
tasavallan 60-vuotisjuhlaan. Samassa yhteydessä järjestettiin kansainvälinen 
ympäristöaiheinen kaupunginjohtajafoorumi. 

- kevät 2010: Pääkaupunkiseutu osallistui yhdessä Shanghaissa pidettävään 
maailmannäyttelyyn, erityinen Helsinki-aiheinen teemapäivä. Kj Guon kahden-
välinen tapaaminen 8.5.2010. 

- 12.6.2010: Helsingin energiayhteistyöseminaari Pekingissä Beijing Energy 
Conservation and Environmental Protection Exhibition -messutapahtuman yh-
teydessä (apulaiskaupunginjohtaja Sauri delegaation johtajana). 

- 14.-17.6.2010: Pekingin kj Guo vieraili Helsingissä. Tällöin allekirjoitettiin Pe-
kingin ja Helsingin välinen design-yhteistyöasiakirja. 

- 13.6.2014: Kulttuuriaiesopimukset (Helsingin juhlaviikot / Focus China ja Hel-
singin kaupunki / kiinalaisen uudenvuoden vastatapahtuma Pekingissä). 

- 26.11.2014: Tapaaminen kj Wangin (Anshun) ja kj Pajusen välillä Pekingissä. 
 
Helsingin yhteistyö muiden kiinalaiskaupunkien kanssa 
 
Helsingillä on 10.6.2013 allekirjoitettu yhteisymmärryspöytäkirja Shenzhenin kaupun-
gin kanssa. Sopimus tehtiin Shenzhenin kaupungin aloitteesta ja yhteistyön painopis-
tealueiksi määriteltiin hyvin laajasti elinkeinotoiminta, kauppa, tiede ja teknologia, 
rahoituspalvelut, kulttuuri, matkailu, koulutus, urheilu ja terveydenhoito. Lisäksi mai-
nitaan satamat, muotoilu, vanhustenhuolto, uusiutuva energia ja matalahiilisyys. Käy-
tännössä yhteistyötä on tehty vain muotoilun osalta. Pääasiassa Shenzhenin kaupun-
gin ja paikallisen teollisen muotoilun järjestön aloitteesta Shenzhenissä on avattu Si-
no-Finnish Design Park osana kaupunkien välistä yhteistyötä. 
Kaupunginjohtaja Pajunen vieraili aiheeseen liittyen Shenzhenissä osana Kiinan-
matkaansa marraskuussa 2014. Lisäksi Helsingin elinkeinojohtaja on vieraillut kau-
pungissa kolme kertaa. Shenzhenin kaupunginjohtaja Xu vieraili Helsingissä 2013 ja 
apulaiskaupunginjohtaja Chen vuonna 2012. 
 
Helsinki on keskustellut alustavasti Chengdun kaupungin kanssa yhteistyöstä keväällä 
2014. Vireillä on edelleen mahdollinen ilmakehätutkimukseen ja teknologiapuistoyh-
teistyöhön rajautuvan yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittaminen, mikä kuitenkin on 
lykkääntynyt alkuperäisestä aikataulusta. Aloite yhteistyöhön tuli suurlähetystön kaut-
ta Chengdun kaupungilta, ja liittyi suunniteltuun Chengdun alueen puoluejohtajan vie-
railuun Helsingissä kesällä 2014, mikä ei lopulta toteutunut. Helsinki ei aja aktiivisesti 
ko. yhteistyön toteutumista. 
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Koulutus- ja kulttuuriasioissa yhteistyötä ei ole muiden kuin Pekingin kanssa. Pääsään-
töisesti opetusvirasto pyrkii Euroopan ulkopuolella toimimaan pääkaupunkien kanssa." 
 
 
Helsingin kotimaiset yhteistyökumppanit Kiina-yhteistyössä 
 

- Helsingin yliopiston kanssa olemme tehneet yhteistyötä etenkin vuoden 2014 
Pure Finlandiin liittyen. Järjestimme mm. professori Markku Kulmalalle mah-
dollisuuden esitellä työtään Pekingin kaupunginjohtajalle ja korkeille virkamie-
hille. Yhteistyölle on odotettavissa jatkoa erityisesti ilmakehätutkimuksen ja 
puhtaan ilman osalta. 

- Greater Helsinki Promotion (GHP) vastaa Helsingin seudun invest in -
toiminnasta. Sen tytäryhtiö China-Finland Golden Bridge Innovation Center 
(GB) on vastannut erityisesti Kiinaan suuntautuvasta invest in –toiminnasta. 
Helsinki on osaltaan rahoittanut GHP:n ja GB:n toimintaa ja edistänyt näiden 
työtä Pekingin kaupungin suuntaan mm. kutsumalla GB:n toimitusjohtajan 
kaupunginjohtajan delegaatioihin ja Helsingissä järjestettyihin tilaisuuksiin. 
Golden Bridge on mm. solminut yhteistyösopimuksia kiinalaisten teknologia-
puistojen kanssa ja ollut mukana järjestelemässä kiinalaisinvestointeja suoma-
laisiin yrityksiin. 

- Kaupunki on myös edistänyt osaltaan Digile Oy:n (ex-TIVIT) ja China-Finland 
ICT Alliancen työtä, mutta ko. yhteistyö on ollut tähän saakka vähäistä. 

- Kaupungin kulttuurikeskus on järjestänyt kiinalaisen uudenvuoden juhlalli-
suuksia vuosittain yhdessä Suomi-Kiina–seuran, Kiinalainen ystävyysseura 
ry:n, Chinese Students and Scholars Association at the University of Helsinki:n 
ja Suomen Wushu Kungfu Seura ry:n kanssa. Tilaisuutta ovat tukeneet myös 
useat suomalaiset yritykset. 

- Shenzhenin kanssa tehdyssä yhteistyössä on lisäksi ollut mukana usea suoma-
lainen muotoilualan yritys. Olemme järjestäneet yhdessä mm. yritysvierailuita 
ja keskustelleet yhteistyömahdollisuuksista kiinalaisten kumppaneidemme 
kanssa. Kaupunkisuhteiden johdosta viisi suomalaista muotoilualan yritystä 
pääsi esiintymään China International Industrial Design Fairiin Shenzheniin 
joulukuussa 2013 käytännössä ilman kustannuksia, kun yritysten osallistumi-
nen, matka- ja majoituskulut ja messuosastojen rakentamiset kustannettiin 
Shenzhenin toimesta. Ko. yhteisesiintymistä koordinoi Design Forum Finland. 

- Koulutuspuolella strukturoitua, erityisesti Kiinaa koskevaa yhteistyötä tehdään 
kotimaisten kumppanien kanssa pienimuotoisesti, koska kaupungit toimivat it-
senäisesti. Yhteistyötä tehdään tapauskohtaisesti ja eri tahojen voimavarojen 
ja kiinnostuksen mukaan. 

- Vakiintuneessa kumppanuusyhteistyössä toimivilla kouluilla/oppilaitoksilla on 
omia, yhteistyön kannalta vakiintuneita kumppaneita ja verkostoja, esim. Yan-
zu-verkosto. HY/Konfutse-instituutti, Suomen kiinan opettajat ry., POP-hanke, 
opetusalan toimijat (esim. Opetushallitus ja Kiina-yhteistyön relevantit toimi-
jat) 
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Helsingin ja Pekingin välisessä yhteistyössä osapuolet pitävät keskushallinnon tasolla 
yhteyttä tarvittaessa, arviolta parin kuukauden välein. Vierailuiden alla yhteydenpito 
on päivittäistä. Sekä Pekingissä että Shenzhenissä yhteydenpitoa hoidetaan Foreign 
Affairs officen kanssa (Eurooppa-asioista vastaavat osastot). Kulttuuriyhteistyössä 
kontaktipisteenä on Pekingin kaupungin kulttuuriviraston kansainvälisten asioiden 
osasto (Division of Foreign Affairs of Beijing Municipal Bureau of Culture), jonka kanssa 
yhteydenpito on erittäin aktiivista. Sähköpostikirjeenvaihto on marras-helmikuussa 
päivittäistä. Virastojen edustajien tapaamisia on vuosittain vähintään kaksi, toinen 
Helsingissä toinen Pekingissä. Opetusvirasto ja kumppanikoulut pitävät yhteyttä Pe-
kingiin säännöllisesti, useita kertoja vuodessa.  
 
Helsingin ja Pekingin yhteistyön hyödyt 
 
Kiinalainen uusivuosi on suosittu tapahtuma Helsingissä ja sen merkitys Pekingin hal-
linnossa on suuri. Tapahtumalla on jo perinteitä ja sen kehittäminen entistä näyttä-
vämmäksi on mahdollista. Juhlaviikkojen Fokus Kiinan voi odottaa nousevan merkittä-
väksi mediatapahtumaksi myös Kiinassa. Kulttuuriyhteistyö avaa ovia myös esimerkik-
si elinkeino- ja matkailuyhteistyössä. 
 
Golden Bridge on menestyksekkäästi houkutellut Suomeen investointeja Kiinasta. Mm. 
Pekingin merkittävin teknologiapuisto, Z-park, on avannut toimipisteen Helsingin seu-
dulle. Kiinalaisille sijoittajille on järjestetty tapahtumia ja kohtaamisia suomalaisten 
yritysten kanssa. 
 
Unescon City of Design–haussa ystävyyskaupunkisuhteilla oli merkittävä rooli, kun 
saimme Pekingin ja Shenzhenin kaupungeilta hakuprosessissa vaadittavat puoltokir-
jeet. 
 
Shenzheniin perustettiin loppuvuodesta 2014 Sino-Finnish Design Center osana kau-
punkien välistä yhteistyötä.  
 
Helsinki on loppukesästä 2014 liittynyt jäseneksi Pekingin ”World Tourism Cities Fede-
rationiin”, tavoitteena edistää kiinalaisten matkailua Helsinkiin. 

 
Helsingin kaupungin hyödyt koulutusyhteistyöstä: 

- Osaamisen kehittyminen molemminpuolisesti ja vuorovaikutus. Paras hyöty on 
kahden täysin eri kulttuurin yhteistoiminnallinen toiminta. Kiinalaisilta opitaan 
ja he oppivat meiltä asioita, joita ilman tällaisia vaihtoja ei pääsisi oppimaan. 
Yhteistoiminnallinen tekeminen on yhteistyön parasta antia. 

- Jo viikon oppilasvaihdosta on hyötyä kulttuuri-, kansainvälisyys- ja suvaitse-
vaisuuskasvatuksessa. Pidempiaikainen kiinan kieleen kohdentuva vaihto on 
hyödyllistä kielenoppijalle aidoissa kielen käyttötilanteissa. Tätä edistävät yh-
teistyösuhteet kiinalaisen koulun kanssa. Leirikoulut uusine kokemuksineen ja 
kiinalaisten vierailut motivoivat opiskelijoita tutustumaan heille uuteen kulttuu-
riin. Autenttinen oppiminen toteutuu kansainvälisessä toiminnassa mitä par-
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haalla tavalla. Kiinassa ollaan erityisen kiinnostuneita suomalaisesta tavasta 
opettaa ammattikouluissa ja suomalaisten tavasta pitää opiskelijoista huolta 
myös opetustuntien ulkopuolella (oppilashuollon palvelut). 

- Kiina-kansainvälisyyskasvatuksen tuloksena saamme työmarkkinoillemme po-
sitiivisilla oma-kohtaisilla kokemuksilla varustettuja nuoria osaajia." 

 
Pekingin hyötyjä koulutusyhteistyöstä: 
- Tutustuminen suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja koulutuksen toteuttami-

seen helsinkiläisissä kouluissa ja oppilaitoksissa. Kiinalaiset yhteistyökumppa-
nit pyrkivät ottamaan siitä ideoita omaansa.  

- Vuorovaikutteisuus ja opiskelijoiden osallisuus ovat erityisesti kiinnittäneet yh-
teistyökumppanien huomiota. Lisäksi ympäristöosaaminen ja kestävä kehitys 
opetuksessa ovat kiinnostuksen kohteita. 

- Suomalainen yhteiskunta ja sen toiminnallisuus kaiken kaikkiaan ovat mielen-
kiinnon aiheita. 

 
 
Muu Aasia-yhteistyö: 
 
Peking on Helsingin ainoa virallinen ystävyyskaupunki. Muiden kaupunkien kanssa 
Helsingillä on yhteistyötä, mutta eri muodossa. 
 
Aasiassa Helsinki on tehnyt yhteistyötä Etelä-Korean Soulin kanssa erityisesti muotoi-
luun ja muotoilupääkaupunkivuoteen liittyvissä asioissa. Taiwanin Taipein kanssa on 
muotoilupääkaupunkiliitännäinen yhteisymmärryspöytäkirja vuodelta 2012. Japanin 
Sendain kanssa on ollut yhteistyötä terveysasioissa, joskin ko. yhteistyö on nykyisin 
vähäistä. Lisäksi Helsingillä on verkostokohtaista yhteistyötä esimerkiksi Japanin Fu-
kuokan kanssa (molemmat kaupungit ovat jäseninä International Regions Benchmar-
kin Consortiumissa). Koulutusasioissa yhteistyötä on lisäksi tehty Singaporen kanssa 
(yhdessä Helsingin yliopiston kanssa). 
 
Helsingin ja Pekingin yhteistyön tulevaisuuden näkymät? 
 
Yhteistyöltä odotetaan syvenevää, pitkäjänteistä ja käytäntöön ulottuvaa yhteistyötä, 
konkreettisia sisältöjä ja selkeiden hyötyjen tavoittelemista. Yhteistyötä Team Finlan-
din ja suomalaisen elinkeinoelämän kanssa. Kehittyviä henkilö- ja organisaatiosuhtei-
ta, joiden varaan yhteistyö lopulta rakentuu. 
 
Kulttuuriyhteistyön toivomme avaavan helsinkiläisille taiteilijoille kontakteja ja ura-
mahdollisuuksia Kiinaan. 
 
Koulutusyhteistyössä ylläpidetään tällä hetkellä jatkuvuutta ja olemassa olevaa yhteis-
työtä, ja resurssien puitteissa syvennetään sitä. Uusia avauksia ei ole lähitulevaisuu-
dessa tarkoitus tehdä. 
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6 HYVINKÄÄ - KUNSHAN  

 
Yhteyshenkilö: 
Liiketoimintajohtaja: Annukka Lehtonen, annukka.lehtonen@hyvinkaa.fi 
 
Hyvinkään ja Kunshanin välinen ystävyyskuntasopimus on allekirjoitettu vuonna 2009. 
Aloite yhteistyöhön tuli KONEelta, jolla on tehdas sekä Hyvinkäällä että Kunshanissa. 
Kunshan on KONEelle tärkeä toimintaympäristö. Ystävyyskuntatoiminnan tavoitteena 
on edistää Hyvinkään ja Kunshanin kaupunkien kehittämistä, elinkeinopolitiikkaa ja 
kulttuurivaihtoa.  
 
Yhteistyö keskittyy kulttuuriin ja virallisten valtuuskuntien vierailuihin, joita on noin 
kerran kahdessa vuodessa. Kunshanin koululla No. 1 on ystävyyskoulu Hyvinkäällä. 
Kunshanin lasten teoksia oli esillä 15. kansainvälisen lasten ja nuorten taiteen näytte-
lyssä Hyvinkäällä vuonna 2014. Kotimaisina yhteistyökumppaneina ovatkin oppilaitok-
set, esimerkiksi Laurea. Yhteistyö kulttuurialalla on ollut hyödyllistä. Koulutusalan yh-
teistyö lukiotasolla on vasta käynnistymässä. 
 
 

mailto:annukka.lehtonen@hyvinkaa.fi
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7 ITÄ-SUOMEN AVI - HENANIN 
MAAKUNTA   

 
Yhteyshenkilö: 
neuvotteleva virkamies Tuula Kääriäinen, tuula.kaariainen@avi.fi 
 
Itä-Suomen aluehallintoviraston ja Henanin maakunnan yhteistyö alkoi vuosina 2004-
2005. Aloite yhteistyön aloittamiseen tuli Henanin maakunnasta ja Kiinan ystävyysseu-
rasta (CPAFFC). Tavoitteena oli tuolloin saada yhteistyötä eri yhteistyökumppaneil-
lemme oppilaitoksille ja yliopistoille sekä tietoutta Kiinan kehityksestä. Sen jälkeen 
ovat eri yliopistot saaneet yhteistyökumppaneita, joista osa esim. Shanghaissa.  
 
Henanin ja Itä-Suomen välinen yhteistyö painottuu koulutusalalle sekä yleishallintoon. 
Konkreettisina toimina yhteistyössä ovat ystävyysmaakunnan asiantuntijavierailut ja 
seminaarit Suomessa sekä asiantuntijavierailut Suomesta (2004, 2005, 2012 ja 2014 
matkailufoorumi) ystävyysmaakuntaan, joissa solmittu opetusalan yhteistyösopimuk-
set 2012.  
 
Kotimaisina yhteistyökumppaneina Itä-Suomella on eri alueelliset toimijat kuten yli-
opistot ja oppilaitokset, joiden kanssa järjestetään seminaareja, esittelyjä ja opinto-
matkoja. Asiantuntijavierailuja järjestetään 1-2 kertaa vuodessa aiheen mukaan. Kon-
taktipisteenä Henanin maakunnassa on ulkomaan asioiden toimisto (Henan Province 
FAO) sekä Kiinan ystävyysseura CPAFFC.  
 
Yhteistyöstä on ollut monenlaista hyötyä. Eri yhteistyökumppanit ovat järjestäneet 
seminaareja ja markkinoineet palvelujaan Kiinan alueelle. Matkailuyhteistyö on lisään-
tynyt. Tietous Kiinan kehityksestä on parantunut ja yksittäisiin tutkimuslaitoksiin on 
yhteyksiä. 
 
Muuta Kiina-yhteistyötä: 

- Henan Provincial Government yleinen yhteistyön edistäminen Itä-Suomen ja 
Kiinan maakunnan kanssa MOU 2005, Muistio yhteistyöstä 2011  

- Esisopimus Hebein maakunta 2004 (ei ole varsinaista sopimusta) 
- Jiangxin maakunta 2007 Memorandum (ei ole varsinaista sopimusta) 
- Useita hallinnon asiantuntijavierailuja Kiinasta esim. Kiinan ystävyysseuran 

kautta  
 

mailto:tuula.kaariainen@avi.fi
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Koulutusalalla yliopistot ovat aloittamassa yhteistyötä. Ammattikorkeakoulu Savonialla 
on yhteistyötä (silloin tällöin oppilasvaihtoa) Kiinan Hebein maakunnan kanssa, jonka 
kanssa olemme tehneet alustavan muistion yhteistyöstä. Rehtorivierailuja. 
 
 
Yhteistyön tulevaisuuden näkymiä 
Itä-Suomi on aloittamassa matkailualan yhteistyötä Kiinaan. Yhteistyötä yliopistojen 
kanssa konkretisoidaan. Ongelmana on se, että Suomen oppilaitosten ja Kiinan oppilai-
tosten tavoitteet ja suuruusluokka ei oikein tavoita toisiaan. Lisäksi kiinalaisilla ei ole 
ollut riittävästi valmiuksia englanninkielisiin ohjelmiin. Tämä on ollut yksi kehittämisen 
kohde. 
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8 JYVÄSKYLÄ - KUNMING     
JYVÄSKYLÄ-MUDANJIANG   

 
Yhteyshenkilö: 
Kansainvälisten asioiden koordinaattori Satu Heikkinen, satu.heikkinen@jkl.fi 
 
Jyväskylän ja Mudanjiangin säännöllinen yhteydenpito alkoi energiayhteistyöstä IVO:n 
ja sikäläisen lämpövoimalayhtiön kesken. Mudanjiangin ja IVO:n edustajat tulivat tu-
tustumaan Rauhanlahden voimalaan ja Jyväskylään vuonna 1987 ja jyväskyläläinen 
valtuuskunta teki vastavierailun Mudanjiangiin vuonna 1988. Päätös ystävyyskaupun-
gista tehtiin samana vuonna kaupunginhallituksessa. Energiayhteistyö poiki IVO:lle 
(nykyinen Fortum) voimalaitoskauppoja Kiinaan. Ystävyyskaupunkisuhde toimi tausta-
tukena myös eräälle Jyväskylän ulkopuoliselle vientiyritykselle (Seicon). Alkuvuosina 
paikallisella Kiina-seuralla ja sen kontakteilla oli suuri vaikutus yhteistyön alkamiselle. 
 
Jyväskylän ja Mudanjiangin yhteistyö keskittyy koulutusalalle sekä elinkeinotoimeen. 
Yhteistyö on ollut vahvasti yritysten toimintojen tukemista ja pääsyä Kiinan markki-
noille. Kaupunginjohtaja on osallistunut yritysvetoisille vierailuille ystävyyskaupunkei-
hin. Vierailut on järjestänyt kaupungin omistama kehittämisyhtiö Jykes Oy. Vierailuoh-
jelmat sisältävät tutustumiskäyntejä sekä yritysten toimintojen aloittamiseksi vaadit-
tavia viranomais- ja liikesuhdeneuvotteluja. 
 
Jyväskylällä on Kiina-yhteistyössä kotimaisina yhteistyökumppaneina: 

- Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 
- Jyväskylän yliopisto 
- EduCluster Finland Oy 
- Suomen Kiinan suurlähettiläs 
- paikalliset yritykset  

 
Kotimaisten yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetään yhdessä vierailu- ja neuvotte-
lumatkoja. Sopimukset, kirjeet ja materiaalit valmistellaan kiinaksi yhdessä mm. Jykes 
Oy:n kanssa. 
 
Kiinassa yhteistyön kontaktipisteinä ovat Kunmingin ja Mudanjiangin kaupunkien Fo-
reign Office sekä Jykes Oy:n Shangain toimisto. 
 

 

mailto:satu.heikkinen@jkl.fi
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Yhteistyön hyödyt:  
- Kaupunki tuo arvovallan neuvottelupöytiin, Jykes Oy:n tuo Kiina-osaamisen ja 

kielitaidon.  
- Yritykset pääsevät Kiinan markkinoille ja neuvotteluihin. MK Protech Oy:n val-

mistumassa oleva lietteenkäsittelylaitos keskisuomalaista insinööriosaamista 
hyödyntäen Kunmingiin Yunnanin maakuntaan. BioGTS Oy:n energiatehokkaan 
rakentamisen projekti Mudanjiangin Ninganin alueella on toteutumassa. 
EduCluster Finland Oy:n neuvottelut koulutuksen viennin suhteen. 

 
Muu Kiina-yhteistyö: Mudanjiangin alueella sijaitsevan Ninganin kaupungin kanssa 
on yhteistyösopimus jyväskyläläisen yrityksen alkamassa olevien liiketoimintojen tu-
kemiseksi. 
 
Koulutusyhteistyö 
 
Jyväskylä tekee koulutusalan yhteistyötä Jilinin provinssin kanssa. Yhteistyötä tehdään 
ammatillisessa koulutuksessa. Kiinaan suuntautuva koulutusyhteistyötä (pl varhais-
kasvatus, peruskoulu) Jyväskylän seudulta on melko paljon ja se toteutetaan useam-
man toimijan yhteistyönä. Esimerkiksi  

- EduCluster Finland ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu vie sairaanhoitajakoulu-
tusta Beihuan yliopistoon (Jilinin provinssi).  

- EduCluster Finland Oy:n, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän, Haaga-Helian 
ammattikorkeakoulun Shanghain ammatillisen koulutuksen pilottiryhmä suo-
malaisessa opissa 2014. 

 
Jyväskylän kaupungin hyödyt koulutusyhteistyöstä: 

- Koulutusvienti tuo tuloja ja työtä Keski-Suomeen. 
- Paras tapa ei ole myydä yksittäisiä koulutustuotteita tai -paketteja, vaan pyr-

kiä kokonaisvaltaiseen otteeseen osaamisen ja koulutusjärjestelmien kehittä-
misessä.  

- Koulutusyhteistyö tuo jatkohankkeita: Beihua Universityllä on myös akateemi-
nen yhteistyösopimus Jyväskylän yliopiston kanssa. Sopimuksen optiona onkin 
yhteistyön laajentaminen myös muille JAMKin ja Jyväskylän yliopiston keskei-
sille osaamisaloille, esimerkiksi maisteriopintoihin Jyväskylän yliopistossa lii-
kunta- ja terveystieteiden tiedekunnassa. 

 
Jilinin provinssissa ammatillinen koulutus parantaa jatkoyhteistyötä mm. mahdollistaa 
insinöörivetoisten yritysten toimintaa, kun ammatillinen koulutus vastaa länsimaista 
järjestelmää. 
 
Tulevaisuudessa Jyväskylä odottaa Kiina-yhteistyöltä lisää onnistuneita kauppoja Kii-
naan. 
 
 



 

 

21 
 

9 KAJAANI - JIUJIANG  

 
Kajaanin ja Jiujiangin yhteistyö alkoi vuonna 2005. Yhteistyö aloitettiin Kiinan markki-
noiden eri toimialojen mm. kylmärakentaminen mahdollisuuksien vuoksi. Lisäksi Ka-
jaanin ammattikorkeakoulussa oli ollut opiskelijoita jo kauan. Yhteistyön painopiste-
alueet ovat koulutusala, tekniikka sekä elinkeinotoimi. Tällä hetkellä yhteistyö on vä-
häistä, muutaman kerran on järjestetty vierailuja puolin ja toisin. Kylmärakentamisen 
osalta on tehty aikoinaan esisopimuksia yhteistyöstä, mikä ei kuitenkaan ole johtanut 
konkreettisiin toimenpiteisiin. Koulutuksen osalta oppilasvaihto toimii tietyllä tasolla. 
Kiinalaiset toteuttivat uuteen uimahalliimme 100 m2:n suuruisen mosaiikkityön. Yh-
teistyön hyötyjä ovat ihmisten kesken syntyvät hyvät kontaktit. 
 
Koulutusyhteistyössä on mukana Kajaanin ammattikorkeakoulu ja yhteistyö sisältää 
oppilas- ja opettajavaihtoja sekä rehtorivierailuja. Yhteistyön hyötyinä Kajaanissa näh-
dään: 

- käytännön tasolle viedyt yhteistyömuodot, mistä hyvänä esimerkkinä pelialan 
koulutus. 

- saadaan uutta osaamista alueelle  
- tukee osaltaan kansainvälistymistä. 

 
Tulevaisuudessa Kiina-yhteistyössä Kajaanin kaupunki odottaa, että löydetään jokin 
konkreettinen yhteistyökuvio, esim. aiemman kylmätestauksen malliin. 
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10 KUOPIO - SHANGHAI PU-
DONG   

Yhteyshenkilöt: 
Kaupunginjohtaja Petteri Paronen 
Musiikkikeskuksen johtaja Michael Claussen vastaa yhteydenpidosta ja edustaa kau-
punginjohtajaa. Shanghaissa on edustaja, jonka sopimuskumppani Kuopiosta on Kuo-
pio Innovation Oy (hoitaa käytännön hallinnoinnin). Alueellisesti toimii usean organi-
saation yhteinen Kiina-koordinaatio ryhmä, joka kehittää toimintaa.   
 
Alkuvaiheessa Kuopion kaupungin omistama Teknologiakeskus Teknia Oy selvitti vah-
vat ja kasvavat potentiaaliset kasvukeskukset. Selvitystyön perusteella valikoitui 
Shanghai Pudong. Aktiivi osapuoli oli alkuvaiheessa Kuopio ja silloinen Teknia Oy. Yh-
teistyö käynnistyi sittemmin monella aihealueella ja sitä on jatkunut 2000-luvun alusta 
saakka. Varsinaiseen ystävyyskaupunkisopimukseen aloite tuli Shanghain Pudongin 
hallinnolta ja se allekirjoitettiin vuonna 2012. Kuopion kaupungin kumppanitoimijoilla 
(yliopisto, ammattikorkeakoulu jne.) on yhteistyösopimukset shanghailaisten "vastin-
parien" kanssa. 
 
Kuopion ja Pudongin yhteistyö keskittyy koulutusalaan, kulttuuriin, sosiaali- ja ter-
veysalaan sekä elinkeinotoimeen. Yhteistyö käsittää Kuopion ja sen alueellisten kump-
paniorganisaatioiden sopimusyhteistyön, opiskelijavaihdot, asiantuntijavierailut ja -
vaihdot, näyttely- ja muut kulttuurivaihdot, t&k-yhteistyön, koulutusyhteistyön, yritys-
ten välisen yhteistyön ja jossain määrin myös koulutusviennin. Aiemmin on toteutettu 
mm. sairaalajohtajien koulutusta Kuopiossa. Erilaisia aktiviteetteja ja/tai keskinäisiä 
vierailuja kaupunkien välillä on käytännössä kuukausittain. Mm. huhtikuussa Kuopion 
kaupunki odottaa kymmenen shanghailaisen rehtorin ja opettajan ryhmän saapumista. 
 
Keskeisiä kotimaisia Kuopion yhteistyökumppaneita Kiina-yhteistyössä: 

- Kuopio Innovation Oy (jatkaa Teknian tehtäviä)  
- Savonia AMK  
- Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampus  
- Kuopion alueen kauppakamari sekä alueen yritysten edustajat  
- Lisäksi yhteisissä aktiviteeteissa on mukana eri tahojen edustajia. 

 
Keskeisillä yhteistyökumppaneilla on "yhdensuuntaiset" sopimukset Pudongiin. Yhteis-
työtä on tehty näyttelyvaihdoissa, seminaareissa, yhteisissä matkoissa, henkilövaih-
doissa jne. Takavuosina yhteinen iso ponnistus oli osallistuminen Shanghain Expoon. 
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Aiemmin Kuopio on osallistunut silloisen MEKin matkailumarkkinointitoimenpiteisiin 
Kiinassa. 
 
Kuopion yhteistyö ystävyyskaupunki Pudongin kanssa on aktiivisempaa kuin Kuopion 
muiden ystävyyskaupunkien kanssa. Kuopiolla on pysyvä kiinalainen edustaja Shang-
hai Pudongissa, joka avustaa yhteydenpidossa Pudongin ylimpään johtoon. Koulutus-, 
kulttuuri- ja korkeakoulutoimijoille on yhteydet kollegaorganisaatioihinsa. 
 
Kuopion kaupunki saa yhteistyöstä strategista hyötyä: 

- alueen koulutusvientiä on kehitetty 
- useita Kuopio-näyttelyitä Pudongissa, viimeksi 10/ 2014 
- hyvien käytänteiden vaihtoa puolin ja toisin esimerkiksi kulttuurissa ja koulu-

tuksessa 
- yritystoimijat saaneet uusia liikekumppaneita ja sopimuksia, yritysten vientiä 

on edistetty 
- lukuisat tutkimushankkeet, yliopistoyhteistyö, koulutus on kansainvälistynyt 

yhteyden myötä 
- alueen kansainvälinen näkyvyys on vahvistunut 
- oppilaitosten henkilöiden liikkuvuutta edistetty 
- kuopiolaiset nuoret ovat saaneet valmiuksia, jotta heistä kasvaa tulevaisuuden 

Kiina-osaajia (esim. lukiolaisten vaihdot ja perhemajoituksen hyödyntäminen) 
 
Muu Kiina-yhteistyö: Kuopio Innovation Oy (kaupunki on keskeinen omistajataho) 
tukee yritysten viemistä Kiinan markkinoille. Toimia juuri nyt mm. Hong Kong ja 
Shanghain lähialueet. Ko. organisaatiolla on lisäksi sopimus Pekingin teknologiapuiston 
kanssa. Hyvää yhteistyötä on ollut myös Pohjois-Savon liiton ja Pohjois-Savon Ely-
keskuksen kanssa.  
 
Koulutusyhteistyö 
Kuopion ja Shanghai Pudongin yhteistyöhön osallistuvat ala- ja yläkoulu, lukio, am-
mattikorkeakoulu sekä yliopisto. Konkreettisesti yhteistyön puitteissa tehdään oppilas- 
ja opettajavaihtoa, rehtorivierailuja sekä leirikouluja ja opintomatkoja.  
 
Kuopion kaupungin koulutusyhteistyöstä saamia hyötyjä ovat mm.: 

- Hyvien käytänteiden vaihtoa 
- oman alueen tunnetuksi tekemistä  
- kansainvälistymisen opettelua 
- nuorista on mahdollista kasvaa tulevaisuuden Kiina-osaajia 
- mahdollisuuksia koulutusvientiin 
- toiminnat näkyvät Kuopiossa myös perheissä opiskelijavaihdon ja perhemajoi-

tusten myötä, näkyy siis myös kuntalaisten arjessa. 
 
Kiinalainen osapuoli saa käyttöönsä hyviä käytänteitä pedagogiikan saralta ja voivat 
hyödyntää tietoja uudistaessaan omaa koulutustaan. Tulevaisuudessa Kuopio odottaa 
erityisesti yritystoiminnan kehittymistä sekä vakiintuneiden teemojen edelleen syven-
tämistä. 
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11 LAHTI - DEYANG             
LAHTI - WUXI 

 
Lahden päämotiivina molempien ystävyyskaupunkisuhteiden luomisessa on ollut suu-
ret liiketoiminnan kehittymismahdollisuudet. Päijät-Hämeen liitolla oli yhteistyötä 
Sichuanin maakunnan kanssa ja yhteistyötä vahvistettiin myös kaupunkitasolla samas-
sa maakunnassa sijaitsevan Deyangin kanssa. Deyangin kanssa yhteistyö aloitettiin 
vuonna 2000. Wuxin kanssa solmittiin ystävyyskaupunkisuhde vuonna 2011 erityisesti 
ympäristöliiketoiminnan edistämiseksi. Aloite tuli Lahden tiede- ja yrityspuistolta ja 
Suomen pääkonsulaatista Shanghaista. Ystävyyskaupunkistatus koetaan Kiinassa tär-
keäksi liiketoimintayhteyksien avaajaksi. 
 
Yhteistyön painopistealueet ovat koulutus, kulttuuri, yleishallinto, ympäristöala ja elin-
keinotoimi. Deyangin ja Lahden välinen yhteistyö on alkuvuosien johtotason delegaa-
tiovaihdon jälkeen kuihtunut. Lahden ammattikorkeakoululla on ollut jonkin verran 
koulutusalan yhteistyötä Wuxin kaupungin (Jiagnan university) ja Chengdun kanssa. 
Yhteistyö koostuu oppilas- ja opettajavaihdosta, yhteisistä kursseista, yhteistutkinnois-
ta sekä TKI hankkeista. 
 
Koulutusyhteistyö on koettu hyödylliseksi:  

- Alueellinen yhteistyö Lahden kaupungin ystävyyskunnan kanssa vahvistaa alu-
eellista näkyvyyttä Kiinassa, vahvistaa eri yhteistyön muotoja ja lisää yksittäis-
ten toimijoiden kiinnostavuutta puolin ja toisin. 

- Kiinassa tärkeää ns. viranomaissuhteet ja suhteiden löytyminen eri tasoilla 
 
Kotimaisena yhteistyökumppanina on Lahden seudun kehittämisyhtiö Ladec Oy, joka 
on vastannut Wuxin kanssa tehtävästä liiketoimintayhteistyöstä. Wuxin kanssa on 1-2 
kertaa vuodessa delegaatiovaihtoa. Kaupungit ovat suoraan yhteydessä keskenään, 
Ladec Oy:llä on myös omia verkostoja.  
 
Lahden Kiina-yhteistyötä pidetään tavallaan tärkeänä, mutta vähyydestä päätellen se 
ei ole kovin hyödyllistä. Yhteistyö vaatisi suunnitelmallisuutta ja pitkäkestoista toimin-
taa. Yhteyshenkilöiden vaihtuessa tai projektien päättyessä on vaara, että yhteistyö on 
rakennettava melkein alusta uudelleen. 
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12 LAPIN LIITTO - HEILONGJI-
ANG  

 
Yhteyshenkilö: 
Maakuntajohtaja Mika Riipi, mika.riipi@lapinliitto.fi 
Hallintojohtaja Raimo Holster, raimo.holster@lapinliitto.fi 
 
Lapin liitto aloitti yhteistyön vuonna 2009. Lapin läänillä oli ollut aiemmin yhteistyötä 
Heilongjiangiin ja maakunnan pääkaupunki Harbin on Rovaniemen ystävyyskunta. 
Yhteistyö keskittyy ympäristöalaan ja elinkeinotoimeen. Yhteistyösopimusten mukaan 
tavoitteena on edistää ko. alojen yhteistyötä. Yhteistyön konkretisointi on aluillaan. 
Vierailuja on nyt järjestetty puolin ja toisin. 
 
Lapin liitto odottaa Kiina-yhteistyöltä tulevaisuudessa konkreettista taloudellista yh-
teistyötä yritysten välillä. 
 
 

mailto:mika.riipi@lapinliitto.fi
mailto:raimo.holster@lapinliitto.fi
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13 OULU - HANGZHOU  

 
Yhteyshenkilö:  
BusinessOulu, Oulun kaupungin elinkeinoliikelaitos,  
kv-ohjelmapäällikkö Petri Karinen, petri.karinen@businessoulu.com 
 
Oulun ja Hangzhoun välinen yhteistyö alkoi vuonna 2010. Päämotiivina yhteistyön 
aloittamiselle olivat taloudelliset ja yritysten liiketoimintaan liittyvät yhteistyöaloitteet, 
jotka tulivat Hangzhoun kaupungilta. Yhteistyö keskittyy elinkeinotoimeen. Toiminta ei 
ole vielä löytänyt konkreettisia toimintatapoja ja on tällä hetkellä matalalla tasolla. 
Parhaillaan mietitään keinoja toiminnan uudelleen aktivoimiseksi. 
 
Oulun yliopistolla on myös yhteistyökumppanuus paikallisen kiinalaisen yliopiston 
kanssa samassa kaupungissa. Myös VTT:llä on hankkeita menossa saman yliopiston 
kanssa. Kontaktipisteenä on ollut Hangzhoun kaupungin kansainvälisten asioiden osas-
to.  
 
Oulun kaupungilla on ystävyyskunta myös Japanissa (Sendai) ja Kazakstanissa (Asta-
na). 
 
 

mailto:petri.karinen@businessoulu.com
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14 POHJOIS-KARJALA - HEI-
LONGJIANG 

Yhteyshenkilöt: 
Maakuntajohtaja Pentti Hyttinen, johtaminen ja viestintä,  
pentti.hyttinen@pohjois-karjala.fi 
Projektipäällikkö Meijiao Xue-Pykäläinen, aluekehitys,  
meijiao.xue-pykalainen@pohjois-karjala.fi 
 
Pohjois-Karjalan ja Heilongjiangin välinen yhteistyö alkoi vuonna 2013. Pohjois-Karjala 
tekee maakuntatasolla tiivistä yhteistyötä ilman ystävyysmaakuntastatusta. Yhteistyön 
aloittamisen motiivina olivat maakuntien yhteneväisyydet, esimerkiksi metsä, Venäjän 
raja, ilmasto ja koulutus.  
 
Yhteistyön painopistealueet ovat koulutusala, sosiaali- ja terveysala, yleishallinto, tek-
niikka ja elinkeinotoimi. Yhteistyön tavoitteena on alueen yritysten yhteyksien luomi-
nen, muu avustaminen, koulutusyhteistyö sekä kontaktien, mahdollisuuksien etsimi-
nen yksityisen ja julkisen sektorin toimijoille.  
 
Koulutusalan yhteistyössä kotimaisina yhteistyökumppaneina Pohjois-Karjalalla on Itä-
Suomen yliopisto, Karelia ammattikorkeakoulu. Yhteistyö koostuu oppilas- ja opettaja-
vaihdoista, rehtorivierailuista, yhteistutkinnoista ja osittain yhteistyö on vasta suunnit-
teilla. Koulutusyhteistyö on tärkeää kansainvälistymisen vuoksi ja alueiden kehittymi-
sen kannalta. Laaja-alainen yhteistyö on tärkeää, asiantuntemus ja yhteistyö lisäänty-
vät. Koulutusyhteistyön kautta luodaan uusia yhteyksiä ja oppiminen on molemmin-
puolista. 
 
Elinkeinotoimessa Pohjois-Karjalalla kotimaisina yhteistyökumppaneina on 8 eri yritys-
tä alueelta, Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek, Metsäntutkimuslaitos Metla ja 
Europena Forest Institute EFI.  Kontaktipisteitä Heilongjiangissa on Heilongjiang Gov-
ernment: Department of Commerce, Department of Forestry, Department of Education 
and Department of Civil Affairs. Yhteistyössä toteutetaan Finland-China Green 
Economy Platform -hanketta (EAKR). 
 
Tulevaisuudessa Pohjois-Karjala odottaa yhteistyön syventymistä ja laajentumista 
monialaisemmaksi. 
 

mailto:pentti.hyttinen@pohjois-karjala.fi
mailto:meijiao.xue-pykalainen@pohjois-karjala.fi
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15 PORI - CHANGZHOU (Sata-
kuntaliiton ystävyyskaupun-
ki)  

Yhteyshenkilöt: 
Prizztech Oy, palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi, jari-pekka.niemi@prizz.fi 
Satakuntaliitto, maakuntajohtaja Pertti Rajala, pertti.rajala@satakunta.fi 
 
Porin kaupungilla on oma ystävyyskaupunkinsa, mutta sen kanssa ei ole tehty mitään 
yhteistyötä allekirjoituksen jälkeen (2004). Vastaukset koskevat Changzhouta. 
 
Yhteistyön aloittamisen päämotiivina olivat yrityksiltä tulleet palautteet eli Kiina mark-
kina-alueena kiinnosti. Porin Seudun kehittämiskeskus POSEK Oy (nykyisin Prizztech) 
aloitti kumppanikartoituksen ja Changzhou oli vastaavasti etsimässä kumppania Suo-
mesta.  
 
Porin ja Changzhoun välinen yhteistyö keskittyy koulutusalaan sekä elinkeinotoimeen 
ja se on ollut erittäin aktiivista vuodesta 2007 alkaen. Ystävyyskaupunkisopimus alle-
kirjoitettiin 2008 ja uusittiin 2013. Posek ja sittemmin Prizztech on tarjonnut yrityksille 
mahdollisuuksia Kiinan markkinoille Changzhoun kautta ja toiminta on ollut aktiivista, 
tosin nyt henkilövaihdosten myötä hiukan hiipunut. Changzhoussa on edelleen yksi 
"oma" työntekijä, joka auttaa kaikessa yhteistyössä. Lisäksi vierailuja puolin ja toisin 
on useamman kerran vuodessa. 
 
Porin kaupungilla on kotimaisina yhteistyökumppaneina: 

- Kehittämisyhtiö Prizztech 
- maakuntaliitto on ystävyyskaupunkisopimuksen allekirjoittajataho, joten 

Changzhou on käytännössä koko Satakunnan ystävyyskaupunki. 
- Ammattikorkeakoulun kanssa on tiivistä yhteistyötä Kiinan suhteen  
- Shanghain Team Finlandin kanssa oli tiivistä yhteistyötä. 

 
Changzhoussa toimii Pori Regional Development Agency Changzhou Office, jossa työs-
kentelee yhteyshenkilö. Yhteyttä pidetään jatkuvasti toimeksiantojen ja muiden asioi-
den vuoksi. 
 
Porin ja Changzhoun yhteistyön tuloksena yritykset ovat löytäneet alihankkijoita ja 
kumppaneita. Aurinkoenergiapuolelle on syntynyt hyviä kontakteja. 

mailto:jari-pekka.niemi@prizz.fi
mailto:pertti.rajala@satakunta.fi
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Changzhoun kanssa on allekirjoitettu yhteistyösopimus myös opetuksen ja tutkimuk-
sen eri aloilta. Satakunnan ammattikorkeakoululla ja Changzhoun yliopistolla on sopi-
mus. Lisäksi on allekirjoitettu yritysyhteistyösopimuksia ja Prizztechillä on "toimisto" 
Changzhoussa. 
 
Pori odottaa tulevaisuudessa Kiina-yhteistyön olevan samanlaista toimintaa kuin nyt-
kin. Tulevaisuudessa odotetaan yritysten aktivoitumista ja uusia yhteistyömuotoja. 
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16 ROVANIEMI - HARBIN  

 
Yhteyshenkilö: 
Kansainvälisten asioiden päällikkö Tuula Rintala-Gardin,  
tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi 
 
Rovaniemen ja Harbinin välinen yhteistyö alkoi vuonna 2006. Rovaniemellä pyrittiin 
kehittämään talvisia tapahtumia ja Harbinissa on yksi maailman suurimmista talvita-
pahtumista Harbin International Snow and Ice Festival. Yhteistyö käynnistyi lumi- ja 
jäärakentamisen kautta. 
 
Yhteistyön painopistealueet ovat kulttuuri, yleishallinto, yhdyskunnat ja maankäyttö 
sekä elinkeinotoimi. Yhteistyö on ideoiden vaihtoa ja pääsääntöisesti kerran vuodessa 
esittäytymistä lumi- ja jääfestivaalien yhteydessä Harbinin Cold Zone Expo- messuilla, 
jonne myös rovaniemeläiset yritykset ovat osallistuneet. Rovaniemi on ollut mm. lumi- 
ja jääfestivaalien yhtenä teemana ja etenkin joulupukin vierailujen yhteydessä saanut 
näyttävää julkisuutta koko Kiinan alueella. Yhteistyötä tehdään lisäksi kulttuurivaih-
dossa esim. esiintymismatkojen kautta sekä urheilun piirissä. Yhteyksiä Harbiniin pide-
tään vaihtelevasti, mutta kuitenkin useamman kerran vuodessa. Kontaktipisteenä on 
Harbinin kaupungin International Affairs Office.  
 
Suurin hyöty on ollut yhteistyöstä saatu näkyvyys sekä Harbinissa että Kiinassa myös 
laajemmin etenkin joulupukin kautta. Rovaniemeläiset yritykset ovat myös saaneet 
näkyvyyttä Harbinissa ja yhteistyömme on mahdollistanut yritysten pääsyn keskuste-
lemaan Harbinin kaupunginjohdon kanssa. 
 
Rovaniemen kotimaisia yhteistyökumppaneita Kiina-yhteistyössä ovat Rovaniemen 
Kehitys Oy, Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu sekä rovaniemeläisiä yrityksiä, 
jotka toimivat Kiinan markkinoilla. 
 
Rovaniemen kaupungilla on yhteistyösopimuksia myös Etelä-Koreassa ja käytännön 
yhteistyötä Japanissa. Yhteistyöalueet liittyvät jouluun, joulupukkiin, lappilaisiin tuot-
teisiin, arktiseen muotoiluun ja yliopistojen väliseen yhteistyöhön 
 
 
Koulutusyhteistyö: 
Koulutusyhteistyötä Rovaniemi tekee vahvimmin Shanghain alueen kanssa. Yhteis-
työssä on mukana yliopistoja sekä varhaiskasvatus ja se koostuu opettajavaihdoista, 

mailto:tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi
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rehtorivierailuista, leirikouluista/opintomatkoista. Koulutusyhteistyöstä saatu konkreet-
tisin hyöty on Rovaniemelle suuntautuvat leirikoulut ja muut opintomatkat, joita on jo 
useita vuosittain. Harbinin kanssa koulutusyhteistyö on vasta aluillaan ja uskoisimme, 
että hyöty tässä vaiheessa on tietojen ja kokemusten vaihtoa. 
 
Rovaniemi odottaa Kiina-yhteistyöltä tulevaisuudessa arktisuuteen liittyvää yhteistyötä 
ja yhä enemmän yritysten välistä yhteistyötä. 
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17 SALO - WUHAN (Hubein 
maakunta) 

Yhteyshenkilöt: 
Salon kaupunki, kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut: 
erityisasiantuntija, kansainväliset asiat: Terhikki Lehtonen, terhikki.lehtonen@salo.fi 
erityisasiantuntija, sijoittumispalvelut: Päivi Savolainen, paivi.m.savolainen@salo.fi 
 
Salon ja Wuhanin yhteistyö aloitettiin elokuussa 2014. Salon kaupunki halusi edistää 
alueensa elinkeinoelämän mahdollisuuksia ja kansainvälisiä suhteita. Kiina koettiin 
tässä mielessä hyvin potentiaaliseksi maaksi monine mahdollisuuksineen. Kimmoke 
yhteistyön aloittamiseen tuli, kun Salon kaupungin sijoittumispalvelujen kautta wuha-
nilainen yritys aloitti yhteistyön salolaisen yrityksen kanssa sekä perusti uuden toimis-
ton Suomeen (Espoo). Asiaan vaikutti myös Salon kaupungin edustajien keskustelu 
Kiinan suurlähetystön kanssa. 
 
Yhteistyön painopistealueita ovat koulutusala, elinkeinotoimi sekä matkailu. Yhteistyö 
on vasta aluillaan ja vierailuja on tähän mennessä järjestetty yksi Salossa ja yksi Wu-
hanissa. Tähän mennessä on sovittu osapuolten kesken, mitkä ovat yhteistyön tavoit-
teet ja painopisteet. Yhteistyöllä pyritään ensisijaisesti tukemaan ja edistämään elin-
keinoelämän mahdollisuuksia puolin ja toisin. On myös sovittu kaupunkien ylimmän 
johdon säännöllisistä tapaamisista vähintään kerran vuodessa, mikä edesauttaa muun 
yhteistyön kehittymistä. 
 
Salon kaupungin kontaktipiste Wuhanissa on kaupungin kansainvälisten asioiden toi-
misto. Yhteistyösuhde on vielä uusi, joten yhteydenpitokäytännöt ovat vasta hioutu-
massa. Yhteydenpitoa on tarpeen mukaan läpi vuoden. Viestintäyhteys on mutkatonta. 
 
Salon kaupungin kotimaisia yhteistyökumppaneita ovat: 

- Golden Bridge - innovation center, Invest in Finland tukee erityisesti ICT-alan 
yhteistyön edistämistä 

- Kemiönsaaren kunnan kanssa Salo keskittyy erityisesti matkailuelinkeinon ke-
hittämiseen 

- Salon kaupunki on keskustellut ystävyyskaupunkisuhteesta ja siihen liittyvistä 
asioista työ- ja elinkeinoministeriön ja IIF:n kanssa, jotta yhteistyötä tehdään 
koko Team Finlandin kanssa. 

 

mailto:terhikki.lehtonen@salo.fi
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Yhteistyö on vasta alussa, mutta molemmat osapuolet ovat selvästi ilmaisseet luotta-
muksensa siihen, että yhteistyö tulee olemaan konkreettista ja se hyödyntää molem-
pia kaupunkeja. Vuodelle 2015 on suunnitteilla ICT-alan ja matkailualan business ta-
paamisia. 
 
Tulevaisuudessa Salon ja Wuhanin yhteistyön toivotaan olevan aktiivista ja sujuvaa ja 
että se tulee hyödyntämään molempien kaupunkien elinkeinoelämää. 



Kuntien ja maakuntien Kiina-yhteistyö 
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18 SATAKUNTA - CHANGZHOU   

 
Yhteyshenkilö: 
Maakuntajohtaja Pentti Rajala 
 
Satakunnan ja Changzhoun yhteistyö alkoi vuonna 2008. Päämotiivina yhteistyön 
aloittamiselle olivat elinkeinotoiminnan ja satakuntalaisten yritysten viennin edistämi-
nen sekä Satakunnan yritysten avittaminen Kiinan markkinoille. Lisäksi yhteistyön 
aloittamisen tavoitteena oli koulutusyhteistyön, opettaja- ja oppilasvaihdon aikaan 
saaminen Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Porin yliopistokeskuksen ja Chang-
zhoun yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa.  

 
Yhteistyön keskittyy koulutusalaan sekä elinkeinotoimeen. Yhteistyön puitteissa järjes-
tetään valtuuskuntien vaihtoja ja osallistutaan Kiinan vuosipäiväjuhliin. Yhteisiä semi-
naareja ja yritysvierailuja järjestetään 4-5 kertaa vuodessa.   
 
Satakunnalla on yrityksiä varten oma yhdyshenkilö Changzhoussa. Yhteistyössä on 
mukana myös kehitysyhtiö Prizztech ja Satakunnan ammattikorkeakoulu. Yhteyksiä 
pidetään pari kertaa vuodessa ja kontaktipisteenä on Changzhoun foreign affairs offi-
ce. 
 
Koulutusyhteistyö sisältää vuosittaisia oppilas- ja opettajavaihtoja, mikä koetaan 
hyödylliseksi. Koulutusalan yhteistyön hyötyjä ovat myös pääsy Kiinan markkinoille 
sekä opitaan ja saadaan kokemuksia siitä miten Kiinassa toimitaan. 
 
Tulevaisuudessa Satakunta odottaa Changzhoun kanssa tehtävältä yhteistyöltä talou-
dellista hyötyä eli satakuntalaisten yritysten viennin kasvua. 
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19 TAMPERE - GUANGZHOU   

Yhteyshenkilö: 
Kaupunkikehitysryhmä, kansainvälisten asioiden yksikkö,  
kansainvälisten asioiden päällikkö Satu Vuorinen, satu.vuorinen@tampere.fi 
 
Tampereella on ollut 1990-luvun puolivälistä asti yhteistyösopimus Guangzhoun kans-
sa. Yhteistyö oli aluksi pääasiassa teknologiakeskus- ja yliopistopohjaista. Tampereen 
ja Guangzhoun välinen virallinen ystävyyskuntasopimus allekirjoitettiin vuonna 2008. 
Yhteistyön aloittamisen päämotiivit Tampereella ovat olleet taloudelliset suhteet. Ystä-
vyyskaupunkitoiminnan kautta avautuvat mahdollisuudet tamperelaisil-
le/pirkanmaalaisille yrityksille.  
 
Tampereen ja Guangzhoun yhteistyö keskittyy koulutusalaan sekä elinkeinotoimeen ja 
se hakee vielä muotojaan. Tampere haluaa kehittää ja tehostaa Guangzhou-
yhteistyötään. Kaupunkien välillä on ollut suhteellisen säännöllisiä delegaatiovierailuja 
puolin ja toisin. Elinkeinoelämän yhteistyötä kehitetään. Tampereelta on ollut liiketoi-
mintadelegaatio Guangzhoussa. Pirkanmaalaisille clean tech & energia -klusterin yri-
tyksille on suunnattu kysely Guangzhoun yhteistyöstä. Mikäli riittävä määrä kiinnostu-
neita yrityksiä löytyy, räätälöidään ohjelma yritysten kanssa Guangzhoun markkinoille 
pääsemiseksi.  
 
Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK (yhteistyössä JAMKin kanssa) on jo toista vuot-
ta vahvasti kehittänyt yhteistyötä Guangzhouun. Marraskuussa 2014 Guangzhoussa 
järjestettiin ammatillisen koulutuksen seminaari, jossa oppilaitokset allekirjoittivat 
MoUn. Mukana nyt myös Tredu (Tampereen ammattiopisto) ja TAMK. Tätä on tarkoitus 
jatkaa. Todennäköisesti seuraava tapahtuma järjestetään Tampereella 2015 elokuus-
sa. Tähän pyritään saamaan mukaan Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen 
yliopisto. 
 
Paikallisten oppilaitosten lisäksi Tampereen kotimaisia yhteistyökumppaneita Kiina-
yhteistyössä ovat Tampereen kauppakamari, ELY-keskus, Pirkanmaan Yrittäjät sekä 
Tredea (elinkeinoyhtiö).  
 
Kontaktipisteenä Kiinassa on Guangzhoun kaupungin kansainvälisten asioiden osasto 
(FAO, foreign affairs office). Siellä on erikseen nimetty työntekijä, jolle Tampere-
yhteydet kuuluvat. Yhteyksiä hoidetaan pääsääntöisesti sähköpostitse, tarvittaessa 
virallisilla pormestarin kirjeillä sekä puhelimitse. Yhteyksissä ollaan tarpeen mukaan. 

mailto:satu.vuorinen@tampere.fi
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Ajankohdasta ja yhteisistä hankkeista riippuen jopa useita kertoja päivässä tai sitten 
harvemmin, jos ei ihan akuuttia yhteistyötä päällä. 
 
 
Koulutusyhteistyö: 
 
Tampereen seudun ammattiopistolla (Tredu) on omia Kiina -hankkeitaan, samoin kuin 
muillakin oppilaitoksilla. Tampereella kaikilla oppilaitoksilla, pois lukien peruskoulut ja 
lukiot ja mahdollisesti myös poliisiakatemia, on yhteistyötä kiinalaisten oppilaitosten 
kanssa eri puolilla Kiinaa. Tampereella jo kaksi peruskoulua, jossa voi opiskella kiinaa 
ensimmäisenä vieraana kielenä. Guangzhoun ammatillisen koulutuksen yhteistyön 
myötä on kyselyjä tullut myös lukioille.  
 
Koulutusalan yhteistyö koostuu oppilas- ja opettajavaihdosta, rehtorivierailuista, leiri-
kouluista/opintomatkoista sekä yhteisistä kursseista.  
 
Tampere kokee hyötyvänsä koulutusyhteistyöstä parhaiten, kun saadaan sitä maail-
mankuulua erinomaista suomalaista koulutusta myytyä. Opiskelija-, ja opettajavaihto-
jen kautta tulee Tampere, Suomi ja osaaminen tunnetuksi. Koulutusyhteistyö tukee 
myös kansainvälisyyskasvatusta ja suvaitsevaisuutta. Lisäksi saadaan yhteisiä tutki-
musprojekteja. 
 
Tampereen ja Guangzhoun yhteistyö on vasta alussa yhteisten hankkeiden kanssa, 
ettei konkreettisia tuloksia ja hyötyjä vielä pysty luettelemaan. Toivon mukaan tule-
vaisuudessa esimerkiksi myytyjen koulutusten määrä, yrityskontaktien ja -kauppojen 
luvut ym tulevat olemaan konkreettisia tuloksia. 
 
Tampereen muu Kiina - yhteistyö: 
 
Tampereen kaupungilla on yksittäisiä yhteistyökuvioita muualle Kiinaan, esimerkiksi: 

- museotoimella yhteistyötä ja -sopimuksia Pekingin yms museoiden kanssa 
(Tampereella pari vuotta sitten Terrakotta-näyttely) 

- Tredealla (seudullinen elinkeinoyhtiö) on yksittäisiä kiinalaiskontakteja  
- tamperelaisilla oppilaitoksilla yhteistyötä ja -sopimuksia kiinalaisten oppilaitos-

ten kanssa eri puolilla Kiinaa 
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20 TURKU - TIANJIN  

 
Yhteyshenkilö: 
Turun kaupunki, konsernihallinto 
kansainvälisten asioiden päällikkö Mika Akkanen, mika.akkanen@turku.fi 
 
Turun ja Tianjinin yhteistyö alkoi vuonna 2000. Aloite yhteistyön aloittamiseen tuli 
Tianjinista v. 1999. Yhteistyöhön päätettiin lähteä koska ystävyyskaupunkisuhde voisi 
antaa uusia kehittymisen ja oppimisen mahdollisuuksia kaupungille, oppilaitoksille 
sekä varsinaissuomalaisille yrityksille.  
 
Yhteistyön painopistealueet ovat koulutusala, kulttuuri, ympäristöala sekä elin-
keinotoimi.  Kaupunkien hallintojen välillä tehdään kaupunkien toimintamallien vertai-
lua. Turun ja Tianjinin välinen oppilaitosyhteistyö käsittää mm. terveydenhuollon yh-
teistyöhankkeita sekä molemminpuolista opettaja- ja opiskelijavaihtoa, kestävän kehi-
tyksen yhteistyötä ja kulttuuritutkimusta. Elinkeinohankkeet liittyvät erityisesti ympä-
ristö- ja bioalojen yritysten Kiinaan etabloitumisen edistämistä. Turun Seudun Kehit-
tämiskeskuksella on oma Turku-keskus tässä tarkoituksessa Tianjinissa.  
 
Turun kaupunki tekee yhteistyötä Tianjin-aktiviteeteissaan erityisesti seudullisen elin-
keinotoimistomme Turun Seudun Kehittämiskeskuksen, Turun yliopiston, Åbo Akade-
min sekä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. 
 
Turun ja Tianjinin yhteistyö on varsin aktiivista. Ensisijainen kontaktipiste on Tianjinin 
kansainvälisten asioiden toimiston Eurooppa-yksikkö. Elinkeinoasioissa toimitaan yh-
teistyössä EU-Kiina-kauppakamarin Tianjinin yksikön kanssa, jossa Tianjinin Turku-
keskus sijaitsee. Korkeakouluilla on omat yhteistyötahonsa. 
 
Yhteistyö koetaan hyödylliseksi. Turun ammattikorkeakoulu osallistui Tianjinin uuden 
synnytyssairaalan konseptin luomisen. Tämä hyödytti kiinalaista osapuolta, mutta an-
toi myös uusia valmiuksia turkulaisille toimijoille. Ammattikorkeakoulu on myös vuon-
na 2014 saanut myytyä ensimmäiset palvelukokonaisuudet tianjinilaisille partnereil-
leen. Kaupunkiyhteistyön sateenvarjon alla turkulaiset korkeakoulut ovat saaneet luo-
tua sopimussuhteen tianjinilaisten partnereiden kanssa ja näin avattua ovia tutkimus- 
ym. yhteistyölle. Elinkeinopuolella Turku-keskuksen konkreettinen apu tiedonhankin-
nassa ym. on ollut hyödyllistä yrityksille niiden tehdessä liiketoimintasuunnitelmia Kii-
nan suhteen. 
 

mailto:mika.akkanen@turku.fi
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Koulutusyhteistyö: 
 
Turun ja Tianjinin koulutusyhteistyössä on mukana Turun ammattikorkeakoulu. Lisäksi 
turkulaiset yliopistot tekevät omaa yhteistyötään. Yhteistyö koostuu oppilas- ja opetta-
javaihdosta, rehtorivierailuista.  
 
Kaupunkikonserniin kuuluvalla Turun ammattikorkeakoululla on lisäksi yhteistyötä 
useiden kiinalaisten korkeakoulujen kanssa mm. Shanghaissa. 

 
Turun kaupungille koulutusyhteistyö on ollut hyödyllistä:  

- Opiskelijoiden ja opettajien molemminpuolinen vaihto on luonut uutta osaa-
mista. 

- Teknisellä/ympäristöalalla on pyritty rakentamaan myytäviä koulutusmoduulei-
ta kiinalaisille partnerioppilaitoksille. 

- kiinalainen osapuoli hyötynee jopa suomalaista enemmän tutustuessaan mei-
käläisiin standardeihin, opetusmenetelmiin ym. 

 
Turun ja Tianjinin välisen yhteistyön tulevaisuus näyttää positiiviselta. Yhteistyöltä 
odotetaan jatkuvasti konkreettisempia yhteisiä toimia. 
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21 VANTAA -JINAN  

 
Yhteyshenkilö: 
Kaupunginjohtajan toimiala, Kaupunginkanslia 
Suhdetoimintasihteeri Anita Linnamäki, anita.linnamäki@vantaa.fi 
 
Vantaan ja Jinanin yhteistyö alkoi vuonna 2001. Aloite tuli Jinanin kaupungilta Vantaan 
sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajan vieraillessa Jinanissa opetushallituksen mat-
kalla. Marraskuussa 1999 Vantaan valtuuskunnan vieraillessa Jinanissa neuvoteltiin 
oppilas- ja opettajavaihdon aloittamisesta sekä mahdollisuudesta aloittaa ystävyys-
kaupunkiyhteistyö. Tätä koskeva aiesopimus allekirjoitettiin v. 2000 Jinanin virkamies- 
ja kauppavaltuuskunnan vieraillessa Vantaalla. Varsinainen ystävyyskaupunkisopimus 
solmittiin 27.8.2001 Vantaalla.  
 
Vantaan ja Jinanin yhteistyön painopistealueet ovat koulutusala, kulttuuri ja elin-
keinotoimi.  
 
Jinan ja Vantaa ovat järjestäneet vuosittain Uusimaa-Shandong Business Forum – 
tapahtuman suomalaisten ja kiinalaisten yritysten yhteistyön edistämiseksi. Tapahtu-
ma on järjestetty vuorovuosina Vantaalla ja Jinanissa. Lisäksi yrityksille on järjestetty 
muita kontaktointi- ja markkinointimatkoja Jinaniin ja muualle Shandongin alueelle. 
 
Business Forum -tapahtumien tuloksena on tehty kauppaa ja solmittu yhteistyösopi-
muksia suomalaisten ja kiinalaisten yritysten välillä. Lokakuussa 2014 pidetyn Busi-
ness Forumin yhteydessä allekirjoitettiin Jinan High-Tech Industrial Development 
Zonen, Vantaan Innovaatioinstituutti Oy:n sekä Greater Helsinki Promotionin välillä 
yhteistyösopimus. Sopimuksella vahvistetaan jatkossa suomalaisten ja kiinalaisten 
yritysten yhteistyötä. 
 
Vantaan ja Jinanin yhteistyösuhteita ylläpidetään pääasiassa Jinanin ulkoasiaintoimis-
ton sekä Jinan High-tech Development Zonen kanssa, mutta myös muiden yrityspuis-
tojen sekä toimijoiden kanssa. 
 
China Development Bank Corporation, Vantaan kaupunki ja Uudenmaan liitto ovat 
myös solmineet yhteistyösopimuksen yritysyhteistyön kehittämiseksi vuonna 2011. 
 
Kiinalaisen kulttuurin tunnetuksi tekemiseksi on Vantaalla vuodesta 2008 alkaen yh-
teistyössä Jinanin kanssa järjestetty Kiinalainen Kuujuhla/Kiinan kulttuuriviikot. Kuu-
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juhlassa on esiintynyt taiteilijoita Jinanista. Jinan on useana vuonna järjestänyt ”Jinan 
Spring’s Festival” -kulttuuritapahtuman, johon Vantaan kulttuuritoimen edustajat osal-
listuneet. Jinanin lapsiryhmä on vuodesta 2003 lähtien osallistunut Vantaan kansainvä-
liselle lastenleirille. 
 
Yhteydenpito Vantaan ja Jinanin välillä on ollut tiivistä (pääasiassa sähköpostitse). 
Business Forumin valmisteluun liittyen on oltu yhteydessä lähes viikoittain. Vierailuja 
on tehty puolin ja toisin vuosittain. Seuraava Business Forum on suunniteltu pidettä-
vän vuonna 2015 Jinanissa.  

 
Vantaan kotimaiset yhteistyökumppanit: 
 
Elinkeinotoimessa Vantaan kaupunki sekä Helsingin seudun kehittämisyhtiö Greater 
Helsinki Promotion / Golden Bridge hoitavat yhteistyösuhteita. Aiempina vuosina yh-
teistyöstä sekä Business Forum tapahtuman valmistelusta on vastannut Vantaan kau-
pungin omistama kehittämisyhtiö Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, jonka toiminta on 
yhdistetty vuoden 2015 alusta Vantaan kaupungin elinkeinopalveluihin. 
 
Kulttuuriyhteistyötä pyritään laajentamaan myös taide-, näyttely- ja taiteilijavaihtoihin 
yhteistyössä Vantaan kuvataidekoulun ja Vantaan taiteilijaseuran ja Jinanin vastaavien 
tahojen kanssa. 
 
Miten Vantaa ja Jinan hyötyvät yhteistyöstä? 

 
Uusimaa-Shandong Business Forum – tapahtuman tuloksena on syntynyt liiketoimin-
taa suomalaisten ja kiinalaisten yritysten välillä. Onnistuneiden Business Forum – ta-
pahtumien järjestäminen on perustunut Vantaan ja Jinan kaupunkien vuodesta 2001 
alkaen rakennettuihin ystävyyskaupunkisuhteisiin. Kaupunkien ja toimijoiden välillä 
usean vuoden aikana rakennettu luottamus on mahdollistanut toimivan tiiviin yhteis-
työn sekä luottamuksellisen tiedonvaihdon. 
 
Yrityksiltä saadun palautteen mukaan kaupunkien väliset ystävyyssuhteet luovat erin-
omaiset mahdollisuudet luottamuksen rakentamiselle, uusien kontaktien luomiselle 
sekä olemassa olevien suhteiden vahvistamiselle. 
 
Ystävyyskaupunkisuhteita hyödyntämällä paikallishallinto voi toimia oven avaajana 
yrityksille alasta riippumatta. Erityisesti Kiinan markkinoilla paikallishallinnon rooli ko-
rostuu. Suomalainen yritys voi päästä ystävyyskaupunkisuhteille rakentuneen tapah-
tuman kautta mukaan yhteistyöhön paikallishallinnon kanssa ja nopeuttaa sitä kautta 
yrityksen verkostoitumista. Yritykset kokevat, että yhteistyö paikallishallinnon kanssa 
lisää yrityksen uskottavuutta paikallisten asiakkaiden ja liiketoimintakumppaneiden 
silmissä. Tällä koetaan olevan erityisen suuri merkitys, kun kyseessä on pk-yritys. 
 
 
Koulutusyhteistyö: 
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Vantaan ja Jinanin koulutusyhteistyöhön osallistuu Vantaalta kolme lukiota ja kaksi 
peruskoulua, lisäksi yksi lukio on luomassa ystäväkoulusuhdetta. Ammattiopisto Varian 
yhteistyö on päättymässä rahoituksen puuttuessa. Sen sijaan Varia tekee yhteistyötä 
osana toisen asteen ammatillisen koulutuksen Chinet-verkostoa. Verkosto järjestää 
asiantuntijoiden ja opiskelijoiden liikkuvuusjaksoja, jotka edistävät ammatillisen 
osaamisen, kielitaidon, kansainvälistymisen ja muiden taitojen kehittymistä 
 
Koulutusyhteistyö on koostunut oppilas- ja opettajavaihdosta, rehtorivierailuista sekä 
leirikouluista/opintomatkoista. 
 
Vantaan ja Jinanin koulutusyhteistyöstä hyötyvät molemmat osapuolet. Tärkeimpänä 
tavoitteena on toisen maan kulttuuriin tutustuminen. Ystävyyskouluyhteistyö tukee 
opiskelijoiden motivoitumista kiinan kielen opiskeluun ja lisää opiskelijoiden ymmär-
rystä Kiinan historiasta, kulttuurista ja yhteiskunnasta. Ystävyyskoulujen vierailujen 
aikana opiskelijat ovat nähneet ja kokeneet konkreettisesti elämää kiinalaisissa per-
heissä asuessaan. Vuorovaikutteiset opintomatkat ovat erittäin avartavia niin suoma-
laisille kuin kiinalaisille opettajille ja opiskelijoille. Yhteistyön kiinalainen osapuoli hyö-
tyy tutustumalla suomalaiseen koulujärjestelmään ja opetussuunnitelmaan. Myös heil-
le on tarjolla kansainvälisyyskasvatusta ja toisen maan kulttuuriin tutustumista. 
  
Vantaan ja Jinanin yhteistyön tulevaisuuden näkymät 
Yhteistyön Jinanin kanssa odotetaan jatkuvan yhtä toimivana kuin tähänkin asti. Tär-
keintä on pyrkiä konkreettisiin toimiin käytännön liiketoimintapotentiaalien löytämisek-
si niin Kiinassa kuin Suomessa. Lisäksi alueiden ja kaupunkien (kansallisten?) Kiina- 
tapahtumien järjestäminen teemoittain olisi toivottava malli. 
 



Kuntien ja maakuntien Kiina-yhteistyö 
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22 Käynnissä olevat neuvottelut 
Kiina-yhteistyön aloitta-
miseksi 

22.1 Hämeenlinna 

Hämeenlinnan kaupunki on käynyt keskustelua 15.10.2014 Nanchangin kaupungin 
edustajien kanssa kaupunkien välisen yhteistyön ja vaihtojen edistämisestä talouden, 
kaupan, kulttuurin, koulutuksen ja matkailun alueilla. Lisäksi on keskusteltu hallitusten 
vierailuista, yritysten välisen yhteistyön tukemisesta ja edistämisestä. Keskustelujen 
pohjalta kaupunginhallitus jäi harkitsemaan mahdollista tulevaa yhteistyötä kaupun-
kien välillä. 

22.2 Lappeenranta 

Lappeenranta käy neuvotteluja Jinanin kaupungin ja ao. yritysten kanssa liiketoimin-
tayhteistyöstä eritoten ympäristöä säästävän liiketoiminnan kehittämiseksi: In 2014 
Nordic Green Solution Cluster opened a pilot show area for Finnish building automation 
systems and indoor air quality solutions in city of Jinan, the capital of Shandong Pro-
vince of China. The 1.000 square meter show area, located in the two top floors of the 
new headquarter office building of Jinan Dalu Mechanism & Electron Co., Ltd.   
 
Neuvotteluja on ollut aiemmin myös Jiwun kaupungin kanssa. Lisäksi Lappeenrannan 
teknillinen yliopisto ja Tongjin yliopisto Shanghaissa kehittävät cloud laboratoriopalve-
luja, joita kaupunki voisi hyödyntää datacentereiden invest in -markkinoinnissa. Lap-
peenranta on ensisijaisesti kiinnostunut matkailu- ja muusta liiketoimintayhteistyöstä. 
Myöhemmin kehittyessään yhteistyö voi johtaa ystävyskuntasuhteisiin. 
 
Lappeenrannan koulutusyhteistyö: 
 
Lappeenrannassa koulutusyhteistyöhön osallistuvat Lappeenrannan teknillinen yliopis-
to, jolla on yhteistyötä Shanghaissa sijaitsevan Tongjin yliopiston kanssa sekä  Sai-
maan ammattikorkeakoulu. Yhteistyö koostuu oppilas- ja opettajavaihdosta. Lappeen-
rannassa on runsaasti kiinalaisopiskelijoita ja tutkijoita, ehkä jopa 100 vuosittain. 
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Kiinassa toimii mm. Lappeenrannan yliopistosta valmistuneiden alumnien yhteistyö-
verkosto, joka markkinoi aluettamme koulutuskaupunkina. Yhteistyössä kontaktit ovat 
aktiivisia molemmin puolin. 

22.3 Savonlinna 

Savonlinnan kaupungilla ei ole vielä yhteistyötä, mutta Kiina-yhteistyön avaaminen on 
suunnitteilla. Vastuuhenkilönä kehitysjohtaja Hannu Kurki, hannu.kurki@savonlinna.fi 

22.4 Seinäjoki 

Seinäjoen kaupungilla yhteistyötä muutaman yrityksen kanssa (Shenzenissä ja Nan-
jingissä). Seinäjoen valtuusto on tehnyt päätöksen ystävyyskaupungin etsimiseksi 
Kiinasta ja olemme jo käymässä neuvotteluja Chongqing kaupungin kanssa mahdolli-
sen jonkin kaupunginosan ystävyyskaupunkisuhteesta. Yhteystahoina ovat Seinäjoen 
kaupungin kansainvälisyyskeskus ja Into Seinäjoki Oy. 

22.5 Nurmijärvi 

Nurmijärven kunnalla on ollut Kiinan Helsingin suurlähetystöön pitkäaikaiseti suhteet - 
Nurmijärven Kiina-ryhmän aktiivisuuden ansiosta pitkälti. Sivistystoimessa Nurmijär-
ven yhteiskoululla on ollut vuorovaikutus- ja vierailuyhteistyötä Beijing Yuying Middle 
Schoolin kanssa ja yhteistyösopimukseen ovat myöhemmin liittyneet Arkadian yhteis-
työlyseo, Keuda Nurmijärvi ja Rajamäen lukio. Yhteistyöhön sisältyy oppilas- ja opet-
tajavaihtoa, leirikouluja sekä opintomatkoja. Nuoret ovat olleet todella aktiivisia, ku-
vakoosteet ja teemayhteistyö ovat olleet hyödyllisiä. Lisäksi kunnan elinkeinotoimella 
on kontakteja Kiinan kaupalliseen osastoon. Ystävyyskunnaksi oli aiemmin Kiinasta 
ehdolla Jin Tan niminen kaupunki, mutta päättävät elimet eivät halunneet ystävyys-
kuntasuhteita yleensäkään lisää. 

22.6 Imatra: 

Imatra on juuri käynnistelemässä ystävyyskaupunkiyhteistyötä Jiaxingin kaupungin 
kanssa. Kaupunki sijaitsee n. puolen tunnin junamatkan päässä Shanghaista. Yhteistyö 
tullee painottumaan koulutukseen, kulttuuriin, ympäristökysymyksiin sekä turismiin ja 
muuhun elinkeinopolitiikkaan. 
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