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Spetskompetens lockar allt fler kongresser till Helsingfors

I Helsingfors arrangerades i fjol 275 internationella kongresser och de drygt 35 200 deltagarna hämtade till
staden 66,5 miljoner euro i turistintäkter. Ordnandet av stora internationella kongresser i Helsingfors
baserar sig utöver på ett tillförlitligt anseende också allt oftare på den lokala spetskompetensen. Det årliga
priset Pro Congress tilldelades Helsingfors kandidat professor Antti Lauerma.

Av de kongresser som 2015 ordnades i hela landet hölls över hälften (54 %) i huvudstadsregionen och av
kongressdeltagarna var det nästan hälften (48 %) som deltog på kongresser i Helsingfors. I totalt fyra
kongresser i Helsingfors ifjol var deltagarantalet över tusen.

– Helsingfors har länge hört till de 20 mest populära kongresstäderna i världen*. Det här beror på vårt
tillförlitliga anseende, den höga nivån på tjänster, bra förbindelser och säkerhet. Också vår spetskompetens
och höga nivå på forskningen inom många branscher bidrar till att vi får många betydande kongresser, säger
Kaiju Pitkänen, kongresschef vid Helsinki Convention & Events Bureau.

Flest kongresser arrangerades inom branscherna matematik och naturvetenskaper, historia och
samhällsvetenskaper samt ekonomiska vetenskaper, ledarskap och kommunikation.

Under innevarande år ordnas också betydande kongresser. Under inkommande sommar är de största
kongresserna Jehovas vittnens möte på midsommaren (10 000 deltagare), ICANN 56 Policy Forum som
ordnas i slutet av juni (1 500 deltagare) och som flyttades till Helsingfors från Panama City på grund av faran
för zikavirus, samt jättekongressen ESHRE, dvs. det europeiska sällskapet för humanreproduktion och
embryologi, som ordnas i början av juli och som får upp till 8 000 deltagare.

– Evenemang av den storlek som Jehovas vittnens möte och ESHRE-kongressen utgör endast cirka en halv
procent av alla tiotusentals kongresser runt om i världen och konkurrensen om dem är hård. Ur näringslivets
synvinkel är dessa stora evenemang viktiga, och exempelvis ESHRE-kongressen hämtar till Helsingfors cirka
15 miljoner euro i turismintäkter, fortsätter Pitkänen.

Priset Pro Congress tilldelades i år Helsingfors kandidat

Finland Convention Bureaus årliga pris Pro Congress beviljades andra året i följd till Helsingfors kandidat,
denna gång till professor Antti Lauerma. Han är en mycket respekterad och meriterad läkare inom
hudsjukdomar och allergologi, forskare, pedagog och föreläsare såväl i Finland som utomlands. Lauerma är
för närvarande ledande överläkare för Kompetenscentum för infektionssjukdomar vid HUCS och
branschdirektör samt professor för tillämpade hudsjukdomar och allergologi vid Helsingfors universitet.

Tack vare hans arbete som fått internationell uppskattning och hans omfattande kontaktnät har Lauerma
haft en viktig roll då man ansökt om vetenskapliga seminarier och konferenser till Finland. Den mest
betydande prestationen inom denna bransch var att få den största kongressen inom allergiområdet EAACI till
Helsingfors 2017 på det tredje försöket. Lauerma är president för mötet.

– EAACI är en av största internationella kongresserna som någonsin ordnats i Finland och Helsingfors vann
den utöver för sin spetskompetens i branschen också i stor utsträckning tack vare Antti Lauermas



outtröttlighet och ihärdighet. Kongressens betydelse för det vetenskapliga samfundet är betydande och
samtidigt beräknas de ekonomiska effekterna stiga till över 15 miljoner euro, säger Kaiju Pitkänen från
Helsinki Convention and Events Bureau.

*Union of International Associations

Bakgrundsinformation:
Finland Convention Bureau publicerar årligen en statistik över internationella kongresser i finländska
kongresstäder. www.visitfinland.fi/tutkimukset-ja-tilastot/kongressitilastot

Mer information:
Kaiju Pitkänen, kongresschef, Helsinki Convention & Events Bureau, kaiju.pitkanen@hel.fi,
tfn 040 358 1718.
www.visithelsinki.fi, www.meethelsinki.fi
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