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In the forests of Finland people 
enjoy “everyman’s rights.” Helsinki 
citizens have translated this 
tradition into a new urban attitude. 
People and communities are 
engaging in developing the city’s 
corners into better places and 
Helsinki is becoming a more 
enjoyable and inspiring hometown. 
- Hella Hernberg -  
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Huomioita tutkimuksista 

Helsingin puitteet tunnetaan, mutta sisältöä ei 
•  Puitteet herättävät kiinnostusta, mutta eivät anna riittävästi syitä tulla 
•  Kaupunkikulttuuri ja elämä nostettava paremmin esille. 

•  Helsinki vs. helsinkiläisyys 
•  Monumentit vs. tapahtumat & kaupunkikulttuuri 
•  Luonnon näkeminen vs. luonnon kokeminen 
•  Historia vs. muutos (tulevaisuus) 

 
Kaikkialla nousee esille perinteiset asiat, jotka ovat Helsingille merkityksellisiä ja 
tunnistettavia, mutta eivät riitä erottamaan kilpailĳoista 
•  Jatkotyön kannalta tärkeää: Ei ”Mitä Helsinki on” vaan ”Millainen Helsinki on”  
 
Tutkimusten valossa elinkeinotoiminta, asukkaat, matkailĳat käsitellään erillisinä 
asioina 
•  Kaikki ruokkivat toisiaan, ei voida ajatella siiloissa toisistaan erillään > ilman taloudellista 

hyvinvointia ei ole aktiivista kaupunkielämää, ilman aktiivista kaupunkielämää ei synny 
kiinnostavaa sisältöä asukkaille ja matkailijoille, jne. 

•  Mitkä olisivat yhdistäviä piirteet/tekijät, jotka rakentavat kokonaisuutta? 
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Huomioita tutkimuksista 

Paikallisidentiteetin merkitys korostuu 
•  Asuinalueesta on tullut osalle helsinkiläisnuorista osa identiteettiä 
•  Helsingin salaisuuden koetaan piilevän sen erilaisissa kaupunginosissa, jokainen 

korostaa sitä mihin itse vahvimmin kiinnittyy 
•  Helsingin kukoistavaa yhteisöllistä kaupunkikulttuuria edustivat 

kaupunginosatapahtumat  
 
Helsingin kaupungin toimintakulttuurin ja palvelumallin merkittävä muutos 
edellytys oikeansuuntaiselle, kaupunkilaisten synnyttämälle kehitykselle 
•  Nyt osin ristiriitaa kaupunkilaisten tahtotilan ja virastojen henkilökunnan 

palveluasenteen välillä 
•  Kaupungin rooli entistä vahvemmin mahdollistajana, sparraajana ja kannustajana > 

kun kaupunkilaiset luovat kiinnostavan sisällön (kulttuuri, yritystoiminta, jne.), 
kaupunki muuttuu entistä kiinnostavammaksi kaikkien osapuolten silmissä 
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Huomioita tutkimuksista 

Helsingin visuaalisen kuvan ja toiminnallisen sisällön tulisi puhua entistä 
vahvemmin samaa kieltä 
•  Tarvitaan rohkeutta luoda kaupunkitilaa, joka on jo itsessään elävää ja kannustaa 

luomaan uutta sisältöä ja toimintaa 
•  On olemassa riski, että Helsinki-ilmeen määrittelystä tulee liian linjakas ja 

funktionaalinen, jolloin elämä, luonne ja asenne jäävät puuttumaan 

Kaupungin viestinnän tyyliin ja sävyyn saatava muutos 
•  NYT: perinteistä, hallintokeskeistä, jäykkää, varovaista, vailla kokonaisnäkemystä 
•  PITÄISI: läpinäkyvää, rentoa, itsevarmaa, tästä päivästä 
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“Here is the 
city – use it!” 



Huomioita haastatteluista 

•  Kaikissa haastatteluissa nousevat spontaanisti esiin perinteiset asiat, jotka 
ovat Helsingille merkityksellisiä ja tunnistettavia à keskustelun edetessä 
löytyy kuitenkin myös potentiaalisia erottumistekijöitä 

•  Keskeisenä uudistumista ja kiinnostavaa sisältöä rakentavana teemana 
nousee esille (kaupunki-)kulttuuritarjonta  

•  Aineettomat asiat ovat Helsinki. Toivotonta profiloitua 
nähtävyyksillä. Rosoisuus on ominaista Helsingille. 

•  Helsingin on oltava houkutteleva luoville aloille 
•  suvaitsevaisuus, kohtuulliset elinkustannukset, joustavuus 

lupamenettelyissä, räväkkyys 
•  Outous ja pikkukaupunkifiilis kiehtovat, näissä potentiaalia kääntää 

oikealla tavalla erottuvuustekijäksi 
•  edistyksellinen, rosoinen ja outo kotikaupunki 
•  helsinkiläisyys ja helsinkiläiset ovat vahvuus 
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Huomioita haastatteluista 

•  Helppo hahmottaa ja kaikki toimii, hyvä elämänlaatu à kaivataan kuitenkin 
myös väriläikkiä ja ristiriitoja (fun and functional) 

•  paras elinympäristö maailmassa, yhä arvokkaampi asia globaalisti 
•  Smart City – maailman paras kotikaupunki 

•  mitä kaikkea tämä voisi tarkoittaa, mikä tekisi Helsingistä erottuvan 
tämän teeman alla? 

•  Ylivoimainen heikkous on byrokratia 
•  Tämän vähentäminen on edellytys mm. työllisyyden ja yrittäjyyden 

turvaamiselle > Muotoilua voisi hyödyntää nykyistä enemmän 
byrokratian purkamisessa  

•  Matkailu voisi työllistää nykyistä enemmän 
•  Pienen mittakaavan matkailua ja pop-up tapahtumia pitää 

kehittää; Helsinki ei ole massaturismipaikka 
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Tämä Helsinki 
tunnetaan 
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Tämä Helsinki ei 
nouse esille 
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Yhteenveto 
havainnoista 
sidosryhmittäin 
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Havainnot sidosryhmittäin 
Potentiaali 
Asukkaat 
•  Kaupunginosien identiteetit, yhteisöt ja talkoohenki nousussa 
•  Päätöksentekoon osallistuminen kasvussa (kaupunkiaktivismi) 
•  Palveluilta odotetaan helppoutta. Yhden luukun periaatetta ja 

käyttäjälähtöisyyttä arvostetaan.  
•  ”Ilmaisten palveluiden” laatu on maailman huippua (koulutus, 

varhaiskasvatus, terveydenhuolto, kirjastot, julkinen liikenne) 

Matkailijat 
•  Helsinki on kiehtova ja toimiva. Pienuus on sympaattista 
•  Monumenteiltaan kalpenee monille kilpailijoille, mutta 

kaupunkikulttuuri kiehtoo ja herättää uteliaisuutta 
•  Live like local: hyvä arki, luonto, jokamiehen oikeudet eroavat 

monesta muusta 
•  Helsinki sopii rentoutumiseen 
•  Tapahtumissa iso kiinnostavuuspotentiaali 
Media 
•  Edelläkävijäkokeilut (kutsuplus, avoin data jne) kiinnostavat 

maailmalla 
•  Yhä enemmän viestintää kaupungin asioista ”puskaradiona” 

somessa (hyödynnettävä asukkaat mediana, some) 
•  Viestintä kuvallistuu ja nopeutuu  
Kutsuvieraat 
•  Kompakti koko mahdollistaa monta aktiviteettia päivän aikana, 

liikkuminen nopeaa ja luotettavaa 
•  Tieteellinen erityisosaaminen kiinnostaa (Euroopan ykkönen 

avoimessa datassa, life science, peliala, opetus jne) 
•  Suomalaiset kielitaitoisia ja korkeasti koulutettuja 

Yritykset 
•  Suomessa kiinnostava innovaatioekosysteemi 
•  Nopea yhteys päätöksentekijöihin, luotettava yhteiskunta 
•  Korkeatasoista työvoimaa 
•  Ketteryys tärkeää (byrokratia kangistaa innovatiivisuutta ja 

kokeiluja): kokeilukulttuuri ja hyvät testialustat tarpeen 
•  Suomalaiset hyviä ongelmanratkaisijoita 
 
Osaajat 
•  Elämänlaatuasiat todella korkealla, helppo yhdistää työ ja 

perhe. Turvallista, vaikka asuminen on kallista 
•  Matalat hierarkiat ja korkea osaamistaso ja kielitaitoisia 

ihmisiä 
•  Osaamiskeskittymät houkuttavat (Life science, peliala ja 

ICT, digitaaliset palvelut, avoin data, kemikaaliala etc) 
•  Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus  

Opiskelijat 
•  Aktiiviset opiskelijayhteisöt, hyvä perusinfra, kattava ja 

mielenkiintoinen opetus- ja kulttuuritarjonta) 
•  Tiivis yrityselämäyhteistyö 
•  ”Globaalit muutoksentekijät koulutetaan Helsingissä” 

Start-upit ja smart-upit 
•  Hyvä innovaatioekosysteemi ja helppo verkostoitua 
•  Työntekijöille hyvät palvelut (julkinen liikenne, päivähoito 

jne) 
•  Menestystarinoita löytyy 
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Havainnot sidosryhmittäin 
Heikkoudet 
Asukkaat 
•  Asumiskulut karkaavat käsistä tietyillä ryhmillä (esim. 

vaihtelevatuloiset freelancerit, sote-työntekijät, luova ala & 
taiteilijat, nuoret, eläkeläiset) 

•  Yrittämiseen tarvittavat luvat koetaan tuskallisen vaikeana. 
•  ”Ilmaisten palveluiden” laatu on itsestäänselvyys, eikä siitä 

osata olla ylpeitä (esim. koulutus, varhaiskasvatus, 
terveydenhuolto, kirjastot, julkinen liikenne) 

•  Keskivertokaupunkilainen ei tunne Helsingin 
elinkeinovahvuuksia ja osaamisalueita (esim. life sciences, 
smart city, matkailu, muotoilu) tai ei ymmärrä näiden 
potentiaalia 

•  Yhä enemmän asukkaita, jotka tarvitsisivat palvelut ja opasteet 
englanniksi 

•  Nuorten ja maahanmuuttajien potentiaalia ei osata hyödyntää 
•  Ei selkeää lupausta siitä, mihin Helsinki on menossa pitkällä 

aikavälillä 

Matkailijat 
•  Monumenteiltaan kalpenee monille kilpailijoille 
•  Sää: kylmyys ja pimeys ei houkuttele 
•  Hyvä arki ei nouse esiin 
 
Media 
•  Yhteinen tarina, joka nivoo eri kehityshankkeet yhteen, 

puuttuu (viestintä hajanaista) 

Kutsuvieraat 
•  Arjen innovaatioita ei tuoda esiin 
•  Ei selkeää markkinoinnillista ja erottavaa kärkeä 

Yritykset 
•  Investointeja tahmea tehdä (hidas päätöksenteko, jopa 2-7 

vuotta) 
•  Byrokratia kangistaa innovatiivisuutta ja kokeiluja 
•  Opittavaa olisi markkinoinnissa ja asiakaslähtöisessä 

suunnittelussa 
•  Ei selkeää elinkeinomarkkinoinnin kärkeä 

 
Osaajat 
•  Suomeen oleskelulupaprosessit järjettömän pitkiä 
•  Kielitaitovaatimukset ja ennakkoasenteet estävät 

työllistymistä 
•  Sää, kylmyys ja pimeys ei houkuttele 
•  Ei selkeää lupausta siitä, mihin Helsinki on menossa  
•  Matala kynnys muuttaa työn perässä pois Suomesta 

(korkeampi palkkataso, helpompi työllistyä) 
•  Alkoholikulttuuri ja töykeys (ei tervehditä) hämmentävät 

Opiskelijat 
•  Asuntopula ja työllisyystilanne huolettavat 
•  Lupakäytännöt ja kieli vaikeuttavat ulkomaisten 

opiskelijoiden työllistymistä ja jäämistä Suomeen 
•  Turvattomuus (erityisesti illalla liikkuessa humalaiset, 

liikennekäyttäytyminen) 
•  Sää, kylmyys ja pimeys ei houkuttele 

Start-upit ja smart-upit 
•  Markkinointiosaaminen tarpeen, menestystarinoiden 

kerronta 
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Yhteenveto 
kilpailijakaupungeista 
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1.9.2015 
Helsingin kaupunki 
Kaupunginkanslia 15 

Outous & suvaitsevaisuus Elämänlaatu

Kunnianhimo & osaaminen Urbaanit innovaatiot 

Austin / Istanbul / Berliini / Amsterdam Copenhagen / Tukholma / Varsova / Vancouver

Aarhus / Tallinna / Dresden / Kapkaupunki Rotterdam / Freiburg / Barcelona / Taipei

KILPAILIJAKAUPUNGEILTA OPITTUA

1. Meillä tapahtuu uutta ja jännittävää, mutta niin hitaasti että 
menetämme mahdollisuuden erottua: Kevyesti toteutettavien 

hankkeiden mahdollistaminen.
2. Maahanmuuttovastaisuus on uhka Helsingille: 

Nuoret helsinkiläiset ovat kansainvälisiä, tätä tuettava.
3. Vahvuutena oudot, suorapuheiset suomalaiset: 
Autetaan paikallisia ja turisteja ottamaan kontaktia.

4. Helsinki on ihana kesällä mutta talven pimeällä voidaan erottua: 
Pimeydessä elämykset valosta, lämmöstä, ruuista, juomista!

1. Helsingin vahvuus hyvinvoivat lähiöt, myös Itä-Helsingissä: 
Erottaudutaan sillä että laadukas elämä kaikkien saatavilla. Näin 
myös maahanmuuttajien integroinnissa voidaan tulla huipuksi.

2. Elämänlaatua on, että luonto on aktiivisesti arjessa: Tehdään 
mahdolliseksi, että turisti voi laittaa keskustassa varpaat veteen. 

Metrolla pääsee jo biitsille, mutta luontokokemuksia pitää 
tuotteistaa, tehdä saavutettaviksi.

3. Helsinki elämänlaadussa hyvin pidetty salaisuus, kuten Varsovakin: 
Uskalletaan brändätä hiomaton timantti erottuvaksi.

1. Kokeilukulttuuri on ketterän pienen kaupungin vahvuus: 
Helsingistä testikenttä innovaatioille

2. Selkeä erikoistuminen ja määrätietoinen uuden rakentaminen: 
Hyödynnetään Nokiasta jäänyttä osaamispoolia

3. Kohdennettu life science-, design- ja smart city -osaajien houkuttelu
4. Nuorten yhteisöt ja yritykset mahdollistavat kaupunginosien 

uudelleensyntymisen: mahdollistetaan ja katsotaan mitä alkaa versoa.

1. Helsinkiä suunnitellaan asukkaiden kanssa: 
Osallistaminen näkyville, mm. twitteristä välitön kanava 

kaupungin ja asukkaiden väliseen dialogiin.
2. Helsingissä on jo rosoista monimuotoisuutta, sitä tuotava esiin: 

Satamat käyttöön, salaiset paikat tietoisuuteen, 
kongressitiloja kiinnostaviin varastoihin ja makasiineihin, 

vihreän kaupungin innovaatiot nähtävyyksiksi.
3. Helsinki luo nyt uutta urbaania elämänmuotoa: Uskalletaan ottaa 

näkyvästi kantaa siihen, mitä tulevaisuuden kaupunki on.
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