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Hyvä kaupunki syntyy yhteistyönä.
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• Muiden palvelutuottajien (korkeakoulut, yhdistykset, säätiöt, yritykset) 

osuus on sektorin palvelutuotannosta noin 20-75 %. 

• Helsinki avustaa tuhatta kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön yhteisöä 

vuosittain 67 miljoonalla eurolla. 

• Kulttuurin ja vapaa-ajan kenttä saanut valtavan iskun koronasta. 

Veikkausvoittovarojen putoaminen luo uusia uhkia.

Kirjasto Nuorisotyö Taide ja kulttuuri Liikunta ja urheilu
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Viisi näkökulmaa 
seuraaviin vuosiin

1. Demokratia ja hyvät 

väestösuhteet

2. Helsingin veto- ja pitovoima

3. Nuoret

4. Kestävät kaupunginosat

5. Hyvinvointi
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(Jussi Hellsten)



1. Demokratia ja hyvät väestösuhteet

11.8.2021 4

Uimastadion

(Maarit Hohteri)
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Matala äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa 2021 ja huono-
osaisuus kasautuvat Helsingissä samoille alueille.
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Hyvät väestösuhteet
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• Demokratia edellyttää kokemusta siitä, että 

muiden hyvinvointi edistää omaa 

hyvinvointia ja että omalla äänellä on väliä. 

Merkit vastakkainasettelusta ja 

todellisuuksien eriytymisestä ovat todellisia. 

• Palveluissa ja osallisuustyössä tulee lisätä 

eri väestöryhmien tasavertaista 

kohtaamista. Henkilöstön monimuotoisuutta 

ja monimuotoisuusosaamista tulee lisätä.

• Yhteenkuuluvuuden ja luottamuksen 

vahvistamiseen tarvitaan tapahtumia, 

vahvaa kansalaisyhteiskuntaa ja taidetta.

Hertsin nuorisotila

(Maarit Hohteri)



2. Helsingin veto- ja pitovoima
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Ulkoilijoita 

Töölönlahjdella

(Maarit Hohteri)
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Helsingin 
kansainvälinen 
tunnettuus
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Nopeimmin kasvaa verrattuna 

verrokkikaupunkeihin:

asuttavuus, toimivuus, hyvinvointi

Nopeimmin heikkenee verrattuna 

verrokkikaupunkeihin:

urbaani elämä, taide, muotoilu

(The Business of Cities 2020)

EGS: Eilisen ja 

huomisen saaristo

(Helsinki Biennaali/ 

Maija Toivanen)
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• Olemme houkuttelevuudessa muita 

pohjoismaisia pääkaupunkeja perässä.

• Helsinki onnistuu, kun se uskaltaa olla 

enemmän Helsinki. Meidän tulee rakentaa 

vahvuuksillemme ja poistaa esteitä. 

Tavoittelemme niitä, joille Helsinki on juuri 

oikea lomakohde, tapahtumapaikka tai 

asuinpaikka.

• Tarvitsemme pieniä tekoja, kansainvälistä 

viestintää ja arkkitehtuuri- ja designmuseon 

kaltaisia suurtekoja. Mukaan tarvitaan 

yrityksiä, korkeakouluja, taiteilijoita ja 

kansalaisyhteiskuntaa. 

Ulkoilijoita Paloheinässä

(Jussi Hellsten)

Lisää sielua ja taikaa



3. Nuoret

11.8.2021 10

Jalkautuvaa nuorisotyötä

(Jussi Hellsten)
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Nuoret olivat 1980-luvulla optimistisin ikäluokka tulevaisuuden 
suhteen. Nyt he ovat pessimistisin.
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Nuoret
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• Koronasta ovat kärsineet eniten ne, joiden 

turvaverkot olivat jo ennen kriisiä 

heikommat. Tarvitaan lisätoimia toivon ja 

mahdollisuuksien lisäämiseksi.

• Suurin osa Helsingin nuorista voi hyvin. 

Kaikilla nuorilla on oltava perusasiat, joista 

enemmistön hyvinvointi syntyy: 

lähimmäiset, opiskelu, harrastukset, 

työkokemukset, vaikuttaminen, kaverit.

• Ilmastokriisi, rasismi ja valintojen määrä 

heikentävät nuorten luottamusta 

tulevaisuuteen. 

Nuoria Hertsin nuorisotilassa

(Maarit Hohteri)



4. Kestävät kaupunginosat
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Pirkkolan koripallokenttä

(Maarit Hohteri)
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Helsinkiläiset toivovat lisää ulkoilua, 
liikkumista, luontoa ja valaistusta.
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Yhteisöllisyys
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Omastadin eli osallistuvan 

budjetoinnin ehdotukset 

aiheittain (2021)
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Kestävät 
kaupunginosat
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• Voisimme hyödyntää paremmin tietoa siitä, 

mitä asioita ja paikkoja alueiden asukkaat 

pitävät tärkeinä. Viihtyvyys, siisteys, 

turvallisuus, ulkoilu, luonto ja kulttuuri 

nousevat asukkaiden toiveissa. 

• Paikallisuus on nousussa. Meidän 

kannattaa samaan aikaan lisätä myönteistä 

erilaistumista ja torjua eriarvoistumista. 

• Kirjastoilla, kulttuurilla, nuorisotiloilla ja 

liikuntapaikoilla voidaan vauhdittaa 

yksityisiä investointeja esikaupunkialueilla.

Oona Tikkaja: Unelma

(Maarit Hohteri



5. Hyvinvointi

11.8.2021 16

Seppo ja Ainikki lumitöissä

(Maarit Hohteri)
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Alle 
kouluikäiset

Alakoululaiset Yläkoululaiset Toisen asteen 
opiskelijat

Aikuisväestö Ikäihmiset

KUINKA MONI LIIKKUU RIITTÄVÄSTI?

Alle kouluikäiset: Toimi ja opi –tutkimuksen mittaukset 16 päiväkodissa; ala- ja yläkoululaiset LIITU-mittaukset, toisen asteen 

opiskelijat LIITU-mittaukset (kansallinen); aikuisväestö KunnonKartta (kansallinen), ikäihmiset mm. ATH-tutkimus)
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Hyvinvointi
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(Tommi Lakko)

• Korona on kärjistänyt hyvinvointieroja.

• Hyvinvointi on mahdollisuutta elää tervettä, 

omannäköistä elämää. Ikä tai sukupuoli ei 

kerro riittävästi toimintakyvystä tai 

kiinnostuksista. Erityisesti ikääntyneistä 

puhutaan liikaa yhtenäisenä joukkona.

• Liikkumisen edistämisessä päästy hyvin 

liikkeelle. Rinnalle on nostettava mielen 

hyvinvointi kaikissa palveluissa.

• Voimme tukea hyvinvointia avaamalla 

dataa, tiloja ja palveluja tutkimukselle, 

vapaaehtoistoiminnalle, tuotekehitykselle ja 

kansalaistoiminnalle. 



Kiitos
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Jätkäsaaren liikuntapuisto

(Jussi Hellsten)
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