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1. Taide- ja kulttuurivision 
tausta ja itsenäisen 

työryhmän työskentely

© City of Helsinki. Photographer: Maarit Hohteri



Visio aikajanalla

Valtuutettu 

Jörn Donnerin 
toivomusponsi

27.9.2017

Kansliapäällikön 
päätös itsenäisen 

työryhmän 
asettamisesta

4.2.2019

Työryhmän 
työskentelyjakso

15.2.2019 – 31.3.2020

Visio luovutettiin 
kaupungille 

pormestari Jan 
Vapaavuorelle ja 

apulaispormestari 
Nasima Razmyarille

18.8.2020

Visiosta käydään 
keskustelua kaupungin 

sisällä, poliittisten 
päättäjien keskuudessa, 
sidosryhmien kanssa ja 

painopisteitä 
valmistellaan 
poliittiseen 

päätöksentekoon
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Taide- ja 

kulttuurivision 2030 

tavoite

• Kansliapäällikön päätöksen mukaisesti visiossa kuvataan:

• Taiteen ja kulttuurin rooli kaupungissa 2030

• Taiteen ja kulttuurin edistämisen tavoitteet 2030 ja 

toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

• Visiossa esitetään kaupunkiyhteisiä linjauksia sekä 

kaupungin omille että muille toimijoille.

• Tavoitteena on vahvistaa Helsingin asemaa omaleimaisena 

ja kansainvälisesti kiinnostavana taide- ja 

kulttuurikaupunkina.
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Visiotyöryhmä

• Itsenäinen ja monialainen taiteen ja kulttuurin ammattilaisten 

ryhmä:
• Puheenjohtaja intendentti Aleksi Malmberg (Helsingin 

kaupunginorkesteri)

• FM Leif Jakobsson (aiemmin Svenska Kulturfonden) 

• Pääjohtaja Gita Kadambi (Suomen kansallisooppera ja -baletti)

• Professori Elina Knihtilä (Teatterikorkeakoulu)

• Suunnittelijaopettaja Emmi Komlosi (Helsingin Työväenopisto)

• Koreografi ja taiteellinen johtaja Sonya Lindfors (Urbanapa) 

• Taiteilija, taiteen tohtori Teemu Mäki (Suomen taiteilijaseuran 

puheenjohtaja)

• Toimitusjohtaja Eeka Mäkynen (Finnish Metal Events Oy)

• Toimitusjohtaja Sara Norberg (Cinematic)

• Erityisasiantuntija Veli-Markus Tapio (Suomen kulttuurirahasto)

• Sihteeri suunnittelija Ulla Laurio (Helsingin kaupunki, 

kulttuuripalvelut)



Visio tehtiin yhdessä

• Noin 10 tapahtumaa, noin 250 osallistujaa, noin 300 

unelmaa ideaseinällä.

• Lisäksi taustahaastatteluja ja -keskusteluja ammattilaisten, 

ajattelijoiden ja tekijöiden kanssa

• Helsinki taiteen ja eri elämänalojen yhdistäjänä. 

Keskustelutilaisuus 22.5.2019. Mukana sekä taide- ja 

kulttuurialan että kaupungin toimijoita

• Taide ja kulttuuri Helsingissä 2030, kerro unelmasi. 

”Ideaseinä”, kaikille avoin verkkokysely 22.5.-31.8.2019

• Nuorten taide- ja kulttuurivisio. Kesätyönuoret työstivät 

nuorten vision haastattelujen pohjalta.

• Alueelliset keskustelutilaisuudet (Pitäjänmäki, Kontula, 

Tapulikaupunki, Pakila)

• Keskustelut taide- ja kulttuuritoimijoiden kanssa (suomi, ruotsi, 

englanti)
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2. Todennäköinen 
tulevaisuus

© Arabia Street Festival



Maailma 10 vuoden päästä

• Maailman väkiluku 8,5 miljardia ihmistä, eliniän odote pitenee

• Keskeisiä muutoksen elementtejä:

• Ympäristön kestokyky on keskeisin maailmanlaajuinen kysymys

• Polarisoituminen ja todellisuuksien erkaantuminen

• Digitalisaatio, teknologian kehittyminen ja työn murros

• Voimasuhteet kansainvälisesti muutoksessa



Helsinki 10 vuoden päästä

• Nykyistä merkittävästi suurempi ja tiiviimpi kaupunki. Helsingissä 735 000, Helsingin seudulla 1 680 000 asukasta.

• Kaupunki, jossa yli 65-vuotiaita on paljon nykyistä enemmän. Lisäksi kasvava peruskoulu-ikäisten sekä vieraskielisten 

työikäisten määrä.

• Etnisesti ja kulttuurisesti entistä monimuotoisempi kaupunki, jossa on paljon maahanmuuttajien lapsia nuorten 

aikuisten ikäluokassa.

• Uusien vähemmistöjen sekä erilaisten hybridi- ja väliviivaidentiteettien kaupunki.

• Entistä koulutetumpien ihmisten kaupunki, jonka asukkaista kaikki eivät osaa lukea ja kirjoittaa.

• Alueellisesti eriytyneempi kaupunki, mahdollisesti myös eriarvoisempi ja segregoituneempi.



Kielellistä ja kulttuurista rikkautta

• Kuva: vieraskielisten 0-6 -vuotiaiden osuus alueen 

lapsista 2019 oli noin 20%.

• Vieraskielisen väestön määrä Helsingin seudulla 

nousee arviolta

450 000 henkilöön, eli noin neljännekseen 

väestöstä vuonna 2035



3. Taide ja kulttuuri 
Helsingissä 2030

3 teemaa
10 painopistettä

Noin 30 toimenpide-ehdotusta
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Helsinki vuonna 2030

”Helsingissä taide ja kulttuuri ovat hyvän elämän ja 

kaupungin kehittämisen ytimessä”
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Taide auttaa Helsinkiä 

kohtaamaan ja 

muuttamaan 

tulevaisuuden

• Taide lisää ymmärrystä ja edistää kriittistä 

ja rakentavaa vuoropuhelua

• Taidekenttä edistää kestävää maailmaa

• Helsinki vaalii taidetta sen alustana ja 

mahdollistajana
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Taide ja kulttuuri 

ovat Helsingin 

kehittämisen 

keskeisiä voimia 

• Taiteilijoiden osaaminen on koko kaupungin 

käytössä

• Taide ja kulttuuri vahvistavat 

kokonaisvaltaista hyvinvointia

• Taidekenttä lisää yhteistyötä Helsingissä, 

Suomessa ja kansainvälisesti

• Taide tekee Helsingistä luovan kaupungin © City of Helsinki. Photographer: Maarit Hohteri
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Jokaisen 

helsinkiläisen elämä 

on osa yhteistä 

helsinkiläisyyttä

• Helsinkiläiset luovat kaupungin kulttuurin

• Asukkaiden kulttuurit saavat Helsingin 

kukoistamaan

• Jokaisella helsinkiläisellä on yhteys 

taiteeseen läpi elämän
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Toimenpide-ehdotukset

1. Helsinki tukee omaleimaista, asukaslähtöistä kulttuuria asuinalueilla

2. Helsinki vahvistaa rooliaan kulttuurin alustana, mahdollistajana ja yhteen kutsujana

3. Helsinki auttaa taide- ja kulttuuritoimijoita pienentämään ekologista jalanjälkeään ja varmistamaan 

toimintansa kestävyys

4. Helsinki mahdollistaa jokaiselle helsinkiläiselle elämänikäisen yhteyden taiteeseen ja kulttuuriin

5. Helsinki tekee suunnitelman taiteen ja luovien alojen mahdollisuuksien hyödyntämiseksi koko 

kaupungin kehittämisessä

• Ylläolevan viiden otsikon alla yhteensä noin 30 konkreettista toimenpide-ehdotusta, lue lisää: 

hel.fi/taidejakulttuurivisio2030

23.11.2020 17

”Helsingissä taide ja kulttuuri ovat hyvän elämän ja kaupungin kehittämisen ytimessä”

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/tietoa-meista/kulttuurin-palvelukokonaisuus/taide-ja-kulttuurivisio/


Tutustu taide- ja kulttuurivisioon!

Vision kotisivu (FI)

Visionens hemsidor (SE)

Vision web page (EN)

Lataa visio (FI, PDF)

Ladda ner (SE, PDF)

Download the vision (EN, PDF)

Kerro kantasi (Kerrokantasi - FI)

Tell us your opinion (Kerrokantasi - EN)

Hel.fi –uutinen (FI)

Hel.fi news article (EN)

Tekstitetyt tallenteet julkistustilaisudesta:

Julkaisutilaisuus (Helsinki-kanava, subtitled)

Julkaisutilaisuus (Youtube, subtitled)

Valikoituja osia julkistustilaisuudesta:

Pormestari Jan Vapaavuoren puhe

Erikoistutkija Pasi Saukkonen – väestöennusteet

Sonya Lindfors, visiotyöryhmän jäsen - vision 

pääteemat

Leif Jakobsson, visiotyöryhmän jäsen - vision 

toimenpiteet

http://hel.fi/taidejakulttuurivisio2030
http://hel.fi/konstochkulturvision2030
http://www.hel.fi/artandculture2030
https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KuVa/julkaisut/Taide-ja-kulttuuri Helsingissa 2030.pdf
https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KuVa/julkaisut/SWE-Konsten och  kulturen i Helsingfors 2030.pdf
https://hel.fi/static/liitteet-2019/KuVa/julkaisut/Art-and-Culture-in-Helsinki-2030.pdf
https://kerrokantasi.hel.fi/taidejakulttuurivisio2030?lang=en
https://kerrokantasi.hel.fi/taidejakulttuurivisio2030?lang=en
https://www.hel.fi/uutiset/en/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/helsinki-received-a-vision-for-arts-and-culture-for-2030?&pd=v
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/helsinki-sai-vuoteen-2030-tahtaavan-taide-ja-kulttuurivision?pd=v
https://www.helsinkikanava.fi/fi/web/helsinkikanava/player/vod?assetId=64095451
https://www.youtube.com/watch?v=1_m5P_OXncs
https://youtu.be/1_m5P_OXncs?t=1228
https://youtu.be/1_m5P_OXncs?t=2048
https://youtu.be/1_m5P_OXncs?t=467
https://youtu.be/1_m5P_OXncs?t=769


Visio on kirittäjä, haastaja ja keskustelun 

herättäjä

• Visio on keskustelun herättäjä - on hyvä ettei sieltä löydy kaikkia vastauksia!

• Alusta oivalluksille, yhteistyölle - myös debatille

• Väline ja syöte viranhaltijoiden ja poliittisten päättäjien työssä

• Keskusteluun ja yhteistyöhön kutsu, koska monimutkaisten ongelmien ratkaisu vaatii monipuolista 

osaamista.

• Visio on unelma, jonka todeksi tekemiseen tarvitaan koko Helsinkiä.
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Kiitos! 
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