
Helsingin osallistavan 

kulttuurityön malli 



Helsingin mallin tavoitteet 

 

• vahvistaa kaupunginosien yhteisöllisyyttä ja myönteistä profiloitumista  

 → alueiden tasapainoinen kehitys, osallisuus, yhteisöllisyys 

 

• tasapainottaa helsinkiläisten hyvinvointieroja  

 

• vahvistaa helsinkiläisten kulttuurin saavutettavuutta ja osallisuutta. Helsingin 

taidelaitoksia ja taiteen ammattilaisryhmiä kannustetaan toimimaan seiniensä 

ulkopuolella eri kaupunginosissa yhteistyössä alueen asukkaiden ja yhteisöjen 

kanssa    →kulttuurinen saavutettavuus, kulttuuriset oikeudet, toimijuus  

 

• monipuolistaa kaupunginosien taide- ja kulttuuritoimintaa luomalla alueen 

toimijoiden / verkostojen, kaupungin eri hallintokuntien ja taidelaitosten kanssa 

uusia toimintamalleja  

 

• kehittää ammattitaiteen ja yleisötyön mahdollisuuksia  

→ yleisöt monipuolistuvat, kulttuuripoliittinen näkökulma       
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MIKSI ALUEILLE? 

• Taidetarjonta houkuttelee yleisöä epätasaisesti 

• Rakenteet vaikuttavat osallistumiseen  

• Alueet rakenteiden suhteen eri-arvoisia 

• Taide ja kulttuuri on myös väline tasa-arvoisen Helsingin 

kehittämiselle 

• Varmistetaan kulttuuristen oikeuksien toteutuminen 

 

KOKO HELSINKI – KAIKKI HELSINKILÄISET 
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Helsingin malli vuosille 2016-18 

 

• Helsingin mallin pilotointivaihe (vuodet 2016–2018) on painottunut neljään 

keskenään erilaiseen alueeseen, jotka ovat Kaarela, Maunula, Jakomäki ja 

Vuosaari.  

 

• Helsingin mallilla tavoitellaan muutosprosessia, joka luo pysyviä muutoksia 

rakenteisiin sekä toimintamalleihin ja tapoihin  

 

• kehitystyön hyödyntäminen kaupungin eri virastojen toiminnassa, taidekentän 

kannalta sekä alueellisen osallistavan kulttuurityön edistämisessä       

 

• Helsingin mallin arviointi ja onnistumisen mittaaminen. Projektin aikana tehdään 

tutkimushankkeita yhteistyössä mm. kaupungin Tietokeskuksen, HUMAKin, Aalto 

Yliopiston ja Helsingin Yliopiston kanssa. 

→ arvioinnin kannalta tavoitteiden asettaminen on ensiarvoista  
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Helsingin mallin hankeavustukset  

 

•  Kulttuuri- ja kirjastolautakunta tukee Helsingin mallin mukaisia hankkeita   

    avustusmäärärahoin. Jaettavissa oleva määräraha vuodelle 2016 on                                              

 376 450 euroa  

 

•  Hankehaku päättyi 12.6.2015 

• Avustuspäätökset tehdään lautakunnan kokouksessa 10.11.2015 

• Hankkeet käynnistyvät 1.1.2016 

 

• Hankehaku on prosessi. Kulttuurikeskus järjesti keväällä taidelajikohtaisia 

neuvontapäiviä ja sparrausta taidelaitoksille ja yhteisöille hankkeiden 

suunnittelussa ja alueellisten verkostojen rakentamisessa. Dialogi on jatkunut 

käsittelyn aikana.  

• Kumppanuudet tuovat resursseja ja vaikuttavuutta taidehankkeille -  

    suunnittelun ja yhteistyömahdollisuuksien merkitys korostuvat 
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Mikä on hyvä Helsingin mallin mukainen hanke? 

• toteutuvat pääosin taidelaitosten seinien ulkopuolella sekä keskustan 

ulkopuolisilla alueilla 

•  ovat pitkäjänteistä, ei pistomaista toimintaa 

•  kulttuuritoiminnan suunnittelu ja toteutus tehdään alueiden asukkaiden ja   

toimijoiden kanssa yhteistyössä 

•  sitouttavat ja toimivat yhteistyössä monipuolisesti alueiden verkostojen ja 

toimijoiden kanssa 

• kohderyhmänä eri ikäisiä ja taustaisia asukkaita 

• toimijalla edellytykset ko. kohderyhmän kanssa toimimiseen (esim. pedagogista 

osaamista) 

• kiinnittyvät osaksi taideorganisaation ydintoimintaa ja taiteellista ohjelmistoa ja 

luovat uutta sisältöä  

• toiminnan sosiaalisia, yhteiskunnallisia ja alueellisia ennakoituja vaikutuksia on 

arvioitu 

• sisältävät selkeät tavoitteet, toimintatavat, hyödyt ja riskit 
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Muita arviointiin vaikuttavia tekijöitä / kriteereitä 

• Hankesuunnitelman taiteellinen, tuotannollinen ja taloudellinen laatu 

 

• Hankkeen arvioitu vaikuttavuus 

 

• Hanke on linjassa kaupungin strategisten painopisteiden kanssa 

 

• Alueellinen tasapaino → Helsingin mallin pilotointialueet ovat Vuosaari, Kaarela, 

Jakomäki ja Maunula 

 

• Taidelajikohtainen tasapaino 

 

• Laitosteattereiden (VOS-laki) ja vapaan taiteen kentän toimijoiden             

välinen tasapaino 
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Maunulaan suuntautuneet hankesuunnitelmat 

• Suomen Kansallisteatteri – Maunulan maisemat 

 

• Ryhmäteatteri – Resurssipaku Maunulassa 

 

• Mediakulttuuriyhdistys m-cult – Osallistavan ja yhteisötaiteen kansainväliset 

residenssit, koulutus ja teostuotanto Maunulassa  

 

• Pukinmäen Taidetalo – Maunulan Talviakatemia 

 

• Tanssikaari ry – Vapaan kentän tanssiryhmien Helsingin malli –hanke 

 

• Pohjois-Helsingin Kuvataidekoulu – Kuvia meistä 





Tavoitteet hankkeille 

Kohderyhmät 

• nuoret 

• lapset  

• seniorit 

• vuokratalojen asukkaat 

 

Taiteen lajit 

• esittävä taide – teatteri, tanssi, performanssi  

• kuvataide 

• mediataide (uusia teknologia, design, kuva-esitystaide)  
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Taidehankkeisiin kytkettävät teemat/ilmiöt 

 
• Maunulan identiteetti  

• Maunulan tulevaisuus 

• asukkaiden muistot ja elämäntarinat 

• asukkaiden yhteenkuuluvuus, tutustuminen naapureihin, kohtaamiset  

• kaupunkitilan kehittäminen  

• Saunabaarin tulevaisuus  

• tapahtumallisuus – yhteistyö olemassa olevien tapahtumien kanssa  

• syrjäytymisen ehkäisy 

• ympäristö ja luonto 

• koululaisten iltapäivätoiminta 

• Suomi 100 vuotta – Maunula 2017  

 

• Keinot: työpajat, Itseilmaisu, vuorovaikutus, esitykset,                          

näyttelyt, yhteisötaiteilijaresidenssit, dialogi….  
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Pohdittavaa.. 

 

• esittävän taiteen toimijoiden kohdalla usein mietitään esitystä, mutta Helsingin 

mallissa kiinnostavampaa on metodi eikä itse lopputuotos / esitys 

 

• lukuisissa hankesuunnitelmissa korostuu yksilötason vaikuttavuus – nyt haetaan 

erityisesti yhteisötason vaikutuksia  

 

• osallisuus versus osallistaminen – miten saada hiljaisten asukkaiden ääni 

kuuluville? 

 

• paikallisten toimijoiden, verkostojen ja taiteilijoiden rooli koko                    

pilotoinnin aikana (suunnittelu-toteutus-jatkotoimenpiteet) 
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