
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2020 1 (4)
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Asia/5
08.06.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

§ 23
Kaupungin kansainvälisen toiminnan painopisteiden jalkauttamis-
suunnitelma

HEL 2019-005840 T 04 03 01

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto merkitsi tiedoksi liitteen 1 mukai-
sen kaupungin kansainvälisen toiminnan painopisteiden jalkauttamis-
suunnitelman.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli kansainvälisten asioiden päällik-
kö Jani Moliis. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Jani Moliis, kansainvälisten asioiden päällikkö, puhelin: 310 22781

jani.moliis(a)hel.fi

Liitteet

1 Kansainvälisen toiminnan painopisteiden jalkautus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto hyväksyi 16.9.2019 kokoukses-
saan kaupungin kansainvälisen toiminnan painopisteet -asiakirjan (Eja 
16.9.2019, § 35). Asiakirjassa määriteltiin kaupungin kansainväliselle 
toiminnalle kolme tavoitetta ja kahdeksan painopistettä. Tavoitteiksi 
määriteltiin osaamisen ja ymmärryksen kasvattaminen, Helsingin kan-
sainvälisen tunnettuuden kehittäminen ja Helsingin vaikuttavuuden ja 
merkityksen kasvattaminen, ja painopisteiksi

 Smart City ja digitalisaatio
 Ilmastonmuutoksen torjunta ja kestävä kehitys
 Innovaatiot ja kilpailukyky
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 Liikenne ja liikkuminen
 Koulutus ja osaaminen
 Eriytymisen ehkäisy ja osallisuus
 Kulttuuri ja taide sekä
 Muotoilu

Kansainvälisen toiminnan kehittämistä painopisteiden mukaisesti on 
edistetty kansainvälisten asioiden yksikön järjestämissä keskustelutilai-
suuksissa, joissa keskeisten kaupunkiorganisaation toimijoiden edusta-
jien kesken on käyty läpi painopisteiden nykytilaa ja tavoitteita. Työs-
kentelyyn on osallistunut noin 50 henkilöä eri puolilta kaupunkiorgani-
saatiota. Kansainvälisen toiminnan painopisteiden jalkautussuunnitel-
maa on käsitelty kaupunkiyhteisen kansainvälisen toiminnan koordi-
naatioryhmässä 28.2. ja 27.3. sekä kaupungin johtoryhmässä 5.5.

Jalkautussuunnitelmassa on tiivistetysti kuvattu toimenpiteet, joilla kau-
pungin kansainvälisen toiminnan painopisteitä edistetään lähivuosien 
aikana. Keskeisimmät toimenpiteet ovat:

 Luodaan kaupungin kansainvälisen toiminnan parissa työskentele-
vien saatavilla oleva ”materiaalipankki”, josta löytyy ajantasaiset ku-
vaukset kaupungin ydinviesteistä ja -sisällöistä niin painopistekoh-
taisesti kuin yleisesti kaupungin kansainvälisestä toiminnasta. Mate-
riaalien avulla kaupungin edustajien viestintää saadaan yhdenmu-
kaistettua ja avainviestien viestimistä edistettyä.

 Kootaan strategiaosasto/kv yksikön johdolla painopisteiden kan-
sainväliseen edistämiseen tarvittavat resurssitarpeet, jotta painopis-
teiden avainviestejä voidaan kehittää ja jakaa nykyistä kattavammin 
ja vaikuttavammin, ja oman osaamisen kehittämistä voidaan suun-
nitella strategisemmin.

 Kehitetään keskeisten kansainvälisten yhteistyöverkostojen kau-
punkiyhteinen koordinoinnin toimintamalli. Toimintamallin avulla 
varmistetaan, että kaupungin toiminta keskeisissä yhteistyöverkos-
toissa on suunnitelmallista ja sillä saavutetaan haluttu vaikuttavuus.

 Suunnitellaan seurantamalli, jolla kansainvälisen toiminnan tavoit-
teiden toteutumiseen kohdistuvista toimenpiteistä, onnistumisista ja 
opeista voidaan raportoida järjestelmällisesti. Kehittämällä kansain-
välisen toiminnan seurantaa voidaan sen vaikuttavuutta tavoitteisiin 
nähden kehittää systemaattisesti.

 Luodaan kaupungin kansainvälisen toiminnan parissa työskentele-
vien käyttöön kumppanuushallintajärjestelmä, johon kootaan kump-
panikohtaisesti ajantasaiset tiedot kaupungin yhteistyöstä kunkin 
kansainvälisen kumppanin kanssa. Järjestelmä edesauttaa tiedon-
jakamista kaupunkiorganisaation sisällä ja vähentää päällekkäisiä 
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tai jopa ristiriitaisia kanssakäymisiä kaupungin kansainvälisten 
kumppaneiden kanssa. 

Kansainvälisen toiminnan painopisteet hyväksyttiin ja niiden jalkautta-
mista suunniteltiin ennen kuin koronaepidemia levisi Helsinkiin. Kevään 
jatkotyöstämisen aikana on painopisteiden kehittämiseen osallistuneilta 
asiantuntijoilta kysytty, miten koronakriisi mahdollisesti vaikuttaa paino-
pisteiden tavoitteiden saavuttamiseen. Vaikka vielä on liian varhaista 
tunnistaa kriisin kaikkia pitkäaikaisia vaikutuksia, kaupungin asiantunti-
jat suhtautuvat pääsääntöisesti optimisesti siihen, että kansainvälisen 
toiminnan painopisteet säilyvät ajankohtaisina ja tärkeinä koronakriisis-
tä huolimatta. Koronan vaikutukset tulevat kuitenkin vaihtelemaan mer-
kittävästi eri painopisteiden välillä. Esimerkiksi Smart city ja digitalisaa-
tio -painopisteessä tunnistettujen toimenpiteiden toteuttamisen tarve tu-
lee todennäköisesti vain korostumaan ja nopeutumaan globaalisti, kun 
etätyöskentelyn ja virtuaalikokousten tarve lisääntyy. Toisaalta kulttuuri 
ja taide tai liikenne ja liikkuminen-painopisteissä tullee tarve miettiä ko-
konaisvaltaisesti uusiksi, miten koronanjälkeisessä maailmassa kau-
punki järjestää toimintaansa niin, että se vastaa uusiin tarpeisiin. Tämä 
uudelleentarkastelu ei voi olla vaikuttamatta myös siihen, miten kau-
pungin kansainvälinen toiminta näissä painopisteissä järjestäytyy.

Kansainvälisten asioiden yksikkö koordinoi kaupungin kansainvälisen 
toiminnan painopisteiden jalkauttamista suunnitelman mukaisesti. Kan-
sainväliseen toimintaan osallistuu laaja ryhmä asiantuntijoita koko kau-
punkiorganisaatiossa.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Jani Moliis, kansainvälisten asioiden päällikkö, puhelin: 310 22781

jani.moliis(a)hel.fi

Liitteet

1 Kansainvälisen toiminnan painopisteiden jalkautus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala
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Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 16.09.2019 § 35

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 10.06.2019 § 21


