
Helsingin kaupunki Esityslista 20/2019 1 (2)
Kaupunginvaltuusto

Asia/22
27.11.2019

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.11.2019 § 763

HEL 2019-007156 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

11.11.2019 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Päivi Munther, asiantuntija, puhelin: 310 64800

paivi.munther(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 08.10.2019 § 171
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Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että siirrettävän tapahtuma-
lavan hankkimisen mahdollisuudet ja edellytykset tulisi selvittää osana 
tapahtumien tiekartan tavoitteita ja toimenpiteitä.

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 mukaisesti Helsinki haluaa ol-
la monipuolinen ja kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja 
tapahtumakaupunki. Vuosittain toistuvat tapahtumat ovat erityisen tär-
keitä kaupungin vetovoiman, tapahtumallisuuden, viihtyvyyden ja alue-
talouden kannalta.

Helsingin kaupungin edellinen tapahtumastrategia on vuodelta 2010. 
Uusi kaupunkistrategia edellyttää linjausten päivittämistä. Tapahtumien 
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tiekarttatyö käynnistyi suurtapahtumien koordinaatioryhmän toimek-
siannosta lokakuussa 2018. Kaupunginkanslian viestintäosasto on ollut 
päävastuussa valmistelusta yhteistyössä Helsingin tapahtumasäätiön 
kanssa. Tapahtumien tiekartta esiteltiin kaupunginhallituksen aamukou-
lussa 25.4.2019.

Kaupunginkanslian viestintäosasto on todennut, että tapahtumien tie-
kartan avulla pyritään Helsingin tapahtumallisuuden kokonaisvaltaiseen 
kehittämiseen. Sen avulla pyritään kolmeen päätavoitteeseen: 1. Ta-
pahtumat tukevat ja toteuttavat parhaalla mahdollisella tavalla uuden 
kaupunkistrategian tavoitteita kansainvälisestä, elävästä ja kiehtovasta 
tapahtumien kaupungista. 2. Tapahtumallisuus on vastuullista ja 3. Ta-
pahtumallisuus on toimivaa. Kohdassa kolme tavoitteina ovat muun 
muassa:

 Kaupunki on toimiva ja ketterä alusta tapahtumille ja parempikump-
pani tapahtumatoimijoille

 Tapahtumia tuotetaan ja hyödynnetään siten, että kaupungin orga-
nisaation koko osaaminen on käytössä ja kehittyy

 Palvelua tapahtumajärjestäjille parannetaan korostaen samalla vas-
tuullisuutta tapahtumien järjestämisessä

Tavoitteiden onnistumiseksi on määritelty vuosille 2018−2021 laaja ko-
konaisuus toimenpiteitä, jotka edistävät tapahtumallisuuden kehittymis-
tä monesta eri näkökulmasta. Konkreettisia toimenpiteitä on mm. ta-
pahtumatuottajien rohkaiseminen järjestämään tapahtumia mahdolli-
simman laajalla alueella.

Kaupunki edellyttää kaikilta sen kanssa yhteistyötä tekeviltä tapahtu-
majärjestäjiltä sitoutumista vastuulliseen toimintatapaan. Vuoropuhelua 
tapahtumajärjestäjien ja kaupungin välillä lisätään ja tapahtumatuottajil-
le suunnattua tukimateriaalia kehitetään yhteistyössä.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Saila Machere, johtava asiantuntija, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi


