
HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO KYSYMYKSET VUODELTA 2010  7 
HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE FRÅGOR ÅR 2010   
Kyselytunti   
Frågestund 13.9.2010 
 
 

 

43 Valtuutettu Emma Kari: 
 
Monimuotoisuuden ja avoimuuden tukeminen 

 
”Helsinki tilasi viime vuonna ajatushautomo Comedialta monimuotoista 
kaupunkikehitystä pohtivan raportin. Nyt raportti on julkaistu ja on siir-
ryttävä pohtimaan, miten sitä hyödynnetään. 
 
Intercultural City -raportti tarkastelee tapoja, joilla Helsingistä voitaisiin 
rakentaa kaupunki, jonka avoimuus ja kulttuurinen monimuotoisuus 
vahvistavat sen houkuttelevuutta ja asukkaiden hyvinvointia. 
 
Useiden myönteisten asioiden lisäksi kaupunkikehittämisen asiantunti-
jat nostivat esille myös kaupungissa havaitut puutteet. Helsinki nähtiin 
monin tavoin sulkeutuneena ja kliinisenä kaupunkina. Kaupungista 
puuttuvat julkiset, avoimet tilat, joissa eri kulttuureista tulevat kaupunki-
laiset kohtaisivat. Uhkatekijänä nähtiin mm. asenteiden koveneminen 
Suomessa.  
 
Raportissa suositellaan avoimuutta ja monimuotoisuutta edistävän toi-
mintaohjelman tekemistä, muiden maiden hyviin käytäntöihin tutustu-
mista ja niiden soveltamista sekä monimuotoisuudesta käytävän kes-
kustelun lisäämistä. Lisäksi kaupunkiin ideoitiin luovuutta ja monimuo-
toisuutta edistäviä alueita. Esimerkkeinä tällaisista piristysruiskeista 
mainittiin yliopiston kampusalueen suunnitteleminen eläväksi luovan 
oppimisen keskukseksi ja Hämeentien kehittämistä erityiseksi monikult-
tuurisuusvyöhykkeeksi. 
 
Kysynkin, mihin toimiin kaupunki aikoo ryhtyä raportin suositusten poh-
jalta Helsingin monimuotoisuuden, eloisuuden ja avoimuuden tukemi-
seksi?” (Kj) 
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VASTAUS VT EMMA KARIN KYSYMYKSEEN NRO 43/2010 
 

Vastauksena esitettyyn kysymykseen kaupunginjohtaja toteaa seuraa-
vaa: 
 
Helsingissä on käynnissä suuri ja syvällekäyvä muutosprosessi kohti 
monimuotoisempaa ja sen kaikille asukkaille – taustaan katsomatta – 
avointa kaupunkia. Olemme tämän koko Suomea koskevan muutoksen 
kärkenä, joten meille on erittäin tärkeää että kaupungin kansainvälisty-
minen etenee kaikilla tasoilla suotuisasti. 
 
Tämä on myös kaupungin hallintoa koskeva mittava tiedon kartuttami-
sen ja oppimisen haaste. Oppimisen tukemiseksi tietokeskus yhdessä 
henkilöstökeskuksen ja talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa toteutti 
vuosina 2009–2010 kehittämishankkeen, jossa neuvonantajjna toimivat 
brittiläisen Comedia-konsultin Charles Landry ja Phil Wood. He ovat 
tunnettuja kaupunkikehittäjiä erityisosaamisenaan monimuotoisen ja  
– kuten he sitä kutsuvat – interkulttuurisen kaupunkitilan kehittäminen 
kilpailueduksi. 
 
Helsingin toteuttama hanke oli luonteeltaan konsulttien virikkeisiin poh-
jautuva oppimisprosessi, jonka kuluessa järjestettiin useita seminaareja 
ja työpajoja kaupungin henkilöstölle sekä kumppaneille korkeakouluis-
ta, elinkeinoelämästä ja maahanmuuttajajärjestöistä. Keskeinen viesti 
oli, että kehitys kohti interkulttuurista kaupunkia on onnistunutta, mikäli 
erilaisista taustoista tulevien asukkaiden väliselle vuoropuhelulle on ti-
laa ja kannusteita. Kaupungin roolina on aktiivisesti edistää hedelmälli-
siä kohtaamisia kaupunkitilassa ja kaupunkilaisten yhtäläisiä mahdolli-
suuksia vaikuttaa kaupunkinsa asioihin.   
 
Hanke päättyi viime toukokuussa pidettyyn seminaariin, johon osallistui 
yli sata henkilöä. Samalla julkistettiin Comedian laatima raportti ”Hel-
sinki as an Open and Intercultural City”, johon sisältyy konsulttien muo-
toilemia kehittämisehdotuksia. 
 
Hanke tarjosi henkilöstöllemme ja kumppaneillemme ymmärrystä ja 
esimerkkejä muissa kaupungeissa läpiviedyistä muutosprosesseista ja 
suosituksia omalle toiminnallemme. Sen merkittävin anti oli oppiminen 
kansainvälisistä malleista, joita voidaan hyödyntää Helsingin strate-
giaohjelmaa toteutettaessa. Yhtenä ehdotuksena oli, että nykyistä jär-
jestelmällisemmin arvioimme kaupunkimme toimintaa suhteessa muihin 
kansainvälisiin kaupunkeihin monimuotoisuuteen liittyvissä asioissa. 
Tähänkin asti meillä on ollut mahdollisuus oppia yhteistyöstä ja evalu-
oinneista. Esimerkiksi marraskuussa julkistetaan tulokset hankkeesta, 
jossa on arvioitu eri eurooppalaisten kaupunkien toimia maahanmuutta-
jien yrittäjyyden edistämisessä. Ennakkotietojen mukaan olemme me-
nestyneet tässä oikein hyvin.  
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Loppuraportin suosituksia ei ole tarkoitettu päätösehdotuksiksi kaupun-
gin toimielimille, vaan ne toimivat ideavarastona hallintokuntien että si-
dosryhmien toimille. Monet ehdotukset ovatkin jo toteutumassa, ja lu-
kuisat saaneet vauhtia. Hyvän kaupunkisuunnittelun tärkeyden koros-
taminen kaupungin monimuotoisuuden kehittämisessä ja ristiriitojen 
ennaltaehkäisemisessä on Helsingin omaksumamme tärkeä arvo: 
Kaupungin asuntopolitiikassa sovelletaan jatkossakin eri sosiaalisten ja 
etnisten ryhmien sekoittamisen periaatetta segregaation ehkäisemisek-
si.    
 
Helsingin yliopiston ja kaupungin yhteistyö keskustakampuksen kehit-
tämiseksi yhdessä ylioppilaskunnan kanssa on ponnistus, joka on läh-
tenyt hienosti käyntiin. Käynnissä on myös seudullinen opiskelijametro-
polihanke, jonka tavoitteena on korkeakoulujen, opiskelijajärjestöjen ja 
kaupunkien kesken edistää ulkomaalaisten opiskelijoiden ja henkilöstön 
asettautumista Helsinkiin parantamalla palveluita ja vastaanottoa.   
 
Palveluiden tuottaminen monimuotoistuvassa kaupungissa vaatii uu-
denlaista otetta. Uskomme siihen, että palveluita pystyy tuottamaan en-
tistä paremmin sellainen henkilöstö, joka on yhtä monimuotoinen kuin 
asukkaat, joille se palveluja tuottaa. Kaupungin strategiaohjelmassa on 
sitouduttu siihen, että vieraskielisen henkilöstön osuus lähestyy väes-
töosuutta, eli tällä hetkellä reilua kymmentä prosenttia. Monilla aloilla 
tähän on jo päästy. Lisäksi on panostettu henkilöstön valmiuksien li-
säämiseen monimuotoisuuden johtamisessa.  
  
Helsingin ja naapurikaupunkien yhteinen maailman designpääkaupun-
kihanke 2012 tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden työstää edelleen In-
tercultural City -raportissa esille nostettuja palvelutarpeita ja kehittää 
kaupunkiamme kohtia aidosti monimuotoista kansainvälistä metropolia. 
 
Tärkeänä opetuksena tästä hankkeesta on ollut se, että keskeinen 
edellytys kaupungin monimuotoistumiselle ja avoimen ilmapiirin luomi-
selle on kaupungin poliittisen ja virkamiesjohdon julkinen sitoutuminen 
yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin. Näihin tavoitteisiin kuuluu kaupungin 
kehittäminen avoimemmaksi kaikille helsinkiläisille. 
 
Lopuksi voin ilolla todeta, että sisäasiainministeriö viime viikolla on pal-
kinnut Helsingin kaupungin tavoitteellisesta ja onnistuneesta maahan-
muutto- ja kokouttamistyöstä. 
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