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4. Tasa-arvoinen Helsinki
ARVOT
Yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys
Avoimuus ja rohkeus
Monimuotoisuus ja sallivuus

1. Kehi�yvä Helsinki
MUUTOSPORTAAT
Kestävä talous
Uudistuva organisaatio
Yhteinen etu

5. Houku�eleva Helsinki
VISIO
Luova ja avoin, globaalisti houku�eleva Helsinki

6. Hyvinvoiva Helsinki
MISSIO
Helsinki mahdollistaa maailman parhaan arjen 

MUUTOSVOIMAT
Älykäs arki
Jatkuva oppiminen
Kestävä toiminta
Yhteisö voimavarana
Verko�unut kaupunki

Yhdessä teemme vaiku�avia tekoja!

YHDESSÄ OPPIVA ja KASVAVA kansalaiskaupunki

3. Kasvava Helsinki
PAINOPISTEALUEET
Tasa-arvoinen kasvu
Elinvoimainen edelläkävijyys
Hyvinvoiva ja älykäs arki

2. Oppiva Helsinki
TOIMINNAN PERUSTEET
Myötäelävä palvelutahto
Tapa tehdä yhdessä
Osallisuus ja yhteinen arvonluonti
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1. KEHITTYVÄ HELSINKI
Miten pääsemme tavoitteeseen?
Kaupunki organisaationa on merkittävässä
murrosvaiheessa ja laaja-alaisessa muutosprosessissa,
joka onnistuakseen edellyttää kestävää taloutta
ja vakaata kehitystä, johtamisen ja organisaation
merkittävää uudistumista sekä rajat ylittävää yhteisen
edun vaalimista.

MUUTOSPORTAAT
Kestävä talous
Uudistuva organisaatio
Yhteinen etu

2. OPPIVA HELSINKI
Miten toimimme?
Avoin ja oppiva kansalaiskaupunki perustaa toimintansa
uudistuvaan, myötäelävään palvelutahtoon ja vuorovai-
kutukseen. Toiminnan vahvuutena on tunneälykäs työy-
hteisö, joka perustuu toisia kunnioittavaan ja tukevaan
yhteistyöhön. Osallisuus ja yhteinen arvonluonti ovat osa
kansalaiskaupungin ja sen työ-yhteisön tavoitteellista toi-
mintakulttuuria.

TOIMINNAN PERUSTEET
Myötäelävä palvelutahto
Tapa tehdä yhdessä
Osallisuus ja yhteinen arvonluonti

3. KASVAVA HELSINKI
Mihin yhdessä pyrimme?
Kaupungin tulevan kehityksen painopistealueina ovat
erityisesti kaupungin tasa-arvoisen kasvun turvaaminen,
sen elinvoiman ja edelläkävijyyden vahvistaminen sekä
kansalaisten hyvinvoinnin ja älykkään arjen kehittäminen.

PAINOPISTEET
Tasa-arvoinen kasvu
Elinvoimainen edelläkävijyys
Hyvinvoiva ja älykäs arki

4. TASA-ARVOINEN HELSINKI
Mikä on kaupungin arvoperusta?
Tavoitteena on tasa-arvoinen Helsinki, joka kunnioittaa
yhdenvertaisuutta ja tukee yhteisöllisyyttä. Kaupungin
toimintaa leimaa avoimuus ja rohkeus uusille asioille sekä
jatkuvalle muutokselle. Kaupunki tukee monimuotoisuutta 
ja sallivuutta kaikissa toimissaan ja tavoitteissaan.

ARVOT
Yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys
Avoimuus ja rohkeus
Monimuotoisuus ja sallivuus

5. HOUKUTTELEVA HELSINKI
Miten kaupunki nähdään?
Kaupungin tulevaisuuden visio on olla globaalisti kiin-
nostava ja houkutteleva paikka joka mahdollistaa merki-
tyksellisten asioiden tekemisen. 

VISIO
Luova ja avoin, 
globaalisti houkutteleva Helsinki

6. HYVINVOIVA HELSINKI
Mikä on kaupungin tehtävä?
Kaupungin merkitys on mahdollistaa sen asukkaille
maailman paras arki – luoda hyvän ja merkityksellisen
elämän puitteet ja tarjota jatkuvan kehityksen kasvualusta. 

MISSIO
Helsinki mahdollistaa 
maailman parhaan arjen

MUUTOSVOIMAT
Älykäs arki ja digitalisaatio
Jatkuva oppiminen ja muuttuva toimintaympäristö
Kestävä toiminta ja kasvava urbanisaatio
Yhteisö voimavarana ja muuttuvat elämäntavat
Verkottunut kaupunki ja globaali maailman järjestys

Luova visiokartta 2017-2020

18

Visiokartan elementit 
Visiokartta kuvaa sitä yhteistä strategiaa, jolla skenaarioprosessin keskustelussa syntynyttä tavoitteellista 
tulevaisuuskuvaa rakennetaan. Tässä prosessissa kaupungin rooli on moninainen: se on KEHITTYVÄ muuttuja, 
OPPIVA toimija, KASVAVA edelläkävijä, TASA-ARVOINEN yhteisö sekä HOUKUTTELEVA mahdollistaja ja 
HYVINVOIVA kasvualusta.

Helsingin kasvu ja kehitys on avoin jatkuvalle muutokselle ja uuden oppimiselle. Kaupunki muodostaa 
kansalaisille kasvualustan hyvään arkeen ja merkitykselliseen elämään. Se tarjoaa erilaisille toimijoille 
houkuttelevan ekosysteemin yhdessä tekemiseen ja yhteiseen arvonluontiin. Sen perustana on tasa-arvoinen 
kasvu ja sen rooli ulottuu edelläkävijästä mahdollistajaan.

YHDESSÄ OPPIVA ja KASVAVA
Kansalaiskaupunki

Kaupunkikasvun portaat: Muutoksen vaiheet
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Kaupunkikasvun portaat kuvaa sitä muutosprosessia, jota kaupungin strategiassa pyritään toteuttamaan. Alimmilla 
portailla (1-3) tunnistetaan muutostarpeet ja toiminnan periaatteet sekä osoitetaan tulevaisuuden painopistealueet. 
Nämä muodostavat strategian sisällön. Seuraavalla tasolla (4) tunnistetaan toiminnan kantavat arvot. Pitkäkestoisena 
strategisena tavoitteena on (5) visio kaupungin tulevaisuudesta ja (6) missio kaupungin merkityksestä kansalaisille. 
Kokonaisuudessaan portaat kuvaavat tavoitteellista Helsinkiä ja sen moni-ilmeistä roolia erilaisten toimijoiden ja 
toimintojen näkökulmasta.
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