
SKENAARIO: JOUSTAVUUS + hyvinvointi
Epävarmassa maailmassa ihmiset arvostavat 
asioita jotka tuovat pysyvyyttä elämään. JOUSTAVA 
kaupunki noudattaa mukaan ottamisen periaatetta 
ja luo kyvykkyyksiä huolehtia ikääntyvästä väestöstä. 
Ikäystävällisissä tulevaisuuden kaupungeissa 
hyödynnetään älyteknologioita, jotka auttavat 
ihmisiä ja parantavat elämänlaatua. JOUSTAVA 
kaupunki on voimaannuttava ja turvallinen 
ympäristö. Ihmisten hyvinvointi on kaiken keskiössä 
ja sitä turvataan ennustamattomilta murroksilta. 

AJATTELUTAPA on perinteinen
Eetulla (68) on perinteinen ja  konservatiivinen,
vallitsevia normeja mukaileva ajattelutapa. Hän 
on keski-ikäinen ja keskiluokkainen mies, jonka 
maailmankuva perustuu teollis-taloudelliseen 
systeemiin. Eetu arvostaa kokopäivätyötä ja 
elinikäistä työpaikkaa. Eläkkeelle jäämisen jälkeen 
hänen ansionsa ovat huomattavasti pienentyneet 
ja keskiluokkaisen elämäntyylin ylläpito on 
osoittautunut haastavaksi. Turvaa hänelle 
tuo ajatus maailman hitaasta muuttumisesta 
sekä identifioituminen suomalaisuuteen ja 
stadilaisuuteen. Eetulle raha-asioiden miettiminen 
aiheuttaa usein ahdistusta.

OSALLISTUMINEN on yksilökeskeistä ja 
passiivista
Eetu haluaa olla palveltu. Hän nauttii mukavuudesta 
ja arvostaa hyvää palvelua. Hän pitää siitä, että 
asiat ovat ennustettavia ja sujuvat helposti ja 
ilman yllätyksiä. Asiakaspalvelubotit ärsyttävät 
Eetua, joka juttelee mieluummin oikeiden ihmisten 
kanssa. Hänen kulutuskäyttäytymisensä on 
rationaalista ja tehokasta. Hän ei tahdo kuluttaa 
aikaa vaihtoehtojen läpikäymiseen ja vertailuun 

ennen ostopäätöstä. Tämän sijaan Eetu haluaa 
helppoja palveluita, jotka on mietitty ja paketoitu 
hänelle valmiiksi. 

Terveysskenaario - Digitaaliset terveyden 
työkalut
Eetu on ylipainoinen ja hänellä on kakkostyypin 
diabetes sekä muita siihen liittyviä terveyshaasteita, 
kuten rajoittunut liikkuvuus. Hän ei ole koskaan ollut 
varsinaisesti kiinnostunut liikunnasta, mutta aloitti 
liikkumisen säilyttääkseen terveysetunsa. Hän 
liikkuu kotonaan seuraten verkosta video-opetusta. 
Eetu käyttää myös ‘täsmälääkintä’ -palvelua, joka 
hyödyntää DNA- ja käyttäytymisdataa ja personoi 
lääkityksen. ‘Lääkäri laatikossa’ -palvelun avulla Eetu 
konsultoi omalääkäriään videopuhelun kautta. Hän 
myös lahjoittaa sovelluksen kautta omaa dataansa 
ja auttaa näin kehittämään palvelua. Kotona Eetun 
henkilökohtainen kotirobo auttaa arjen askareissa 
ja yrittää kannustaa Eetua heikkoina hetkinä. Eetu 
pitää salaa robotin seurasta, koska se juttelee ja 
auttaa Eetua tunnistamaan kasvoja ja löytämään 
hävinneet tavarat.

Liikkumisen skenaario - Liikkuminen 
palveluna sähköautoillas
Autoilu on Eetulle tärkeää. Eetun käyttämä itseajava 
auto ymmärtää sujuvasti puhetta ja sitä on helppo 
käyttää, sillä sen kojelaudan käyttöliittymä on 
sama kuin Eetun puhelimessa. Auton käyttämisen 
kuukausimaksu on kallis Eetulle, mutta hän 
on valmis säästämään saadakseen auton aina 
tarvittaessa käyttöönsä. Eetu pitää siitä, että hänen 
suosikkipodcastit ja videoyhteys lastenlapsiin 
ovat aina automaattisesti käytössä kun hän astuu 
autoon. Eetu ei matkustele ulkomaille, sen sijaan 
hän nauttii lähimatkailusta ja virtuaaliviihteestä.

JOUSTAVA hyvinvointikaupunki

VÄLITTÄVÄ
Helsinki

Palvelupohjainen

toiminta

MUUTOSAJURIT
- Väestön ikääntyminen
- Esteettömyys periaate
- Mukavuuskulttuuri
- Muutoksen ennustamattomuus 
- Älykäs infrastruktuuri

JOUSTAVA KAUPUNKi -skenaariossa kansalaiset ovat palvelun saajia. Heidän ajattelutapansa on 
globaali. Osallistuminen on passiivista ja yksilökeskeistä. Tämä skenaario edistää VÄLITTÄVÄN 
kaupungin syntymistä ja liittyy hyvinvointiyhteiskunnan kehittymiseen.

PROFIILI
Eetu, eronnut, ei lapsia
Eläkkeellä oleva IT-päällikkö
Startup-yrittäjä, digitaalinen liiketoiminta
Asuu omistusasunnossa, 
älykerrostalossa uudisalueella

Eetu, 68, eronnut

SKENAARIO: LUOVUUS + tieto 
LUOVASSA kaupungissa kulttuurinen pääoma, 
avoimet resurssit ja sosiaalinen liikkuvuus 
edistävät uudenlaista arvontuotantoa, jossa 
yhteyksien määrä ja kyky uuden luontiin nousevat 
tärkeämmiksi kuin varallisuus tai omistaminen. 
Keikkatalous luo ihmisille uudenlaisia 
mahdollisuuksia käyttää aikaa ja osaamistaan 
tärkeiksi kokemiinsa asioihin. Parhaimmillaan 
ihmiset onnistuvat luomaan itselleen 
merkityksellistä työtä. Toisille keikkatalous tarjoaa 
vähemmän mahdollisuuksia ja epävarmuus 
toimeentulosta lisääntyy. Nopeasti etenevän 
digitalisaation synnyttämät verkostot, alustat ja 
uudet liiketoimintamallit luovat mahdollisuuksia 
rakentaa kasvavia ja skaalautuvia palveluita, 
mutta myös lisäävät vaatimuksia pärjäämiseen 
globaalissa kilpailussa.

AJATTELUTAPA on avoin & globaali 
Nuoret ovat optimistisia ja uskovat yhteisiin 
globaaleihin päämääriin ja toimintaan, joka 
ylittää rajat ihmisten ja maiden välillä. Heille 
rehellisyys, vastuullisuus ja läpinäkyvyys ovat 
tärkeitä arvoja. Suhtautuminen sosiaalisiin ja 
digitaalisiin teknologioihin on kriittistä, ja etenkin 
yksityisyyden säilyminen koetaan tärkeäksi. 
Monet kokevat itsensä maailmankansalaisiksi 
ja haluavat että kaikilla – iästä, sukupuolesta, 
varallisuudesta, asuinpaikasta tai kulttuurista 
huolimatta – on yhtäläiset mahdollisuudet 
hyvään elämään. Z-sukupolvi haluaa luoda uutta 
ja muuttaa asioita, mutta tehdä sen perinteisten 
työmarkkinoiden ja instituutioiden ulkopuolella. 

OSALLISTUMINEN on aktiivista ja 
yksilökeskeistä
Yusuf on tekijä. Hänen lempilausahduksensa on 
“ala hommiin.“ Hän uskoo mataliin hierarkioihin 
ja perusti siksi oman toiminimen, jonka kautta 
hän voi tehdä töitä siellä missä haluaa. 
Töiden ulkopuolella Yusuf arvostaa yhteistä 

aikaa perheensä, lähimpien ystäviensä ja 
samanhenkisten työtuttujen kanssa. Freelance-
työ antaa Yusufille mahdollisuuden järjestellä 
työnsä niin, että harrastuksille ja muulle elämälle 
jää runsaasti aikaa. Vapaa-aikanaan hän toimii 
mm. ohjaajana Kallion maker-kahvilassa, jossa 
kaupunkilaiset voivat poiketa tulostamaan 
pikkuesineitä siemaillessaan kauralattea.

Koulutusskenaario - Poisoppiminen ja 
oppiminen 
Yusuf pitää siitä, että hän oppii uutta tehdessään 
asioita. Hän kehittää jatkuvasti taitojaan, yleensä 
hyödyntäen verkko-opintoja, videoluentoja ja 
virtuaalityöskentelyä.  Hän uskoo että jatkuva 
oppiminen ja koulutuksen ottaminen omiin käsiin 
on ainoa tapa, jolla pärjää tulevaisuuden töissä. 
Yusufille digitaaliset oppimiskokemukset ovat 
yhtä luonnollisia ja usein laadultaan parempia 
kuin paikalliset kurssit. Muiden opiskelijoiden 
seuraa ja yhdessä oppimista hän tosin kaipaa. 
Yusuf suosii erityisesti usean opiskelijan 
virtuaalioppimisympäristöjä.  

Some skenaario - Sosiaalinen pääoma
Yusufin työ ja vapaa-aika ovat joustavasti yhtä ja 
hän usein muistuttaa itseään siitä, että “kotini ja 
työni voisivat olla missä päin maailmaa tahansa.” 
Hän matkustaa usein huippunopealla junalla 
tapaamaan asiakkaita Tallinnaan ja Tukholmaan, 
ja viettää vuodesta vähintään kolme kuukautta 
Turkissa, jossa hänen perheensä yhä asuu. Viime 
kesänä Yusuf osallistui Istanbulin Gay pride 
-paraatiin ja teki töitä seksuaalivähemmistöjen 
asemaa parantavassa kampanjassa Turkissa. 
Yusufilla on vahvoja mielipiteitä poliittisen 
vapauden ja monikulttuurisuuden tärkeydestä 
hyvälle elämälle. Yusuf perusti partnerinsa kanssa 
Turkkiin palvelun, joka innostamaan luovien 
alojen osaajia, taiteilijoita ja aktivisteja. 

LUOVA tietokaupunki

DYNAAMINEN
Helsinki

PROFIILI
Yusuf, Freelance UX-suunnittelija

Yhteisöllinen työtila
Asuu lähiössä vuokrayksiössä

Viettää kolme kuukautta vuodesta  Turkissa

Tee-se-itse 

toiminta

MUUTOSAJURIT
- Sosiaalinen liikkuvuus
- Digitalisaatio
- Keinöaly ja keinotodellisuus
- Freelance-talous
- Omistamisen väheneminen

Yusuf, 24, sinkku

LUOVA KAUPUNKI -skenaariossa ihmisillä on tee-se-itse -asenne elämään. Heidän 
ajattelutapansa on globaali ja osallistuminen on aktiivista ja yksilökeskeistä. Tämä skenaario 
edistää DYNAAMISEN kaupungin syntymistä ja liittyy tietoyhteiskunnan kehittymiseen.

SKENAARIO: FIKSUUS + palvelut
Kaikkialla läsnäoleva kehittynyt teknologia tekee 
mahdolliseksi FIKSUN kaupungin palvelut, jotka on 
suunniteltu ihmisten arjen parantamista ajatellen. 
Kaupunki on mukana esimerkiksi jakamalla avointa 
dataa palveluntarjoajille ja muille kolmansille 
osapuolille, jotka osallistuvat palveluiden 
kehittämiseen. Kotona, töissä ja mobiilisti mukana 
olevat palvelut ja laitteet auttavat kansalaisia 
sujuvoittamaan arkeaan ja parantamaan koettua 
elämänlaatuaan. Kun palvelut on integroitu 
kaupungin infrastruktuuriin, “kaupunki käytännössä 
ohjaa itse itseään.” 

AJATTELUTAPA korostaa paikallisuutta
Yleensä Kirsi (55) tietää mitä haluaa. Hän on 
erityisen kiinnostunut paikallisista asioista ja 
tapahtumista niin asuinkunnassaan Nurmijärvellä 
kuin Helsingissä. Hän rakastaa uusien asioiden 
oppimista ja jakaa tietonsa useissa verkon 
vertaisryhmissä. Aika on Kirsin niukin resurssi. 
Taukojen pitäminen ja erityisesti irrottautuminen 
kaikesta hetkeksi on hänelle luksusta. Aikaisemmin 
Kirsi asui Helsingissä, mutta haluaa nyt nähdä 
ikkunastaan metsämaiseman.

OSALLISTUMINEN on yhteisöllistä ja 
passiivista
Kirsu kokee yhteenkuuluvuutta paikallisten ryhmien 
ja erilaisten vertaisryhmien kanssa. Hän kuuluu 
moniin erilaisiin harrasteverkostoihin ja sosiaalisiin 
ryhmiin, joilla on yhteiskunnallista vaikutusvaltaa 
paikallistasolla. Hän seuraa myös aktiivisesti oman 
alansa kehittymistä. 

Asumisen skenaario - Personoidut palvelut
Kirsille hemmottelu tarkoittaa viihteen ja kult-
tuurin luksuspalvelukokemuksia – ja näiden reaali-
aikaista jakamista somessa. Hänen mielestään 
parhaat kokemukset ovat koskettavia ja käsitte-
levät hänelle tärkeitä asioita. Kirsi pitää laajenne-
tuista shoppauskokemuksista ja sovelluksista, jot-
ka tuovat palvelut saumattomasti kaupasta kotiin 
ja puhelimen ruudulle. Toimivat viihde-, ostos- ja 
hyvinvointikokemukset on täysin automatisoitu. 
Kirsin mielestä parhaat palvelukokemukset ovat 
kauniisti tarinallistettuja ja tarkkaan personoitu-
ja juuri hänelle. Kirsille on tärkeää myös seurata 
yhteiskunnallisesti tiedostavia brändejä ja polii-
tikkoja, jotka vahvistavat hänen maailmankatso-
mustaan. 

Liikkumisen skenaario - Tuottelias 
työmatka 
Kirsi asuu fiksussa puutarhakylässä Helsingin 
ulkopuolella. Vapaa-ajallaan hän käy harvoin 
kaupungissa, koska hän löytää kaiken tarvitsemansa 
verkosta ja Nurmijärven keskuskadulta. Viikolla 
Kirsi käy töissä huippunopealla junalla Helsingissä. 
Hän nauttii työmatkoistaan, sillä ne ovat 
tehokasta aikaa työntekoon, videochatteihin ja 
yhteyksien ylläpitoon. Useita vaihtoehtoja kattava 
lliikennepalvelu auttaa häntä reittisuunnittelussa 
ja kyytien järjestelemisestä robotakseilla asemalta 
kotiin ja töihin. Palvelu tarjoaa parhaat reitit 
ja taksat kuhunkin kohteeseen vuorokauden 
ympäri, optimoiden matkustamisen mukavuutta, 
nopeutta tai kustannuksia. Sovellus näyttää 
reaaliaikaisesti eri liikennöitsijöiden tilanteen ja 
tarjoaa vaihtoehtoja, jotka muuttuvat valintojen, 
sään ja liikenneolosuhteiden mukaan. 

FIKSU KAUPUNKI -skenaariossa ihmiset hallinnoivat yhdessä asumisen ja elämisen palveluita. 
Heidän ajattelutapansa korostaa paikallisuutta ja osallistuminen on passiivista ja yhteisöllistä. 
Skenaario edistää TOIMIVAN kaupungin syntymistä ja liittyy palveluyhteiskunnan kehittymiseen.

FIKSU palvelukaupunki

Yhdessä 

hallinnoitu 

toiminta
TOIMIVA

Helsinki

MUUTOSAJURIT
- Älykäs liikkuminen ja logistiikka
- Älykkäät ja hajautetut energiaverkot 
- Alustatalous 
- Asioiden internet
- Automaatio ja big data

PROFIILI
Kirsi, Kaupungin virkanainen 

Johtavassa asemassa
Naimisissa

Asuu omistusasunnossa 
Nurmijärvellä

Käy Helsingissä töissä

Kirs
i, 5

5, lapset muuttaneet

> MIKSI NYT?
Kaupunkien tärkeys
Kaupungit eivät ole sidottuja poliittisiin aatteisiin 
tai valtion rajoihin. Ne voivat reagoida joustavasti 
muutoksiin ja kehittää ketterästi tarvittavia ratkaisuja. 
Kaupungissa muutos tapahtuu nopeasti ja kokeiluille 
löytyy tilaa ja mahdollisuuksia. Siksi kaupungit 
sopivat valtioita paremmin verkostoyhteiskuntaan, 
jossa yhteistyö ei tunne rajoja. Valtioiden perinteiset 
roolit ovat paikoin uhattuna kaupunkien merkityksen 
lisääntyessä ja digitaalisten yhteisöjen laajentuessa.

> KUKA MUKANA?
Kansalaisten ääni
Kaupunkien toiminta tapahtuu yhä enemmän 
yhteistyössä kansalaisten, kansalaisyhteiskunnan, 
paikallisten yritysten, yliopistojen ja 
paikallishallinnon kesken. Professori Christian 
Iaione kuvaa tätä viisinkertaisen kierteen mallilla, 
jossa etenkin korkeakoulut, yhteiskunnalliset 
innovaattorit ja kansalaiset ovat keskeisessä roolissa 
urbaanien toimintatapojen kehittämisessä. Hän 
kutsuu tätä prosessia kokeelliseksi demokratiaksi, 
jossa kaupunkilaisilla on omistajuus ja vastuu 
ympäristöstään ja tilanteestaan.

Copyright © 2017 Helsingin kaupunki. Lisätietoja http://www.hel.fi/
Tämä työ on julkaistu Creative Commons Nimeä 4.0 lisenssillä https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Tekijät: Helsingin kaupunki, Helsinki Lab: Anne Stenros ja Minna Takala. Kuvitus Silja-Maria Wihersaari
Suomenkielinen käännös Ville Tikka ja Nuppu Gävert, Wevolve.

KARTAN SISÄLTÖ Kartta on jaettu neljään osaan, joista jokainen kuvaa vaihtoehtoisen skenaarion 
tulevaisuuden Helsingille. Nämä ovat LUOVA tietokaupunki, ASUKKAIDEN jakamiskaupunki, FIKSU 
palvelukaupunki ja JOUSTAVA hyvinvointikaupunki. Skenaariot eroavat toisistaan kansalaisten aktiivisuuden 
ja yhteisöllisyyden asteen mukaan. Kaikissa skenaarioissa on mukana pitkän aikavälin muutosajurit, 
valittuja trendejä ja kansalaispersoona, joka havainnollistaa tulevaisuuden kansalaisten jokapäiväistä 
elämää.

Kartan keskellä on malli kansalaisten osallistumisen toimintatavoista: Tee-se-itse -toiminta luo 
dynaamista Helsinkiä; Yhteisesti tuotettu toiminta kehittää hiilivapaata Helsinkiä; Yhdessä hallinnoitu 
toiminta rakentaa toimivaa Helsinkiä; ja Palvelupohjainen toiminta edistää välittävää Helsinkiä.

LUOVAN tietokaupungin ja JOUSTAVAN hyvinvointikaupungin skenaarioissa kansalaisilla on globaali 
ajattelutapa ja heidän osallistumisensa on yksilökeskeistä. ASUKKAIDEN jakamiskaupungin ja FIKSUN 
palvelukaupungin skenaarioissa kansalaisilla on paikallinen ajattelutapa ja heidän osallistumisensa on 
yhteisöllistä. 

Kaupungit ovat uuden demokratian ytimessä. Globalisaatio, ilmastonmuutos,  teknologinen murros,  
talouden kriisit ja verkostoyhteiskunnan nousu muuttavat perustavanlaatuisesti kansallisvaltioita ja 

niiden täysivaltaisuutta. Nyt kehittymässä olevat tulevaisuuden demokraattiset instituutiot toimivat yhä 
enemmän kaupunkitasolla. Tehtävänämme on miettiä ja luoda parempia päätöksenteon ja hallinnon 
muotoja, jotka vastaavat näihin muutoksiin ja tuovat kaupungin demokraattisen yhteiskunnan keskiöön. 

> MITEN TAPAHTUU?
Yhdessä kehittäminen
Jos haluamme tuoda yhteen eri tavalla ajattelevia 
ihmisiä ja rakentaa menestyviä tulevaisuuden 
kaupunkeja, tulee päätöksenteon siirtyä lähemmäs 
kansalaisia. Yhdessä tapahtuva asioiden kehittäminen 
kansalaisten ja hallinnon välillä antaa ihmisille 
mahdollisuuden yhteisölliseen toimintaan, sen 
sijaan että he olisivat ainoastaan hyvinvointivaltion 
palvelujen kuluttajia. Jotta pääsemme tähän meidän 
täytyy luoda uutta maaperää yhteistyölle ja siirtyä pois 
me vastaan muut -ajattelusta.

>MITÄ TARKOITTAA?
Kohti yhteisluomista
Yhteiskunnan kehittäminen kansalaisten osallisuutta 
ja osallistumista lisäämällä tukeutuu yhteisen 
arvonluonnin -ajatukseen. Kansalaiset siirtyvät 
palveluiden käyttäjistä kumppaneiksi, jotka toimivat 
yhdessä kaupungin ja toistensa kanssa erilaisten 
alustojen ja resurssien avulla. Hyvästä elämästä tulee 
kaikkien tehtävä: paikalliset viranomaiset, hallinto, 
yritykset ja kansalaiset työskentelevät yhdessä 
tätä päämäärää kohti. Tätä voidaan myös kutsua 
yhteisluomiseksi, jossa kunta toimii mahdollistajana 
antaen kansalaisille yksilöllisen ja yhteisöllisen 
autonomian.

Skenaariokartta 2030

Kaikille Avoin Kaupunki

LUOVA KAUPUNKI
Luovuus ja mielikuvitus ovat elintärkeitä, sillä ne 
edeltävät innovaatioita ja uusia ratkaisuja, joiden 
avulla kaupungit mukautuvat ja menestyvät 
tulevaisuuden muutosten kanssa. (Charles Landry)

Luovan kaupungin ominaisuudet:
+ Luovuuden tunnistaminen ja ruokkiminen
+ Luovuuden mahdollistaminen ja tukeminen
+ Luovuuden hyödyntäminen 
+ Luova eläminen ja ilmaisu 

Kansalaiskokemus
LUOVA kaupunki valjastaa kansalaisten 
näkemyksen, osaamisen ja intohimon ihmisten 
näköisen kaupungin rakentamiseen ja 
muotoilemiseen.

JOUSTAVA KAUPUNKI
Menestyvät kaupungit ovat iskunkestäviä 
kaikille tulevaisuuden muutoksille. (Arup)

Joustavan kaupungin ominaisuudet:
+ Kimmoisat ja kestävät systeemit
+ Riittävät ylimääräiset kapasiteetit 
+ Resurssien riittävyys ääritilanteissa
+ Ihmisten ottaminen mukaan 

päätöksentekoon  
+ Yhteisöjen laaja osallistaminen
+ Kaupungin systeemien integroiminen 

johdonmukaisen päätöksenteon tukemiseksi 

Kansalaiskokemus
JOUSTAVA kaupunki auttaa kaikkia ihmisiä – ja 
erityisesti huono-osaisimpia – voimaan hyvin 
ja pärjäämään huolimatta vastaan tulevista 
vaikeuksista.

KAUPUNKI 2030 skenaariot
Skenaarioiden tarkoituksena ei ole ennustaa tulevaisuutta, vaan esittää mahdollisia kehityskulkuja ja auttaa 
päätöksentekijöitä suunnittelemaan asioita, jotka vielä saattavat tuntua kaukaisilta ja jopa mahdottomilta. 
Skenaariot ovat hyödyllinen työkalu, jonka avulla voimme suunnata strategista ja poliittista keskustelua 
tämän päivän kysymyksistä kohti tulevaisuuden mahdollisuuksia ja laajempia näkökulmia. “Jokainen joka 
suunnittelee asioita tarkkaan määriteltyä tulevaisuutta ajatellen, tulee epäonnistumaan.” 

KAKSI ajattelutapaa
Skenaariotyön lähtökohtana on ollut kaksi lähtökohtaisesti erilaista ajattelutapaa: toinen on avoin ja 
globaali, joka tähtää siltojen rakentamiseen ihmisten ja kulttuurien välille;  toisen ajattelutavan lähtökohta 
on lähiympäristö ja se korostaa paikallisuuden merkitystä. Nämä ajattelutavat luovat erilaisia lopputulemia 
ja kehittävät vaihtoehtoisia tapoja osallistuvalle kansalaisdemokratialle.

Valmistaudumme monenlaisiin tulevaisuuksiin

ASUKKAIDEN KAUPUNKI
Kun ihmisiltä kysytään hyvän kaupungin 
määritelmiä, vastausten kärjessä on sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus ja kanssakäyminen. Ihmiset 
haluavat olla osana yhteisöä, joka luo merkitystä 
ja yhteisiä päämääriä elämään.

Asukkaiden kaupungin ominaisuudet:
+ Antaa mahdollisuuden kehittyä
+ Auttaa luomaan yhteistä arvoa ja 

tavoittelemaan jaettuja päämääriä

Kansalaiskokemus
ASUKKAIDEN kaupunki innostaa ihmiset mukaan 
kaupungin tekemiseen, auttaa määrittämään 
yhteisiä päämääriä ja nostaa esiin parhaita 
puoliamme – asioita jotka yhdistävät meitä.

FIKSU KAUPUNKI
“Fiksu” on enemmän kuin automatisoitu tai 
yhdistetty – se tarkoittaa myös oivaltavaa, 
ajattelevaista, harkittua ja avuliasta. Fiksuus 
on ihmisten, heidän välisten suhteiden 
ja ympäristön hyvinvoinnin ottamista 
päätöksenteon ja ratkaisujen keskiöön.  

Fiksun kaupungin ominaisuudet: 
+ Älykäs infrastruktuuri ja logistiikka
+ Resurssiviisaat ja energiatehokkaat ratkaisut
+ Fiksu hallinto
+ Kekseliäät kansalaiset 
 

Kansalaiskokemus
FIKSU kaupunki tarjoaa digitaalisten ratkaisujen 
avulla parempia julkisia palveluita, edistää 
resurssien tehokasta käyttöä ja vähentää 
asumisen ympäristövaikutuksia.

GLOBAALI ajattelutapa 
- rakentaa siltoja ihmisten & kulttuurien välille

LOKAALI ajattelutapa 
- lähiympäristö ensin -asenne

AKTIIVINEN osallistuminen 

PASSIIVINEN osallistuminen 

YKSILÖKESKEINEN 
Osallistuminen

YHTEISÖLLINEN 
osallistuminen

Kansalaistoimintamalli
Skenaarioiden viitekehys on Ezio Manzinin Participation Involvement (PI) -kartan inspiroima. Mallin 

toisessa ääripäässä palveluntarjoajat muotoilevat palvelun ja tekevät mahdolliseksi vuorovaikutuksen 
ihmisten ja palvelun välillä. Toisessa ääripäässä vuorovaikutus muistuttaa tiiviiden yhteisöjen toimintaa, 
missä jäsenet luovat toiminnan säännöt ja sekä muotoilevat ja tuottavat palvelut yhdessä. 
(Design, When Everybody Designs, Ezio Manzini, MIT Press 2015)

kohtaamiset noudattavat perinteistä palvelu-
muotoa, esimerkkinä potilaat terveydenhoidossa. 
Roolit ovat selvät: hyvinvointiyhteiskunnan palve-
luntarjoajat palvelevat käyttäjiä. 

Yhdessä hallinnoitu toiminta
FIKSU palvelukaupunki -skenaariossa kansalaiset 
tekevät yhteistyötä, suunnittelevat yhdessä ja 
hallinnoivat yhdessä palveluita. Osallistuminen 
on kuitenkin passiivista ja vähäistä. Heillä on 
paikallisuutta korostava ajattelutapa. Tämä on 
tyypillinen palvelumuoto yhteistyöhön perustu-
vissa organisaatioissa, esimerkkinä asukkaiden 
keskinäinen toiminta yhteisöasumisen malleissa.

Yhteisesti tuotettu toiminta
ASUKKAIDEN jakamiskaupunki -skenaariossa 
kansalaiset osallistuvat aktiivisesti toimintaan 
ja tekevät muiden kanssa yhteistyötä. Heillä on 
avoin ja globaali ajattelutapa. Tämä on luovan 
yhteisön organisoitumisen muoto, esimerkkinä 
yhteisöviljelyryhmän keskinäinen toiminta. 

Tee-se-itse toiminta
LUOVA tietokaupunki -skenaariossa kansalaiset ovat 
intensiivisesti mukana toiminnassa ja hyödyntävät 
yhteisiä resursseja. Heillä on avoin ja globaali ajat-
telutapa. Tämä on itseohjautuvan organisoitumisen 
muoto, esimerkkinä kohtaamiset jaettuja autoja 
käytettäessä tai itsepalveluperiaatteella toimivan 
ruokaosuuskunnan käyttämisessä.

TOIMINTATAVAT OSALLISTUMISEN SUUNNITTELUUN
- Kansalaisten rooli arvonluonnissa

Osallistuminen ja arvonluonti kaupungin palveluissa 

Yhteisesti tuotettu

toiminta
Tee-se-itse  toiminta
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Kumppanuus
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Yhteisluominen

Osallistuminen

Yhteistyö

Ei

Kaupungin 
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Kansalaisten 
rooli arvon-

luonnissa

ROOLIT JA ARVONLUONTI
Kansalaisten rooli arvonluonnissa lisääntyy. Kun 
siirrämme päätöksentekoa kohti kansalaisia, voimme 
luoda mahdollisuuksia kansalaisten osallisuudelle 
ja yhteisölliselle arvonluonnille. Siten emme 
enää miellä ihmisiä ainoastaan hyvinvointivaltion 
palvelujen kuluttajiksi, vaan yhteistuottajiksi.

Palveluiden tarjoamisesta 
kohti yhteisluomista:

OSALLISTUMISEN TAVAT SKENAARIOISSA:
Palvelupohjainen toiminta
JOUSTAVA hyvinvointikaupunki -skenaariossa kansa-
laiset ovat palvelun saajia. Heidän toimintansa 
on yksilökeskeistä ja osallistuminen passiivista. 
Heillä on avoin ja globaali ajattelutapa. Kansalais-

OSALLISTUMINEN on aktiivista ja 
yhteisöllistä
Stina haluaa yhdistää voimansa paikallisten 
ihmisten ja ryhmien kanssa, joilla on samanlainen 
kunnianhimo ja kyvykkyydet muuttaa kaupunkia. 
Hänelle aktivismi tarkoittaa uudenlaisten 
osallistumisen muotojen edistämistä. Stina 
on mukana kahdessa yhteisöasumisen 
rakennushankkeessa ja sparraa Kumpulan 
sisäviljelyosuuskuntaa, joka tuottaa kasvikset jo 
sadoille kaupunkilaiselle ympäri vuoden. Stina 
etsii aina uusia tapoja jakaa omia ja muiden 
ylimääräisiä resursseja ja aikaa. Tähän hän käyttää 
kaupungin alustaa, joka auttaa kaupunkilaisia ja 
yrityksiä löytämään tarvittavat resurssit.

Asumisen skenaario - Monen sukupolven 
yhteisöasuminen
Yhteisöasumisen ilot ovat Stinalle sydämen 
asia. Hän käyttää suuren osan vapaa-ajastaan 
talon yhteisökeittiössä, jossa perhe ja naapurit 
kohtaavat. Hänen äitinsä asuu naapurissa pienessä 
yksiössä ja vierailee säännöllsesti. Yhteisötalon 
katolla on pieni kasvihuone ja katettu terassi 
illanviettoja varten. Lähiyhteisön kesken järjestetty 
lastenhoito, koululaisten aktiviteetit ja päivittäinen 
vanhempien tuki muistuttaa häntä jatkuvasti siitä, 
että yhteisöasuminen on maailman paras tapa elää 
hyvää elämää Helsingissä. 

Työskenaario - Merkityksellinen työ
Stina haluaa että hänen työllään on tarkoitus. 
Hän vaihtoi uudelle uralle tehdäkseen asioita, 
jotka hän kokee merkityksellisiksi ja jotka näkyvät 
hänen lähipiirissään. Hän on yrittäjähenkinen ja 
luonnostaan hyvä yhteyksien luoja. Stina nauttii 
yhteiskehittämisen hankkeista ja erilaisten 
joukkorahoituskampanjoiden toteuttamisesta. Hän 
aloitti pienen mittakaavan elämäntapayrityksen, 
joka perustuu hänen intohimoonsa lasten 
vegaanista elämäntyyliä ja paikallista tuotantoa 
kohtaan. Stina nauttii yrittäjän riippumattomasta 
elämäntyylistä, opettaen vapaa-aikanaan joogaa ja 
järjestäen vegaani-illallisia ympäri Helsinkiä. 

SKENAARIO: ASUKKAAT + jakaminen 
JAKAMISKAUPUNGISSA yhä useammat asiat 
ja palvelut ovat joko yhteisesti omistettuja tai 
käytettävissä tarpeen mukaan. Ihmiset voivat 
maksaa minuuttimääräisesti erilaisten autojen 
ja polkupyörien käytöstä, käyttää toimistotiloja 
tuntimaksun mukaan ja syödä lähinaapureiden 
kokkaamaa pikaruokaa. Vertaispalvelut ja uudet 
omistamisen sijaan saavutettavuuteen perustuvat 
liiketoimintamallit ovat muuttaneet kuluttamista 
ja saaneet ihmiset ajattelemaan tarkemmin mitä 
he ostavat ja mitä he vain käyttävät. Myös erilaiset  
kiertotalouteen ja yhteisölliseen omistamiseen 
liittyvät mallit ovat kasvattaneet nopeasti 
suosiotaan ja luoneet uudenlaisia tapoja olla ja 
elää vastuullisesti ja tiedostavasti kaupungissa.

AJATELUTAPA  keskittyy lähiympäristöön
Stina kutsuu itseään kaupunkiaktivistiksi. Hän 
haluaa saada aikaan positiivista muutosta 
paikallistasolla ja vaikuttaa kaupunkiin, jossa hän 
elää. Ideaalitilanteessa Stina pyrkii ostamaan 
vain vähän mitään uutta. Hän suosii tuotteita 
ja palveluja, jotka tulevat hänen tuntemiltaan 
ihmisiltä. Samoin taide ja käsintehdyt 
ainutkertaiset asiat ovat hänelle tärkeitä. Stina 
arvottaa yhteisön edun yksilön edun edelle ja 
on hyvin tietoinen kuluttamisen ja palvelujen 
käytön yhteiskunnallisista vaikutuksista. Hänen 
tavoitteensa on auttaa paikallisyhteisöjä 
kehittämään uusia osuuskuntamalleja 
palveluiden tuottamiselle, mitkä samanaikaisesti 
voimaannuttavat ihmisiä ja luovat uudenlaista 
riippuvuutta yhteisöistä. Stinalle nämä päätökset 
ovat tietoisia, koska koettuaan useita talouskriisejä 
hän ei enää usko jälkiteollisen markkinatalouden 
kykyyn tuottaa ihmisille kestävää hyvinvointia.

ASUKKAIDEN jakamiskaupunki

PROFIILI
Stina, Mikroyrittäjä, omistaa elämäntapayrityksen
Uusperhe, kaksi lasta aiemmasta suhteesta ja yksi 
yhteinen lapsi
Asuu omistusasunnossa, tiiviisti rakennetussa korttelissa
lapsiystävällisellä alueella

ASUKKAIDEN KAUPUNKI -skenaariossa ihmiset ovat osallisina kokemusten ja palveluiden 
tuottamisessa. Heidän ajattelutapansa on paikallinen ja osallistuminen on aktiivista 
ja yhteisöllistä. Tämä skenaario edistää HIILIVAPAAN kaupungin syntymistä ja liittyy 
jakamisyhteiskunnan kehittymiseen.

Yhteisesti 

tuotettu 

toiminta Stina, 35, 2 + 1 lasta

HIILIVAPAA
Helsinki

MUUTOSAJURIT
- Kiertotalous
- Alustatalous
- Yhteiskunnallinen yrittäjyys
- Hajautetut systeemit
- Kansalaisten voimaantuminen

Osallistumisen edistäminen kansalaistoiminnan kautta

Helsingin kaupungin Design-tutkimusjulkaisu, 2017, Helsinki Lab
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TULEVAISUUDEN SKENAARIOT
AKTIIVINEN 

osallistuminen 

PASSIIVINEN 
osallistuminen

YKSILÖKESKEINEN 
osallistuminen

YHTEISÖLLINEN 
osallistuminen

GLOBAALI
ajattelutapa

LOKAALI
ajattelutapa

HYVINVOINTI-
YHTEISKUNTA

Trendit
* Täsmähoito ja -lääkitys

* Luotettavat, integroidut systeemit
* Arkipäiväistyvät robotit

* Elämäntapapalvelut
* Virtuaalitodellisuus-

kokemukset

“En pidä 
muutoksesta.”

“Haluan 
palvelut omilla 

ehdoillani.”

“Sain 
elämäni takaisin 

terveysteknologian 
avulla.”

Tee-se-itse toiminta

PROFIILI
Eetu, Eläkkeellä oleva IT-päällikkö
Startup-yrittäjä, digitaalinen 
liiketoiminta
Ei lapsia
Asuu omistusasunnossa, 
älykerrostalossa uudisalueella

PROFIILI
Kirsi, Kaupungin virkanainen 

Johtavassa asemassa
Naimisissa

Asuu omistusasunnossa 
Nurmijärvellä

Käy Helsingissä töissä

PROFIILI
Freelance UX-suunnittelija
Yhteisöllinen työtila
Asuu lähiössä vuokrayksiössä
Viettää kolme kuukautta 
vuodesta Turkissa

PROFIILI
Stina, Mikroyrittäjä, omistaa 

elämäntapayrityksen
Uusperhe, kaksi lasta aiemmasta 

suhteesta ja yksi yhteinen lapsi
Asuu omistusasunnossa, tiiviisti 

rakennetussa korttelissa
lapsiystävällisellä alueella

“Uskon 
vaihtoehtoiseen 

paikallis
-talouteen.”

“Olen maailman-
kansalainen”. 

“Taloni 
hoitaa 

itse itsensä.” 

Palvelupohjainen 

toiminta

JOUSTAVA KAUPUNKI -skenaariossa ihmiset ovat palvelun saajia. 
Heidän ajattelutapansa on globaali. Osallistuminen on passiivista 
ja yksilökeskeistä. Tämä skenaario edistää VÄLITTÄVÄN kaupungin 
syntymistä ja liittyy hyvinvointiyhteiskunnan kehittymiseen. 

“Nautin 
tuotteliaasta 

työmatkastani.” 

“En omista 
mitään, mutta voin 

käyttää
 kaikkea.”

Kaikille Avoin 
Kaupunki

Skenaariokartta on strategisen keskustelun visuaalinen 
työkalu, joka perustuu Kaikille Avoin kaupunki (City as 
a Commons) -viitekehyksen. Kartan neljä skenaariota: 
LUOVA tietokaupunki, ASUKKAIDEN jakamiskaupunki, FIKSU 
palvelukaupunki ja JOUSTAVA hyvinvointikaupunki auttavat 
suunnittelemaan uusia kansalaistoiminnan tapoja ja 
rakentamaan huomisen menestyvää kaupunkia jo tänään.

//  NÄIN KÄYTÄT KARTTAA
Kartta on jaettu neljään osaan, jois-
ta jokainen kuvaa vaihtoehtoisen 
kertomuksen tulevaisuuden Hel-
singistä. Skenaariot eroavat toisis-
taan kansalaisten aktiivisuuden ja 
yhteisöllisyyden asteen mukaan.
Jokaisessa skenaariossa on muka-
na pitkän aikavälin muutosajurit, 

lyhyemmän aikavälin trendit ja 
kansalaispersoona, joka havain-
nollistaa mitä jokapäiväinen elämä 
voi olla tulevaisuudessa.

Skenaarioita yhdistää kartan kes-
kellä oleva malli kansalaisosallis-
tumisen eri tasoista suhteessa kau-
punkiin. Tee-se-itse -toiminta luo 

DYNAAMISTA Helsinkiä; Yhteisesti 
tuotettu toiminta kehittää HIILIVA-
PAATA Helsinkiä; Yhdessä hallinnoi-
tu toiminta rakentaa TOIMIVAA Hel-
sinkiä; ja Palvelupohjainen toiminta 
edistää VÄLITTÄVÄÄ Helsinkiä.

Kansalaisdemokratiaa voidaan 
rakentaa neljän eri asteisen 

Yhdessä hallinnoitu 

LUOVA tietokaupunki

FIKSU KAUPUNKI -skenaariossa ihmiset hallinnoivat yhdessä asumisen 
ja elämisen organisaatioita. Heidän ajattelutapansa on paikallinen ja 
osallistuminen on passiivista ja yhteisöllistä. Tämä skenaario edistää TOIMIVAN 
kaupungin syntymistä ja liittyy palveluyhteiskunnan kehittymiseen.

ASUKKAIDEN KAUPUNKI -skenaariossa ihmiset ovat osallisina kokemusten 
ja palveluiden tuottamisessa. Heidän ajattelutapansa on paikallinen ja 
osallistuminen on aktiivista ja yhteisöllistä. Tämä skenaario edistää HIILIVAPAAN 
kaupungin syntymistä ja liittyy jakamisyhteiskunnan kehittymiseen.

LUOVA KAUPUNKI -skenaariossa ihmisillä on tee-se-itse -asenne elämään. Heidän 
ajattelutapansa on globaali ja osallistuminen on aktiivista ja yksilökeskeistä. Tämä skenaario 
edistää DYNAAMISEN kaupungin syntymistä ja liittyy tietoyhteiskunnan kehittymiseen.

ASUKKAIDEN  jakamiskaupunki

FIKSU palvelukaupunkiJOUSTAVA hyvinvointikaupunki

DYNAAMINEN 
Helsinki

TOIMIVA
Helsinki

Skenaariokartta 2030

MUUTOSAJURIT
- Väestön ikääntyminen
- Esteettömyys periaate
- Mukavuuskulttuuri
- Muutoksen ennustamattomuus 
- Älykäs infrastruktuuri

MUUTOSAJURIT
- Alustatalous 

- Asioiden internet
- Automaatio ja big data

- Älykäs liikkuminen ja logistiikka
- Älykkäät ja hajautetut energiaverkot 

MUUTOSAJURIT
- Kiertotalous
- Alustatalous

- Yhteiskunnallinen yrittäjyys
- Hajautetut systeemit

- Kansalaisten voimaantuminen

kansalaisten osallisuutta tukevan 
toimintamallin kautta: kaupunki voi 
antaa ihmisille käyttöön yhteisiä 
resursseja, toimia alustana yhteisesti 
tuotetuille palveluille, tuottaa palveluita 
yhteistyössä muiden kanssa ja tarjota 
itse palveluita.

© Helsingin kaupunki, Design- tutkimusjulkaisu 2017, Helsinki Lab 
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MUUTOSAJURIT
- Sosiaalinen liikkuvuus
- Digitalisaatio
- Keinöaly ja keinotodellisuus
- Freelance-talous
- Omistamisen väheneminen

PALVELU-
YHTEISKUNTA

Trendit
* Mobiilit arjen ratkaisut

* Tietoturvan varmistaminen
* Ääniohjaus ja botit

* Kontrollin tarve
* Luksuspalvelut 

Kansalaiskokemus - LUOVA kaupunki valjastaa kansalaisten näkemyksen, osaamisen ja 
intohimon ihmisten näköisen kaupungin rakentamiseen ja muotoilemiseen.

Kansalaiskokemus - FIKSU kaupunki tarjoaa digitaalisten ratkaisujen avulla parempia julkisia 
palveluita, edistää resurssien tehokasta käyttöä ja vähentää asumisen ympäristövaikutuksia.

Kansalaiskokemus
JOUSTAVA kaupunki auttaa kaikkia ihmisiä – ja erityisesti heikko-osaisia – voimaan 
hyvin ja pärjäämään huolimatta vastaan tulevista vaikeuksista.

VÄLITTÄVÄ
Helsinki

TIETO-
YHTEISKUNTA

Trendit
* Muuttuvat stereotypiat

* Yhteisöllinen työkulttuuri
* Yksityisyyden nousu 
* Jatkuva oppiminen 

* Pientuotanto

“Yhteisö 
on minulle 
tärkein.”  

“Haluan luoda 
positiivista muutosta 

paikallisesti.“

toiminta

“Teot ovat 
tärkeintä.”

“Olen koukussa 
virtuaali-

assistenttiini.” 

HIILIVAPAA
Helsinki

Yhteisesti tuotettu 

toiminta
Kansalaiskokemus – ASUKKAIDEN kaupunki innostaa 
ihmiset mukaan kaupungin tekemiseen, auttaa 
määrittämään yhteisiä päämääriä ja nostaa esiin parhaita 
puoliamme – asioita jotka yhdistävät meitä.

JAKAMIS-
YHTEISKUNTA

Trendit
*Mainetalous

* Sosiaaliset liikkeet
*Alhaalta ylös- johtaminen

* Yhteiskehittäminen
* Vertaisverkostot

KANSALAIS-
YHTEISKUNTA

Yhteisö
Alustat

Kumppanuus
Palveluntarjoaja

toimintatavat


