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Brand New Helsinki -projekti

Helsingin strategiaohjelmaan perustuva
markkinointi- ja brändiprojekti aloitettiin
kesäkuussa 2015 ja työ valmistui
huhtikuussa 2016. Lähtökohtana oli
Helsingin tahtotila tuoda vahvuuksiaan
esiin aiempaa paremmin ja laajaalaisemmin. Brändityön ohjausryhmään
kuuluu vaikuttajia kaupungin virastoista ja
yhteistyöorganisaatioista.
Markkinoinnin tehostaminen on yksi
kaupungin valtuustostrategian 2013–2016
tavoitteista, siksi Helsingille valmistui
ensimmäinen kaupunkimarkkinoinnin
strategia huhtikuussa 2016. Strategia
ohjaa millaisiin teemoihin, toimialoihin ja
kohderyhmiin Helsinki jatkossa panostaa
kaupunkimarkkinoinnissaan.
Kaupunki investoi noin puoli miljoonaa
euroa markkinointistrategiatyöhön ja
kaupunkimarkkinoinnin kehittämiseen
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kuvat: Riikka Lahdensuo

1

vuosina 2015–2017. Työhön kuuluu
muun muassa tutkimuksia, kilpailijaanalyyseja, kaupungin eri toimijoiden,
elinkeinoelämän ja kohderyhmien
osallistumista sekä kaupunkibrändin
määrittelytyö. Yhteisiä markkinoinnin
työkaluja luodaan muidenkin Helsinkiä
markkinoivien tahojen hyödynnettäväksi.
Kaupungin yhteistyökumppanina brändija markkinointistrategian laatimisessa
toimi Kuudes Kerros Helsinki Oy,
joka valittiin kilpailutuksen jälkeen
toukokuussa 2015.
Tämä dokumentti esittelee prosessin,
jolla Helsingin brändi- ja
markkinointistrategia on tehty.
Prosessin lopputulokset, joihin tässä
dokumentissa viitataan, löytyvät
erillisinä liitteinä projektin nettisivulta:
http://brandnewhelsinki.fi/helsinki2020
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Monet pohjoismaiset ja eurooppalaiset
kaupungit ovat tehneet suunnitelmallista
kaupunkimarkkinointia ja kehittäneet
kaupunkibrändiään jo useita vuosia.
Kaupunginjohtaja Jussi Pajusen mukaan
”Helsingin identiteetin vahvistaminen
parantaa kaupungin kilpailukykyä
ja hyödyttää kaikkia osapuolia, niin
kaupunkilaisia kuin elinkeinoelämää.
Kaupunkimarkkinoinnin kehittäminen
on osa koko kaupungin hyvinvoinnin
ja viihtyisyyden kehittämistä ja
elinkeinopolitiikkaa, joilla tähdätään
koko Suomen vetovoiman vahvistamiseen
kansainvälisesti”.

”Helsinki on upea, vetovoimainen
kaupunki. Pärjäämme hienosti
kansainvälisissä vertailuissa, mutta
kaupungin lukuisista vahvuuksista
pitää kertoa entistä rohkeammin ja
näkyvämmin”, Helsingin elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva totesi projektin
alussa.
Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen

”Me haluamme lisää elinvoimaa
Helsinkiin. Yksi brändiprojektin
tavoitteista on voimistaa helsinkiläisten
yhdessä tekemisen paloa. Sellainen tuli
näkyy kauas ja houkuttaa lähelle. Se
tuo yhä lisää ihmisiä ja investointeja
kaupunkiin”, kertoo Rinkineva.

kuva: Helsingin kaupunki

Helsingin tavoitteena on parantaa
asemiaan kilpailussa matkailijoista,
investoinneista, tapahtumista ja osaajista.
Uusi markkinointistrategia tuo esiin
Helsingin vahvuudet, jotka tekevät siitä
erottuvan ja kiinnostavan.

kuva: Helsingin kaupunki

Projektin tavoitteet

Elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva
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Projektin kulku
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Brand New Helsinki -projekti alkoi
kesäkuussa 2015 ja kesti noin kymmenen
kuukautta. Projekti jakautui useaan eri
vaiheeseen, joita työstettiin osin limittäin.
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Koska brändiä ja kaupunkimarkkinointia
haluttiin kehittää yhdessä kaupunkilaisten,
kaupungin työntekijöiden, yritysten,
korkeakoulujen ja muiden sidosryhmien
kanssa, sidosryhmät olivat tiiviissä
vuorovaikutuksessa erityisesti projektin
alun haastatteluissa, työpajoissa sekä
osallistumisvaiheessa.

Tutkimusvaihe jatkui syyskuussa
sidosryhmille kohdistetuilla työpajoilla,
joissa perehdyttiin syvemmin siihen, mikä
erottaa Helsingin muista kaupungeista.
Ensimmäiset neljä konseptiaihiota
Helsinki-tarinasta syntyivät noin
parinsadan eritaustaisen helsinkiläisen
ajatuksista ja kokemuksista.

Työn tuloksena joulukuussa 2015
kiteytettiin Helsingin brändi- ja
markkinointistrategia, joka valmistui
lopulta huhtikuussa 2016. Projektin
loppuvaiheessa määritettiin myös mittarit
kaupunkimarkkinoinnin ja mielikuvan
kehittymisen seurantaan.

Taustatutkimusvaiheessa tehtiin
laadullisia tutkimuksia Helsingin
nykytilasta ja perehdyttiin olemassa
oleviin tutkimuksiin Helsingin
kansainvälisestä maineesta.
Tutkimusvaiheessa tehtiin kymmenien
tutkimusraporttien analyysi,
kolmenkymmenen mielipidevaikuttajan
haastattelukierros, 16 vertailukaupungin
analyysi sekä kerättiin vajaa 40
kokemuskarttaa.

Helsinki-tarinan neljä aihiota olivat
helsinkiläisten kommentoitavina
lokakuun lopusta marraskuun loppuun.
Vaihtoehtoja kommentoitiin sekä
projektin nettisivuilla että kasvokkain
kaupunkilaisten kanssa useissa
kaupunkitapahtumissa.

Projektin kulku
Projektin päävaiheita olivat:
1. Taustatutkimus (kesäkuu–elokuu 2015)
2. Markkinointistrategian rakentaminen
(kesäkuu–joulukuu 2016)
3. Brändikonseptin rakentaminen ja avoin
osallistaminen (kesäkuu–joulukuu 2015)
4. Brändi- ja markkinointistrategian
kiteyttäminen ja dokumentointi
(tammikuu–huhtikuu 2016)
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Taustatutkimus

(kesäkuu–elokuu 2015)
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2 	Taustatutkimus

Uusien kvantitatiivisten tutkimusten sijaan
keskityimme taustatutkimuksissa laadullisiin
tutkimuksiin: teemahaastatteluihin,
kokemuskarttojen rakentamiseen
sekä kaupunki-ilmiöiden ja trendien
tutkimiseen. Lisäksi kävimme läpi kymmeniä
lähivuosina tehtyjä tutkimuksia Helsingin
ja sen vertailukaupunkien vahvuuksista ja
heikkouksista.
Taustatutkimuksessa pyrittiin löytämään
vastaukset erityisesti seuraaviin neljään
kysymykseen:
1. Mitkä ovat Helsingin vahvuudet?
2. Mitkä ovat Helsingin heikkoudet?
3. Miten Helsinki voisi erottautua niin,
että se lisää kaupungin vetovoimaa eri
sidosryhmien näkökulmasta?
4. Mitkä tekijät vaikuttavat kaupungin
vetovoimaisuuteen?
Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä aineistoa,
joka rakentuu tutkimuksen kohteina
olevien sidosryhmien kokemuksista käsin.
Laadullinen aineisto toimi myös visuaalisena
inspiraationa suunnitteluvaiheessa sekä
perusteluina strategian lanseerausvaiheessa.
Kuudennen Kerroksen kokemuksen
perusteella kvalitatiivinen tieto antaa
parhaiten konkreettisia eväitä markkinointija brändistrategioiden suunnitteluun.
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Analyysi ja kiteyttäminen
(kesä–elo)

79

18

16

tutkimusta
ja raporttia

ohjausryhmän
ennakkotehtävää

kilpailijakaupunkianalyysia

5 työpajaa, joissa

60+
osallistujaa

30

asiantuntijahaastattelua

43

nykytilahaastattelua

Lopputulemana
1. Helsingin vahvuudet
2. Helsingin heikkoudet
3. Helsingin vetovoimatekijät

40

kokemuskarttaa

4 kaupunkien vetovoimatekijää:
1. Ajan säästäminen
2. Virkistävyys
3. Hyvinvointi
4. Luovuus ja omaperäisyys

#BrandNewHelsinki
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Projektin
ohjausryhmän työpaja

Olemassa olevien
tutkimusten läpikäyminen

Asiantuntijoiden
teemahaastattelut

Jokaisen ohjausryhmän jäsenen
yksilöhaastattelun sijaan heille annettiin
10.6.2016 ennakkotehtävä, jota käytiin
yhdessä läpi ryhmän jäsenten kanssa.
Tehtävässä pyydettiin miettimään
Helsingin vahvuuksia, heikkouksia ja
erottumistekijöitä. Vastaukset ovat osana
haastatteluyhteenvetoa, joka löytyy
liitteestä 3.

Kesä- ja elokuun aikana tutustuimme noin
kahdeksaankymmeneen projektiryhmän
toimittamaan tutkimukseen, artikkeliin ja
raporttiin. Näistä löytyi sisältöä Helsingin
mielikuvasta ja vahvuuksista, esimerkiksi
asukaskyselytutkimus ”Helsinki Secret”,
”Helsinki nuorten matkailijoiden silmin”
-tunnettuustutkimus sekä ”Helsinki on
aarre” -henkilöstökysely. Mukana oli myös
useita vertailuraportteja kuten The Nordic
cities of Opportunity (PWC, 2012) ja City
Initiatives for Technology, Innovation
and Entrepreneurship (CITIE 2015) ja The
Economist Intelligence Unitin Liveability
Ranking (2013).

Noin tunnin mittaisilla yksilöhaastatteluilla
kartoitettiin mielipidevaikuttajien ja
Helsingin kaupungin ylimmän johdon
näkemyksiä Helsingin nykytilasta,
vahvuuksista ja heikkouksista
sekä ajatuksia kehittämistoiveista.
Haastateltavien joukossa olivat
muun muassa kaupunginjohtaja ja
apulaiskaupunginjohtajat sekä erilaisia
toimijoita esimerkiksi matkailun,
elinkeinoelämän, opiskelijoiden ja
kaupunkiaktivistien joukossa.

Lisäksi käytiin läpi valtava määrä erilaisia
artikkeleita ja työpajojen materiaaleja.
Helsinkiä verrattiin myös Suomesta ja
Pohjoismaista tehtyihin tutkimuksiin.

Tiivis yhteenveto haastattelujen ja
ohjausryhmän ennakkotehtävien
vastauksista löytyy liitteestä 3.

22.04.2016

Luettelo haastatelluista löytyy tämän
dokumentin lopusta.

kuvat: Kuudes Kerros

2 	Taustatutkimus

Tiivis yhteenveto taustatutkimusvaiheen
havainnoista löytyy liitteestä 1.
Tiivis yhteenveto olennaisimmista
tutkimusraporteista liitteessä 2.
Luettelo tutkimusaineistosta löytyy tämän
dokumentin lopusta.

#BrandNewHelsinki
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Vertailukaupungit:
selviytyjistä menestyjiksi
Kilpailijavertailussa tutustuttiin tarkasti
kuuteentoista kaupunkiin asumisen,
elinkeinoelämän ja matkailijoiden
näkökulmasta. Tietoa haettiin internetistä,
lehdistä, kaupungeissa asuvilta tuttavilta sekä
hyödynnettiin Helsingin kaupungin organisaation
asiantuntemusta kilpailijoistaan. Muutaman
kaupungin kohdalla pyydettiin thenetworkonemainostoimistoverkoston paikallista toimistoa
tekemään näkemys kaupungistaan.
Kaupungit valittiin niin, että mukaan otettiin
kaupunkeja, joiden kanssa Helsinki kilpailee
suorimmin osaajista, matkailijoista ja
investoinneista (kilpailijakaupungit) sekä niitä,
jotka ovat jollakin tavalla merkittävästi lisänneet
vetovoimaansa ja näkyvyyttään viime vuosina
(nousevat kaupungit).
Analyysin jälkeen kaupungit jaettiin neljään
kategoriaan sen perusteella, että niillä on
Helsingin kanssa jotain hyvin samanlaista:
outoutta, elämänlaatua, osaamista tai
resurssiviisasta urbaania kaupunkielämää. Tämä
auttoi hahmottamaan Helsingin potentiaalisia
menestystekijöitä. Kilpailijavertailun kiinnostavin
anti oli, että hahmotimme miten muutokset
ja vastoinkäymisetkin luovat kaupungin
kiinnostavuutta ja millainen rooli erityisesti
kaupunkilaisilla on tässä kehityksessä.

Group 1

Group 2

Weirdness
& Tolerance

Quality
of Life

Austin: technology and art merging
Istanbul: future and past co-existing
Berlin: incomplete & open-minded
Amsterdam: multicultural resourcefulness

Copenhagen: design & green
Stockholm: multicultural well-being
Warsaw: From old to new, modestly
Vancouver: designing with the citizens

Group 3

Group 4

Ambition
& Talent

New Urban
Innovation

Aarhus: city, business & university co-operation
Tallinn: bold position as e-commerce city
Dresden: reseach, science & art
Cape Town: rich, cultural heritage meets brave,
progressive youth-led initiatives

Rotterdam: pop-up urbanism
Freiburg: green model city
Barcelona: art & smart city
Taipei: neon, green and silver

Vertailukaupunkianalyysit löytyvät liitteestä 4.

#BrandNewHelsinki
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Yllätykseksemme kuvat olivat aika
samanlaisia: pääasiassa monumentteja,
tiloja, maisemia. Olimme odottaneet
enemmän kokemuksiin tai elämyksiin
liittyviä havaintoja tai että erilaisten
ihmisryhmien kuvat eroaisivat enemmän
toisistaan.
Oivalsimme että Helsingille ominaisten
kokemusten ja ilmiöiden, sen
persoonallisuuden, pitää tulla paremmin
esiin myös kaupungin markkinoinnissa.
Ei riitä, että markkinoimme paikkoja,
kohteita, maisemia.

#BrandNewHelsinki
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Työpaja 2:
Tutkimusvaiheen yhteenveto

kuva: Outi Leppälä

Kokosimme kokemuksia Helsingistä
kuvina. Turistit, helsinkiläiset tai muuten
vain täällä vierailleet kertoivat omin kuvin
ja sanoin, miten he kokevat Helsingin.

22.04.2016

Kesän lopussa 24.8.2015 esiteltiin
taustatutkimusvaiheen yhteenveto, jonka
perusteella todettiin, että
Helsingin puitteet tunnetaan, mutta
sisältöä ei. Nähtävyydet ja historia
herättävät kiinnostusta, mutta eivät
anna riittävästi syitä tulla tai muuttaa
Helsinkiin.
Sen sijaan aineettomat asiat ovat
Helsingissä edistyksellisiä ja siksi
vetovoimainen kaupunkikulttuuri,
innovatiiviset osaamiskeskittymät ja
elämänlaatu on nostettava nykyistä
paremmin esille.
Tutkimusvaiheen yhteenvedot löytyvät
liitteistä 1-5.

kuva: Riikka Lahdensuo

Kokemuskartat
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Työpaja 3: vertailukaupungit
Laajennetun projektiryhmän työpajassa
25.8.2015 esiteltiin vertailukaupungit, jotka
oli ryhmitelty neljään, Helsingin kanssa
yhteiseen kategoriaan. Työpajassa työstettiin
pienryhmissä asioita, joista Helsinki voisi
oppia.

Outous & suvaitsevaisuus

Elämänlaatu

Austin / Istanbul / Berliini / Amsterdam

Kööpenhamina / Tukholma / Varsova / Vancouver

1. Helsingissä tapahtuu uutta ja jännittävää, mutta niin hitaasti,
että menetämme mahdollisuuden erottua: mahdollistettava kevyesti
toteutettavat kokeilut
2. Maahanmuuttovastaisuus on uhka Helsingille: nuoret helsinkiläiset ovat
kansainvälisiä, tätä on tuettava.
3. Vahvuutenamme ovat persoonalliset, suorapuheiset suomalaiset:
autetaan paikallisia ja turisteja ottamaan kontaktia.

1. Helsingin vahvuutena ovat hyvinvoivat lähiöt, myös
Itä-Helsingissä: erottaudutaan sillä että laadukas elämä
kaikkien saatavilla. Näin myös maahanmuuttajien
integroinnissa voidaan tulla huipuksi.
2. Elämänlaatua on, että luonto on aktiivisesti arjessa: tehdään
mahdolliseksi, että turisti voi laittaa keskustassa varpaat veteen.
Metrolla pääsee jo biitsille, mutta luontokokemuksia pitää tuotteistaa,
tehdä saavutettaviksi.

4. Helsinki on ihana kesällä, mutta talven pimeällä voidaan erottua:
pimeydessä elämykset valosta, lämmöstä, ruuista, juomista!

3. Helsinki on elämänlaadussa hyvin pidetty salaisuus, kuten Varsovakin:
uskalletaan brändätä hiomaton timantti erottuvaksi.

Kunnianhimo & osaaminen

Urbaanit innovaatiot

Aarhus / Tallinna / Dresden / Kapkaupunki

Rotterdam / Freiburg / Barcelona / Taipei

1. Kokeilukulttuuri on ketterän pienen kaupungin vahvuus:
Helsingistä testikenttä innovaatioille

1. Helsinkiä suunnitellaan asukkaiden kanssa: osallistuminen näkyville,
mm. Twitteristä välitön kanava kaupungin ja asukkaiden väliseen
dialogiin.

2. Selkeä erikoistuminen ja määrätietoinen uuden rakentaminen:
hyödynnetään Nokiasta jäänyttä osaamispoolia
3. Kohdennettu life science-, ICT-, smart & clean- ja
design-osaajien houkuttelu
4. Nuorten yhteisöt ja yritykset mahdollistavat kaupunginosien
uudelleensyntymisen: mahdollistetaan ja katsotaan
mitä alkaa versoa.

#BrandNewHelsinki

2. Helsingissä on jo rosoista monimuotoisuutta, sitä tuotava esiin:
satamat käyttöön, salaiset paikat tietoisuuteen, kongressitiloja
kiinnostaviin varastoihin ja makasiineihin, vihreän
kaupungin innovaatiot nähtävyyksiksi.
3. Helsinki luo nyt uutta urbaania elämänmuotoa: uskalletaan ottaa
näkyvästi kantaa siihen, millainen tulevaisuuden kaupunki on.
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Markkinointistrategian
rakentaminen

(kesäkuu–joulukuu 2015)

#BrandNewHelsinki
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kuva: Kuudes Kerros

3 Markkinointistrategian
rakentaminen
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Markkinoinnin nykytilan selvittämiseksi
haastateltiin 42 henkilöä, joiden
toimenkuvaan markkinointi kuuluu
suoraan tai välillisesti kaupungin
organisaatiossa tai konserniyhtiöissä.
Haastattelut sovittiin kattavasti niin, että
eri yksiköiden ja yhtiöden näkemykset
saatiin selvitettyä.

kuvat: Outi Leppälä

Markkinoinnin
nykytilahaastattelut
Noin tunnin mittaisessa keskustelussa
käytiin läpi markkinoinnin resurssit,
kohderyhmät ja toimenpiteet. Lisäksi
kartoitettiin haastateltavien näkemyksiä
siitä, miten heidän mielestään kaupungin
markkinointia tulisi kehittää ja mitä
vahvuuksia ja heikkouksia he kokivat
Helsingillä olevan. Haastattelut tehtiin
elo-lokakuussa 2015.
Lista haastatelluista löytyy tämän
dokumentin lopusta.

3 Markkinointistrategian
rakentaminen
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Työpaja 1:
kohderyhmät ja sisällöt
Laajennetun projektiryhmän
ensimmäisessä työpajassa 17.6.2015
pureuduttiin Helsingin kohderyhmiin
ja heitä motivoiviin tekijöihin ja
kiinnostaviin sisältöihin. Työpajan
tulosten yhteenveto löytyy liitteestä 6.
Todettiin, että yhdellä ihmisellä on useita
eri rooleja, jolloin eri kohderyhmien
kiinnostuksen kohteet ja toimintatavat
ovat paikoin yhtenäisiä. Päätettiin tehdä
kohderyhmäprofiilit roolien sijaan
motiivipohjaisiksi.

kuvat: Kuudes Kerros

Kohderyhmäprofiilit löytyvät liitteestä 7.

3 Markkinointistrategian
rakentaminen
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Työpajoja pidettiin neljä, joissa
jokaisessa oli sama sisältö, mutta
osallistujat kutsuttiin mukaan alla
lueteltujen teemojen asiantuntijoina.
Näin pyrimme varmistamaan sen, että
löydämme mahdollisimman monipuolisia
näkökulmia Helsingin markkinointiin.

Työpaja 4: Elinvoimainen Helsinki:
yritykset ja osaajat (9.9.2015)
Työpaja 5: Elinvoimainen Helsinki:
yrittäjyys ja kaupunkikulttuuri (9.9.2015)
Työpaja 6: Foreigners in Helsinki
(16.9.2015)
Työpaja 7: Toimiva kaupunki: ”urbaanit
jokamiehen oikeudet” (16.9.2015)
Työpaja 8: Avoin ja osallistava Helsinki
(siirrettiin validointivaiheeseen)

kuva: Outi Leppälä

Työpajojen tarkoituksena on päästä
pohdinnassa seuraavalle tasolle
ja löytää relevantteja erilaistavia
kärkiä, joiden varaan markkinointia
voidaan tulevaisuudessa rakentaa.
Elinkeinoelämän edustajia ja muita
yhteistyökumppaneita kutsuttiin mukaan
markkinointistrategian suunnitteluun.
Pidimme heidän kanssaan työpajoja,
joissa määritettiin sitä, mitkä asiat
Helsingistä tekevät kiinnostavan.

Ryhmien teemat

Haemme pienryhmissä vastauksia
seuraaviin kysymyksiin:
Mistä Helsinki pitäisi tuntea?
Mitä meistä halutaan puhuttavan?
Miksi ja kenelle tämä on
merkityksellistä?
Miten tämä erilaistaa Helsinkiä?
Miksi juuri Helsinki pystyy
lunastamaan tämän?

kuva: Riikka Lahdensuo

Helsingin brändi- ja
markkinointistrategian tutkimusvaiheen
lopputulemana oli se, että Helsingin
markkinointiviestinnälliset kärjet eivät
riitä erottamaan meitä kiinnostavasti
muista kaupungeista.

kuva: Outi Leppälä

Työpajat 4–7: Erilaistuminen eri
kohderyhmien näkökulmasta

3 Markkinointistrategian
rakentaminen
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Helsingin ilmapiiri ei ole kuluttava
kuten vaikka Lontoon, ja akkuja voi
ladata sekä adrenaliinintäyteisillä
äärikokemuksilla että luonnon rauhalla.
Työn ja vapaa-ajan balanssi, rento mutta
aikaansaava työkulttuuri, ei pakottavia
raameja. Aktiiviset luontokokemukset
ovat heti keskustassa, ja Helsingissä on
rento ja ystävällinen ilmapiiri sekä vireä
kaupunkikulttuuri.

kuva: Riikka Lahdensuo

Helsinki on kompakti, toimiva
kaupunki missä vuorokaudessa tunteja
on 25. Työ on tehokkaampaa ja vapaat
eivät tuhraannu arjen logistiikkaan. Jää
aikaa kokea kaikkea sitä, mikä on minulle
merkityksellistä.

Helsingissä hyvinvointia rakennetaan
yhteisöllisellä kaupunkikulttuurilla,
terveyttä ja kestävää kehitystä
edistävillä startupeilla sekä satsauksilla
yhteiskunnan heikoimpienkin
pärjäämiseen. Kaikki saavat osallistua,
yhteiset kiinnostuksen kohteet ja
kaupunginosat synnyttävät heimoja.
Helsinkiin syntyy sosiaalisten
ja ekologisten ratkaisujen
osaamiskeskittymiä, joissa panostetaan
merkityksellisten ongelmien
ratkaisemiseen. Yhteisölliselle Helsingille
ominaista on pop-up-kaupunkikulttuuri ja
vastaanottavainen henki. Hyvinvointiloma
tarjoaa aitoja elämyksiä – Helsinki ei ole
kulissikaupunki.

kuva: Kuudes Kerros

Vastauksia alkoi kertyä erityisesti
muutaman teeman ympärille:

kuva: Kuudes Kerros

Työpajat 4–7: Erilaistuminen eri
kohderyhmien näkökulmasta

Helsingissä saa erottua, täällä ei katoa
massaan ja hierarkiaan. Kokeilukulttuuri,
rosoisuus ja keskeneräisyys rohkaisevat
muutokseen. Helsinki on inhimillinen
tehosekoitin, jossa erilaiset ihmiset
tekevät yhdessä uniikkeja asioita.
Helsingin luova ajattelua ja matala kynnys
kokeilla on tehnyt siitä edelläkävijän
poikkitieteellisyydessä. Outous, rosot,
omaleimaiset kaupunginosat ja hullut
helsinkiläiset jäävät mieleen.

#BrandNewHelsinki
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Motiivipohjaiset
kohderyhmäprofiilit

Markkinoinnin nykytila-analyysin kick-off
(Lasipalatsin laituri 18.11.2015)

Työpajassa 26.10.2015 esiteltiin
motiivipohjaiset kohderyhmäprofiilit,
jotka oli jalostettu asukas- ja
matkailumarkkinoinnin työpajojen
pohjalta.

Kick-offissa esiteltiin nykytila-analyysin
haastattelujen yhteenvetoa siitä,
miten kaupungin markkinoijat itse
haluaisivat lähteä kehittämään Helsingin
markkinointia.

Kohderyhmäprofiileja on tarkoitus
käyttää markkinoinnin ja viestinnän
suunnittelussa ja apuna tietynlaisten
kohderyhmien tavoittamisessa. Profiilit
on avattu liitteessä 7.

Myös markkinoinnin tekijöiden osalta
oli toive tehdä enemmän yhdessä ja
poikkivirastollisten teemojen kautta.
Työpajassa myös todettiin, että
Helsingin johtamismallin muutos voi
olla merkittävä markkinointiteko siinä
mielessä, että se yhtenäistää viestintää.
Helsingin markkinointi on ollut melko
informatiivista ja faktapohjaista.
Inspiroivalle, elämyksellisemmälle ja
sähköisemmälle sisällölle koettiin olevan
tarvetta.
Työpajassa esitetty yhteenveto
markkinoinnin kehitystoiveista löytyy
liitteestä 8.

#BrandNewHelsinki
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Brändikonseptin
rakentaminen ja
avoin osallistaminen
(kesäkuu–joulukuu 2015)
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kuva: Kuudes Kerros
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Brändikonseptin rakentaminen
ja avoin osallistaminen
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Markkinointistrategian ja brändikonseptin rakentaminen
toteutettiin limittäin.
Näin varmistettiin, että yhtenäinen Helsinki-brändi ja
sen viestimiseen tähtäävä markkinointistrategia tukevat
saumattomasti toisiaan.

#BrandNewHelsinki
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Brändikonseptin rakentaminen
ja avoin osallistaminen

Neljä konseptiaihiota
Taustatutkimusvaiheen ja
markkinointityöpajojen tulosten
pohjalta Kuudes Kerros työsti neljä
konseptiaihiota, joihin lähdettiin
keräämään sisäistä ja ulkoista palautetta.
Tarina-aihiot muodostuivat viisi
kuukautta kestäneen laadullisen
tutkimuksen perustalle.
Tutkimusvaiheessa määritimme myös
neljä motiivitekijää, jotka puhuttelevat
ihmisiä tulevaisuudessa (aika,
virkistyminen, merkityksellisyys ja itsensä
toteuttaminen).
Vahvuuksia ja motivaatiotekijöitä
yhdistämällä kiteytettiin neljä
potentiaalista aihiota Helsingin tarinaksi
– minun Helsinkini 2020.
Konseptien tarkemmat kuvaukset
liitteessä 8.

1
2
3
4
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Minun Helsinkini 2020:
Kaupunki, joka jättää enemmän aikaa elämiseen.
Minulle on tärkeää, että voin vapauttaa vuorokaudesta tunteja minua kiinnostaviin
asioihin. (”Aika, 25/7”)

Minun Helsinkini 2020:
Kaupunki, jossa saan energiaa sekä sykkeestä että rauhasta.
Haluan, että kaupunki lataa akkuni, ei kuluta niitä. (”Virkistävä”)

Minun Helsinkini 2020:
Kaupunki, jossa rakennamme parempaa maailmaa yhdessä.
Minulle on tärkeää tehdä asioita, joilla on merkitystä. (”Myönteinen muutos”)

Minun Helsinkini 2020:
Maailman paras kaupunki toteuttaa itseäni.
Minulle on tärkeää, että voin olla oma aito itseni. Siitä se luovuus, energia ja uudet asiat
syntyvät. (”Omaperäinen”)

#BrandNewHelsinki
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920
osallistujaa

Konseptien validointi

Osallistuminen ja palaute
(loka–marras)

Tässä vaiheessa kutsuimme kaikki halukkaat
mukaan kertomaan, mistä he haluaisivat
Helsingin olevan tunnettu tulevaisuudessa.
Alustavat aihiot Helsingin tulevasta tarinasta
olivat nähtävissä ja arvioitavissa Brand New
Helsinki -blogissa osoitteessa bnh.fi viiden
viikon ajan.

Blogi / kävijöitä yli

10

4000

Sisäistä ja ulkoista
esitystä

8

työpajaa,
joissa lähes

100
osallistujaa

9

validiointitilaisuutta

8

hengen
poikkitieteellinen
validointitiimi

/ kk

http://brandnewhelsinki.fi/helsinki2020_testi/
Blogiin ohjattiin kävijöitä ulkomainonnalla,
Kampin ja Itiksen kauppakeskustapahtumissa,
Radio Helsingin ja Bassoradion
sisältömarkkinoinnilla, asiakaspalvelupisteissä
jaettavilla flyereilla sekä sosiaalisen
median kautta. Yhteensä nettitestin teki yli
1800 kaupunkilaista, jotka jättivät yli 500
kommenttia avoimeen palautteeseen. Blogissa
oli loka- ja marraskuussa noin 4000 käyntiä
kuukaudessa.
Lisäksi keskusteluun pystyi osallistumaan
Facebookissa Brand New Helsinki -sivulla
tai muissa sosiaalisen median kanavissa
tunnuksella #brandnewhelsinki. Tunnuksella
merkittyjä keskusteluja kanavoitiin Brand
New Helsinki -blogiin, jossa brändityön
etenemisestä kerrotaan laajemmin.

350+

nettivalidointi:

1800+

haastateltua
osallistujaa

osallistujaa

2
Keskustelut kaupunginjohtajan ja
apulaiskaupunginjohtajien kanssa

Brändistrategia
(joulu–tammi)

500+

Avointa
yleisötapahtumaa
kauppakeskuksissa

kommentoijaa
konseptiaihioista

1 konsepti, joka avattiin
ydinviestiksi kohderyhmittäin
#BrandNewHelsinki
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2. Ruutiexpo 2015 koululaisille
(Helsingin kaupungintalo, 5.11.2015)
3. Slush
(Helsingin messukeskus, 11.11.2015)
4. Matkailijoiden haastattelut
(Helsinki-Vantaan lentokenttä,
17.11.2015)
5. Kampin ostoskeskus
(Keskusaukio, 18.11.2015)
6. Itiksen ostoskeskus
(Keskusaukio, 20.11.2015)

Validoinneista opimme mitkä
konseptien ominaisuudet herättävät
ihmisissä tunteita. Ihmisillä on taipumus
pitää asioista jotka he tunnistavat,
mutta me kiinnitimme erityistä
huomiota voimakkaisiin reaktioihin
kuten yllätyksiin, epäilykseen, huoliin ja
liikutukseen.
Validoinnin lopputuloksena ei ollut
yksi selkeää voittajaa vaan kokoelma
vahvoja ominaisuuksia. Samalla
opimme, miten kaupunkibrändiä pystyy
kommunikoimaan eri kohderyhmille.
Yhteenveto validointivaiheen
palautteesta on liitteessä 9.

kuva: Kuudes Kerros

Haastattelupaikat valikoitiin siten, että
saavutimme mahdollisimman laajasti
erilaisia kohderyhmiä:

1. Asumista ja elämää Helsingissä
-minimessut ikäihmisille
(Kustaankartano 5.11.2015)

kuva: Riikka Lahdensuo

Kutsuimme kaupunkilaisia arvioimaan
Helsinki-tarinan aineksia “Brand
New Helsinki” -blogissa ja erilaisissa
kaupunkitapahtumissa. Apunamme oli
kahdeksanhenkinen poikkitieteellinen
ja monikansallinen opiskelijaryhmä,
joka keräsi kolmen viikon aikana yli 350
dokumentoitua keskustelua neljästä
aihiosta.

kuva: Kuudes Kerros

Kaupunkilaisten validointihaastattelut
(Marraskuu 2015)

#BrandNewHelsinki
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Konseptiaihioiden validointityöpa jat

1.	Asukasmarkkinoinnin työpaja
(6.10.2015)
2. Matkailumarkkinoinnin työpaja
(8.10.2015)
3.	Avoin ja osallistava Helsinki
-työpaja (8.10.2015)
4.	Laajennetun projektiryhmän
työpaja (9.10.2015)
5.	Kansainvälisen opiskelijaryhmän
työpaja (12.10.2015)
6.	Kansainvälinen Helsinki -työpaja*
Merisalissa (21.10.2015)
7.	Elinkeinoelämän edustajat
-työpaja* Merisalissa (21.10.2015)
8.	Elinkeinomarkkinoinnin työpaja
(5.11.2015)
*) kutsuttiin jatkumon muodostamiseksi
samat osallistujat kuin 9.9. ja 15.9.
työpajoihin

Työpajoissa saadun palautteen
yhteenvetona voidaan sanoa kaikkien
neljän konseptin olevan luontevia
Helsingille. Konseptien koettiin olevan
inspiroivia ja mahdollisia kärkiä siitä,
mistä Helsinki voisi olla tulevaisuudessa
tunnettu. Silti jokainen niistä vaatii
kaupungilta sisällön ja palveluiden
kehittämistä sekä asennemuutosta, jotta
erotutaan vertailukaupungeista.
Elämyksellisyyttä ja yhdessä tekemistä
kaivattiin lisää. Suurimpana haasteena
koettiin Helsingin palveluiden ja
kohtaamispaikkojen ”nukkuminen”
iltaisin, viikonloppuisin ja talviaikaan:
elämää kaivattiin lisää ja myös
ydinkeskustan ulkopuolelle.
Helsingin vahvuudeksi koettiin
erityisesti helsinkiläiset itse sekä
osaamiskeskittymät ja verkostot, joiden
kanssa ulkomaisia osaajia ja matkailijoita
pitäisi saada tehokkaammin kohtaamaan.

kuvat: Kuudes Kerros

Konseptiaihioita arvioitiin myös
mahdollisimman erilaisten sidosryhmien
kanssa erikseen koolle kutsutuissa
työpajoissa.

Suomenkielisyys ja löydettävyys tulivat
usein vastaan haasteena etenkin
kansainvälisestä näkökulmasta.
Yhteenveto validointityöpajojen
kommenteista on liitteessä 10.
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Brändi- ja markkinointistrategian kiteyttäminen
ja dokumentointi
(tammikuu–huhtikuu 2016)
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Brändi- ja markkinointistrategian
kiteyttäminen ja dokumentointi

Tutkimusvaiheen lopputuloksena
todettiin, että Helsingillä on hyvä mutta
todellisuuteen nähden tylsä maine.
Helsingin vahvuudet eivät eroa tarpeeksi
muista lähialueen pääkaupungeista,
jolloin investoinnit ja matkailijat
suuntaavat toisaalle.

Brändin määrittelyä ohjattiin seuraavilla
kysymyksillä:

Syitä vähäisempään tunnettuuteen
on monia: pohjoismaisia kilpailijoita
alhaisemmat markkinointiresurssit,
hajanainen viestintä ja yhteisen
tarinan puuttuminen sekä se, ettei
osaamiskeskittymiä ja etenkään niiden
tavoitetilaa ole osattu tai uskallettu
nostaa tarpeeksi vahvasti esiin.

Mistä Helsingin tunnistaa? Mitkä
ovat Helsingille ominaisia ilmiöitä
ja asioita? Nämä eivät välttämättä
erottele meitä muista, mutta ovat näkyviä
ja joita markkinoinnissa ja viestinnässä
hyödynnetään

Brändikonsepti kiteyttääkin sen, mistä
tulevaisuudessa haluamme Helsingin
olevan tunnettu.

Mikä positio erottaa Helsingin muista?
Minkä ominaisuuden haluamme omia
itsellemme? Mistä haluamme, että Helsinki
tunnetaan tulevaisuudessa? Mikä inspiroi
helsinkiläisiä?

Mitä vetovoimaisten kaupunkien
valintajoukkoon pääsy edellyttää?
Vastauksia näihin kysymyksiin saatiin
validoinneista ja osallistumisvaiheen
palautteen pohjalta kiteytyvää
brändikonseptia käsiteltiin ja jalostettiin
seuraavissa työpajoissa:

BRAND NEW HELSINKI -PROJEKTIN KUVAUS
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Konsepti esiteltiin ohjausryhmälle
14.12.2015 ja Helsingin
kaupunginhallitukselle 11.1.2016.

Kun brändin ydin oli valittu konseptia
tarkennettiin seuraavissa työpajoissa:

Helsinki-brändin ytimeksi valikoitui
merkityksellinen vaikuttaminen:
myönteisen muutoksen ja yhteisöllinen
hyvinvoinnin rakentaminen. Helsinkiläiset
erottaa useista kaupungeista vahva
osaamis- ja koulutustaso sekä aito halu
kehittää yhteistyössä ratkaisuja, jotka
kehittävät elämänlaatua ja tekevät sen
esimerkiksi digitalisaation, tutkimuksen,
avoimen datan ja puhtaan teknologian
kautta saavutettavaksi mahdollisimman
monelle. Näiden teemojen ympärille
on Helsingissä myös alkanut kehittyä
osaamiskeskittymiä.

Mittarit (19.1.2016)

#BrandNewHelsinki

27

Brändihierarkia (19.1.2016)
Kokemusidentiteetti (26.1.2016)
Helmi- ja maaliskuussa prosessin
aikana saatu palaute kiteytettiin
brändikonseptiksi (Liite 13) ja työstettiin
koko kaupungin organisaatiota ohjaavaksi
markkinointistrategiaksi (Liite 14)
projektin ydintiimin voimin.

Elinkeinomarkkinoinnin osaajat
(5.11.2015)
Helsingin kaupunkiorganisaation EMBAkoulutettavat (2.12.2015)
Laajennettu projektiryhmä (8.12.2015)
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Brand new Helsinki
-projektiin osallistuneet
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kuva: Kuudes Kerros

Brand new Helsinki
-projektiin osallistuneet

Laa jennettu projektiryhmä
(Helsingin kaupunki)

Kulttuurikeskus:
Jussi Kaisjoki

Helsingin kaupunkiorganisaatio

Liikuntavirasto:
Essi Eranka

Kaupunkimarkkinointiyksikkö:
Outi Leppälä (projektijohto)
Ulla Pietiläinen
Saila Machere
Riikka Lahdensuo
Piia Raitavuo
Anna-Mari Valtonen
Tia Hallanoro
Siiri Mäkelä
Mira Virkkunen
Elina Siltanen
Laura Kylliäinen
Olga Evgrafova
Mia Nylund
Kaupungin kilpailukyvyn kehitysyksikkö:
Iina Oilinki
Tietotekniikka- ja Viestintäosasto:
Rita Ekelund
Tuuli Kirjonen
Tietokeskus:
Pekka Mustonen

BRAND NEW HELSINKI -PROJEKTIN KUVAUS
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NewCo/Yritys Helsinki:
Nita Pilkama
Helsingin Markkinointi Oy:
Maarit Pitkänen
Vappu Mänty
Sanna Salonen

kuva: Kuudes Kerros

6

Helsinki Business Hub:
Jenny Antonen

PROJEKTIRYHMÄ
(KUUDES KERROS HELSINKI OY)
Jari Danielsson
Tiina Toivola
Mikko Mäkinen
Leena Fredriksson
Saara Järvinen
Pietke Visser
Michael Biaudet
Wilma Halén
Emmi Jalkanen

6

Brand new Helsinki
-projektiin osallistuneet
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OHJAUsryhmä

Tutkimusvaiheessa haastatellut

Markkinoinnin nykytilahaastattelut

• Marja-Leena Rinkineva (pj), Helsingin
kaupunki, Elinkeino-osasto

• Jussi Pajunen/ Helsingin kaupunki

• Arbetarinstitutet/ Jan Rundt

• Laura Aalto, Kansainvälinen designsäätiö
Toimiva kaupunki

• Timo Cantell/ Helsingin kaupunki

• Mikko Aho, Helsingin kaupunki,
Kaupunkisuunnitteluvirasto

• Pekka Sauri/ Helsingin kaupunki
• Ritva Viljanen/ Helsingin kaupunki
• Laura Räty/ Helsingin kaupunki
• Anni Sinnemäki/ Helsingin kaupunki

• HKL/ Elina Maunuksela
• Kaupunginkirjasto/ Sari Lehikoinen
• Kaupunginmuseo/ Tove Vesterbacka
• Kaupunginorkesteri/ Marja Istala Kumpunen

• Timo Santala/ Helsingin kaupunki

• Kaupunkisuunnitteluvirasto/
Heikki Mäntymäki

• Timo Riitamaa/ Amos Anderson

• Kiinteistövirasto/ Virve Kuusi

• Jarkko Konttinen, Finnair Oyj

• Marja-Liisa Niinikoski/ GHP

• Korkeasaari/ Susanna Silvonen

• Tommi Laitio, Helsingin kaupunki,
Nuorisoasiainkeskus

• Jeremiah Tesolin/ Fiskars

• Kulttuurikeskus/ Mari Pietarila

• Gita Kadambi/ HKO

• Liikuntavirasto/ Essi Eranka

• Kirsti Lehmusto, Helsingin yliopisto

• Tomi Purovaara/ Kulttuurikeskus Caisa

• Nuorisoasiainkeskus/ Antti Lilja

• Saila Machere, Helsingin kaupunki,
Kaupunkimarkkinointiyksikkö

• Kirsi Kavanne/ Helsinki Cup

• Opetusvirasto/ Liisa Suoninen

• Pekka Mattila, Helsingin juhlaviikot -säätiö

• Nina Castrén/ Live Nation

• Rakennusvirasto/ Maria Von Knorring

• Frida Johansson/ Supercell

• Sosiaali- ja terveysvirasto/
Jaana Saari-Juutilainen

• Tuulikki Becker, Helsingin Markkinointi Oy
• Satu Järvenkallas, Helsingin kaupunki,
Varhaiskasvatusvirasto

• Sari Mikkonen-Mannila, Helsingin
Jalkapalloklubi
• Stuba Nikula, Helsingin kaupunki, Helsingin
Kulttuurikeskus
• Liisa Pohjolainen, Helsingin kaupunki,
Opetusvirasto

• Pia Pakarinen/ Keskuskauppakamari
• Tuomo Tähtinen/ Music Finland
• Alviina Alametsä/ HYY
• Hanna Kaleva/ Kiinteistötieto
• Olli Sirén/ Miltton

• Raimo K. Saarinen, Helsingin kaupunki,
Rakennusvirasto

• Juha Kostiainen/ YIT

• Jaakko Salavuo, Helsingin kaupunki,
Tietotekniikkaosasto

• Patrick Theodore/ yrittäjä

• Hannu Seristö, Aalto-yliopisto

• Sari Hochart/ ECHA

• Jaakko Stauffer, Helsingin kaupunki,
Kiinteistövirasto
• Maĳa Tanninen-Mattila, Helsingin
taidemuseo
• Pekka Timonen, Suomen itsenäisyyden
100-vuotisjuhlavuosi
• Anni Vepsäläinen, Suomen Messut
Osuuskunta

• Timo Lappi/ MaRa
• Laura Tarkka/ Kämp
• Jari Gustafsson/ TEM
• Jean-Paul Didier Deltort/ GE Healthcare
• Anna Teurnell/ Marimekko
• Suvi Kallio/ Flow Festival

• Suomenkielinen Työväenopisto/ Aune
Hulkkonen
• Taidemuseo HAM/ Saara Suojoki
• Toimiva Kaupunki/ Laura Aalto
• Tukkutori/ Milla Visuri
• Varhaiskasvatusvirasto/
Mervi Kopomaa-Weymarn
• Finlandia-Talo Oy/ Helena Survonen
• Forum Virium/ Pauliina Smeds

22.04.2016

• Helsingin Markkinointi Oy/ Kumppanuudet
ja toimenpiteet Vappu Mänty
• Helsingin Markkinointi Oy/ Elinkeino- ja
kiinteistömarkkinointi Leena Hakala
• Helsingin Markkinointi Oy/ Kongressit
Kaiju Pitkänen
• Helsingin Markkinointi Oy/ Risteilyt
Noora Heino
• Helsingin Satama Oy/ Eeva Hietanen
• Helsinki Business Hub/ Jenny Antonen
• HSL/ Mari Flink
• HSY/ Petri Backström
• Kaupunginteatteri/ Olli Eljaala
• Stara/ Päivi Seikkula
• Stadin Ammattiopisto/ Nanna Iipponen
• Torikorttelit/ Eija Malin
• Ympäristökeskus/ Johanna Joutsiniemi
• Yritys Helsinki/ Nita Pilkama
• Osallistamis- ja neuvontayksikkö/
Titta Reunanen
• Helsingin kaupunginkanslia/
Minna Maarttola
• Helsingin kaupunginkanslia/ Taina Seitsara
• Helsingin kaupunginkanslia/
Ulla Tapaninen

• Helen Oy/ Sanna Jääskeläinen
• Helsingin Kaupungin Palvelut Oy/ Palmia/
Henna Mikkonen-Kemppainen
• Helsingin Markkinointi Oy/
Markkinointiviestintä Maarit Pitkänen

#BrandNewHelsinki
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Osallistamisvaiheen
opiskelijatiimin kokoonpano

• Pluto Finland

• Hayley Grant (USA), Helsingin yliopisto

• The Travel Experience OY

• Junru Dong (Kiina), Helsingin yliopisto

• Fregatti Oy

• Edgar Nordström (Suomi), Hanken/
Helsingin yliopisto

• Taidemuseo

• Kuchimanchi Sriharsha (Intia), Aaltoyliopisto

• Great Point

• Heini Kauppinen (Suomi), Laurea
• Jenny Sternberger (Itävalta & Suomi),
Helsingin yliopisto
• Iana Avdeeva (Venäjä), Helsingin yliopisto
• Henri Saxén (Suomi), Helsingin yliopisto
Työpa jojen osallistujien
organisaatiotaustat ja yhteisöt

• Helsingin seudun kauppakamari

• Korkeasaari
• Helsinki Business Hub
• AmCham Finland
• Finpro
• GE Healthcare
• Helsingin yliopisto
• Helsinki City Markkinointi ry
• Lilla Roberts hotelli
• PlanmecaOy

• Forum Virium

• Royal Ravintolat

• Helka

• Helen

• Music Kickup/ Elmu ry

• Finlandia-talo

• Helsinki Design Week

• ALA arkkitehdit

• Team Finland

• Palmu

• Visit Finland

• Lähiöfestivaali

• Helsinki City Markkinointi ry

• Helsingin Juhlaviikot

• Aalto-yliopisto

• Lapinlahden lähde

• Helsingin Yliopisto Ambassador verkosto

• Osuuskunta Vyyhti Helsinki

• ScratchDuino Europe

• Flow

• Toimiva kaupunki

• Slush

• Designmuseo

• Acar Media

• Suomenlinna

• Meillä on Unelma

• Linnanmäki

• Vartiosaari projekti

• Helsingin Leijona Oy

• Innojok
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22.04.2016

Helsingin kaupungin yksiköt
ja osastot
• Suomenkielinen työväenopisto
• Opetusvirasto
• Osallisuus- ja neuvontayksikkö
• Asukasyhteistyöyksikkö
• Tietotekniikka- ja viestintäosasto
• Tilasto- ja tietopalvelu (Tieke)
• Oiva Akatemia
• Talous- ja elinkeinoviestintä
• Aluerakentaminen
• Tilakeskus
• Kaupungin kilpailukyvyn kehitys
Elinkeino-osasto
• Stara
• Ympäristökeskus
• Maahanmuuttoyksikkö
• Sosiaali- ja terveysvirasto
• Kulttuurikeskus

• Sokos Hotels/ Radisson Blu

#BrandNewHelsinki
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14. European Regions and cities of the
Future 2014/15 (FDI Magazine, 2014)
A study of the most promising investment
locations in Europe. Helsinki emerged as
a new city in top 25.

19. Metropolin hyvinvointi (Jyväskylän
yliopisto, 2010) Metropolin
kilpailukyky, hyvinvointi, kumppanuus,
kansalaisyhteiskunta ja palveluajattelu
tutkimuksen ja analyysin kohteena ja
tulevaisuuden mahdollisuutena.

Läpikäydyt tutkimukset, raportit
ja artikkelit
1.

Helsingin salaisuus (Radio Helsinki ja
Visit Helsinki) Radio Helsingin kuuntelijat
kohteena.

2.

European Cities Marketing Benchmarking
Report 2013-2014 (ECM, 2014). Statistics
and analysis of European cities.

3.

Helsinki nuorten matkailijoiden silmin
(TNS Gallup, 2014) 10 eri maan nuorten
mielipiteet. Kiinnostaako Helsinki
ulkomaalaisia nuoria?

4.

Kaverit Keskiössä, raportti NuHahankkeesta. Nuorisoasiankeskus – 2015

5.

Kohti yhteisöllistä kaupunkikulttuuria
(Tietokeskus, 2014) Helsinki
kulttuurikaupunkina.

6.

Helsingin kaupunkitilaohje
(Rakennusvirasto, 2014)
Kaupunkitilaohjeeseen kootaan Helsingin
julkisia alueita koskevat ohjeet helposti
eri tahojen käytettäväksi.

7.

Helsinki parhaimmillaan –kysely (Sito Oy,
2014) Kysymyksinä mm. ”miltä Helsinki
tuoksuu, näyttää?” ja ”mistä Helsingin
tunnistaa?”

8.

Business Environment Rankings (The
Economist Intelligence Unit Ltd, 2014)
Which country is the best to do business
in?

9.

Hotspots 2025 (The Economist
Intelligence Unit Ltd, 2014)
Benchmarking the future
competitiveness of cities.

10. The Nordic cities of Opportunity (PWC,
2012) An analytical view of the social and
economic performance of the Nordic
capitals based upon the global Cities
of Opportunity indicators, to assess the
cities’ competitive advantages both
regionally and globally.

15. Mapping smart cities in the EU (Policy
department A, European Parliament,
2014) The research provides background
Information and advice on Smart
Cities, as well as explains how existing
mechanisms perfom.

11. Helsinki ranks #3 in innovativeness. City
Initiatives for Technology, Innovation
and Entrepreneurship (CITIE) supports
city leaders to develop policy to catalyse
innovation and entrepreneurship. (Nesta,
Accenture and the Future Cities Catapult
2015)

16. Finland amongst top ten countries
for entrepreneurship (Good news
from Finland, 2014) the GLobal
Entrepreneurship and Development
Index has shown that Finland is the 8th
most entrepreneurial economy in the
word 2014.

12. How Helsinki mashed up ”open data” with
regionalism (Citiscope, 2014) Creating
transparency in the government by
opening up the data about agenda items,
exhibits etc for everyone to read. City of
Helsinki Urban facts is behind this.

17. Finnish high-tech strongholds in regions
(China-Finland Golden Bridge, 2015)
Investment promotion agencies of
different parts of Finland provide a
brief overview about their own regional
ecosystem, in order to map the high-tech
expertise in Finland.

13. A Summary of the Liveability Ranking and
Overview (The Economist Intelligence
Unit Ltd, 2013) Assessing and ranking the
best and worst living conditions around
the world. Helsinki ranked nr. 8.

18. Finnish high-tech strongholds in
Universities (China-Finland Golden
Bridge, 2015) The universities of Finland
give a glance at their top research
projects, for mapping the research focus
in Finland.

#BrandNewHelsinki

20. FINLAND - an excellent platform for
success in the Baltics and Russia (Think
Finland) How the Baltics and Russia
should use Finland as a platform for their
businesses.
21. Helsinki Creative City Index (Charles
Landry, Helsingin kaupunki, tietokeskus,
2014) Harnessing and measuring the
collective imagination and creativity in
the city.
22. Helsinki the world’s most honest city
(Business Insider, 2013) Reader’s Digest
dropped wallets in 19 cities to find out
which one was the most honest, and
Helsinki was the most honest one.
23. The Helsinki World Design Capital
recognized as a remarkable international
achievement of regional attractiveness
and place marketing (Place Marketing
Forum, 2014) Award.
24. Helsinki kapusi kongressikohteiden
eliittiin (HS, 2015) Kansainvälinen
kongressi- ja kokousalan aikakausjulkaisu
Smart Meetings nosti maaliskuisessa
numerossaan Helsingin kymmenen
kongressikaupunkikohteensa listalle.
Listalla keikkuu jättejä kuten Shanghai ja
Barcelona.
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25. A Summary of the Liveability Ranking and
Overview (The Economist Intelligence
Unit, 2014) Assessing the best and worst
living conditions in the world.
26. Measuring City Competitiveness:
Emerging Trends and Metrics (The
future cities institute, 2013) Indexes
and metrics used to rank cities and their
competitiveness.
27. Nordic Highlights (Financial Times, 2013)
article
28. How Helsinki became a trailblazer in
urban culture (Kvartti, 2015) The change
and development in urban culture in
Helsinki
29. The Greater Helsinki Metropolitan Report
(Steinbock, D., 2010) International
Business India China and America
Institute made a report about the
metropolis potential of Helsinki.
30. Työkaluja metropolialueen kehittämiseen
(Kulonpalo, J., Valtiotieteellinen
tiedekunta, sosiaalitieteiden
laitos – kaupunkitutkimus, 2014)
Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka
-ohjelman tuloksia vuosina 2010–2014.
31. The Europe 2020 Competitiveness
Report (World Economic Forum, 2014)
Building a More Competitive Europe
32. Pääkaupunkiseudun päivähoidon
asiakaskysely 2014 (Helsinki, Espoo,
Vantaa, Kauniainen, 2014)

33. World Design Capital Helsinki 2012
tunnettuustutkimus (Tietokeskus, 2014)
tutkimus siitä, kuinka designvuosi otettiin
vastaan Helsingissa, Espoossa, Vantaalla,
Kauniaisissa, Lahdessa.
34. Helsingin tila ja kehitys 2015
(Tietokeskus, 2013) keskeisiä
tunnuslukuja ja muutoksia Helsingissä.
35. Helsingin kaupungin viestinnän auditointi
(Ellun kanat, 2014) viestinnän nykytilan
kartoitus.
36. Technology (Think Finland,) Presentation
of the subject in question as a strength in
Finland.
37. Travel (Think Finland,) Presentation of
the subject in question as a strength in
Finland.
38. Water (Think Finland) Presentation of
the subject in question as a strength in
Finland.
39. Work life (Think Finland) Presentation of
the subject in question as a strength in
Finland.
40. Children and families (Think Finland)
Presentation of the subject in question as
a strength in Finland.
41. Economy (Think Finland) Presentation of
the subject in question as a strength in
Finland.
42. Education (Think Finland) Presentation of
the subject in question as a strength in
Finland.
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43. Environment (Think Finland) Presentation
of the subject in question as a strength in
Finland.

52. Delegaattitutkimus 2013
pääkaupunkiseudun kongressit
(Taloustutkimus oy, 2014).
Kongressitutkimus delegaattien
kokemuksista pääkaupunkiseudulla.

44. Finnish Character (Think Finland)
Presentation of the subject in question as
a strength in Finland.
45. General presentation (Think Finland)
Presentation of the subject in question as
a strength in Finland.
46. Healthy ageing (Think Finland)
Presentation of the subject in question as
a strength in Finland.
47. Social innovations (Think Finland)
Presentation of the subject in question as
a strength in Finland.
48. Delegaattitutkimus 2013 (Taloustutkimus
oy, 2014) Kongressitutkimus delegaattien
kokemuksista Suomessa.
49. 2013 Country and City rankings
(International Congress and Convention
Association, 2014) Ranking on
international association meetings
market.
50. ICCA Statistics report (International
Congress and Convention Association,
2013) Statistics between 2004-2013 on
Oslo, Stockholm, Helsinki, Copenhagen,
Reykjavik.
51. Risteilytilastot (2014) aluskäynnit,
matkailijamäärät.

#BrandNewHelsinki

53. Union of International Associations:in
tilastotietoja 2010 pidetyistä
kansainvälisistä järjestökongresseista.
(Finland convention bureau, 2014)
54. Techincal Cleantech & Renewable
Energy Technology Professionals Skills
Base Greater Helsinki (Helsinki business
hub, 2014). About technological skills
opportunities in Helsinki.
55. Engineering Skills Base in Greater
Helsinki (Helsinki business hub,
2014). About engineering skills and
opportunities in Helsinki.
56. Financial services Skills Base in Greater
Helsinki (Helsinki business hub, 2014).
About financial service skills and
opportunities in Helsinki.
57. Food technology Skills Base in Greater
Helsinki (Helsinki business hub, 2014).
About food technology skills and
opportunities in Helsinki.
58. HBH 2.0 Stronghold analysis for strategy
work (Helsinki Business Hub, 2014)
Report and Analysis on Product, Market
and Competitor Intelligence.
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59. Life sciences Skills Base in Greater
Helsinki (Helsinki business hub,
2014). About life sciences skills and
opportunities in Helsinki.
60. Technical IT Skills Base in Greater Helsinki
(Helsinki business hub, 2014). About
technincal IT skills and opportunities in
Helsinki.
61. Minkälaisia risteilymatkailijat ovat?
(Diagonal, 2013) profiilit matkustajista.
62. Russian speaking professionals in the
Helsinki metropolitan area (Tietokeskus,
2013) Venäjänkielisten ammattilaisten
kokemukset Helsingissä elämisestä ja
työskentelystä.
63. ”Unelmia, pikavoittoja ja
demokratiapöhinää” (Tietokeskus, 2014)
Helsingin demokratiapilottien tulokset.
64. Kaupungin toiminta tutummaksi
ja vuorovaikutus vahvemmaksi
(Tietokeskus, 2013) Helsinkiläisten
näkemyksiä kaupungin toiminnasta ja
päätöksenteosta vuonna 2012.
65. Tasaista menoa (Tietokeskus,
2013) Helsinkiläisten tyytyväisyys
kuntapalveluihin 2012 ja 2008.

66. Helsinkiläisten ympäristöasenteet ja
ympäristökäyttäytyminen vuonna 2011
(Tietokeskus, 2011)
67. Yritysten ja organisaatioiden rooli alue- ja
kaupunkibrändin rakentumisessa (Kvartti,
2014) Tapaustutkimus Helsingin ja
Tallinnan brändikuvista.
68. Merellinen Helsinki – ulottuvuuksia
paikkabrändin rakentamiseen (Kvartti,
1/2014)
69. Kaiken maailman Helsinkiläiset
(Tietokeskus) maahanmuuttajat,
hyvinvointi ja palvelut.
70. Helsingin kulttuurikeskuksen tunnettuusja mielikuvatutkimus 2014 (Rian, 2014).
Osallistuminen ja kulttuurikeskuksen
tunteminen.
71. Kysely kaupungin viestinnästä 2013 (FCG,
2013) Kaikki kunnat.
72. Kysely kaupungin viestinnästä 2013 (FCG,
2013) Helsinki.
73. Arts and culture in Helsinki (Tietokeskus,
2014) Introduction of cultural venues in
Helsinki, conceptions of cultural impacts
in Helsinki, festivals, visual arts, cinema
& media, game development, theatre,
dance, circus, design & cultural heritage,
education, library, residents’ opinions and
financing.
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74. Winning the next billion Asian travelers
– starting with China (BCG, Tripadvisor,
2013). We have identied nine strategies
for winning the Chinese traveler.
75. China study 2012 (Jigsaw Market
consulting, 2012) Chinese Europe
travellers profile, airline travel particulars,
travel attitudes & Airline Decision Factors
and competitive landscape.
76. Helsingin matkailu 2014 (Annikka Alanko)
Presentaatio.
77. IBM’s smarter cities challenge Helsinki
report (IBM, 2011). Helsinki has been
awarded with a Smarter cities challenge
grant in 2011.
78. Mitä rakastat Helsingissä –asiakaskysely
(Helsingin kaupunginmuseo, 2014).
79. Forwardkeys – Air travellers’ traffic
barometer (ECM, 2015) Uses the power
of global air reservation data to monitor
and benchmark your destination’s
performance.

#BrandNewHelsinki
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Löytyvät osoitteesta bnh.fi/helsinki2020

Lopputulemat
Brändikonsepti

PROJEKTIN AIKAna syntynyt
materiaali

Markkinointistrategia
BnH-projektin kuvaus

Liite1:

Tiivis yhteenveto taustatutkimusvaiheen
löydöksistä

Liite 2:

Tiivis yhteenveto olennaisimmista
tutkimusraporteista.

Liite 3:

Haastatteluyhteenveto

Liite 4:

16 vertailukaupunkia

Liite 5:

Kokemuskartat

Liite 6:

Yhteenveto kohderyhmistä ja sisällöistä

Liite 7:

Helsingin motiivipohjaiset kohderyhmäprofiilit

Liite 8:

Markkinoinnin nykytila kick-offin
yhteenvetomateriaali

Liite 9:

Neljä konseptiaihiota

Liite 10: Validoinnin palaute ja yhteenvedot
Liite 11: Yhteenvedot validointityöpajoista
Liite 12: Hapen video Ruutiexposta, Kampista ja
Itäkeskuksesta (BnH-sivulta)
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