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Coğrafya ve Demografi

Helsinki, Uusimaa bölgesinin sınırları içinde yer almaktadır. Güneyinde Finlandiya Körfezi’nin (Suomenlahti) yer aldığı şehir, ülkenin en kalabalık şehri ve başkentidir. Şehir, ülkenin, siyaset, eğitim, finans, kültür ve araştırma merkezi konumundadır. Helsinki, aralarında derin tarihi bağlar olan Tallinn (Estonya) şehrine 80 km, Stockholm (İsveç) şehrine 400
km ve St. Petersburg (Rusya) şehrine 390 km uzaklıktadır.
Helsinki şehri, Espoo, Vantaa, Kauniainen şehirleriyle birlikte Helsinki Başkent Bölgesi’ni
oluşturmaktadır. Büyük Helsinki (Helsingin seutu/ Suur-Helsinki) adını taşıyan metropoliten alan ise Helsinki Başkent Bölgesi’nin (Pääkaupunkiseutu) yanı sıra birçok banliyöyü
de kapsamaktadır.
Büyük Helsinki metropoliten alanı, Kuzey ülkeleri içinde, Stockholm ve Kopenhag’dan sonra üçüncü büyük metropoliten alandır. Helsinki şehri, Stockholm ve Oslo’dan sonra, Kuzey’in en büyük üçüncü şehridir. Şehrin nüfusu, 2016 yılı verilerine göre 629.512 olup
şehrin içinde yer aldığı kentsel alanda yaşayan kişi sayısı 1.231.595 olup metropoliten
alanda yaşayan kişi sayısı 1.4 milyondan fazladır. Finlandiya nüfusunun %20’sinden fazlası Helsinki Başkent Bölgesi’nde yaşamaktayken, bölge, ülke yüz ölçümünün %0.2’sini
oluşturmaktadır.
Büyük Helsinki metropoliten alanı, 3.697 km2 yüz ölçümüne sahiptir ve Finlandiya nüfusunun yaklaşık %25’ine ev sahipliği yapmaktadır. Metropoliten alan, yapılaşma olmasına
karşın geniş rekreasyon alanlarına ve yeşil alanlara sahiptir. “Helsinki merkez kentsel alanı” (Helsingin keskustaajama), resmi olarak Finlandiya’daki kentsel alanlardan biridir.
Helsinki, Finlandiya yarım adasının güney ucu ve 315 adanın üzerine konumlanmıştır. Vironniemi adını taşıyan şehir merkezi haricinde, Helsinki şehri nüfus yoğunluğunun düşük olduğu bir Avrupa başkentidir. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan pek çok banliyö,
şehir merkezinden ve birbirlerinden ormanlık alanlarla ayrılmaktadır. On kilometre boyunca şehir merkezinden şehrin kuzey sınırına kadar uzanan Helsinki Merkez Parkı (Helsingin keskuspuisto), şehir sakinleri için önemli bir rekreasyon merkezi konumundadır.

Şehrin en büyük adaları, Seurasaari, Vallisaari, Lauttasaari,
ve Korkeasaari’dir. Helsinki şehri, 186 km2’si kara, 500 km2’si
su olmak üzere, toplam 686 km2’lik bir yüz ölçümüne sahiptir. Helsinki Başkent Bölgesi’nin toplam yüz ölçümü ise
770 km2’dir.
Helsinki, Kuzey Atlantik Akıntısı ve Baltık Denizi’nin etkisiyle
ülkenin kuzeyine göre daha ılıman bir iklime sahiptir. En
sıcak ayın Temmuz olduğu şehirde, en soğuk ay ise Şubat’tır. Şehrin ortalama hava sıcaklığı ise 5.9 °C’dir. Helsinki,
ülkenin kuzey kesimlerine göre daha kısa ve ılıman bir kış
mevsimi yaşamaktadır. Helsinki, ülkedeki diğer yerleşim
birimlerinin çoğuna göre, yaz aylarında, uzun güneşlenme
süresine sahiptir.
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Tarih

Helsinki, 1808-1809 tarihleri arasında İsveç Krallığı ve Rus Çarlığı arasında yaşanan Fin Savaşı’nı takiben gelişme göstermeye başlamıştır. Bu savaşı takiben
İsveç egemenliğinin sona erdiği Finlandiya’da, Rusya’ya bağlı özerk bir yönetim oluşturulmuştur. Rus Çarı I. Alexander döneminde, 1812’de, İsveç’in
bölgedeki nüfuzunu azaltabilmek adına Finlandiya’nın başkenti Turku’dan,
St. Petersburg’a daha yakın olan Helsinki’ye taşınmıştır. 1827’de yaşanan
Büyük Turku Yangını’nı takiben, ülkenin ilk ve tek üniversitesi olan Turku
Kraliyet Akademisi (Turun akatemia) de Helsinki’ye taşınmış ve bugünkü
Helsinki Üniversitesi’nin (Helsingin yliopisto) temelleri oluşturulmuştur. On
dokuzuncu yüzyılda büyük bir dönüşüm süreci geçiren şehir, St. Petersburg
benzeri neoklasik tarzda inşa edilmiştir. Şehrin dönüşüm sürecinde, diğer
faktörlerin yanı sıra, demiryollarının ve endüstrileşmenin büyük etkisi olmuştur. Şehir merkezinin planlamasını yapan ve şehirdeki pek çok neoklasik yapıda imzası bulunan Carl Ludvig Engel, şehrin önemli merkezlerinden
biri konumunda bulunan Senato Meydanı’nı (Senaatintori) merkeze alan
bir şehir planlamıştır. Meydan, Hükümet Sarayı (Valtioneuvoston linna),
Helsinki Lutheran Katedrali (Helsingin tuomiokirkko, Suurkirkko), Helsinki
Üniversitesi (Helsingin yliopisto) ana binası ile çevrilidir.
1918’deki Fin İç Savaşı (Suomen sisällissota) ve 1939-1940’ta yaşanan Kış Savaşı (Talvisota), şehir üzerinde kalıcı etkiler bırakmıştır. Yirminci yüzyılın ilk
yarısında yaşanan ve şehri derinden etkileyen bu savaşları takiben şehir,
yüzyılın ikinci yarısında büyük gelişim göstermiştir. Helsinki, 1952 Yaz Olimpiyatları’na (Kesäolympialaiset 1952) ev sahipliği yapmıştır. Finlandiya’nın
hızlı bir kentleşme süreci içine girdiği 1970’lerde, Helsinki metropoliten alanının nüfusu üç katına çıkmış ve şehrin metro ağı oluşturulmuştur. 2000’de
Avrupa Kültür Başkenti (European Capital of Culture) olan şehir, 2012’de ise
Dünya Tasarım Başkenti (World Design Capital) olmuştur.

Şehrin siyasi, dini, bilimsel ve ticari gücünü simgeleyecek şekilde tasarlanan Senato Meydanı

Helsinki Lutheran Katedrali (Helsingin tuomiokirkko, Suurkirkko)
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İdari ve Organizasyonel
Yapı
Finlandiya’da belediyeler, tüm kamu hizmetlerinin
üçte ikisini yerine getirmektedir. Belediyeler,
eğitim, sağlık, su ikmali ve şehir içi yollardan
sorumlulardır. Buna karşın, otoyollar ve emniyet
konularına ilişkin tasarruf hakkı, merkezi yönetimdedir. Belediyeler, meclis-yönetici yönetimine sahiplerdir. Belediyelerin tamamı, seçilmiş,
özerk ve sadece seçmenlere karşı hesap verir
konumda meclisler (kunnanvaltuusto, kommunfullmäktige) tarafından yönetilmektedir.
Meclis üye sayısı 9 (Sottunga) ile 85 (Helsinki)
arasında değişmektedir. Meclisin bir alt birimi
olan, belediye yürütme kurulu (kunnanhallitus),
belediye yönetimini kontrol etmekte ve meclis
tarafından alınan kararların uygulamasını takip

etmektedir. Bu kurulun kararlarının, meclis tarafından onaylanması gerekmektedir. Kurul üyeleri, meclisteki sandalye dağılımını yansıtacak
şekilde belirlenmektedir. Bölgeleme (zoning),
sosyal destek, eğitim gibi farklı alanlara ilişkin
kararlar, meclis oturumları için, uzmanlaşmış
belediye kurulları (lautakunta) tarafından hazırlanmaktadır. Meclis, yürütme kurulu ve belediye kurulu üyelikleri sorumlu, seçilmiş kişilerden
oluşmakta olup bu görevler tam zamanlı birer iş
olarak tanımlanmamıştır.
Farklı belediye örgütlenmeleri içinde, farklı isimlerle anılan belediye yöneticileri (kaupunginjohtaja, stadsdirektör, kunnanjohtaja, kommunsdirektör) ise meclis tarafından belirlenen
devlet memurlarıdır. Uzun yıllar belediye başkanlığı makanının bulunmadığı Finladiya’da, ilgili yasada yapılan değişiklik sonrasında, ilk olarak 2007’de Tampere şehrinde belediye başkanı
göreve başlamıştır. 2017’de ise Helsinki ilk belediye başkanını seçmiştir. Belediye başkanları,

Yapımı 1822’de tamamlanan Helsinki Hükümet Sarayı (Valtioneuvoston linna)

doğrudan değil meclis tarafından seçilmektedir.
Belediye başkanları, belediye yöneticisi ve meclis sözcüsü olarak görev yapmaktadır. Belediyelerin polis gücü ve yasama gücü bulunmamakla
birlikte, trafiğin düzenlenmesine yönelik belediye talimatnameleri çıkarılabilmektedir. Belediyelerin tüzel kişiliği bulunmaktadır. Belediyeler, idari mahkemelerde yargılanabilmektedir.
Benzer bir şekilde, Finlandiya Devleti de ayrı bir
tüzel kişiliktir. İdari hukuka uygunluk açısından
yargı denetimi hariç olmakla birlikte, belediyeler bağımsızdır ve yerel devlet hiyerarşisi içinde
değildir. Toplam 19 yerel bölgesi (maakunta)
olan Finlandiya’da, belediyeler işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Çeşitli kamu kuruluşlarının,
birkaç bölgeyi birden içine alan yetki sınırları
bulunabilmektedir.
Hukuken tüm belediyeler eşit konumdadır. Belediyelerin gelir vergisi koyma yetkisi bulunmaktadır. Bu vergi, yapılan indirimler öncesinde,
%16 ile %22 arasında değişenlik göstermektedir. Belediyelerdeki vergi düzenlemelerinin
başında, gelir vergisi formundaki belediye vergisi bulunmaktadır. Sabit bir vergi oranına sahip
olan belediye vergisi, gelir farkı gözetilmeksizin
herkes için uygulanırken müterakki vergi, gelir
seviyesi düşük yurttaşlar için yapılan indirimleri dengelemek için gelir esaslı düzenlenmektedir. Belediyeler, belediye vergisi haricinde,
devlet bütçesinden de pay almaktadır. Bu pay,
belediyelerin varlıklarına endeksli bütçe hesaplı
olarak belirlenmektedir ve belediyelerin vergi
gelirleri arasındaki farkı dengelemeye hizmet
etmektedir. Belediyeler, ek olarak, emlak vergisi
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de alabilmektedirler. Emlak vergisi, göreceli olarak daimi ikametgâhlar için düşükken, serbest
zamanlarda kullanılan mülkler (yazlık, dağ evi
vb.) ve işlenmemiş arsalar için daha yüksektir.
Belediyeler, kendi yetki sınırları içinde faaliyet
gösteren ticari işletmelerin ödediği kurumlar
vergisinden de pay almaktadır.
Finlandiya’da belediyeler şu kamusal hizmetlerin sağlanmasından sorumludur:

19. Şehir içi sokakların bakımı
20. Su
21. Enerji
22. Atık Yönetimi
23. Yerel ekonominin ve istihdamın teşvik edilmesi
24. Gıda güvenliği denetimi
25. Hayvan muayenesi
26. Çevre koruma teftişi

1. Koruyucu, temel ve uzmanlaşmış sağlık hizmetleri

27. Otopark ve park alanları

2. Diş sağlığı bakımı

28. Toplu taşıma ödeme uygulaması

3. Çocuk yuvaları
4. Yaşlı bakımı
5. Engelli bakımı
6. Geçim güvenliği
7. Çocuk koruma
8. İlköğretim okulları
9. Akademik Liseler
10. Orta Öğretim Meslek Okulları
11. Yüksek Öğretim Meslek Okulları
12. Halk Eğitim Merkezleri
13. Halk Kütüphaneleri
14. Gençlik Merkezleri
15. Kamu egzersiz tesisleri
16. Altyapı ve arazi kullanımı
17. İmar
18. Toplu taşıma

Belediyeler kendi mali durumlarından sorumludur.
Fakat hizmetlerin belirli bir standardın üzerinde
sağlanabilmesi için oldukça sıkı yasalar ve düzenlemeler bulunmaktadır. Belediyelerin, vergi
kaynaklı gelirleri üzerinde tasarruf hakkı bulunmakla birlikte, öncelikle yasal olarak yapmakla
yükümlü oldukları hizmetlere bütçelerinden
pay ayırmak zorundadırlar. Belediyeler sağladıkları hizmetlerin bir kısmını, sahip oldukları ya da
denetledikleri şirketler üzerinden yapabilmektedirler. Örneğin, Helsinki Bölgesel Ulaşım Otoritesi (Helsingin seudun liikenne/ HSL), Helsinki
Başkent Bölgesi’ndeki ulaşım hizmetlerini sağlamaktadır.
Helsinki Başkent Bölgesi içinde dört belediye faaliyet göstermektedir: Helsinki, Espoo, Vantaa,
ve Kauniainen. 40.000 çalışanı bulunan Helsinki
Şehir Yönetimi, ülkedeki en büyük işveren kuruluş konumundadır.

Pazar Meydanı’nda yer alan Helsinki Şehir Meclisi Binası
(Helsingin kaupungintalo)
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Helsinki Belediyesi’nde liderlik ve belediye idaresi,
1 Haziran 2017’de belediye meclisinin onayıyla
yürürlüğe giren kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girmiş ve bu örgütsel reformla birlikte, belediye başkanı ve dört belediye başkan
yardımcısı makamlarını içeren yeni bir siyasi
yönetim sistemi benimsenmiştir. Ayrıca yeni düzenlemeyle birlikte, belediye idaresinde de idari
sektörlere dayalı yeni bir organizasyona geçilmiş, 31 belediye departmanı ve belediye işletmeleri, (1) Eğitim, (2) Kentsel Çevre, (3) Kültür ve
Eğlence ve (4) Sosyal Hizmetler ve Sağlık olmak
üzere dört sektör altında birleşmiştir.
Helsinki’de en yüksek karar organı belediye meclisidir. Meclis dönemi boyunca görev yapacak
olan belediye başkanı ve dört belediye başkan
yardımcısı meclis tarafından seçilmektedir. Ayrıca meclis, belediyenin organlarına ve en önemli
makamlarına da atamalar yapmaktadır.
Belediye başkanı, Belediye Yönetim Kurulu’na,
başkan yardımcıları ise sektör komitelerine başkanlık etmektedir. Belediye başkanı ve başkan
yardımcıları tam zamanlı olarak seçilmiş yetkililerdir.

• Belediye Meclisi
Helsinki Belediyesi’nin en yüksek karar organı olan
belediye meclisi, dört yılda bir yapılan yerel seçimlerle görev başına gelmektedir. Helsinki Belediye Meclisi’nde 85 daimi üye ve eşit sayıda
vekil üye bulunmaktadır.
Belediye meclisinin sorumlulukları, belediyenin
stratejilerinin, belediye hizmetlerinin taban
ücretlerinin ve belediyenin idari organizasyonunun temellerinin belirlenmesine dayanmaktadır. Belediyenin diğer organları ve en üst
düzey görevlileri, belediye meclisi tarafından
atanmaktadır. Belediye meclisi, belediye bütçesi dahil olmak üzere ana mali konular üzerinde,
sektörlerin ödenekleri ve belediye vergi oranları
konusunda karar vermektedir. Ayrıca, belediyenin temel planını ve en önemli yerel planlarını,
eğitim kurumlarının kurulmasını ve kapatılmasını ve belli sosyal yardım ve sağlık hizmetlerini
kararlaştırmaktadır.
Belediye meclisi, bazı yetkilerini Belediye Yönetim
Kurulu, komiteler, kurullar gibi belediyenin di-

Helsinki Belediye Başkanı Jan Vapaavuori

ğer organlarına aktarmıştır. Böylece, kentin ana
konularına ve genel gelişimine daha iyi odaklanabilmektedir.
Helsinki Belediye Meclisi’nde, Ulusal Koalisyon
Partisi (National Coalition Party) 25, Yeşiller Partisi (Green League) 21, Sosyal Demokrat Parti
(Social Democratic Party) 12, Sol İttifak (Left Alliance) 10, Finliler Partisi (Finns Party) 6, İsveç Halk
Partisi (Swedish People’s Party) 5, Merkez Parti
(Centre Party) 2, Hıristiyan Demokratlar (Christian Democrats) 2, Feminist Parti (Feminist Party)
1, Korsan Parti (Pirate Party) 1 sandalyeye sahiptir. Meclis üyelerinin %48’i kadın, %52’si erkektir.
İkinci Dünya Savaşı’dan 2000’lere kadar şehrin siyasal yaşamında, Ulusal İttifak Partisi ve Sosyal
Demokrat Parti etkinken, 2000’li yıllarla birlikte
Yeşiller Partisi de önemli bir siyasal aktör konumuna gelmiştir. 1920’lerden 2017’ye kadar Helsinki şehir yönetiminin başında şehir yöneticisi
(kaupunginjohtaja) sıfatıyla atanmış bir yönetici
bulunurken 2017’deki değişiklik sonrası şehir yönetiminin başında belediye başkanı (pormestari) bulunmaktadır. Helsinki şehir yöneticisi, aynı
zamanda devlet başkanı tarafından sadece Helsinki şehir yöneticisine verilen “yüksek belediye
başkanı” (ylipormestari) unvanını taşımaktadır.
Görev yapan son şehir yöneticisi, 2005’te yedi yıl
süreyle görev yapmak üzere, şehir meclisi tarafından atanmıştır. 1979-2017 arası göreve gelen
tüm şehir yöneticileri, Ulusal İttifak Partisi’ndendir. Görevdeki belediye başkanı, Jan Vapaavuori
(Ulusal İttifak Partisi), 2017 seçimleri sonrasında
göreve gelmiştir.
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• Denetim Kurulu (Audit Committee)
Denetim kurulu, 2017-2020 yılları arasında görev yapması için belediye meclisi tarafından Haziran 2017’de seçilmiştir. Kurul, Helsinki Belediyesi’nin ve
Şehir Grubu’nun (City Group), idari ve mali denetimini düzenlemek ve Yerel
Yönetim Yasası uyarınca bir değerlendirme yapmakla sorumludur. Kurulda 9 üye ve her üyenin kendi kişisel vekili bulunmaktadır. Denetim Kurulu,
doğrudan Belediye Meclisi’ne bağlıdır ve başkan ve başkan yardımcısının
belediye meclis üyesi olmaları gerekmektedir.
Kurul, belediye meclisinin (Denetçi’nin seçilmesi gibi) idari ve mali denetimlerle ilgili konularda karar almasına destek olmakta ve belediye ve Şehir
Grubu için belirlenen icrai ve mali hedeflerin yerine getirilip getirilmediğini her yıl değerlendirmektedir.
Ayrıca, belediyenin ve Şehir Grubu’nun denetimini de koordine eden kurul, belediyenin ve Şehir Grubu’nun idaresini ve finansmanını ve bunlarda
meydana gelen değişiklikleri takip etmekte, Şehir Grubu’nun bağlı şirket
ve kuruluşları için denetim planını onaylamakta ve onların denetçi pozisyonları için adayları belirlemektedir.

• Belediye Yönetim Kurulu (City Board)
Belediye Yönetim Kurulu, belediye başkanı, 4 başkan yardımcısı ve belediye
meclisi tarafından seçilen 10 üye olmak üzere toplam 15 kişiden oluşmaktadır. Belediyenin herhangi bir organının veya memurunun yetki alanına
girmeyen konularda karar veren Belediye Yönetim Kurulu, belediye idaresini yönetmekte, belediye meclisinin ele alması için konular hazırlamakta,
belediye meclisi kararlarının uygulanmasını denetlemekte ve kararların ve
kararların uygulanmasının yasallığını takip etmektedir. Kurul, belediyeyi
mahkemede temsil etmekte ve belediyenin çeşitli faaliyet alanlarında gerekli gördüğü hareketleri yapmaktadır.
Belediye Yönetim Kurulu, daha az önem verilen yerel şehir planları, kalkınma
için kara ve su alanlarının tahsisi ve Şehir Grubu şirketlerinin faaliyetleriyle
ilgili bazı konularda karar vermektedir. Kurul ayrıca, belirli konuları hazırlamaları veya yerine getirmeleri için komiteleri ve danışma kurullarını görevlendirmektedir.
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Belediye Yönetim Kurulu’nda Ulusal Koalisyon Partisi’nden 5, Yeşiller Partisi’nden 4, Sosyal Demokrat Parti’den 2, Sol İttifak’tan 2, İsveç Halk Partisi’nden
1 ve Finliler Partisi’nden 1 kişi yer almaktadır.

• Belediye Yönetim Kurulu Bölümleri
Belediye Yönetim Kurulu, , Şehir Grubu Alt Komisyonu ve Ekonomik Kalkınma Alt Komisyonu olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Şehir Grubu
Bölümü’nün görevi, Şehir Grubu’nun faaliyetlerini izlemek ve grubun bağlı
şirketleri ve kuruluşlarının Belediye Yönetim Kurulu tarafından belirlenen
hedeflere uygun olarak çalıştığını tespit etmektir. Grup, yüzü aşkın bağlı
şirket ve kuruluştan oluşmaktadır.

• Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcıları
Belediye başkanı, belediyeyi yönetmek ve Belediye Yönetim Kurulu’na başkanlık etmekle sorumlu olup belediye meclisi tarafından, başkan yardımcıları arasından, bir seçim dönemi boyunca görev alması için seçilmektedir.
Belediye Başkanı Jan Vapaavuori’nin ve Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Pia Pakarinen’in Ulusal Koalisyon Partisi’nden, Kentsel Çevreden Sorumlu
Başkan Yardımcısı ve Sosyal Hizmetler ve Sağlıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Yeşiller Partisi’nden, Kültür ve Eğlenceden Sorumlu Başkan Yardımcısı ise Sosyal Demokrat Parti’dendir.
Belediye, (1) Eğitim, (2) Kentsel Çevre, (3) Kültür ve Eğlence ve (4) Sosyal Hizmetler ve Sağlık olmak üzere dört sektörden oluşmaktadır. Belediye başkanı ve başkan yardımcıları, belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlamak adına,
her biri kendi sorumlu oldukları alanlarda belediye idaresini yönetmekte,
denetlemekte ve geliştirmektedir.

• Genel Müdürlük (Central Administration),
İdari Yönetim Bürosu (City Executive Office)
Helsinki Belediyesi İdari Yönetim Bürosu, Belediye Yönetim Kurulu’na bağlı
bir departman olup Belediye Meclisi, Belediye Yönetim Kurulu, Belediye
Başkanı ve Başkan Yardımcıları için planlama, hazırlık yapma ve yürütme
organı olarak çalışmaktadır. İdari Yönetim Bürosu; (1) Ekonomik Kalkınma,

(2)İdari Bölüm, (3)İnsan Kaynakları, (4) Hukuk Hizmetleri, (5) Ekonomi ve
Planlama Bölümü ve (6) Bilgi Teknolojisi ve İletişim olmak üzere altı bölümden oluşmaktadır. İdari Yönetim Bürosu’nun başında Genel Müdür (CEO)
Sami Sarvilinna bulunmaktadır.
İdari Yönetim Bürosu’na bağlı olarak çalışan İç Denetim Birimi; idari sistemin,
risk yönetim süreçlerinin sonuçlarının ve denetim yöntemlerinin verimliliğinin değerlendirilmesinden ve iç yönetim ve risk yönetimindeki iyileştirmelerden sorumludur.
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• Komiteler ve Kurullar
Komite ve kurullar, belediye meclisi tarafından dört
yılda bir seçilen siyasi organlar olup ilgili belediye departmanlarını veya belediye şirketlerini
yönlendirmek ve geliştirmekle sorumludurlar.
Belediye Meclisi, bir komitenin sorumluluklarını
bölümlere devredebilir. Örneğin, Sosyal Hizmetler Komitesi; Aile ve Sosyal Hizmetler Bölümü,
Hastane, Rehabilitasyon ve Bakım Hizmetleri
Bölümü ve Sağlık ve Madde Bağımlılığı Hizmetleri Bölümü’ne sahiptir. Aynı şekilde Eğitim
Komitesi, Fince Dili Bölümü ve İsveççe Dili Bölümü’ne sahiptir.
Komitelerin ve kurulların üyeleri ve yedek üyeleri,
Belediye Meclisi tarafından seçilir. Komite üyeleri, meclis üyesi olmak zorunda değildir. Her komitenin Belediye Yönetim Kurulu’nda bir temsilcisi bulunmaktadır. Ancak bu temsilci yalnızca
tartışmalara katılabilmekte, karar verme yetkisi
ise bulunmamaktadır. Komite toplantılarının
gündemleri ve kararları kamuya açık olup toplantılar halka kapalıdır.
Eğitim sektörü, (1) erken ve okul öncesi eğitim, (2)
kapsamlı okul eğitimi, (3) genel ortaöğretim ve
mesleki eğitim ve (4) İsveç Yetişkin Eğitim Merkezi Arbis’in de dahil olduğu İsveç dili eğitimi
olmak üzere dört alt bölümden oluşmaktadır.
Kentsel Çevre sektörü, (1) arazi kullanımı ve şehir
yapısı, (2) binalar ve kamusal alanlar, (3) hizmetler ve izinler olmak üzere üç alt bölümden oluşmaktadır. Kurtarma timi ve Helsinki Kentsel Ulaşım (HKL) belediye teşebbüsü bu bölüme dahil
olan organizasyonel birimlerdir.

Kültür ve Eğlence sektörü, (1) kültür, (2) gençlik
ve (3) spor olmak üzere üç alt bölümden oluşmaktadır. Kültür bölümü, Kültür Bürosu, Helsinki
Sanat Müzesi (HAM), Helsinki Şehir Müzesi, Helsinki Filarmoni Orkestrası ve Helsinki Kent Kütüphanesi’nden oluşmaktadır.
Sosyal Hizmetler ve Sağlık sektörü ise (1) aile ve
sosyal hizmetler, (2) sağlık ve madde bağımlılığı
hizmetleri, (3) hastane, rehabilitasyon ve bakım
hizmetleri olmak üzere üç alt bölümden oluşmaktadır.

• Çalışma Grupları ve Danışma Kurulları
Çalışma grupları, Belediye Yönetim Kurulu tarafından kendi görev süresini geçmeyecek şekilde geçici ve süreklilik arz eden görevleri yerine
getirmek üzere atanan kişilerden oluşmaktadır.
Personel Fonu Çalışma Grubu, Tarih Çalışma
Grubu, Sokak, Yer ve Kurum Adları Çalışma Grubu, Yönetmelik Çalışma Grubu, İstihdam Çalışma Grubu, Spor Ödülü Çalışma Grubu, Eşitlik
Çalışma Grubu, Seçimlere Hazırlık Çalışma Grubu gibi...
Danışma kurulları ise belirli bir konuyu araştırmak ya da hazırlamak ya da belirli bir faaliyeti
izlemek için Belediye Yönetim Kurulu tarafından
atanan kişilerden oluşmaktadır. İş Geliştirme
Danışma Kurulu, Enerji Verimliliği Danışma Kurulu, Helsinki Belediyesi ve Helsinki Üniversitesi
İşbirliği Danışma Kurulu, Konut Danışma Kurulu,
Helsinki Hayvanat Bahçesi ve Helsinki Üniversitesi Danışma Kurulu, Göçmenlik ve Entegrasyon
Danışma Kurulu, Kurtarma Hizmetleri Danışma
Kurulu, Polis Danışma Kurulu, Sağlıklı ve Güvenli
Kent Danışma Kurulu gibi...

Helsinki Sanat Müzesi
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Sosyal Hizmetler
• Hizmet Planı
Yetişkinler için sosyal hizmet ekibi, önce kişinin
mevcut durumunu belirlemekte, daha sonra da
kişiyle birlikte bir hizmet ve destek planı hazırlamaktadır. Yurttaşların kendi hizmet planlarını
oluşturmaları için oturdukları bölgedeki yetişkinler için sosyal hizmet ekibiyle iletişime geçmeleri gerekmektedir. 30 yaşından küçük ve 30
yaşın üzerindeki insanlar için ayrı ekipler mevcuttur.
Yetişkinler için sosyal hizmet ekibi, bireylere, ailelere ve gruplara, işsizlik, aile yaşamı, ekonomi
ve kriz durumlarıyla ilgili sorunlarda yardımcı
olmaktadır. Hedef odaklı ortak çalışma, bilgi,
danışma ve isteğe bağlı ve önleyici sosyal destek hizmetleri sunularak kişilerin desteklenmesi
amaçlanmaktadır. Ekipler ayrıca, kişilerin konut
danışmanlığı, mali danışmanlık ve borç danışmanlığı, istihdam ve rehabilitasyon amaçlı aktiviteler gibi hizmetlerden yararlanmasına da
yardımcı olmaktadır.
Yaşlı bir kişinin hizmet ihtiyaçlarının kapsamlı değerlendirmesi, yaşlı birey ve gerekirse yaşlı bireyin akrabası, yakın arkadaşı veya ona atanan bir
veli ile birlikte yapılmaktadır. Hizmet ihtiyaçlarını değerlendirirken, yaşlı kişinin fiziksel, algısal,
zihinsel ve sosyal yetenekleri güvenilir araçlar
yardımıyla kapsamlı olarak değerlendirilmekte

ve buna ek olarak, çevrenin erişilebilirliği, yaşamsal güvenliği ve yerel hizmetlerin bulunup
bulunmadığı belirlenmektedir. Değerlendirme
kapsamlı bir deneyime ve sosyal refah ve sağlık
alanında mesleki yeterliliğe sahip bir çalışan tarafından gerçekleştirilmektedir.
Engelliler için hizmet planı ise, engelli kişinin mevcut durumu, işlevsel kabiliyetleri ve destek ihtiyacıyla ilgili açıklamaları içermektedir. Buna ek
olarak, mevcut hizmetler, onların uygulanma
yöntemi ve yeni hizmetlere duyulan ihtiyaçlar
da planda yer almaktadır. Hizmet planını engelliler için sosyal hizmet ekibinden bir sosyal hizmet uzmanı derlemektedir.

• Gelir Desteği
Gelir desteği ödemeleri, mali sıkıntılar yaşayan insanlar veya aileler için geçici ödenek olarak tasarlanmıştır. Gelir destek ödemeleri, yazılı veya
çevrimiçi başvuru yoluyla uygulanmaktadır.
Kişinin gelir, gider ve varlıkları, kişi tarafından
teslim edilen belgeler temel alınarak incelenmekte, gerekirse, kişiden ek açıklamalar talep
edilmektedir. Gelir desteği ödemeleri, Gelir Desteği Kanunu’nda onaylanan gelir ve giderlerin
farkı temel alınarak belirlenmektedir. Ek ve önleyici gelir desteği ödemelerinin verilmesine ilişkin kararları sosyal hizmet uzmanları ve sosyal
danışmanlar almaktadır.

• Mali Danışmanlık ve Borç Danışmanlığı
Mali danışmanlık ve borç danışmanlığı kapsamında, kişilere, mali işler ve borçların yönetimi ve
hane halkı bütçelemesi ile ilgili konularda bilgi

ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Amaç,
borçluya finansal ve borç durumuyla ilgili olası tüm çözümleri bulmasına yardımcı olmaktır.
Hizmet kapsamında borçluya, alacaklılarla bir
çözüm üzerinde anlaşma şansını gözden geçirmesi, kredi borcunun yeniden yapılandırılması
için başvuru hazırlanması, gerekli belgelerin temin edilmesi, onaylanan ödeme planının izlenmesi ve değiştirilmesiyle ilgili borçluya rehberlik
edilmesi gibi konularda yardımcı olunmaktadır.

• Engellilere Yönelik Hizmetler
Engellilere yönelik hizmetler, evde bakım konusunda rehberlik, kurumsal hizmetler, konut ve
aile bakımı hizmetleri, günlük aktiviteler, destekli istihdam hizmetleri, koçluk ve kayıt dışı bakım desteği gibi faaliyetleri kapsamaktadır.
o Adaptasyon Koçluğu
Adaptasyon Koçluğu, engellilikten kaynaklanan
problemlerin en aza indirgenerek sosyal rehabilitasyon sağlanması amacıyla bireysel ya da
grup olarak gerçekleştirilen etkinliklerdir. Katı-
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lımcının, sosyal becerilerini geliştirmesi ve gündelik hayatında engelinin neden olduğu sorunları hafifletmesi amaçlanır. Bireysel adaptasyon
koçluğu, işaret dili öğretimi, hareket kabiliyetiyle ilgili yönlendirmeler veya konut eğitimi gibi
çeşitli hizmetleri içermektedir. Hizmet, kişinin
engeline yönelik olup doktor veya diğer uzmanların beyanlarına dayanılarak belirlenmektedir.
o İletişim Eğitimi
İletişim eğitimi, konuşmayı destekleyen veya konuşmanın yerini alan işaret dili veya iletişim yöntemlerini öğretmeyi ifade etmektedir. Engellilik
Hizmetleri Yasası’na dayalı olarak adaptasyon
koçluğu kapsamında düzenlenmekte olan iletişim eğitimi, engelli kişinin yakın arkadaşları
ve akrabaları ile iletişim kurmasını sağlamayı
amaçlamaktadır. Eğitim, işitme veya işitme ve
görme engelli kişilere, konuşma engeli olanlara
ve bu kişilerin yakın arkadaşlarına ve akrabalarına verilmektedir.
o Apartman Tadilatları
Genel olarak tadilatlar, ücretsiz olarak, kapı eşikleri
ve küvetlerin kaldırılarak duş alanı oluşturulmasını, tekerlekli sandalye rampalarının yapılmasını, destek aparatlarının takılmasını ve kapıların
genişletilmesini içermektedir. Amaç, engelli ve
yaşlı bireylerin mümkün olduğunca kendi evinde kalması ve bağımsız olarak yaşamasıdır.
o Zihinsel Engelliler İçin Destek Görevlisi
Hizmet, sosyal ilişkileri oluşturmak ve sürdürmek
için destek ihtiyacı duyan zihinsel engelliler için
tasarlanmıştır. Amaç, kişinin hobi ve eğlence

amaçlı faaliyetlere katılma şansını artırmaktır.
Destek görevlisi, engelli kişiye, alışveriş, çeşitli
hizmetler ve hobiler konusunda yardımcı olmakta veya sadece onunla sohbet edip birlikte
dışarıya çıkmaktadır.
o Zihinsel Engelliler İçin Destekli, Rehberli ve Desteklenen Konut
Grup evleri, engelli kişilere destekli, rehberli ve
desteklenen konutlar sağlamaktadır. Konut seçeneklerini değerlendirirken, kişinin günlük hayatta yardım, bakım, rehberlik ve destek ihtiyacı
dikkate alınmaktadır. Grup evleri çalışanları evde
yaşayan herkese yardımcı olmakta, rehberlik etmekte, yardım etmekte ve bakmaktadır. Amaç,
kişinin kendi kaderini tayin hakkı ve eşitlik hakkını teşvik etmektir; böylece kiracı, durumunun
izin verdiği şekilde bağımsız olarak günlük yaşamını idame ettirmektedir.
Destekli konut, günlük aktiviteler için büyük ölçüde yardım, bakım, rehberlik ve destek isteyen
kişiler için uygundur. Destekli konutta, 24 saat
gözetim bulunmaktadır, bu da personelin yardım ve desteğinin her zaman mevcut olduğu
anlamına gelmektedir.
Rehberli konut, günlük aktiviteler için biraz yardım, bakım, rehberlik ve destek isteyen kişiler
uygundur. Rehberli konutta 24 saat gözetim
sağlanmaz. Kişiler genellikle akşamları ve hafta
sonları için günlük yardım, destek ve rehberlik
almaktadır.
Desteklenen konut, günlük faaliyetlerinde büyük
ölçüde bağımsız olan kişiler için uygundur. Evde

bakım hizmeti sunan bakıcılar gibi grup evleri
çalışanlarından ya da diğer sosyal hizmet uzmanlarından yararlanarak rehberlik ve destek
hizmeti sunulmaktadır.
Grup evleri, ikamet eden kişilere, onların kişisel
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konutlarında ya da paylaşımlı alanlarda günlük
yemekler sunmaktadır. Bu konutlarda oturan kişiler, kendilerine tahsis edilen konut alanı veya
paylaşımlı konutun kendi üzerine düşen kısmı
için Mülkiyet Merkezi tarafından belirlenen kira
bedelini ödemektedir. Buna ek olarak, kişilerden, temel gider ve yemek masraflarını içeren
yaşam masrafları tahsil edilmektedir. Grup evlerindeki çoğu sakinin finansal konularda ilgilenmesi için atanmış bir mütevelli bulunmaktadır.
Mali konuların yönetimi mütevelliyle kararlaştırılmaktadır.
Konut sakinlerine boş zaman etkinlikleri, genel
etkinlikler ve sosyal ilişkilerin sürdürülmesi konularında destek ve eğitim verilmektedir. Konut evlerinde yaşayan kişiye en uygun iletişim
yöntemleri, onunla etkileşim kurmak için kullanılmaktadır. Sosyal Hizmetler ve Sağlık Departmanı engelli yetişkinlere yönelik otuzdan fazla
grup evine sahiptir. Buna ek olarak, belediye,
özel hizmet sağlayıcılardan konut hizmetleri satın almaktadır.
o Engellilere Yönelik Günlük Aktiviteler
Engelli bireylerin, bağımsız yaşamasını, katılımını
ve sosyal etkileşimini destekleyen günlük aktiviteler ev dışında ve hafta içleri düzenlenmektedir. Amaç, ağır engeli bulunan kişinin kendi
evinde yaşaması ve psikolojik, fiziksel ve sosyal refahının yükseltilmesinin yanı sıra sosyal
etkileşiminin kolaylaştırılması ve gerektiğinde
yakınları için destek sağlanmasıdır. Günlük aktiviteler; günlük hareketlerin ve kendine nasıl
bakılacağının öğretilmesi, ruhsal destek ve et-

kileşim, rehberli etkinlikler, kulüp etkinlikleri,
geziler ve yemek servisini içeren düzenli bir
günlük program sağlamaktadır.
o Günlük Hareketleri Gerçekleştirebilmek İçin Gerekli Olan Ekipman ve Cihazlar
Bu destek, sakatlık veya hastalıktan ötürü, hareket
etmek, iletişim kurmak, ev işleriyle uğraşmak ve
rekreasyonel faaliyetlerde bulunmak için sağlık
hizmetleri tarafından ödenmeyen bir ekipman
ya da cihaza ihtiyaç duyan kişilere yönelik olarak
tasarlanmıştır. Ekipman ve cihazlar çoğunlukla
kişiye kalıcı olarak verilmekte, bu durumda kişi
cihazın veya ekipmanın makul satın alma fiyatının %50’sini ödemektedir. Bazı durumlarda,
ekipman ya da cihaz müşterinin kullanımına
geçici olarak verilmekte, bu durumda kişi herhangi bir ücret ödememekte, ancak artık ihtiyaç
duymadığı durumda ekipman ya da cihazı belediyeye geri vermesi gerekmektedir.
o Kişisel Yardım
Kişisel yardımcı, ileri derecede fiziksel engeli bulunan kişilere, günlük faaliyetlerinde, rekreasyonel faaliyetlerde, toplumsal katılımda ve
toplumsal etkileşimlerde yardımcı olmaktadır.
Kişisel yardım verilmesi hizmet planına dayanmakta olup icra metodu ve yardım saatlerine
ilişkin karar, kişilerin durumuna özgü olarak belirlenmektedir. Kişisel yardıma olan ihtiyacı bir
sosyal hizmet uzmanı değerlendirmekte olup
karar için, yardım ihtiyacının sürekliliği üzerine
bir doktor görüşü gerekmektedir.
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• Çocuk refahı
Çocuk refah hizmetlerinin amacı, çocuk haklarını
güvence altına almak ve ebeveynleri ve diğer
vasileri çocuk yetiştirme görevlerinde desteklemektir. Hizmetlerin birincil amacı, çocukların ve
gençlerin kendi evlerinde büyümelerini ve gelişmelerini sağlamaktır.
o Çocuk Refahı Hizmetleri: Aile Grup Toplantısı
Aile grup toplantısı, ailelerin, çocuk refahı hizmetlerine etki etmesine ve çocuğun veya gencin
yaşamında etkili bir şekilde rol almasına imkan
tanımaktadır. Aile grup toplantısında, çocuğun
ailesi ve yakınları, çocuğun veya gencin ihtiyaçlarını ve kaynakları göz önüne alarak, onun
gelişimini nasıl sağlayacaklarını tartışmak ve
planlamak için bir araya gelmektedir. Toplantıda, çözüm isteyen konular belirlenmekte, ailenin ve Aile ve Sosyal Hizmetler Departmanı’nın
kaynakları bir araya getirilmekte, bireysel durumlara yönelik tüm mevcut destekler ortaya
koyulmakta ve çocuğun veya gencin durumunu değiştirmeye yönelik mümkün olduğunca
somut bir plan için birlikte karar verilmektedir.
Amaç, çocuk veya genç için koruma ve bakım
konusunda ortak, somut bir plan oluşturmaktır.
Bu süreçte, aileye ve çevresine konuyla ilgili gerekli tüm bilgiler verilmekte ve planı uygularken
çocuğa ve yakınlarına hangi noktalarda destek
verilebileceği açıklanmaktır.
o Çocuk Yurdu
Çeşitli yaşlardan çocuklar evde ebeveynleriyle
birlikte yaşayamayacakları durumlarda çocuk

yurtlarına yerleştirilmektedir. Çocuğun bir çocuk yurduna yerleştirilebilmesi için, toplumsal
çocuk bakımı hizmetlerinden bir sosyal hizmet
uzmanıyla işbirliği yapılması gerekmektedir.
Çocuk yurdunda bakımın amacı, yerleştirilen
çocuklara dengeli ve farklı bir gelişimin yanı sıra
güvenli ve ilham veren bir büyüme ortamı sağlamaktır. Bir çocuk yurdunda geçici veya uzun
süreli olarak kalmak mümkündür. Kalma süresi
çocukların ihtiyaçlarına ve ailenin durumuna
bağlı olarak değişebilir. Bazı çocuk yurtlarının
bünyelerinde kendi okulları bulunmaktadır. Çocuk yurdunda, düzenli günlük ritim, yemekler
ve yeterli ve huzurlu uyku gibi çocukların temel
ihtiyaçları ve refahıyla ilgilenilmektedir. Çocuğun yurtta kaldığın süre boyunca okulu devamı
sağlanmakta ve gerektiğinde başka destekler
de sunulmaktadır. Çocuk, yurda yerleştirildiğinde bakım ve büyüme planı hazırlanmakta, ayrıca, çocuğa öncelikle kendi bakımını üstlenecek
ve her konuda kendisine yardımcı olacak bir yetişkin atanmaktadır.
o Profesyonel Aile Evinde Çocuk Bakımı
Özel bakım gerektiren çocuklar ve gençler, profesyonel aile evlerine yerleştirilmektedir. Profesyonel bir aile evinde, koruyucu ailelerin en az bir
tanesi, yerleştirilen çocuklarla ilgilenerek evde
tam zamanlı olarak kalmaktadır ve bir ebeveynin sosyal bakım, pedagoji veya sağlık bakımı
konusunda eğitim almış olması gerekmektedir. Aynı anda üç ya da dört çocuk belediyenin
profesyonel aile evlerine yerleştirilebilmektedir.
Belediye profesyonel aile evleri, belediye tara-

Helsinki Kent Profili (Finlandiya)
fından tahsis edilen binalarda faaliyet göstermektedir. Profesyonel aile bakıcılarını eğitmek
için yıllık eğitimler ve rehberlik sağlanmaktadır.
• Aile Danışma Bürosu
Aile danışma bürosu 0-17 yaş grubundaki çocuklara ve ailelerine hizmet vermektedir. Aile danışma bürosundan, bir çocuğun veya genç bir kişinin gelişimi ve yetiştirilmesi, sorunlu aileler ve
ani kriz durumlarıyla ilgili yardım almak mümkündür. Hizmet, her ailenin ihtiyaçlarını dikkate
alarak bir değerlendirmeden sonra planlanmakta ve uygulanmaktadır. Multidisipliner ekibin
çalışanları; sosyal hizmet uzmanları, psikologlar
ve çocuk psikologlarından oluşmaktadır.
• Çocuklu Aileler İçin Ev Hizmetleri
Çocuklu aileler için ev hizmetleri, değişen çeşitli
yaşam koşulları için evde sağlanan desteklerden oluşmaktadır. Hedef, ailenin gündelik yaşamı, çocuk bakımı ve yetiştirilmesi ve temizlik
konularında somut ve sistematik bir destek sağlamak yanında rehberlik ve tavsiyelerde bulunmaktır. Çocuklu aileler için ev hizmetleri; ailevi
bir durum, stres, hastalık, doğum, engellilik veya
başka bir nedenden dolayı geçici olarak sağlanmaktadır. Hizmet kapsamında, çalışmanın amaç
ve yöntemlerini tanımlayan bir aile planı hazırlanmakta, planın uygulanması düzenli olarak
aileyle birlikte değerlendirilmektedir. Ev hizmeti
bir ücret karşılığında sağlanmakta olup ücret,
ailenin gelirine ve aile üyelerinin sayısına bağlı
olarak tanımlanmaktadır.

• Yaşlılara Yönelik Günlük Aktiviteler
Günlük aktiviteler; rehabilitasyonu destekleyen ve
yaşlıların işlevsel yeteneklerini, zihinsel çevikliğini ve sosyal ilişkilerini güçlendiren önleyici
faaliyetlerdir. Günlük aktivitelerin ana amacı,
yaşlıların evde yaşamalarını sağlamak ve bağımsızlıklarını sürdürmelerine katkı sunmak için
hafıza bozukluğu olan ve/veya aile tarafından
bakılmakta olan yaşlıları desteklemektir. Buna
ek olarak, günlük aktiviteler, yaşlıların yakınlarının ve bakıcılarının refahına da katkıda bulunmaktadır.
Gün faaliyetleri amaç odaklıdır ve bu nedenle
her birey için bir kişisel bakım ve hizmet planı
yapılmaktadır. Yaşlı bireyin işlevsel yetenekleri,
günlük egzersizler, açık hava etkinlikleri ve sosyo-kültürel etkinlikler aracılığıyla korunmaktadır.
• Yaşlılara Yönelik Günlük Aktiviteler İçin Hizmet
Kuponu
65 yaşından üstündeki kişiler, günlük aktiviteler
için yazılı başvurularını, yaşadıkları bölgelerinin
sosyal ve yerel çalışma birimine sundukları takdirde, kişilerin günlük aktivite ihtiyaçları sosyal
çalışmacılarla birlikte belirlenmekte ve kişilere
belediye tarafından sunulan günlük aktivitelerde kullanabilecekleri hizmet kuponu verilmektedir. Günlük 50 € değerinde olup, günlük aktivite yerlerine ulaşımı içermeyen ve günlük 65 €
değerinde olup, kişinin ve refakatçisinin ulaşımını da içeren iki kupon seçeneği bulunmaktadır.
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• Evde Bakım
Evde bakım hizmetleri, evde yaşayan kişilerin yemek yeme, banyo yapma, giyinme, yataktan
kalkma, yürüme, tuvalete gitme ve temizlik gibi
günlük işlerinde tek başlarına gerçekleştirmekte
zorluk çektikleri faaliyetlerde destek sağlamaktadır. Ayrıca kişilere evlerinde sağlık ve tıbbi tedavi hizmeti de sunulmaktadır.
• Yaşlılar İçin Uzun Süreli 24 Saat Bakım ve Tedavi
Uzun vadeli 24 saat bakım; korunaklı konutlar veya
kurumsal bakım yoluyla düzenlenmektedir. Yaşlılar için konut hizmetleri, kurumsal bakımdan
yavaş yavaş yaşlı kişinin kendi evinde ya da bir
grup evindeki bir ya da iki kişilik odada yaşadığı,
mevcut gereksinimleri daha iyi karşılayan daha
kişisel korunaklı konutlara doğru ilerlemektedir.
Dairelerde bir yatak, şilte ve aydınlatma sunulmakta, kişiler istedikleri şekilde dairelerini döşeyip süsleyebilmektedir. Hizmet için başvuran
kişinin hizmet gereksinimi; işlevsel yetenekleri
ve sağlık durumunun yanı sıra 24 saat bakım ihtiyacı ile ilgili diğer faktörler gözden geçirilerek
değerlendirilmektedir. 24 saatlik bakım, ‘atanan
bakıcı’ modelini kullanmaktadır.
• Yaşlılar İçin Kısa Vadeli Kurumsal Bakım Hizmetleri
Kısa süreli bakım, evde yaşayan yaşlıların ve aynı
zamanda sürekli bakıcılık faaliyeti yürüten kişilerin refah düzeyini desteklemeyi . Hizmet öncelikli olarak 65 yaşın üstünde, bakıcısının tatil
süresi boyunca geçici olarak 24 saat kurumsal
bakıma ihtiyaç duyan kişilere yönelik tasarlanmıştır.

• Yaşlılar İçin Kurumsal Bakım (Huzurevi)
Kurumsal bakım; günlük rutinler, rehabilitasyon,
destek ve rehberlik, rekreasyonel aktiviteler,
sağlık hizmetleri ve tedaviler için yardımı içermektedir. Hizmet, yaşlılar ve 65 yaş altı pekçok
hastalığı bulunan insanlar için tasarlanmıştır.
• Kayıt Dışı Bakım İçin Destek
Kayıt dışı bakım, bir aile bireyinin veya yakınının
yardımıyla, yaşlı, engelli ya da hasta bir kişinin
kendi evinde tedavisini ve bakımını ifade etmektedir. Kayıt dışı bakıma verilen destek, bakımı üstlenen kişilere verilen destekleri, bakım
için ödemeleri ve diğer destekleyici hizmetleri
içermektedir. Kayıt dışı bakıcılara, kısa süreli bakım, günlük yarı zamanlı bakım, ayda 8 saatlik
evde yardım hizmeti, özel ihtiyaçları olan çocuklar için çocuk bakımı hizmeti gibi çeşitli hizmetler yoluyla destek verilmektedir. Bakımı üstelen
kişinin tatile çıktığı durumlarda, belediye birimlerinde ya da anlaşmalı kurumlarda kısa süreli
bakım ya da yarı zamanlı bakım sağlanmaktadır.
Kayıt dışı bakım için destek alan bir bakıcı, herhangi bir takvim ayı için en az üç gün izin hakkına sahiptir. Aktivite Merkezleri, kayıt dışı bakıcıları teşvik etmek ve desteklemek adına, ailelere
tavsiye ve rehberlik, uzman hizmetler, eğlence
aktiviteleri ve çeşitli gruplara ücretsiz katılım
fırsatı sunmaktadır. Elektronik refah ve sağlık
kontrolü yardımıyla, kayıt dışı bakıcı refah ve
sağlık konularında bilgi alabilmekte, kontrollerden sonra, kilo kontrolü, sigarayı bırakma, alkol
tüketimini azaltma, stres kontrolü, uyku koçluğu, egzersiz programları gibi elektronik koçluk
programlarına katılabilmektedir.

Helsinki Kent Profili (Finlandiya)
• Topluluk Merkezleri
Topluluk merkezleri herkese açıktır ve bölgede
ikamet edenlerin güzel vakit geçirip birbirleriyle tanışmaları için oldukça uygun yerlerdir.
Topluluk merkezlerinde, bir şeyler yiyip içmek,
günlük gazeteleri okumak, bilgisayar ve internet bağlantısını kullanmak, rehberli egzersizlere
katılmak, sanat ve el işi faaliyetleriyle uğraşmak
mümkündür. Merkezler, her yaştan insana çeşitli
aktiviteler sunmaktadır.
Topluluk merkezlerinde, kullanılmayan eşyaların
değerlendirilmesi için bit pazarı günleri ya da
geri dönüşüm etkinlikleri, korolar, atölyeler, tiyatro gösterileri ve geziler gibi çeşitli etkinlikler
düzenlenmektedir. Topluluk merkezleri, farklı kültürlerden insanların birbirlerini tanıması
ve birbirlerinden bir şeyler öğrenmesi için de
önemli entegrasyon yerleridir. Bu amaçla, göçmen tartışma grupları, akran desteği ve dil ve
kültür çalışmaları sunan topluluk merkezleri,
göçmen kadınlara iş arayışında rehberlik, danışmanlık ve destek de vermektedir.
Hizmetler ücretsizdir. Ücretler, alan kiralamalarda
veya faaliyetlerle ilgili materyal ve diğer masraflar için tahsil edilmektedir.

• Hizmet Merkezleri
Evde yaşamayı sürdürmeye, sosyal dışlanmayı önlemeye ve yalnızlığı hafifletmeye destek olmayı
amaçlayan Hizmet Merkezleri; hizmet rehberliği, akran grupları, gönüllü çalışmalar, hobi faaliyetleri, rekreasyonel faaliyetler, el sanatları,
egzersiz, gezi programları ve programlı etkin-

likler sunmaktadır. Hizmet merkezleri, sosyal
ve rekreasyonel faaliyetler ile önleyici rehabilitasyon faaliyetlerine ihtiyaç duyan emekli veya
işsiz yurttaşlara yönelik tasarlanmıştır. Tüm Hizmet Merkezleri, kent sakinlerinin kullanımına
açık bilgisayarlar ve internetle donatılmıştır. Her
Hizmet Merkezi’nde, tansiyon ölçümü, görme
testi, ağırlık kontrolü, sağlıkla ilgili web sitelerine ve sağlık, egzersiz, ve diyetle ilgili materyallere erişim imkanı sunan kendi kendine bakım
istasyonları bulunmaktadır. Ayrıca, kütüphane,
çamaşırhane, spor salonu, evde yeterli banyo
imkanına sahip olmayanlar için sauna gibi çeşitli alanlar mevcut olup masaj, ayak bakımı ve
kuaför hizmetleri de sağlanmaktadır.
Birçok Hizmet Merkezi, özellikle Noel ve Paskalya
mevsiminde satış etkinlikleri düzenlemektedir.
Bu etkinliklerde katılımcılar kendi ürünlerini ve
eşyalarını satabilmekte, buna ek olarak, kişilerin
ikinci el eşyalarını sattıkları bit pazarı etkinliklerine de yer verilmektedir. Ayrıca Hizmet Merkezleri’nde dil kursları, tartışma grupları, korolar, tiyatrolar, tiyatro kulüpleri, şiir ve edebiyat
tartışma grupları gibi çeşitli kulüp ve kurslar da
mevcuttur. Hizmet merkezlerinin faaliyetleri ücretsiz olup katılımcıların geçerli bir Hizmet Merkezi Kartı’na sahip olması gerekmektedir.

• Topluluk Çalışması
Topluluk çalışması, sakinlerle, bölgedeki şirketlerle, farklı organizasyonlarla ve yetkililerle işbirliği
içinde bir kentsel bir alanın geliştirilmesine sürekli bir katkı sunmayı amaçlamaktadır. Belirli
bir otoritenin sorumluluğunda olmayan kaygı-
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lar ve gelişme ihtiyaçlarıyla ilgili bölge sakinlerinin iletileri, işbirliği ağları ve yurttaş toplantılar
aracılığıyla ele alınmaktadır. Sorunun rahatsızlık
derecesi veya büyüklüğünün yanı sıra, belli bir
aktör tarafından çözülme potansiyeli ve birisinin
konuyla ilgilenip ilgilenmediği tartışılmaktadır.
Eğer sorunun çözümü birkaç aktörün işbirliğini
gerektiriyorsa, topluluk çalışması, ilgili aktörleri
arayıp bulmak ve bir araya getirmek için harekete geçmektedir. Bir bölgenin rahatlığını, güvenliğini ve refah seviyesini artırmak isteyen
yurttaşlar bir topluluk çalışanıyla iletişime geçmektedir.

• Alanda Sosyal Yardım Hizmeti
Sokaklarda, alışveriş merkezlerinde ve topluluk
merkezlerinde olduğu kadar diğer kamusal
alanlarda da gerçekleştirilen alanda sosyal yardım hizmeti, yardıma ihtiyacı olan kişilere rehberlik sunmayı ve onları doğru hizmetlere yönlendirmeyi içermektedir. Alanda sosyal yardım
hizmeti, sokakta yaşayan insanlar ile hizmet
kapsamı dışında kalan kişilere yöneliktir.
Alanda sosyal yardım hizmeti kapsamında, sosyal
hizmet çalışanları, bölgedeki çeşitli olgulara dikkat ederek, yerel sakinlerin ve işletmelerin çağrılarını dinlemekte ve bölgedeki ağlarla iletişim
kurmaktadır.
Alanda sosyal yardım hizmeti, sokak koşullarında hızlı bir durum değerlendirmesi yapmayı
ve ilgilenilmesi gereken konuları sosyal yardım
ihtiyacı olan kişiyle tartışıp planlayarak önceliklendirmeyi gerektirmektedir. Alanda sosyal yardım hizmeti, kişi için en iyi olanı hesaba katarak,

kişinin ihtiyaçlarının karşılanmasını, saygıyla
muamele görmesini ve hak ettiği hizmetleri alabilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

• Evsizlere Yönelik Araştırma
Sokakta yaşayan insanlar hakkında yurttaşlardan
ve birlikte çalıştıkları diğer kurumlardan bildirim
alan sosyal hizmet çalışanları, evsiz insanlarla
temas kurmakta ve onların hizmet ihtiyaçlarını
değerlendirmektedir. Evsiz durumda onlarlar,
kendileri için uygun mevcut hizmetleri bulma
konusunda yardım almakta ve gerekirse sosyal
hizmet çalışanı hizmetlere ulaşma konusunda
onlara eşlik etmektedir. Evsiz kişi, herhangi bir
yardımı kabul etmek istemiyorsa, düzenli temas
sağlanarak ve durumu gözlemlenmektedir.

• Evsizlere Yönelik Konut Desteği
Konut ve yaşam yönetimi becerileri konusunda
desteğe ihtiyaç duyan 18 yaşın üzerindeki evsiz
kişiler için desteklenen paylaşımlı dairelerde,
desteklenen evlerde ve küçük dairelerde rehabilite edici konut imkânı sunulmaktadır. Sosyal
hizmet görevlileri, paylaşılan dairelere ve desteklenen evlere ev ziyaretlerinde bulunmaktadır. Küçük daireler ise kendine yeten yaşam için
tasarlanmıştır, ancak kiracılar taşındıklarında
sosyal hizmet görevlileri tarafından sağlanan
ev ziyaretleri ve düzenli toplantılar gibi destek
hizmeti alabilmektedir. Ayrıca evsizlerin Hizmet
Merkezleri’nde geçici olarak konaklama, yemek,
duş, çamaşırhane, danışma ve sağlık hizmetlerinden faydalanmaları mümkünüdür.
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• Gönüllü Faaliyetler
Gönüllü çalışma, hizmetlerin yerini almaktan ziyade onları tamamlayan faaliyetlerdir. Gönüllü
faaliyetler, sıradan bir kişinin becerileriyle, ücretsiz olarak, hizmet alan kişinin ihtiyaçları doğrultusunda ve uzman kişilerin yönlendirmesiyle
gerçekleştirilmektedir. Gönüllü çalışan kişilerin,
gönüllü görevlendirme ve görev alanına gidiş
ve dönüş sırasında geçerli olan kaza sigortaları
bulunmaktadır. Gönüllü çalışmaya başlamadan
önce yetkili kişilerle oryantasyon toplantısı yapılmakta ve kişi için en uygun faaliyetler ve çalışma zamanları birlikte belirlenmektedir. Herkes
gönüllü faaliyetlerde bulunabilmektedir.
• Yaşlılarla gönüllü olarak çalışmak, yürüyüş arkadaşı olmak, ziyarette bulunup sohbet etmek,
günlük gazeteleri okumak, bilgisayar öğretmenliği yapmak, doktor randevusunda veya
diğer hizmetlerde eşlik etmek gibi çeşitli faaliyetleri içermektedir.
• Engellilerle gönüllü olarak çalışmak, onlara gezintilerde eşlik etmeyi, tekerlekli sandalyelerini
itmeyi, sanat, el işi, yemek, spor, müzik veya
hikaye gruplarına aktif katılımlarını kolaylaştırmayı, konuşabilecekleri bir arkadaş olmayı kapsamaktadır.
• Kültür arkadaşı, belediye tarafından eğitilen
gönüllülerden oluşmaktadır. Kültür arkadaşının
faaliyetleri, kültürel bir etkinliğe katılmak isteyen engelli bireyler, yalnız gitmek istemeyenler
ya da yalnız gitmekte zorlananlara destek sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Kültür arkadaşı,
kişiye eşlik etmekte, gösteri için bilet ayırtmak-

ta ve gerekirse kişinin etkinliğe gitmesine ve
eve geri dönmesine yardımcı olmaktadır.
• Çalışma grubu eğitmeni, gönüllü olarak, hizmet merkezlerinde ya da günlük aktivitelerde,
sanat, el işi, koro, müzik, oyun ve egzersiz gibi
faaliyetlerde yardımcı olmaktadır.
• Gönüllü arabuluculuk faaliyetlerinin amacı,
suçlardan ve anlaşmazlıklardan kaynaklanan
çatışma durumlarını incelemek ve çözmek için
bir seçenek sağlamaktır. Arabuluculuk, tüm taraflar için gönüllü, tarafsız, ücretsiz ve gizlidir.
Arabuluculuk bürosu, suç ve uyuşmazlık vakalarında arabuluculuk yapmaları için gönüllü
arabulucuları eğitmektedir. Arabuluculuk görevlilerinin amacı, taraflar arasında gerçekleşen olayın tartışıldığı tarafsız bir zemin hazırlamaktır. Arabuluculuk süreci boyunca, bir suç
ya da uyuşmazlığın farklı tarafları, olanları ve
bu olanların mağdura ne tür maddi ve manevi
hasarlar verdiğini tartışmakta ve olası zararların
nasıl telafi edileceği konusunda birbirlerini etkilemeden karara varmaları amaçlanmaktadır.
Arabuluculuk yoluyla bir anlaşma sağlandığında, taraflar onu onaylayan bir sözleşme imzalamaktadır. Suç ya da uyuşmazlığın tarafları, polis,
savcı ve diğer makamlar arabuluculuk görevini
arabuluculuk bürosu aracılığıyla başlatırken,
aile içi şiddetle ilgili davalarda arabuluculuk
ancak polis veya savcı tarafından başlatılabilmektedir.
• Mahalle çemberi, temelde yaşlılar için tasarlanmış olup kuşaklar arası işbirliğini de mümkün
kılmaktadır. Mahalle çemberleri haftada bir, öğ-

leden sonra buluşmaktadır. Toplantılar, kütüphane, bölge sakinleri için tasarlanmış binalar
veya kulüp odaları gibi ücretsiz kullanılabilen
tesislerde gerçekleştirilmektedir. Amaç, esas
olarak yalnız yaşayanları harekete geçirmek ve
onlara evlerinin yakınında yapabilecekleri anlamlı bir şeyler sunmaktır. Mahalle çemberlerinde, akran desteği ve kişisel ilişkilerle yalnızlık
hissi azaltılmakta, bölge sakinlerine, yakınlarda
yaşayan diğer insanlarla tanışma fırsatı sağlanmaktadır. Mahalle çemberleri, gönüllüler tarafından Helsinki Belediyesi ortaklığında yürütülmektedir.

• İstihdam Desteği
İstihdam desteği, işsizlerin ve çalışma yeteneklerinde azalma olanların topluma ve emek piyasasına entegrasyonunu kolaylaştırmak amacıyla
sunulan, geniş tabanlı ağ oluşturma, rehberlik,
yönlendirme ve rehabilite edici istihdam hizmetlerini kapsamaktadır.
Göçmenlere yönelik olarak Fince ve bilişim dersleri gibi istihdamı kolaylaştıran eğitim ve öğretim,
Uusix atölyelerinde organize edilmektedir.
Yazın Çalışma projesi kapsamında, gelir desteği
ödemesi için başvuran öğrenciler, Mayıs - Eylül
ayları arasında farklı belediye birimlerinde istihdam edilmektedir.
Engellilere yönelik çalışma faaliyetleri, engelli
kişilerin işlevsel ve işle ilgili yeteneklerini desteklemek ve geliştirmek adına sunulmakta ve
kapsamlı bir rehabilitasyonu da içermektedir.
Engelli kişilerin çalışma faaliyetleri için bir plan
derlenmekte ve bu plan düzenli olarak gözden
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geçirilmektedir. Çalışma faaliyeti aylarca veya
yıllarca sürebilmekte, haftada 1 ila 5 gün ve
günde 4 ila 6 saat arasında değişmektedir. Gerekirse, kişiler rehabilitasyonlarını kolaylaştıran
diğer sosyal ve sağlık hizmetlerine yönlendirilmektedir. Sağlanan faydalar arasında günde 6-8
euro’luk bir ödeme, ulaşım kartı, sıcak yemek ve
kahve bulunmaktadır.

• Göçmenler İçin İlk Değerlendirme
İlk değerlendirme, göçmenlerin entegrasyonunu
desteklemek için ihtiyaç duydukları hizmetleri
bulmalarına yardımcı olmak için hazırlanmıştır.
İlk değerlendirmede, göçmen kişinin eğitimi, iş
deneyimi, dil becerileri ve Finlandiya’da yaşamayla ilgili olan diğer şeyler değerlendirilmekte olup İlk değerlendirme sonrasında kişisel bir
entegrasyon planı hazırlanmaktadır. Ayrıca, Helsinki Belediyesi’nin hizmetleri hakkında bilgi ve
rehberlik hizmeti verilmektedir.

• Mülteciler İçin Entegrasyon Hizmetleri
Entegrasyon hizmetleri, mültecilerin Finlandiya
toplumunda entegrasyonlarını ve bağımsız
olarak kendi ayakları üzerinde durmalarını desteklemektedir. Entegrasyon hizmetlerinin bir
parçası olarak devlet kurumlarının nasıl kullanılacağı ve Finlandiya toplumu hakkındaki bilgileri öğrenmek, sosyal güvenlik hakkında bilgi
edinmek ve gerekirse önleyici sosyal yardım
hizmetlerinden yararlanmak mümkündür. Eğitim ve kariyer planlama, ailenin tekrar bir araya
gelmesi veya çocuklar ve aile ilgili diğer refah
sorunları, günlük yaşam ve boş zaman, sağlık

kontrolü, kriz durumlarını çözme gibi konularda
kişisel danışmandan destek ve rehberlik hizmeti
almak mümkündür. Ayrıca maddi destek ve konut desteği konusunda da gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır.

Sağlık

• Karşılama Merkezi’nin Hizmetleri
Sığınma başvurusu işlemleriniz sırasında, temel
yasal hizmetler Karşılama Merkezi tarafından
sağlanmakta ya da organize edilmektedir. Karşılama hizmetleri; konut, karşılama yardımı ve
harcama ödeneği, sosyal hizmetler, sağlık hizmetleri, tercümanlık hizmetleri, rehberlik ve bilgi hizmetlerini içermektedir. Helsinki Karşılama
Merkezi, Finlandiya Göçmenlik Hizmeti tarafından yönetilen sığınmacılar için ulusal karşılama
sisteminin bir parçasıdır.

Sağlık Merkezleri
Helsinki Belediyesi’nde temel sağlık hizmetlerinin
sunulduğu 27 sağlık merkezi bulunmaktadır.
Sağlık merkezi, temel sağlık hizmetlerinin dışında, kişileri diğer muayenehanelere yönlendiren
ve diğer sağlık birimlerinde gerekli hizmetin
sunulmasını sağlayan birincil bakım merkezidir.
Sağlık merkezlerinde kişiyle bir doktor ve bir
hemşire ilgilenmektedir. Sağlık merkezi aynı zamanda psikiyatri, madde bağımlılığı ve fizyoterapi alanında da hizmetler sunmaktadır. Kişiler,
bir hemşire veya doktor tarafından muayene
edildikten sonra bir psikiyatri hemşiresine yönlendirilebilmektedir.
Aralık ayında, üç sağlık merkezinde (Töölö, Vallila
ve Vuosaari) yeni bir çalışma modeli uygulamaya koyulmuştur. Bu modelde, irtibat görevini
yerine getirmek üzere kişiye bir profesyonel
atanmakta ve kişinin almak istediği hizmetleri
koordine etmektedir. Buna ek olarak, farklı profesyoneller yurttaşlara fayda sağlamak için birlikte çalışmaktadır.
Helsinki Belediyesi, 37 donanımlı diş bakım birimi
ve bir mobil dış bakım birimiyle Helsinki sakinlerine hizmet vermektedir.
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• Sağlık Merkezlerinde Kendi Kendine Bakım
Her bir sağlık merkezi çalışma saaatleri içinde faaliyet gösteren kendi kendine bakım noktasına sahiptir. Kendi kendine bakım noktaları, herkesin
kolaylıkla ve hızlı bir şekilde basit sağlık kontrollerini yapabileceği ve sağlıklı olmayı teşvik eden
materyalleri gözden geçirebileceği yerlerdir.
Kendi kendine bakım noktalarında, kan basıncını ve kiloyu ölçmeye yarayan cihazlar ve sağlıklı
yaşam biçimleriyle ilgili yazılı materyaller bulunmaktadır.

Tıbbi Yardım Hizmetleri
Tıbbi yardım hizmetleri, bir hastalık veya sakatlık
nedeniyle hareket kabiliyetinde veya işlevsel
yeteneklerde zorluk çeken 16 yaş üzeri Helsinki sakinleri için tasarlanmıştır. Tıbbi yardım
hizmetleri, yardım ekipmanı ihtiyacının değerlendirilmesini, ekipmanın montajını, kullanıcı
eğitimini ve ekipman kullanımının izlenmesini
içermektedir. Yürüme güçlüğü çekenler için geliştirilmiş tekerlekli yürüteç, koltuk değneği ve
tekerlekli sandalye, yükseltilmiş tuvalet koltukları ve duş koltukları gibi hijyen yardımcıları, yatak yükselticiler, kaldırma destekleri ve kaldırma
ekipmanları gibi daire ve diğer tesisler için aksesuar ve ekipmanlar geçici ya da sürekli kullanım
için ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

Meme Kanseri Taraması
Helsinki Belediyesi, 50-68 yaş arasındaki tüm kadınlara iki yıllık aralıklarla ücretsiz meme kanseri
tarama hizmeti sunmaktadır. Kadınlar, tarama-

nın tarih ve saatini gösteren bir davet mektubu
mamografi taramalarına davet edilmektedir.
Hizmet ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

Pap Smear Taraması
Helsinki’de yaşayan 25-65 yaş arası tüm kadınlar,
beş yılda bir Pap Smear tarama testlerine davet
edilmektedir. Davetler posta ile ev adreslerine
gönderilmektedir. Pap smear tarama testleri
rahim ağzı kanserini erken dönemde tespit etmek için kullanılmaktadır. Testler aynı zamanda
birçok tedavi edilebilir enflamasyonun ve viral
hastalıkların tespiti için de kullanılabilmektedir.
Hizmet ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

Ruhsal-Fiziksel Fizyoterapi
Ruhsal-fiziksel fizyoterapi, psikiyatri hastalarının
ve madde bağımlılarının rehabilitasyonunu
destekleyen tedavi yöntemidir. Tedavi yöntemleri, hareket, sözsüz iletişim, ruhsal-fiziksel
egzersizler, temas, rehberlik ve danışmanlıktır.
Düşük motivasyon veya sınırlı sosyal beceriler
nedeniyle özel desteğe ihtiyaç duyan kişiler için
egzersiz grupları bulunmaktadır.

kullanıcılarını erken aşamalarında taramak ve
onları uygun tedaviye yönlendirmektir.

Psikiyatri ve Madde Bağımlılığı Konusunda
Danışma

Gençlere Yönelik Sağlık Merkezi Hizmetleri

Konsültasyonun amacı, hastanın durumunun ve
ileri tedavi gerekliliğinin zamanında değerlendirmesidir. Psikiyatrik konsültasyona duyulan
ihtiyaç, intihara teşebbüs, ruh hali değişikliği,
kaygı, yaş bunalımı, psikoz veya ruhsal sağlık
bozukluğunu gösteren başka bir semptomdan
kaynaklanabilmektedir. Bir madde kötüye kullanımı danışmasının başlıca amacı, zararlı madde

Amaç, madde kullanımı ve bununla ilgili riskleri
gözden geçirmek, psikososyal destek ihtiyacını
değerlendirmek, ayakta tedavi için bir plan hazırlamak, zararlı madde kullanımı konusunda
rehabilitasyon uygulamak ve gerektiğinde hastayı kurumsal rehabilitasyona yönlendirmektir.
Kullanılan yöntemler arasında, madde bağımlılığı değerlendirmeleri (EuroADAD), destekle-
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yici tedavi görüşmeleri, aile terapisi, sosyal ağ
oluşturma ve tıbbi tedavi yer almaktadır. Reşit
olmayanların tedavisi ebeveynlerle ve gerekirse
çocuk refahı hizmetleri ve okul ile işbirliği içinde
yürütülmketedir. Tedavinin amacı, gençleri ve
aileleri maddeden bağımsız yaşam biçiminde
desteklemek ve herhangi bir akut zararlı madde
kullanımı sorununu tedavi etmektir.
İnternet bağımlılığı veya çevrimiçi oyun bağımlılığı (kumar) olan hastalar için, çalışanlar, oyun
bağımlılığı konusunda ilk değerlendirmeyi yapmakta, rehberlik hizmeti sunmakta ve onlarla
çalışırken bilişsel çalışma yöntemlerini kullanmaktadır.

Madde Bağımlılığı Tedavisi
Madde bağımlılığı rehabilitasyon klinikleri, madde
bağımlılığı sorunlarında uzmanlaşmış ayakta
tedavi klinikleri olarak hizmet vermektedir. Hizmetler gizli, ücretsiz ve özgür iradeye dayanmaktadır.
Kişinin özgür iradesine ve bireysel tedavi planına
dayanan detoksifikasyon tedavisinin amacı, şiddetli içme döngüsünü durdurmak, yoksunluk
semptomlarını hafifletmek ve azaltmak, normal
günlük ritmi yeniden oluşturmak ve hastanın
kriz durumlarını çözmesine yardımcı olmak için
destek sağlamaktır.
Madde bağımlılığı rehabilitasyon klinikleri kapsamlı bir tedavinin bir parçası olarak beş nokta
kulak akupunkturu tedavisi uygulamaktadır.
Akupunktur iğneleri, kulak memesinin belli
noktalarına yerleştirilmekte, bu noktalar ağrıyı
azaltmak veya ortadan kaldırmak, vücudu ve

zihni sakinleştirmek ve rahatlamak için kullanılmaktadır.
İzleme rehabilitasyonu, madde bağımlılığından
kurtulanlara yönelik bir destek biçimi olup madde kullanımı sona erdiğinde başlamaktadır. İzleme rehabilitasyonunun amacı, günlük yaşamı
ve madde kullanmadan kurulan sosyal ilişkileri
destekleyerek bağımlı kişinin iyileşmesine yardımcı olmaktır. Ayrıca, kişinin eğitim, istihdam
ve çalışma becerilerinin değerlendirilmesi konusunda çözüm bulmayı amaçlayan mesleki
rehabilitasyonu da kapsamaktadır.
Rehabilite edici günlük aktiviteler, detoksifikasyon hizmetlerinin veya diğer madde bağımlılığı
tedavilerinin bir takibi olarak veya bunların bir
parçası olarak kullanılmaktadır. Rehabilite edici
günlük aktiviteler sunan yerlerde, kişiler, günlük
gazeteleri okuma, bir şeyler yiyip içme, bilgisayarlar kullanma gibi imkanlara sahiptir. Ayrıca
çeşitli grup aktiviteleri, geziler ve etkinlikler düzenlemektedir. Çalışanlar gerektiğinde destek,
danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmaktadır.

Annelik ve Çocuk Sağlığı Çalışmaları
Doğum klinikleri, anne, fetüs ve yeni doğan bebeğin sağlıklı olmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
Doğum klinikleri, çocuğun doğumuyla meydana gelen büyük değişiklikler konusunda aileleri
desteklemekte ve bütün ailenin sağlık ve refahını teşvik etmekte ve korumaktadır.
Çocuk sağlığı faaliyetlerinin amacı, çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişim için iyi koşullara sahip
olabilmesi amacıyla çocuğun sağlığını güvence
altına almak ve ebeveynleri desteklemektir. Ço-
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cuk sağlığı kliniği çocuğun büyümesini ve gelişimini takip etmekte, ailenin her türlü sorusuna
yardımcı olmaktadır.
o Doğum Kliniği Psikolog Hizmetleri
Anne ve çocuk sağlığı kliniği, henüz doğum yapmış anneler için ebeveynlik ve doğum sonrası
depresyon konusunda psikolojik destek sağlamaktadır. Anne ve çocuk sağlığı kliniği psikologunun amacı, ebeveynliği ve çocuğun gelişimini desteklemek ve mümkün olduğunca erken
bir aşamada çocuk veya ailenin olası sorunlarını
gözlemlemek ve diğer kurumlarla ile birlikte
gerekli desteği organize etmektir. Psikologların
çalışma yöntemleri arasında birebir görüşmeler,
telefonla danışma, çocuklar için psikolojik muayene ve diğer profesyonellerle istişareler yer
almaktadır.
o Çocuklar İçin Konuşma Terapisi
Konuşma gelişimiyle ilgili sorun yaşayan 0-16 yaş
arasındaki çocuklar ve gençler, konuşma terapisinde muayene edilmekte ve rehabilitasyona
tabi tutulmaktadır. Bir konuşma terapistinin
muayenesi için Helsinki’deki bir çocuk kliniğindeki veya bir okul sağlık kuruluşundaki hemşire
ya da doktorun yönlendirmesi gerekmektedir.
Belirsiz konuşma, konuşma ve dil gelişiminde
gecikme, konuşmayı anlamakta zorlanma, ses
sorunları veya ses kullanma ilgili sorunlar, kekemelik gibi çeşitli rahatsızlıklarda, rehabilitasyon,
evde uygulanması gereken talimatlar ve takip/
kontrol randevuları ya da daha yoğun periyodik
konuşma terapisi yoluyla gerçekleştirilmektedir.

Randevu sırasında daha ileri tetkik ihtiyacı ortaya çıkarsa, konuşma terapisti, kişisel doktorla
işbirliği halinde çocuğu, bir foniyatrik, pediatrik
nörolojik veya pediatrik psikolojik değerlendirmeye yönlendirebilmektedir.
o Anne ve Çocuk Sağlığı Kliniği Aile Koçluğu
Aile koçluğu grupları bebeğin doğumundan önce
sağlık merkezinde iki kez buluşmakta, bu oturumlar sonrasındaki etkilikler ise oyun parklarında gerçekleşmektedir. Gebeliğin yarısında
(yaklaşık 25-28. haftalarda) klinikte düzenlenen
ilk aile koçluğu oturumunda konuşulan konular,
katılımcıların kendi çocukluk anılarının konuşulmasına ve bebeğin rahimde büyümesinin zihinde canlandırılmasına odaklanmaktadır. Klinikte
düzenlenen ikinci aile koçluğu oturumunda ise
tema doğumdur. Grup, hastaneye gitme, rahatlama, egzersiz, ağrıyı giderme, doğumun farklı
evreleri, bebeği ilk kez görme, tensel temas ve
ilk emzirme girişimi ve bakımı gibi konuları
tartışmaktadır. Koçluk oturumu sırasında grup,
sezaryenle ve normal doğum dışındaki diğer
seçenekleri de konuşmakta, doğum sonrasında
annenin fiziksel olarak iyileşmesi, ruh hali dalgalanmaları ve depresyon gibi konular da ele alınmaktadır.
o Bebekli Aileler İçin Oyun Parkı Etkinlikleri
Bir bebeğin doğumundan sonra oyun parkları ve
aile evleri, anne ve çocuk sağlığı ağı koordinasyonunun devamı olarak, bebek sahibi aileler için
etkinlikler organize etmektedir. Ebeveynlere;
(1) Bebekle birlikte olmak - erken etkileşim ne-

Helsinki Kent Profili (Finlandiya)
dir?, (2) günlük yaşamla başa çıkmak, ebeveyn
olmak, (3) bebeğin günlük ritmi ve uyku ritmi,
(4) çocuklu ailelere yönelik hizmetler olmak üzere 4 başlıkta koçluk sağlanmaktadır.
o Çocuklu Aileler İçin Terapi Hizmetleri
Çocuklu aileler için terapi; konuşma terapisi ve foniyatri, fizyoterapi, beslenme tedavisi, çift terapisi, terapötik (tedavisel) bebek aile çalışmaları
gibi hizmetleri içermektedir.

• Çift Terapisi
Çİft terapisi, anne ve babanın ilişkisinde sorunları
olan çocuklu aileler için tasarlanmıştır. Çalışmanın amacı ilişkinin durumunu bulmak ve psikoterapik yöntemlerle tedavi etmektir. Uygulamada çalışma; değerlendirmeler, rehberlik ve
psikoterapik destek veya daha uzun vadeli çift
tedavisini içermektedir. Sorunlar, ailenin farklı
gelişim evreleri sırasındaki ilişki krizi, ilişkide etkileşim ve iletişim problemleri, sadakatsizlik ve
ayrılma ihtimali ve yeniden aile kurmayla ilgili
olabilmektedir.

• Bebekli Aileler İçin Aile Çalışması
Yeni anne ya da baba, gebelik sırasında ya da bebek doğduktan sonra güvensizlik, endişe, kaygı
ya da depresyon yaşayabilmektedir. Bebekli aileler için terapötik çalışma, çocuk bekleyen ya

da bir yaşından küçük çocuğa sahip olan aileleri, bebekle etkileşimin olası sorunlarıyla ilgili
olarak desteklemekte ve onlarla ilgilenmektedir.
Amaç, ebeveynliği güçlendirmek ve ana-baba
ve bebek arasındaki etkileşimi desteklemek ve
bebeğin olumlu gelişimini sağlamaktır. Çalışma
yöntemi, anne-bebek ve baba-bebek toplantıları, çift ve aile toplantıları ve ağ toplantılarını
içermektedir. Gerekirse ev ziyaretleri gerçekleştirilmekte ve grup toplantıları olabildiğince sık
düzenlenmektedir.

• Çocuklu Aileler İçin Aile Çalışması
Çocuklu aileler için aile çalışmaları, okul çağındaki çocuklu ailelere veya küçük çocuklu ailelere
sunulan destek, yönlendirme ve tavsiyelerden
oluşmaktadır. Hizmet, bölgenin sosyal danışmanlarına başvurarak yapılmaktadır. Sosyal
danışman öncelikle ailelerle kendi evlerinde
buluşmaktadır. Ebeveynlik, çocukların uyku ve
günlük ritimleri, ergenlik çağı gibi çocukların
bakım ve yetiştirilmesiyle ilgili konularda, boşanma veya bir aile bireyinin hastalığı gibi ani
değişikliğe neden olan durumlarda, bölgedeki
hizmetler ve bunları kullanmak için yönlendirme, günlük pratik konularla uğraşırken destek
ve rehberlik ihtiyacında bir aile danışmanından
yardım istemek mümkündür.
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Gündüz Bakımı ve
Eğitimi
Gündüz Bakımı
Helsinki’de belediyeye bağlı yaklaşık 340 yuva
bulunmaktadır. Bunun dışında özel yuvalar da
mevcuttur. Belediyeye ait çocuk yuvaları sadece çocukların bakımını değil erken eğitimini de
kapsamaktadır. Erken eğitimde eğitimli çocuk
yuvası öğretmenleri ve çocuk bakıcıları görev
yapmaktadır.
Helsinki Belediyesi tarafından düzenlenen gündüz bakımından farklı seçeneklerle faydalanmak mümkündür. Eğer her iki veli de çalışıyorsa, çocuğun tam gün erken eğitim hakkı vardır.
Eğer velilerden biri evdeyse, tam gün erken
eğitim hakkı ikamet edilen yere göre değişmektedir. Çocuk yuvalarında çocuklar genellikle 3-4 bakıcının görev yaptığı gruplar içinde
yer almaktadır. Bir grupta genelde 12-24 çocuk
bulunmakta olup bu sayı, çocukların yaşına ve
grupta kaç bakıcının çalışıyor olduğuna bağlı
olarak değişmektedir.
Çocuk yuvaları çok yönlü etkinlikleri içermektedir.
Oyunlar, beden eğitimi, müzik, el işi ve gezilerle
çocuğun gelişimi ve öğrenme yetisinin gelişmesi amaçlanmaktadır. Çocuklar yuvadayken
aynı zamanda sosyal beceriler de edinmeyi
öğrenmekte, anadilinin başka bir dil olması durumunda, Fince ya da İsveççe dilini öğrenmesi
amacıyla yuvada destek almaktadır.

Gündüz bakım evleri dışında evde de bakım mümkündür. Aile gündüz bakımı sistemi, denilen sistemle bakıcı, çocukların bakımını kendi evinde
veya çocuğun evinde üstlenmektedir. Aile gündüz bakımı hem belediye hem de özel kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır. Bakıcı, evinde en
fazla dört çocuğa bir arada bakabilmektedir.
Çocuğun evinde sağlanan bakımda ise bakım
faaliyetleri genellikle her hafta farklı bir ailenin
evinde gerçekleşmektedir. Grup aile gündüz
bakımında ise, iki aile gündüz bakımı sağlayıcısı,
belediye tarafından belirlenmiş olan tesislerde
birlikte çalışmakta ve en fazla sekiz çocuğun
bakımını üstlenebilmektedir. Grup aile gündüz
bakım birimleri genellikle sabah 07.00 - 15.00
saatleri arasında açıktır. Aile gündüz bakım sağlayıcısı için danışman olarak görev yapan bir aile
gündüz bakım koordinatörü bulunmaktadır.
Helsinki’de yuvaların bir başka özelliği de 24 saat
bakım hizmeti sunabilmesidir. Bazı çocuk yuvaları ve aile gündüz bakım bakıcıları, ebeveynlerin işleri ya da eğitim saatleri nedeniyle 24 saat
bakım hizmeti sunmaktadır. Ailelerin çalışma
koşulları ve sosyalleşmeleri düşünülerek verilen
gece, haftasonu ya da 24 saat bakım hizmetinden faydalanabilmek için önceden başvuruda
bulunmak gerekmektedir.

Gündüz bakım hizmetinin ücreti, ailenin geliri ve
büyüklüğüyle, çocuğun günde kaç saat bakımda bulunduğuna bağlı olarak değişmektedir.
Ailenin gelirinin çok düşük olması söz konusuysa, gündüz bakımı aileye ücretsiz olarak sağlanmaktadır.
Ayrıca, 2 yaşından okul öncesi eğitimin başlangıcına kadar evde bakım hizmeti alan çocuklar
için oyun kulüpleri tasarlanmıştır. Bir oyun grubunda, oyun alanı veya kreş çalışanı tarafından
denetlenen en fazla 13 çocuk yer almaktadır.
Etkinlikler, günde yaklaşık 3 saat, genellikle
09:00-12:00 saatleri arasında ve haftada 1-4
gün arası düzenlenmektedir. Ebeveynler, kulüp
sezonunun başında çocuklarının katıldığı aylık
kulüp saatlerini kendileri belirlemektedir. Oyun
kulüpleri, çocukların büyümesini ve gelişimini
desteklemekte, planlı ve gözetimli oyun, şarkı
söyleme ve fiziksel egzersiz gibi çeşitli faaliyetlere yer vermektedir.
Sabahları, oyun alanı eğitmenleri açık hava rekreasyon ve spor etkinlikleriyle birlikte çeşitli denetimli etkinlikler düzenlemektedir. Çocuklar ve
veliler, oyun alanlarında bulunan oyuncakları
ve ekipmanları kullanabilmektedir. Oyun alanı
faaliyetleri bölgenin haftalık ritmine ve bireysel
profiline göre değişmektedir.
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Aile evleri, Helsinki’de çocuklu olan tüm aileler için Temel Eğitim
çeşitli etkinlik oturumları, grup etkinlikleri ve
Finlandiya’da her çocuğun temel eğitim alması
kurslar organize etmektedir. Aile evleri, çocuk
gerekmektedir. Öğrenim yükümlülüğü yasaybakımı, yetiştirme ve çocuk gelişimi konulala belirlenmiş durumdadır ve bu yükümlülük
rında bilgi sağlamaktadır. Oyun alanları ve aile
çocuk 7 yaşına girdiği yıl başlayıp temel eğitim
evleri, diğer ailelerle aynı ortamda görüşme improgramı tamamlanınca ya da öğrenim yükümkânı tanımakta ve ailelerin günlük yaşam denelülüğünün başlangıcından 10 sene geçtiği zayimlerini çocuklarla paylaşmalarını sağlamaktaman sona ermektedir. Belediye yılın başında 7
dır. Ebeveynler, eğitmenlerle birlikte etkinlikler
yaşına gelmiş çocukların ailelerinin evlerine öğplanlayabilmektedir.
retim yükümlüğü bildirisini göndermektedir. Bu
Okul Öncesi Eğitim
bildiride çocuğun evinin yakın olduğu okul belirtilmektedir. Finlandiya’da özel okul yoktur ve
Yasalara göre Finlandiya’da öğrenim yükümlülüğü
eğitim harcamalarının tümü devlet tarafından
başlamadan önce çocuğun bir sene boyunca
desteklenmektedir. Tüm eğitim hizmeti gibi öğokul öncesi eğitime katılması gerekmektedir.
len yemekleri de devlet tarafından karşılanmakÇocukları ilkokula hazırlamak amacıyla verilen
tadır. Belediye Meclisi kararıyla, 2010’dan beri
okul öncesi eğitim günde yaklaşık dört saat
okullarda haftanın bir günü sadece vejetaryen
sürmektedir. Okul öncesi eğitim, çocukların büyemekler sunulmaktadır.
yümesini, gelişimini ve öğrenmesini teşvik etmekte ve desteklemekte; çocukların okul öncesi Helsinki Belediyesi temel eğitim alan ve özel ihortamdan okula sorunsuz geçiş yapmalarını sağtiyaçları olan öğrenciler için öğleden sonra etlamaktadır. Okul öncesi eğitimde kullanılan yönkinlikleri düzenlemektedir. Temel eğitimin bir
temler; oyun, fiziksel hareket, yaratıcı faaliyetler,
parçası olan bu etkinlikler çocukların eğitimini
deney, gözlem, sorgulama ve diğer çocuklar ve
destekler tarzda planlanmaktadır. Öğleden sonyetişkinlerle etkileşim yoluyla kapsamlı bir çalışra okul çocukları için yapılan etkinlikler; çocukma ve öğrenme yaklaşımını benimsemektedir.
ların kendi oyunlarını hayata geçirmelerini, açık
hava etkinlikleriyle gevşemelerini ve akranlarıyOkul öncesi eğitim ücretsizdir. Çocuk anaokulunla sosyalleşmelerini sağlamaktadır. Etkinlikler,
dan uzakta (5 kilometreden daha çok) oturuyorçocukların istek ve ihtiyaçlarına göre planlansa ücretsiz ulaşım imkanı sunulmaktadır. Ayrıca
maktadır.
çocuğa günde ücretsiz olarak bir öğün yemek
verilmektedir.
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Ulaşım

Helsinki’de ulaşım ve trafik planlaması, toplu taşıma, araba, bisiklet ve yürüyüş gibi tüm ulaşım
modellerini kapsamakta, düzgün ve kaliteli hizmet sağlamak adına toplu taşıma araçlarına özel
önem verilmektedir. Tüm ulaşım ve trafik planlamasında trafik güvenliği ana hedeftir. Herkes,
hazırlık aşamasındaki planlar hakkında geribildirim vererek ulaşım ve trafik planlamasına katılabilmektedir.
Helsinki’deki hız sınırlamaları 1970’lerden beri düşürülmüştür. Günümüzde, şehir merkezindeki
sınır, en yoğun ana yollar haricinde saatte 30
veya 40 kilometredir.
Helsinki’deki bisiklet yolları insanları egzersiz yapmaya teşvik etmekte, kullanıcılara kentin farklı
ilçelerinin tarihini, doğal ve kültürel manzaralarını ve farklı alanların çeşitli özelliklerini sergilemektedir. Helsinki, 730 kilometresi döşeli
toplam 1.230 kilometre uzunluğunda bisiklet
yoluna sahiptir. Rekreasyon alanlarında yaklaşık
500, rıhtımda ise 90 kilometrelik bisiklet yolu
bulunmaktadır. Birkaç yıl içerisinde bisiklet rotalarının geliştirilmesinde yeni planlama ilkelerine
uygun olarak şehir merkezine odaklanılması ve
bisikletlerin araç trafiğiyle daha fazla entegre
hale getirilmesi hedeflenmektedir.
Helsinki bisiklet kiralama sistemi, hem kent sakin-

leri hem de ziyaretçiler tarafından Helsinki şehir
merkezinde yolculuk yapan insanlar için ortak
kullanımlı bir ağ oluşturmakta, toplu taşıma
hizmetlerini tamamlamakta ve seyahat süresi
ve sağlık açısından avantajlar sağlamaktadır.
Kent genelinde 140 bisiklet park istasyonunda
toplam 1400 bisiklet bulunmakta ve bu sayının
yıl sonuna kadar 150 istasyonda 1500 bisiklete
ulaşması planlanmaktadır.
2012’de açılmış olan Bisiklet Merkezi, acil onarım,
bisiklet, bisiklet parçaları ve aksesuarlarının satımı ve bilgilendirme hizmeti sunmaktadır. Bisiklet Merkezi, bisiklet turları ve bisikletle ilgili çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapmaktadır.
Merkezin tamir servisi, patlamış lastik ve bozuk
zincir gibi durumlarda yardımcı olmakta, ayrıca
ücretsiz olarak kullanılabilen pompa istasyonu
ve bisiklet park alanı bulunmaktadır. Bisiklet
merkezi, Helsinki Belediyesi ve özel girişimcilerle iş birliği halinde hayata geçirilmiştir. Ticari
hizmetler özel işletmeler tarafından sağlanmaktadır.
Helsinki Belediyesi, 2020 yılına kadar kent içi
ulaşımda bisiklet kullanımını %15 seviyesine
çıkartmayı hedeflemektedir. Bisiklet popülaritesini artırmak için 2013 baharında bir bisiklet
tanıtım programını hayata geçirilmiştir. Programda önerilen aktiviteler, bisiklete binmeyi
rutin yolculuklarda daha çekici hale getirmeyi
amaçlamaktadır. Program doğrultusunda, bisikletin, kentte seyahat etmenin rahat ve güvenli
bir yolu olması ve bisiklet rotalarının geliştirilmesi planlanmaktadır. Bisiklet tanıtım programı,
ana konut alanlarını iş merkezlerine bağlamak

için yeni yüksek kaliteli bisiklet yollarının, sayıca
artan bisiklet parkurlarının, bisiklet rotalarında
geliştirilmiş aydınlatma ve tabelaların, bir şehir
bisiklet programının hayata geçirilmesini önermektedir. Programla birlikte Helsinki Belediyesi,
bisiklet için ayrılan yıllık finansmanı 5-7 milyon
euro’dan 20 milyon euro’ya yükseltmiştir.
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vansiyonlu konut sakinleri, kendi dairelerinde
veya belediye tarafından organize edilen destekli konutlarda bağımsız olarak yaşamaktadır.
Sübvansiyonlu konut sakinleri yemeklerini ve
alışverişlerini bağımsız olarak kendileri yapmakta, ancak evde bakım ve mali konularda destek
almaktadır.

Konut

Helsinki Belediyesi 56.000 sosyal konuta sahiptir.
Altı Helsinki sakininden biri (yaklaşık 90.000 kişi)
belediyeye ait sosyal konutlarda yaşamaktadır.
Mevcut konut stokundan her yıl yaklaşık 2.500’ü
ve yeni yapılan yaklaşık 200 daire kiralamaları
için yurttaşlara sunulmaktadır. Sosyal konutların mülkiyeti ve bakımı, belediyeye ait emlak şirketleri vasıtasıyla organize edilmektedir. Ayrıca,
Helsinki Belediyesi, belediye personellerine de
uygun fiyatlı kiralık konut imkanı sunmaktadır.
Yaşlı, engelliler, evsizler, göçmenler ve ailelerinin
yanında yaşamayan çocuklar belediyenin konut
sağladığı özel yardıma muhtaç gruplarları oluşturmaktadır. Belediye tarafından sağlanan süb-

Helsinki’de, oturum haklı konut adı verilen, devlet
sübvansiyonlu, kiralık konutla satın alınan konut
karışımı bir ara çözüm bulunmaktadır. Oturum
haklı konut sakinleri, dairenin orijinal satın alma
fiyatının yüzde 15’i olan oturum hakkı ücretini,
ayrıca kiraya karşılık gelen bir aidat ücreti ödemektedir. Sakinler, oturum haklı konutlarında
istedikleri süre boyunca kalma hakkına sahiptir.
Eğer dairede oturmaktan vazgeçerlerse, oturum
hakkı ücretini, inşaat maliyet endeksine göre
hesaplanan bir miktar eklenerek geri alırlar.

Ekoloji
Helsinki’de yeşil alanlar toplam 8.500 hektar civarındadır ki bu, Helsinki kara alanının yaklaşık
yüzde 40’ını oluşturmaktadır. Helsinki’de, ormanlar, tarlalar, parklar, çayırlar, sokaktaki yeşil
alanlar ve doğal koruma alanları dahil olmak
üzere 7000 hektarın üzerinde çeşitli yeşil alanla
ek olarak, özel bağ ve bahçeler, hobi bahçeleri,
araziler ve yazlık alanlar bulunmaktadır. Deniz,
686 kilometrekarelik toplam Helsinki alanının
500 kilometre karesini kaplamaktadır.

Çevresel Koruma Programları
Helsinki Belediyesi artık kent genelinde bir çevre
programı hazırlamamaktadır. Bunun yerine belediyenin çevresel yönetiminin odağı, daha sınırlı programların yanı sıra idari organların kendi
çevre programları ve sistemleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Son birkaç yıldır, belediye belirli faaliyet alanları için birçok çevre programı (enerji
şirketi Helsingin Energia’nın kalkınma programı,
iklim eylem planı, gürültüyü önleme planı, biyoçeşitliliği koruma programı vb.) üretmiş durumdadır. Bu programlar belediyenin genel çevresel
yönetiminin parçalarını oluşturmaktadır.
Helsinki Belediyesi, 2050 yılına kadar karbon-nötr
bir enerji üretimini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Emisyon nötralizasyonu için Helsingin Energia, karbon-nötr bir geleceğe yönelik
kalkınma programı başlatmıştır. Ara hedef ise,
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2020 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını % 20’ye çıkarmak ve sera gazı
emisyonlarını yüzde 30 oranında azaltmaktır.
Helsinki’deki karbondioksit emisyonlarının %70’inden fazlası binaların enerji tüketiminden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle emisyonları azaltmada en önemli tedbir grubu, binalar tarafından
enerji kullanımının azaltılması olarak görülmektedir. Helsinki Belediyesi, karbon emisyonunu,
yenilenebilir enerji üretimine yatırım yaparak,
emisyonları azaltmak için yeni teknolojiler kullanarak, enerji verimliliğini artırarak emisyonsuz
enerji üretiminde ortaklıklar ve büyüme yoluyla
azaltmayı planlamaktadır.
Helsinki Belediyesi, kentteki tüm yeni binaların
2020 yılı başından itibaren neredeyse sıfır enerji standartlarını karşılamasını istemekte; bu da
çok az ısınmaya ihtiyaç duyduklarını ve enerjilerinin bir kısmını kendileri ürettikleri anlamına
gelmektedir. Helsinki enerji şirketi Helsingin
Energia, “2020+ karbon nötr bir geleceğe yönelik kalkınma programı” adında yenilenebilir
enerjinin kullanımını artırmayı amaçlayan bir
program hazırlamıştır. Helsinki Belediye Meclisi
tarafından onaylanan bu program, 2020 iklim
hedeflerine ulaşmak için somut bir adım önermekte ve 2050 yılına kadar operasyonlar için
yönlendirmeler öngörmektedir.
Helsinki’de karbondioksit emisyonlarının en büyük ikinci kaynağı trafiktir. Binek ve ticari araçlar
trafik emisyonlarının %85’ini oluşturmaktadır.
Trafik emisyonlarının azaltılmasına yönelik olarak; trafikte toplu taşımanın, yayaların ve bisik-

letlilerin payının artırılması, araçların yakıt tüketiminin azaltılması ve yenilenebilir yakıtların
kullanımı hedeflenmektedir. Toplu taşımanın,
yayaların ve bisikletlerin payının artırılması içinse, raylı sistemlerin verimliliğinin arttırılması,
kent içi trafiğin iyileştirilmesi, park etme ve gezinti olanaklarının geliştirilmesi ve yeni hizmet
binalarının toplu taşıma araçlarına kolay erişiminin olması ve bisikletçiler için gerekli donanıma
sahip olması planlanmaktadır.
Belediye sel, fırtına ve kar yönetimini geliştirmeye
ve aşırı hava koşullarına hazırlıklı olmaya çalışmaktadır. Helsinki Belediyesi’nin sel stratejisi
eylem planı, yağmurun neden olduğu sellerden
kaynaklanan hasarları önlemeyi ve ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. ILKKA “iklime dayanıklı şehir - planlama araçları” projesi, kent
plancıları için iklim değişikliğine hazırlıklı olmak
adına çalışmalarında kullanabilecekleri araçlar
yaratmaktadır.
Helsinki’nin hava kalitesi pek çok büyük Avrupa
kentinden iyi durumdadır. Bununla birlikte, trafik emisyonları ve artan dizel otomobil sayısı
nedeniyle, hava kalitesi için AB tarafından sağlık üzerindeki etkileri temel alınarak tanımlanan
sınır değerler, şehir merkezinde trafiğin yoğun
olduğu yerlerde aşılmaktadır. Bu nedenle, Helsinki Belediyesi yeni bir Hava Kalitesi Planı hazırlamış ve bu plan 2017 yılının başında yürürlüğe girmiştir. Yeni program, 2017-2024 yıllarını
kapsayacak şekilde hazırlanmıştır ve programın
hazırlanmasında yurttaşlar ve ilgili STK’lar yer
almıştır. Amaç, planın, mümkün olduğu kadar
hızlı bir şekilde, emisyonların azaltılmasına yar-
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dımcı olması, böylece azot dioksit sınır değerinin aşılmamasıdır. Ayrıca hava kirliliğinin neden
olduğu sağlık sorunlarının azaltılmasının yanı
sıra Helsinki’deki hava kalitesini genel olarak iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Çevre Eğitimi
Harakka Doğa Merkezi, Kaivopuisto Parkı’nın kıyılarındaki Harakka Adası’nda yer almaktadır.
Merkez, Mayıs ayından Eylül ayına kadar hizmet vermektedir. Adada zengin bir flora ve
çok çeşitli kuş türleri bulunmaktadır. Harakka
Doğa Merkezi, ziyaretçilere Baltık Denizi, deniz
doğası ve sürdürülebilir yaşam hakkında bilgiler sunmakta, geziler, etkinlikler ve sergiler
düzenlemektedir. Akvaryum Evi’nde Finlandiya
Körfezi’ndeki deniz yaşamı türleri gösterilmektedir. Ayrıca, ziyaretçilerin adayı bağımsız olarak
keşfetmelere için bir yürüyüş patikası hazırlanmıştır. Okullar ve kreşler için çeşitli çevre eğitim
hizmetleri bulunmaktadır. Yaz dönemi boyunca
öğrenciler için, ücretsiz geziler, ada maceraları,
çeşitli etkinlikler, sergiler, yenilenebilir enerjinin
kullanımı ve yenilenebilir enerji formlarının görüntüleri hakkında bilgilendirme programları
düzenlenmektedir.

Haltia Doğa Merkezi, Kuzey Espoo’daki Nuuksio
Ulusal Parkı’nın kenarında yer almaktadır. Haltia’nın sergileri Laponya’nın tepelerinden dış
takımadalara kadar bütün Finlandiya doğasını
sunmaktadır. Haltia, doğa akşamları, rehberli
geziler ve özel sergiler düzenlemektedir. Doğa
Merkezi’nın dışında, Nuuksio Gölü ve yaylalarda
ziyaretçilere gezme imkanı tanınmaktadır. Doğa
okulu günleri, sergi turları ve okullar için yaz
kampları bulunmaktadır.
Helsinki Hayvanat Bahçesi Doğa Okulu Arkki, doğa
okulu günleri ve etkinliklerinde deneyimsel
dersler vermektedir. Temalar biyoçeşitlilik, nesli
tükenmekte olan türlerin korunması ve hayvan
davranışlarını içermektedir.Ayrıca, ilkokul çağındaki çocuklar için yaz kampları düzenlenmektedir.
Meriharju Doğa Evi, doğa ve çevre sorularına
odaklanan bir doğa merkezidir. Doğa Evi, Vuosaari’de, denize yakın kayalık Uutela çam ormanın ortasında yer almaktadır. Meriharju Doğa
Evi, Helsinki okulları için doğa okulu programları sunmaktadır. Ev, etkinlikler ve özel programlar
için dernekler, diğer organizasyonlar ve gruplar
tarafından kiralanabilmektedir.
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Planlama ve Katılım
Belediyenin şehir planı çalışması üç bölümden
oluşmaktadır: (1) Vizyon, (2) Şehir Planı Haritası
ve (3) Uygulama Programı. Vizyon 2050, 2050
yılına kadar olan uzun vadeli bir arazi kullanım
hedefi olup, genişleyen güçlü bir şehir merkeziyle demiryolu trafiğinin geçiş noktası olan
Helsinki fikri üzerine kurulmuştur. Vizyon, ayrıca Helsinki’yi Avrupa’daki büyük şehirler ağının
ve bölgenin bir parçası olarak ele almaktadır.
Şehir Planı Haritası, yaklaşık 2030 yılına kadar
veya yeni bir şehir planı hazırlanıncaya kadar
Helsinki şehir planlamasını yönlendirmektedir.
Uygulama Planı da, Şehir Planı’nın hedeflerine
nasıl ulaşılacağını göstermekte ve şehir planının
uygulama takvimini içermektedir.

Vizyon Seminerleri:

Şehir Planı’nın hazırlanması, dört yıldan fazla süren açık ve interaktif bir süreç olarak tasarlanmıştır. Süreç boyunca, çok sayıda etkinlikler gerçekleştirilmiş, süreç ve Şehir Planı ile ilgili olan
materyaller web üzerinden yayınlanmış, Helsinki sakinlerinin katılımı için çevrimiçi bir anket
düzenlenmiş, bloglar tartışma platformu haline
getirilmiş, gençler kendi ilgi alanlarına göre düzenlenen etkinliklerde yer almış, şehir plancıları
çeşitli dernekler tarafından düzenlenen etkinliklere aktif olarak katılmış ve Şehir Planı, çeşitli
sosyal medya platformları üzerinde aktif bir tartışma konusu olmuştur.

Şehir plancıları, Şehir Planı’nı tasarısının temelini
oluşturması bakımından, mümkün olduğunca çok yurttaşın görüşünü almak istemiştir. Bu
amaçla, Helsinki 2050 harita anketi, sakinlerin
katılımını sağlayacak çevrimiçi interaktif bir imkan olarak 2013 yılının sonlarında uygulanmaya
başlanmıştır. Web sitesinin ziyaretçileri, çevrimiçi harita üzerinde, yapılanma için uygun yerleri,
inşaat yapılamayacak alanları, önemli yeşil alanları veya yeni trafik çözümlerini işaretleyebilmiştir. Ankete toplam 4.700 kişi katılmış ve haritaya
33.000’den fazla girdi eklenmiştir. Anket materyalleri dikkatli bir şekilde analiz edilmiş ve ma-

Şehir Planı vizyonu 2013’te taslak haline getirilmiş, Şehir Planı’nın temaları ve arka plan olgusu bir seri tema seminerleri düzenlenerek yerel
sakinlere bildirilmiştir. Helsinki Şehir Planlama
Departmanı’nın kendi sergi ve atölye alanı olan
Laituri’de gerçekleştirilen toplam 10 etkinliğe
yaklaşık 1.000 yurttaş katılım göstermiştir. Seminerlerde kentin gelişimi, konut, trafik, rekreasyon ve kent kültürü, iş dünyası ve rekabet
gücü, iklim değişikliği ve hizmetler konu olarak
ele alınmıştır.

Harita Anketi:
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teryalin tamamı açık veri olarak yayınlanmıştır.
Bu materyal, yurttaşların kentlerinin geleceği
hakkındaki görüşlerini içeren kapsamlı ve uluslararası olarak benzersiz bir veri tabanını temsil
etmektedir.

Bir Anınızı Şehir Plancısı Olarak Geçirin:
2014 baharında “Bir anınızı şehir plancısı olarak
geçirin” başlıklı bir dizi çalıştay düzenlenmiştir.
Atölyelerin amacı, 2050 yılında Helsinki’nin nasıl
bir yer olması gerektiğini düşünmek için yerel
sakinlerle birlikte çalışmak ve planlama sürecini desteklemek için Helsinki sakinlerin fikirlerini
almaktır. Atölyelere, 250 katılımcı katılmış ve 27
plan hazırlanmıştır. Bu planlar Şehir Planı’nın
web sitesinde yayınlanmış ve Laituri sergi mekanında halka açık hale getirilmiştir.

Şehir Planlama Safarileri:
Ocak-Nisan 2014’te Şehir Planlama Safarileri, gençlerin Helsinki’nin geleceği ve şehir plancılarının
vizyonu hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Geleceğin Helsinki’sini düşünmek ve kentsel planlama zorluklarına çözüm
üretmek için dört hafta sonu çalıştay düzenlenmiş ve bu çalıştaylara orta öğretim okullarında
okuyan toplam 167 öğrenci katılmıştır.

Bir Anınızı Eleştirmen Olarak Geçirin:
Ocak 2015’te Laituri’de dört kez “Bir anınızı eleştirmen olarak geçirin” başlıklı çalıştaylar düzenlenmiştir. Etkinliklerde, Şehir Planı’nın temel içeriğini katılımcılara aktarılmış, ayrıca katılımcılar,

kendi ilgilendikleri alanın haritalarını şehir plancılarıyla konuşma fırsatı yakalamıştır.
Belediye Meclisi, 29 Ekim 2016’da yapılan toplantıda, uzun tartışmalar ve kilit konular hakkında
birkaç oylama ile Helsinki’nin yeni Şehir Planını
onaylamıştır.

Gençlerin Katılımı
Helsinki Belediyesi, gençler için bir katılım sistemi
olan Ruuti’yi hayata geçirmiştir. Öncelikli olarak 13-20 yaşları arasındaki Helsinkili gençlere
yönelik olan Ruuti, gençlerin veya genç gruplarının Helsinki’yi daha iyi bir şehir haline getirmesini amaçladığı etkinliklerden meydana
gelmektedir. Ruuti, bir sistem olarak genç gruplarını desteklemeye dayanmakta, karar vericilerin, yetkililerin ve kentteki diğer kurumların,
gençleri, onlarla ilgili konularda dinlemelerine
yardımcı olmaktadır. Her sene gençlerin kendi
seçtikleri konuları karar vericilerle görüştükleri etkinlikler düzenlenmektedir. Ruuti’nin web
sitesinde gençler, kendi fikirlerini yollayabilmekte, sohbetlere katılabilmekte, başkalarının
fikirlerini yorumlayabilmekte ve destekleyebilmekte, kendi etkinlikleri için yardım alabilmekte ve yeni bir gruba dahil olabilmektedir. Ruuti,
her yıl seçilen yirmi gençten oluşan çekirdek
bir gruba sahiptir. Çekirdek grup aynı zamanda karar vericiler ile Helsinkili gençler arasında
bağlantı kurmaktadır. Dahası, çekirdek grup, Ruuti’nin web sitesinde geliştirilen fikirleri Helsinki
Belediyesi’nin karar mercileri ile işbirliği içinde
geliştirmektedir.
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Kültür ve Sanat

Helsinki’de çok sayıda müze bulunmaktadır. Bu
müzeler arasından Helsinki Kent Müzesi ve
Helsinki Sanat Müzesi Helsinki Belediyesi tarafından yönetilmektedir. Helsinki Belediyesi;
kültür merkezlerinde, Helsinki Sanat Müzesi’nde, Helsinki Kent Müzesi’nde ve belediye binasında yer alan Virka Galerisi’nde çeşitli sergilere
ev sahipliği yapmaktadır. Farklı devirlerden beş
bina, onları birbirine bağlayan yeni bir bina ve
üç iç avludan oluşan Helsinki Kent Müzesi’nde,
eşyalar ve fotoğraflarla Helsinki’deki kişilerin
kişisel deneyimleri ve günlük yaşamları aktarılmaktadır. Helsinki Sanat Müzesi, 9000’den fazla
sanat eserinin bulunduğu Helsinki halkına ait
bir sanat koleksiyonunu barındırmaktadır. Bu
eserlerin neredeyse yarısı, insanların günlük
hayatlarına ışık tutmak için, parklarda, sokaklarda, ofislerde, sağlık merkezlerinde, okullarda ve
kütüphanelerde sergilenmektedir. Virka Galerisi
ise, Helsinki belediye binasında değişen sergiler
ve çeşitli halka açık etkinlikler düzenlemektedir.
Helsinki yıl boyunca çeşitli festivallere ev sahipliği yapmaktadır.
Helsinki’de 400’den fazla açık alanda heykel, sanat
eserleri ve tarihi eserler bulunmaktadır. Şehir
parklarında, sokaklarda ve meydanlarda halka
açık sanat eserleri Helsinki Sanat Müzesi kolek-

siyonlarının bir parçasıdır. Şirketlerin, Finlandiya
Devleti’nin ve özel mülk sahiplerinin sahip olduğu sanat yapıtları kamusal alanların yanı sıra
kamusal alanların yakınında bulunan özel mülklere de yerleştirilmektedir. Helsinki mezarlıklarında yüze yakın heykel ve anıt bulunmaktadır.
Helsinki’nin merkezinde bulunan Helsinki Müzik Merkezi, herkese açık bir konser mekanı ve
buluşma yeridir. Helsinki Filarmoni Orkestrası,
Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası ve Sibelius
Akademisi gösterilerini burada sergilemektedir. Helsinki Belediyesi’nin kültür merkezlerinde
çeşitli tiyatro ve dans gösterilerine ev sahipliği
yapmakta, ayrıca çocuklara ve yetişkinlere yönelik atölye ve kurslara yer vermektedir.
Helsinki’de farklı hedef gruplarına yönelik çeşitli
işlevlerle donatılmış olan belediyenin işlettiği 7
kültür merkezi bulunmaktadır. Savoy Tiyatrosu,
Annantalo Sanat Merkezi, Caisa Uluslararası Kültür Merkezi ve banliyölerde yer alan Kanneltalo,
Malmitalo, Stoa ve Vuotalo kültür merkezleri yıl
boyunca çeşitli programlar sunmaktadır. Esplanadi Parkı’ndaki Espa Stage ise, yaz aylarında
kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.
Çocuklar ve gençler için bir sanat merkezi olan Annantalo, sanat eğitimi, sergiller, gösteriler, atölye
çalışmaları ve çeşitli etkinlikler düzenlemektedir.
Okullar ve kreşlerle işbirliği yapan merkezdeki
öğretmenler profesyonel sanatçılar ve / veya sanat pedagoglarıdır. Her yıl, Helsinki’de yaşayan
yaklaşık 10.000 çocuk ve genç Annantalo’daki
eğitimden yararlanmaktadır.
Uluslararası bir kültür merkezi olan Caisa, çok kül-
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Spor
türlü etkinlikler ve bilgi ve çeşitli kültürel deneyimler sağlayan dersler üzerine yoğunlaşmakta, çeşitli arka planlara sahip kent sakinleri ve
organizasyonların etkileşimini teşvik etmekte,
yabancı profesyonel sanatçıların çalışma koşullarını geliştirmekte ve etnik azınlıkların farklı
kültürlerini desteklemektedir.

Helsinki Belediyesi, kapalı alanda 3 buz pateni pisti, 4 yüzme salonu ve 1 binicilik parkuru olmak
üzere yaklaşık 70 spor tesisini yönetmektedir.
Helsinki, 12 spor salonu ve 5 ağırlık çalışma salonuna sahiptir. Spor salonlarında çok yönlü spor
eğitimine olanak tanıyan modern fitness cihazları bulunmaktadır.

Savoy Tiyatrosu, özellikle dünya müziğinin önde
gelen bir konser yeri olarak bilinmekte ve dünyanın dört bir yanından gelen 200’den fazla
grup ve sanatçının gösterilerini sahnelemektedir. Program, Savoy Tiyatrosu’nun kendi yapımlarını, diğer etkinlik organizatörleri ile birlikte
oluşturulmuş yapımları ve ajanslar, festivaller ve
özel organizatörler tarafından üretilen etkinlikleri içermektedir.

Spor Böllümü, açık alanda ise spor parkları, spor
alanları, açık yüzme havuzları, tenis kortları, koşu
pistleri, kayak pistleri ve kışlık yüzme alanlarını
kapsayan çok yönlü spor olanakları sunmaktadır. Kentte belediyeye ait, 30 spor parkı, 42
spor alanı, 26 yerel egzersiz alanı, 2 açık yüzme
havuzu, 25 tenis kortu, uzunluğu 550 metre ile
7500 metre arasında değişen 25 koşu parkuru,
paten ve buz hokeyi sporunu her yaştan insana
açık hale getiren 7 yapay buz paten pisti gibi
yaklaşık 90 adet çeşitli açık hava spor imkanları
bulunmaktadır.

Helsinki Belediyesi Kültür Ofisi, sanat ve kültür
organizasyonlarına, kolektiflere ve sanatçılara maddi yardımlar sağlamakta ve sanatçılara
performansları için uygun mekanlar sağlamaktadır. Profesyonel sanatçılar Harakka Adası’nda
stüdyoları kullanmakta ve Villa Eläintarha, Helsinki’ye gelen yabancı sanatçılar için konaklama
imkanı sunmaktadır.

Kentin yakınında herkesin çeşitli boş zaman etkinlikleri için özgürce kullanımına açık doğal parklar ve ormanlar mevcuttur. Ayrıca Helsinki Belediyesi, yaklaşık 5.000 hektarlık açık alana sahip.
Helsinki’de toplam 12.000 yatlık hacme sahip
onlarca yat limanı bulunmaktadır. Alanların üçte
biri doğrudan yat sahiplerine kiralanmaktadır.
Geriye kalan yerler, yat kulüplerine ve yelken
topluluklarına kiralanmıştır.

Helsinki Belediyesi, kentin yakınlarında 14.600
hektarlık bir deniz alanına sahiptir. Helsinki
yurttaşları, balıkçılık lisansı aldıktan sonra bu
bölgelerde balık avlayabilmektedir. Yaklaşık 60
farklı balık türünün, Helsinki deniz bölgesinde
yaşadığı bilinmektedir.
Engellilik, hastalık veya başka nedenlerle normal
spor faaliyetlerine katılmakta güçlük çeken insanlar için özel fiziksel aktiviteler tasarlanmıştır.
Özel gruplara, hem eğlenmeleri hem de işlevsel
kabiliyetlerini ve fiziksel güçlerini korumaları için
çeşitli fiziksel aktiviteler sunulmaktadır. Zihinsel
sağlık rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanan
kişiler için de çeşitli spor etkinlikleri mevcuttur.
Ayrıca spor dernekleri ile ortaklaşa özel spor etkinlikleri düzenlenmektedir.
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İşbirliği

Helsinki Belediyesi potansiyel girişimcilere ve aktif
işletmelere hizmet etmesi için NewCo Helsinki’yi kurmuştur. Birim, girişimcilere, iş fikrini geliştirmekten doğru kişileri bulmaya kadar çeşitli
yardımlar sağlamaktadır. Birimin hizmetlerinin
çoğu ücretsiz olup iş kurma ile ilgili bilgilendirme, yeni girişimciler ve genç start-up’lar için bilgilendirme ve danışmanlık, girişimcilik eğitimi,
kuluçka merkezi hizmetleri, işletmelerin geliştirilmesi konusunda bilgilendirme ve göçmenler
için ticaret hizmetleri gibi çeşitli hizmetler sunmaktadır. NewCo Helsinki’nin amacı, girişimciliğin ilk adımlarını kolaylaştırmak, girişimciliğe
ilişkin engelleri ve başarısızlık riskini azaltmaktır.
Helsinki Belediyesi, bölge üniversiteleri ile yakın
işbirliği içindedir. Belediye, uluslararası ve yerli
öğrencilere yönelik konut stokunu geliştirmekte, öğrenci istihdamını desteklemekt, bölgede
yerleşme imkânı tanımakta ve araştırma işbirliğinin daha iyi kullanılmasını sağlamaktadır.
Belediye, kampüs alanlarında yeni nesil iş faaliyetlerini geliştirmekte ve işletmelerin kampüs
çevresinde yer almalarına imkân tanımaktadır.
Helsinki Üniversitesi, 1640 yılı gibi erken bir tarihte kurulmuştur. Üniversite, Avrupa’nın en iyi 20
üniversitesi arasındadır. Helsinki Belediyesi ve

Helsinki Üniversitesi İşbirliği Danışma Kurulu,
1987 yılında kurulmuş olup o günden beri düzenli olarak toplanmaktadır. Danışma kurulu,
belediye ve üniversite arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve koordine etmesinin yanı sıra Helsinki’deki lisans üstü eğitimin ve araştırmanın
teşvik edilmesi konusunda da görev almaktadır.
Helsinki Üniversitesi’nin girişimcilik topluluğu olan
Helsinki Think Company, Helsinki Üniversitesi
ve Helsinki Belediyesi tarafından işbirliği halinde kurulmuştur ve ortak olarak finanse edilmektedir. Helsinki Think Company bir ortak çalışma
alanı (co-working space) olup üç ayrı yerde hizmet vermektedir. Ortak çalışma alanlarında, ücretsiz çalışma mekanları bulunmakta ve atölye
çalışmaları, eğitici programlar, teşvik programları ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.
Helsinki Metropoliten Alan Kentsel Araştırma
Programı, Helsinki metropoliten alanında yer
alan Helsinki, Espoo, Vantaa ve Lahti belediyeleri, üniversiteler, uygulamalı bilimler yüksekokulları, Çevre Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı arasındaki bir işbirliği ağıdır. Programın ana hedefi,
multidisipliner kentsel araştırma projelerini ve
programa dahil olan üniversitelerde yürütülen
ilgili kalkınma faaliyetlerini geliştirmek ve finanse etmektir.
Helsinki-Uusimaa Bölgesi, kuzey Avrupa’nın merkezinde ve Finlandiya’nın güney kıyısında yer
almakta ve ülkenin toplam nüfusunun dörtte
birinden fazlası olan yaklaşık 1,6 milyon nüfusa
ev sahipliği yapmaktadır. Helsinki-Uusimaa Bölgesi, Finlandiya’nın başkenti Helsinki de dahil

olmak üzere 26 belediyeden oluşmaktadır. Helsinki-Uusimaa Bölge Konseyi, Helsinki-Uusimaa
Bölgesi için ortak bölgesel bir otoritedir. Bölge
Konsey’in görevleri, bölgesel arazi kullanımı
planlamasını ve yerel ve bölgesel çıkarların genel olarak yükseltilmesini içermektedir. Helsinki-Uusimaa Bölgesi’ndeki sürekli refah ve ekonomik büyümeyi desteklemek için Konsey, üye
belediyeler, hükümet, özel sektör, üniversiteler,
araştırma kurumları ve sivil toplum kuruluşları
ile yakın işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Helsinki-Uusimaa Bölgesi için uluslararası işbirliği giderek önem kazanmakta ve bu nedenle Helsinki-Uusimaa Bölge Konseyi uluslararası ortaklar
ağını geliştirip korumaktadır. Helsinki-Uusimaa
Bölge Konseyi’nin yurtdışında iki temsilciliği bulunmaktadır: Brüksel’deki Helsinki AB Ofisi ve St.
Petersburg’daki Helsinki Merkezi.
Helsinki AB Ofisi Brüksel’de bulunmaktadır ve Helsinki-Uusimaa, Häme, Kymenlaakso ve Päijät-Hä-
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me Bölge Konseyleri’nin yanı sıra Helsinki Belediyesi, Espoo Belediyesi, Helsinki Üniversitesi,
Aalto Sanat, Tasarım ve Mimarlık Üniversitesi,
Hanken Ekonomi Fakültesi, Helsinki Metropolia
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Laurea Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Finlandiya Doğal
Kaynaklar Enstitüsü (Luke) tarafından paylaşılmaktadır. Ofis, AB forumlarında temsil ettiği
kurumların menfaatlerini ve görünürlüklerini
sağlamakta ve AB mevzuat değişiklikleri, AB
içindeki finansman programları ve genel olarak
uluslararası işbirliği imkânları gibi güncel konular hakkında bilgi sunmaktadır. Ofis, Avrupa
kentsel politikalar ve uyum politikalarını, araştırma ve yenilik politikalarını, denizlerle ilgili politikaları, trafik ve sağlık politikalarını ve çevre ve
enerji politikalarını aktif olarak takip etmektedir.
Petersburg’daki Helsinki Merkezi ise, Helsinki,
Tampere ve Kotka şehirlerini ve bölgesel ortaklarını temsil etmektedir. Ofis, şehirler arasındaki
ilişkileri ve St. Petersburg’daki ortaklarının görünürlüğünü teşvik etmektedir. Aynı zamanda, girişimciler ve diğer aktörler arasındaki işbirliğini
kolaylaştırmaktadır.
Helsinki’nin başlıca ikili şehir ortakları St. Petersburg, Tallinn, Stockholm ve Berlin’dir. Buna ek
olarak, Helsinki, Pekin ve Moskova ile özel uzun
vadeli ortaklıklar sürdürmektedir. Ancak Helsinki’nin resmi olarak kardeş şehri bulunmamaktadır.
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