
 
Sitovat toiminnalliset tavoitteet 
 
Kulttuuripalvelukokonaisuus 
Kaupunginkirjasto: 
106 500 aukiolotuntia 
Käyntien määrä 14,4 miljoonaa 
 
Kaupungin taidemuseo: 
Kävijämäärä on 145 000 kävijää 
 
Yleiset kulttuuripalvelut: 
Tavoite 1: Opetusviraston ja Helsingin kulttuurikeskuksen yhteisessä kulttuurikasvatustyössä 
luodaan pysyvä verkostorakenne, joka edistää taide- ja kulttuuripalveluiden käyttöä monipuolisina 
oppimisympäristöinä. Mittarit: - opetusviraston ja taidetoimijoiden yhteiset foorumit kaksi kertaa 
vuonna 2017 - opettajien ja taidetoimijoiden koulutukset, kaksi kappaletta vuonna 2017 

 
Tavoite 2: Kehitetään lasten, nuorten ja perheiden aktiivista toimintaa ja vahvistetaan matalan 
kynnyksen osallistumismahdollisuuksia siten, että jokaisella lapsella on mahdollisuus johonkin 
harrastukseen. Lisätään kaupungin tilojen käyttöä lasten ja nuorten harrastustoimintojen 
toteutuspaikkoina. Mittarit: - suunnataan lasten ja nuorten matalan kynnyksen kulttuurisia 
harrastuspalveluita erityisesti TPO-selvityksen alhaisen osallistumisen alueille: 
alueille suunnataan vähintään 60 iltapäivä- ja/tai vapaa-ajan kurssia vuonna 2017 
- kohdennetaan taiteen perusopetuksen rahoitusta TPO-selvityksen alhaisen 
osallistumisen alueille. 
 
Tavoite 3: Uudistetaan kulttuurin avustusjärjestelmät muuttuvan kentän tarpeisiin. 
Mittari: - annetaan vuonna 2017 kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle ehdotus, johon pohjautuen 
taiteen ja kulttuurin toiminta-avustusten jakoperusteet muutetaan vuoden 2018 
avustushauista lukien. 
 
Tavoite 4: Savoy-teatteri ja siihen kuuluva Espan lava ovat nettobudjetoitu yksikkö. Yksikön sitova 
toiminnallinen tavoite on järjestettävien esitysten lukumäärä. Mittari: - vuonna 2017 tilaisuuksia on 
yhteensä vähintään 320. 
 
Kaupunginmuseo: 
Asiakasmäärä: 550 000 asiakasta, johon luetaan museokävijöiden lisäksi muut asiakkaat ja 
verkkokävijät 
 
Kaupunginorkesteri: 
Orkesterin sitova toiminnallinen tavoite on 43 maksullista, Musiikkitalossa järjestettävää 
sinfoniakonserttia 
 
Nuorisopalvelukokonaisuus 
Kaikki käyntikerrat 1 410 000 
Nuorten pienryhmät 2500 
Toiminnan tuottamiseen osallistuneet nuoret 1 430 
RuutiBudjetin vakinaistaminen 
 
Liikuntapalvelukokonaisuus 
Palveluiden asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 2016 tasoa tai asiakastyytyväisyys on 3,6 
(asteikko 1–5). Monitoimi- ja uimahalleissa on 1 800 000 käyntikertaa. 
 
 
 



Muut toiminnalliset tavoitteet 
 
Kuttuuripalvelukokonaisuus 
Kaupunginkirjasto 
Lainoja lasketaan kertyvän 9,3 miljoonaa 
Toimitetut varaukset 1,1 miljoonaa 
 
Kaupungin taidemuseo: 
Vuoden 2017 näyttelyiden lukumääräksi esitetään 17 näyttelyä. Tämä sisältää myös HAM gallerian 
näyttelyt. Julkisen taiteen hankkeiden käynnistämisen tavoite on kaksi. 
 
Yleiset kulttuuripalvelut: 
Tavoite 5: vuoden 2016 aikana määritellyt tukipalveluiden (henkilöstö, talous, ICT, lipunmyynti) 
pääprosessit on kuvattu 2017 
 
Tavoite 6: Koululuokille suunnattava 5x2 -taideopetus kohdistetaan yhteen peruskoulun 
ikäluokkiin/mittari: 5000 oppilasta 
 
Tavoite 7: Varhaiskasvatusviraston ja Helsingin kulttuurikeskuksen yhteistyöhankkeessa ”Snadeille 
artsumpi Stadi” luodaan yhdessä lasten kanssa uusia kulttuuri- ja taidekasvatuksen toimintamalleja 
sovituissa päiväkodeissa ja leikkipuistoissa 
Mittari: - osahankkeet (vähintään 5 kpl vuonna 2017) on toteutettu ja arvioitu 
varhaiskasvatusviraston ja Helsingin kulttuurikeskuksen yhteistyönä 
(varhaiskasvatusvirasto ja kulttuurikeskus) 
 
Tavoite 8: Vahvistetaan maahanmuuttajien roolia taiteen ja kulttuurin kuluttajina ja tuottajina. 
Mittari: - Caisan uusi tilaratkaisu (2018) varmistuu 2017 (kyllä/ei) 
- sen toiminta suunnitellaan Caisa 2.0 mobiilin toimintamallin mukaisesti (kyllä/ei) 
 
Tavoite 9: Vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja osallisuutta lisäävän kaupunkikulttuurin mahdollisuuksia 
eri alueilla / Mittari: toteutetaan taide- ja taideoppilaitoksia/ kulttuuriyhteisöjä ja alueiden verkostoja 
tai kansalaisjärjestöjä osallistavia, yhteisöllisiä tapahtumia ja taidehankkeita 75 kpl 
kulttuurikeskuksen tiloissa ja niiden ulkopuolella 2017 
 
Kaupunginmuseo: 
Tavoite 1: Kokoelmien laajuus: Kokoelmatyötä ohjaa kokoelmapolitiikka, joka määrittelee, miten 
tutkimus ja konservointi sekä kokoelmien esittäminen, tallennus, kartuttaminen ja säilyttäminen on 
museossa järjestetty. Kulttuurihistoriallisen kokoelman sekä taidekokoelman muutto 
kaupunginmuseon ja taidemuseon yhteiseen kokoelmakeskukseen vuosina 2015–2016 oli sekä 
toiminnallisesti että taloudellisesti erittäin merkittävää. Uusien tilojen käyttöönotto ja varustaminen 
jatkuvat vuonna 2017, ja vasta vuosi 2018 on yhteisen kokoelmakeskuksen ensimmäinen normaali 
toimintavuosi 
 
Tavoite 2: Tietokannat ja kokoelmatietojen avaaminen yleisölle: Kaikkia kokoelman osia 
digitoidaan jatkuvasti suunnitelmallisesti, mikä parantaa asiakaspalvelua ja kokoelman 
saavutettavuutta. Digitointiohjelmaa kehitetään ja metadatan laatua parannetaan huomioimalla 
yleisöltä tuleva palaute. Kokoelmia sekä rakennuskulttuuritietokannan kohteita viedään vaiheittain 
Kansallisen digitaalisen kirjaston Finna -tiedonhakupalveluun mikä lisää niiden saavutettavuutta. 
Avoin data - strategian mukaisesti vapaasti lisenssoituja isoja valokuvatiedostoja voi Finna-
palvelun lisäksi ladata maksutta myös museon omasta, syksyllä 2016 avatusta verkkopalvelusta. 
Rakennusinventoinnit avataan avoimena datana Helsinki Region Infosharen 
 
Tavoite 3: Näyttelyt ja julkaisut: Lasten kaupungin, Helsingin valitut palat -näyttelyn, Aikakoneen ja 
kolmen sisäpihan ympärille ryhmittyvien tilojen, vaihtuvien teemojen ja tapahtumien kokonaisuus 
Aleksanterinkatu 16:ssa on Helsingin kaupunginmuseon lippulaiva ja avoin kohtaamispaikka 



kaupunkilaisille. Museokokonaisuuden lanseeraus ja siihen liittyvä näyttävä, monipuolinen 
ohjelmisto on ainutkertaista kaupungin-museon historiassa. Vuonna 2017 tarjotaan kolme 
näyttelytuotantoa, joiden teemat lähtevät kaupunkielämästä ja itsenäisyyden juhlavuodesta. 
Musiikkia! – kaupungin soivat muistot -näyttely Hakasalmen huvilassa päättyy 26.2.2017. Syksyllä 
huvilassa avataan itsenäisyyden juhlavuoteen liittyvä valokuvanäyttely ja aiheesta tehdään 
julkaisu. Ruiskumestarin talo avataan kesäksi 2017. Itsenäisyyden juhlavuoden kärkihanke on 
Museoiden yö 6.–7.10.2017. Tapahtuma on pääkaupunkiseudun museoiden lahja 100-vuotiaalle 
Suomelle. 
 
Tavoite 4: Lausunnot ja muistiot: Museoviraston kanssa neuvotellun nelivuotissuunnitelman 
pohjalta kulttuuriympäristön vaalimisen painopisteinä 2014–2017 ovat modernismin arkkitehtuurin 
säilyttäminen sekä kulttuuriympäristöohjelmien ja -inventointien edistäminen maakuntamuseon 
toimialueella. Kulttuuriympäristöyksikkö palvelee vuoden aikana 3 000 asiakasta rakennus- ja 
arkeologiseen perintöön sekä maankäytön suunnitteluun liittyvissä asioissa. Lausuntoja ja 
muistioita laaditaan 500. 
 
Tavoite 5: Alueellinen museotyö: Keski-Uudenmaan maakuntamuseona tehtäviin kuuluvat tuki- ja 
neuvontapalvelut. Museoviraston kanssa neuvotellun nelivuotissuunnitelman painopisteinä ovat 
Uudenmaan museo-opas -portaalin ylläpito, kokoelmatyön suunnitelmallisuuden lisääminen alueen 
museoissa sekä alueellisen työn toimintamallien arviointi ja kehittäminen. 
 
Kaupunginorkesteri: 
Muut toiminnalliset tavoitteet ovat muut konsertit, konserttien kokonaismäärä, 
kokonaiskuulijamäärä ja täyttöaste. Kaupunginorkesteri soittaa vuonna 2017 noin 110 000 
kuulijalle 90–95 konsertissa, mukaan lukien avoimet kenraaliharjoitukset. Kansallista ja 
kansainvälistä vierailukonsertointia jatketaan. Aktiivinen ja pitkäjänteinen kiertuetoiminta luo 
mahdollisuuksia kansainvälisen yhteistyön kehittämiseksi. 
 
Nuorisopalvelukokonaisuus 
Kaikki käyntikerrat, pienryhmien määrä ja toiminnan tuottamiseen osallistuneet nuoret pidetään 
sitovina toiminnallisina tavoitteina. Uutena tavoitteena lisätään kaupunginvaltuuston päätöksen 
mukaisesti RuutiBudjetin vakinaistaminen. Nuorisoasiainkeskus seuraa talouttaan ja toimintaansa 
kolmella suhdeluvulla: toimintakate käyntikertaa kohden, menot 0–28-vuotiaita kohden ja 
avustukset järjestöille sisältäen nimikkotilojen vuokrat. 
 
Liikuntapalvelukokonaisuus 

 Laitostoiminnan käyntikerrat 3 774 000 (3 832 000) kappaletta 

 Ulkokenttätoiminnan käyntikerrat 4 171 500 (4 352 000) kappaletta 

 Uimarantatoiminnan käyntikerrat 789 000 (902 000) kappaletta 

 Liikunnanohjauksen käyntikerrat 700 000 (650 000) kappaletta, josta lasten 
harrasteliikunnan EasySport käyntikerrat 45 000 kappaletta ja nuorten harrasteliikunnan 
FunAction käyntikerrat 22 000 kappaletta 

 Leirinnän yöpymisvuorokaudet 92 000 (92 000) kappaletta 
 Kalastusluvat 7 000 (7 000) kappaletta 


