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§ 68
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakertomus 2017

HEL 2018-003123 T 00 01 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakertomuksen vuodelta 2017 ja oi-
keuttaa toimialajohtajan tekemään siihen vähäisiä muutoksia tarvittaes-
sa.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Tellervo Kivisaari, viestintäsuunnittelija, puhelin: 310 87729

tellervo.kivisaari(a)hel.fi
Jussi Kaisjoki, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 29870

jussi.kaisjoki(a)hel.fi

Liitteet

1 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2017 toimintakertomus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupungin johtamisjärjestelmäuudistuksen myötä kulttuurin ja vapaa-
ajan toimiala perustettiin seitsemästä aiemmasta virastosta ja se aloitti 
toimintansa 1.6.2017. Alkuvuosi eteni uudistuksen valmistelutavoittei-
den mukaisesti ja toimialan tehtävät täsmentyivät. 

Toimialan palvelujen yhteistä ajatusta haarukoitiin koko henkilöstölle to-
teutetulla kyselyllä ja vastauksista puristettiin toimialalle kolme kanta-
vaa arvoa: osallisuus, yhdenvertaisuus ja vaikuttavuus. Työpajoissa vii-
meisteltiin neljä yhteistä tavoitetta, jotka valtuusto kirjasi kaupungin hal-
lintosääntöön. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteinen tehtävä on 
vahvistaa kuntalaisten mielen ja kehon hyvinvointia, aktiivista kansalai-
suutta, sivistystä sekä Helsingin ja helsinkiläisten elinvoimaa.
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Tapahtumarikas vuosi tarjosi helsinkiläisille yli 20 miljoonaa kulttuuri-, 
liikunta- ja nuorisopalveluiden kokemusta. Toimialan omien palvelujen 
lisäksi luotiin monipuolisia kokemuksia, jotka syntyivät avustuksina jaet-
tavilla 60 miljoonalla eurolla järjestöissä, kulttuurilaitoksissa tai liikunta-
paikoissa.

Muutoksen keskellä saavutettiin tai reilusti ylitettiin yhtä lukuun ottamat-
ta kaikki 17 toimialalle asetettua sitovaa tavoitetta.

Kaupunkistrategian valmistuminen syyskuussa antoi suuntaviivat tule-
ville vuosille. Toimialan palveluilla on merkittävä osansa, kun Helsinki 
tavoittelee asemaansa maailman toimivimpana kaupunkina.
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