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Täyttöohje

· Jokaiseen otsikon alle tulee kirjoittaa vastaus ja vastauksen tulee vastata sisällöltään annettua otsikkoa
· Kirjoitustila kasvaa tarvittaessa
· Kaupunkistrategian jne toteuttamista kuvaavassa kohdassa kuvataan mm. toimintasuunnitelman taulukkoon

kirjatuissa toimenpiteissä edistyminen valittujen mittareiden kautta

Toimintaympäristön keskeisten muutosten vaikutukset talouden/talousarvion toteutumi-
seen
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan TA-kohdan 41001 sitovan toimintakatteen arvioidaan alittuvan
700 000 eurolla. Toimintakatetasoon vaikuttaa keskustakirjasto Oodin ennakoitua suuremmasta
käytöstä johtuva lisärahoituksen tarve ja liikuntapalvelukokonaisuuden kasvaneet ylläpitokulut.

Laitosavustukset (TA-kohdat 41002 ja 41003) arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahojen arvioidaan alittuvan 150 000 eurolla.

Kaupunkistrategian, kaupunkiyhteisten hankkeiden ja yhteissuunnittelun teemojen toimen-
piteiden toteuttamisen edistyminen ja mahdolliset poikkeamat tai muutokset

Maailman toimivin kaupunki

Palvelujen kehittämisen välineeksi on otettu käyttöön viime vuonna kehitetyt kaupunkilaisprofiilit.
Jokaisessa palvelussa kuvataan palvelupolkuja kaupunkilaisprofiileita hyödyntäen.

Asiakaskokemuksen arviointiin, parantamiseen ja johtamiseen on käytössä yhteinen väline. Asia-
kaspalautelaitteita on lisätty edellisvuoden tasosta ja suositteluindeksin (NPS) käyttöä on laajen-
nettu. Lähtötason arviointi on tehty ja toinen arviointi tehdään loppuvuonna.

Kestävän kasvun turvaaminen on kaupungin keskeisin tehtävä

Toimialan olosuhteiden suunnitteluperiaatteiden laadinta edistyy suunnitellun aikataulun mukai-
sesti.

Toimialan tilojen käytön helpottamista koulutus-, kansalais- ja kulttuuritoimintaan on edistetty aloit-
tamalla tilojen sähköisen varausjärjestelmän kehittäminen ja yhteisten periaatteiden laatiminen.

Töölönlahden alueen kehittäminen tapahtumapaikkana sekä kulttuurin ja vapaa-ajan keskittymänä
etenee suunnitellusti yhdessä Töölönlahtiverkoston kanssa.

Uudistuvat palvelut

Lapsille ja nuorille kehitetyn valtakunnallisen harrastuspassin käyttöönotto etenee suunnitellusti.
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Digitallista asiakkuutta edistetään kytkemällä vähintään kaksi kolmesta suuresta asiakastietojärjes-
telmästä oma.helsinki –asiakkuuteen. Hanke etenee suunnitellusti. Toimialan digitalisaatiosuunni-
telman toimenpiteet etenevät suunnitellusti.

Toimialan vastuulla oleva kaupunkitason liikkumisohjelma on käynnistynyt ja etenee toimialayhtei-
sesti. Toimialan palveluista koottava palvelutarjottimen tuottaminen kahdella Helsingin alueella yh-
teistyössä Kaskon kanssa on käynnistynyt.

Toimialan osallisuus- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja sen avainhankkeita on toteutettu ja asuk-
kaita osallistettu palvelujen kehittämiseen. Toimiala on mukana osallistuvan budjetoinnin toimeen-
panossa.

Helsinki biennaalin valmistelua jatketaan sisältöjen ja tuotantojen osalta Vallisaareen. Vuonna
2020 järjestettävän Biennaalin taideteosten perustamistöitä aloitetaan Vallisaaressa jo kesällä
2019.

Vastuullinen taloudenpito on hyvinvoivan kaupungin perusta

Yhteiset periaatteet tuotteiden ja palveluiden hinnoittelusta sekä maksujen, vuokrien ja korvausten
subventiokäytännöistä on valmisteilla. Yksikkökustannusvertailu suhteessa kuuteen suurimpaan
kaupunkiin otetaan käyttöön.

Valmistelu toimialan johdon, asiantuntijoiden, hallinnon ja tukitehtävien henkilöstön yhteisestä toi-
mitilasta etenee suunnitellusti. Töölön kisahallin perusparannuksen tarveselvitystä päivitetään.

Sitovien toiminnan tavoitteiden ja muiden toiminnan tavoitteiden toteutuminen
Talousarviossa on määritelty toimialalle kolme sitovaa toiminnallista tavoitetta vuosille 2019-21: 1.
Palveluja parannetaan asiakaskokemuksen perusteella 2.Koko kaupunki on oppimisen, kulttuuris-
ten kohtaamisten, tekemisen ja kansalaistoiminnan paikka 3. Helsingissä on helppoa ja houkuttele-
vaa lähteä liikkeelle. Sitovien tavoitteiden toteutumista mitataan seitsemän osatavoitteen onnistu-
misella, jotka on projektoitu ja niille on sovittu omistajat johtoryhmästä sekä luotu tarvittavat projek-
tirakenteet.

Kaikki projektit ovat käynnistyneet ja niiden vaiheistus ja aikataulu kuvataan erillisessä dokumen-
tissa, jossa todetaan myös arvioidut riskit kunkin projektin kohdalla. Riskeistä huolimatta osatavoit-
teiden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan suunnitelmien mukaisesti.

Toimialalla seurattavista suoritteista käyntikertojen ennustetaan toteutuvan ja joiltain osin ylittyvän.
Yleisten kulttuuripalvelujen käsiteltyjen avustusten määrän sekä nuorisopalveluiden nuorten järjes-
tämän toiminnan määrän ennustetaan alittavan tavoitteen riittämättömän pohjatiedon ja ennakoi-
mattomien toimintaympäristömuutosten vuoksi.

Arvio tavoitteisiin, palvelutuotantoon, muuhun toimintaan ja toimintaympäristön muutoksiin
liittyvistä merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on arvioinut merkittävimpiä riskejä.
Merkittävimmät riskit ovat:
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- Strategiset riskit: hallinto- ja johtamismallin ongelmat, turvallisuustilanteen muutos, henkilöstöön liitty-
vät haasteet, hyvän hallinnon ongelmat sekä kaupungin vetovoimaisuuden alentuminen
- Taloudelliset riskit: kiinteistöjen korjausvelka ml. Pirkkolan jäähallin sulkeminen ja liikuntapalveluiden
tilojen kunnossapitomäärärahat. Myös hankintojen epäonnistuminen sekä kaupungin toimintojen rahoi-
tuspohjan väheneminen kasvattavat taloudellista riskiä. Riski on, että asetettua tulotavoitetta ei saavu-
teta mm. Biennaalin ulkopuolinen rahoituksen osuus on epävarma. Lisäksi viestintä- ja lipunmyyntipal-
veluresurssien väheneminen vaikuttaa negatiivisesti kulttuurikeskusten myyntitavoitteisiin. Oodin avau-
tuminen on kasvattanut kirjaston käyntimääriä huomattavasti. Oodin suuri kuormitus aiheuttaa budjetoi-
tua suurempia menoja mm. henkilöstöön, siivoukseen ja vartiointiin sekä aineistohankintamäärärahoi-
hin.
- Toiminnalliset riskit: tietotekniikkariippuvuus sekä epäonnistuminen hallinto- ja valvontakäytännöissä.
Myös Hallinto- ja tukipalveluiden resurssivajeista johtuvat laatu- ja palvelutason puutteet ja epätasai-
suus vaikuttavat asiakaskokemuksen laatuun, vaikeuttaa työntekoa ja kuormittaa työntekijöitä.


