
Sitovat tavoitteet / Kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala

Kaupunkistrategian teema Sitova toiminnan tavoite
Sitovan toiminnan 

tavoitteen mittarit

Sitovan toiminnan tavoitteen 

mittareiden toteutumisennuste 

1/2019

Kytkeytyminen 

kaupunkiyhteisiin 

hankkeisiin ja 

yhteissuunnittelun 

teemoihin

Palveluja parannetaan 

asiakaskokemuksen 

perusteella

Kulttuurin ja vapaa-ajan 

toimiala käyttää yhteisiä 

välineitä asiakaskokemuksen 

arviointiin, parantamiseen ja 

johtamiseen. Palvelujen 

parantamisessa hyödynnetään 

jatkuvan parantamisen 

ajatusta, ajankohtaista tietoa ja 

osallisuutta. Toimialalla on 

monenlaisia asiakkaita, 

kumppaneita ja palvelujen 

käyttäjiä. Asiakkaat voivat olla 

joko yhteisöasiakkaita 

(avustuksen saaja) tai 

yksittäisiä ihmisiä 

(uimahallikävijä). Toimiala 

varmistaa, että sen palvelujen 

käyttäminen on sekä hauskaa 

että turvallista.  

Jokaisessa kulttuurin, 

liikunnan, nuorison ja 

kirjaston palvelussa on 

kuvattu ainakin yksi 

asiakaspolku 

kaupunkilaisprofiileita 

hyödyntäen.

Sitovien osatavoitteiden osalta 

tavoite on toteutumassa. Palvelut 

ovat valinneet 30 kehitettävää 

palvelupolkua ja ovat 

määritelleet 

projektipäälliköt/vastuuhenkilöt. 

Osa palvelupoluista on palveluita 

leikkaavia ja yhdessä tehtäviä 

mikä lisää toimialan palveluiden 

sisäistä yhteistyötä.

Asukaskokemus ja 

asiakastyytyväisyys

Toimialalle kehitetään 

yhteinen tapa hyödyntää 

nopeaa asiakaspalautetta ja 

laajennetaan NPS (Net 

promoter score) –mittausta 

(lähtötaso 20 laitetta/ 

tavoite 40 laitetta).

Sitovien osatavoitteiden osalta 

tavoite on toteutumassa. 40 

”pystylaitetta” on hankittu ja 33 

niistä on valjastettu TUPA-

tavoitteen 

mittaamiseen. Toimipisteille on 

pidetty yksi työpaja. 

Toukokuussa järjestetään neljä 

työpajaa (tarvittaessa useampia), 

jotta pikapalautteen käsittelystä 

muodostuisi osaksi tiedolla 

johtamista. Syksyllä  järjestetään 

lisää  työpajoja.

Maailman toimivin

kaupunki
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Kytkeytyminen 

kaupunkiyhteisiin 

hankkeisiin ja 

yhteissuunnittelun 

teemoihin

Maailman toimivin

kaupunki
Koko kaupunki on 

oppimisen, kulttuuristen 

kohtaamisten, tekemisen ja 

kansalaistoiminnan paikka.

Helsinki on alusta ja kumppani 

paremman kaupungin ja 

maailman rakentajille. Toimiala 

avaa tilojaan, tietoaan ja 

välineitään kaupunkilaisten, 

yhteisöjen ja yritysten käyttöön. 

Toimiala suhtautuu 

ennakkoluulottomasti sekä 

yleishyödyllisiin että 

kaupallisiin 

yhteistyötarjouksiin. Yhteistyön 

lähtökohtana on ”kyllä jos”, ei 

”ei koska”.

Kulttuurin ja vapaa-ajan 

olosuhteiden 

suunnitteluperiaatteet on 

hyväksytty lautakunnassa. 

Sitovien osatavoitteiden osalta 

tavoite on toteutumassa. 

Hankekumppanin toteuttama 

esiselvitystyö on valmistunut ja 

sen pohjalta päätetään 

dashboard-testaukseen 

etenemisestä. 

Hyvinvoinnin ja 

terveyden edistäminen

Toimialan tilojen 

varausjärjestelmien yhteiset 

periaatteet ja prosessit on 

määritelty. Jokaisessa 

palvelukokonaisuudessa 

(KULP, LIIKU, NUP, KIR) 

on määritelty tilat, jotka ovat 

varattavissa nopeasti 

asukaskäyttöön ja ne on 

viety Varaamoon.

Sitovien osatavoitteiden osalta 

tavoite on toteutumassa. 

Nykyisten tilavarausprosessien 

kuvaus on aloitettu: Nuorison 

prosessikuvaukset (3) ovat lähes 

valmiit. Liikunnan kuvausten 

selvittäminen on aloitettu. 

Kulttuurin kuvaukset aloitetaan 

myöhemmin keväällä ja Kirjaston 

kuvaukset ovat olemassa 

Varaamon aiemmalta 

kehitykseltä – kuvaukset ovat 

kuitenkin päivittämättä.

Palvelujen 

saavutettavuus

Harrastustoiminta

Kaupungin tilojen käyttö

Elävät kaupunginosat

Kestävän kasvun 

turvaaminen kaupungin 

keskeinen tehtävä
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kaupunki Helsingissä on 

houkuttelevaa ja helppoa 

lähteä liikkeelle.

Valtakunnallinen 

Harrastuspassi on otettu 

koekäyttöön Helsingissä.

Tavoite on toteutumassa eli 

Harrastuspassi on koekäytössä 

vuoden 2019 aikana. 

Strategia nuorten 

syrjäytymishaasteen 

ratkaisemiseen

Kulttuurin ja vapaa-ajan 

toimiala edistää toiminnallaan 

fyysisesti aktiivista ja 

kokemusrikasta elämäntapaa. 

Kaikki syyt lähteä liikkeelle 

ovat yhtä arvokkaita. Syyt 

liikkeelle lähtemiseen voivat 

vaihdella liikunnan ilosta 

taiteeseen ja kulttuuriin tai 

nuorten kesäleiristä 

koululuokanretkeen tai 

vanhusten kirjastolle 

kävelemiseen. Kuntalaisille 

aktiivinen ja houkutteleva 

Helsinki vetää puoleensa myös 

matkailijoita ja suurtapahtumia. 

Toimiala kehittää uusia keinoja 

markkinoida palveluja, 

helpottaa mielekkään 

tekemisen löytämistä ja 

tavoittaa nykyisten palvelujen 

ulkopuolella olevia.

Tuotetaan kahdella 

Helsingin alueella (kaksi 

peruspiiriä) Kuvan 

palveluista palvelutarjotin 

peruskouluille ja 

päiväkodeille. Arvioidaan 

palvelutarjottimen 

vaikutuksia alueilla 

verrattuna nykytilanteeseen.

Tavoite on toteutumassa. 

Vuoden 2019 loppuun mennessä 

tuotetaan kahdella Helsingin 

alueella 

(Malminkartano/Kannelmäki ja 

Vuosaari) toimialan palveluista 

palvelutarjotin peruskouluille ja 

päiväkodeille. Arvioidaan 

palvelutarjottimen vaikutuksia 

alueilla verrattuna 

nykytilanteeseen. 

Hyvinvoinnin ja 

terveyden edistäminen

Liikkumisohjelma

Vähintään kaksi toimialan 

kolmesta suuresta 

asiakastietojärjestelmästä 

(kirjasto,nuorisotalot, 

 liikunta) on kytketty 

oma.helsinki 

–asiakkuuteen.

Tavoite on toteutumassa. 

Ensimmäisinä liitettävät palvelut 

on valittu ja työ tarvittavien 

käyttäjäpolkujen ja tietosisältöjen 

määrittelemiseksi on alkanut. 

Selailukäyttöliittymästä on 

konseptiversio toteutettu 

ja toiminnot valittu. 

Palvelujen 

saavutettavuus

Uudistuvat palvelut


