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§ 178
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 toteutumista koske-
va 3. ennuste

HEL 2019-003982 T 02 02 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan vuoden 2019 talousarvion kolmannen toteutumisennus-
teen.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1 Ennuste 3 käyttötalous 2019
2 Ennuste 3 laitosavustukset 2019
3 Ennuste 3 investoinnit 2019
4 Ennuste 3 Määrä ja taloustavoitteet 2019
5 Ennuste 3 TA-tavoitteiden seuranta
6 Ennuste 3 Ennustetietolomake
7 Ennuste 3 Kh erillismäärärahojen seuranta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toimialojen, virastojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteu-
tumisennuste lauta- tai johtokuntansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien on 
lähetettävä asiasta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle 
pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin on päätetty ennus-
teen johdosta ryhtyä.

Kaupunginkanslian 27.2.2019 päivätyn ohjeen mukaan hallintokuntien 
vuoden 2019 talousarvion toteutumisennusteiden, joihin sisältyy euro-
määräinen ennuste, toiminnan tavoitteet, kaupunkitasoiset strategiamit-
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tarit ja ennusteiden tekstiosuudet on oltava kaupunginkansliassa vii-
meistään:

Ennuste 1/2019 keskiviikkona 10.4.2019 (sisäiset erät 5.4.) 
Ennuste 2/2019 perjantaina 9.8.2019 (sisäiset erät 5.8.) 
Ennuste 3/2019 keskiviikkona 23.10.2019 (sisäiset erät 18.10.) 
Alustava tilinpäätös 2019, tammikuun loppu 2020

Ennusteissa pyritään ennustamaan kyseisen talousarviovuoden lopun 
toteumatilannetta. Ennusteita käytetään kaupungin johdon päätöksen-
teossa, joten ennusteet tulee laatia ennusteajankohtana olemassa ole-
van parhaan mahdollisen tiedon perusteella.

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset talousarvion toteutumiseen

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan TA-kohdan 41001 sitovan toiminta-
katteen arvioidaan toteutuvan talousarviossa esitetyllä tavalla. Ero toi-
seen ennusteeseen on kurottu umpeen panostamalla tulo-potentiaalia 
omaavien palvelujen markkinointiin ja tämän myötä kasvattamalla toi-
mialan tuloja. 

Laitosavustuksista TA-kohta 41002 (kulttuuri) toteutuu talousarvion 
mukaisesti ja 41003 (liikunta) arvioidaan alittuvan 22 000 eurolla odo-
tettua matalamman Stadion-säätiön vuokran johdosta.

Irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahojen arvioidaan alittuvan 
1 251 000 eurolla. Siirtyvät: Herttoniemen nuorisotalo ja kirjasto (150te 
+ 100te), Malminkartanon nuorisotalo (90te), ratikkamuseon uudistami-
nen (125te), julkisen taiteen hankinnat (121te), jäänhoitokone (150te) 
kirjastoauto (500te), Nuorisopalveluiden muut siirtyvät (15te).

Kaupunkistrategian ja toimintasuunnitelmien toimenpiteiden edistyminen

Maailman toimivin kaupunki

Palvelujen kehittämisen välineeksi on otettu käyttöön viime vuonna ke-
hitetyt kaupunkilaisprofiilit. Jokaisessa palvelussa kuvataan palvelupol-
kuja kaupunkilaisprofiileita hyödyntäen, yhteensä 31 kpl. Kuvattujen 
palvelupolkujen määrä on toimialan tulospalkkiotavoite. 

Asiakaskokemuksen arviointiin, parantamiseen ja johtamiseen on käy-
tössä yhteinen väline. Asiakaspalautelaitteita on lisätty edellisvuoden 
tasosta; laitteita on käytössä 40, joista osa lyhytaikaisempaa käyttöä 
varten esim. leirit ja kurssit. Suositteluindeksin (NPS) käyttöä on laa-
jennettu. Lähtötason arviointi on tehty ja toinen arviointi tehdään loppu-
vuonna. Vertailutason kasvu on toimialan tulospalkkiotavoite. Toimipis-
teille on pidetty kolme työpajaa. Lisäksi asiaa on käsitelty toimialan ja 
joidenkin palvelukokonaisuuksien johtoryhmissä sekä johdon kuukausi-
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foorumeissa, jotta pikapalautteen käsittelystä muodostuisi osa tiedolla 
johtamista. 

Toimialan uudella kolmivuotisella (2019–2021) avustuksella toteutetaan 
kaupunkistrategian tavoitteita liikkumisen lisäämiseksi sekä lasten ja 
nuorten matalan kynnyksen harrastustoiminnan edistämiseksi uuden-
laisten toimintatapojen ja yhteistyömuotojen avulla. Yhteinen avustus-
haku ja sen kautta toteutettavat kymmenen hanketta edistävät kump-
panuutta ja uudenlaista yhteistoimintaa kaupungin kanssa. Ensimmäi-
nen väliarviointi hankkeista on tehty toukokuussa. 

Kestävän kasvun turvaaminen on kaupungin keskeisin tehtävä

Toimialan olosuhteiden suunnitteluperiaatteiden laadinta edistyy suun-
nitellun aikataulun mukaisesti. Hankkeessa on kartoitettu tietoa ja tieto-
tarpeita, kuultu keskeisiä sidosryhmiä ja luokiteltu olosuhdepalveluita 
saavutettavuuden näkökulmasta. Palveluverkon suunnitteluperiaatteet 
on valmistelussa ja tavoitteena on, että lautakunta hyväksyy suunnitte-
luperiaatteet vuoden loppuun mennessä. 

Toimialan tilojen käytön helpottamista koulutus-, kansalais- ja kulttuuri-
toimintaan on edistetty aloittamalla yhteisten periaatteiden laatiminen ja 
tilojen sähköisen varausjärjestelmän kehittäminen yhdessä kaupungin-
kanslian kanssa. Toimialan tiloja on lisätty varattaviksi Varaamon kaut-
ta. 

Töölönlahden alueen kehittäminen tapahtumapaikkana sekä kulttuurin 
ja vapaa-ajan keskittymänä etenee yhdessä Töölönlahti-verkoston 
kanssa. Ensimmäiset tapahtumat järjestettiin kesällä. 

Mukana-ohjelman toimenpide Enemmän yhdessä on edistynyt tavoit-
teiden mukaisesti. Kannelmäen ja Malminkartanon alueelle on luotu ra-
kenne- ja yhteistoimintamalli. Alueelle on perustettu eri toimijoista ver-
kosto, jonka tehtävänä on koordinoida yhdessä alueen harrastustoimin-
taa ja kehittää uudenlaista yhteistyötä. Verkosto on järjestänyt alueen 
kouluilla harrastusvälitunteja ja kehittänyt harrastuskarusellin, jossa eri 
tahot tarjoavat maksutonta toimintaa keskiviikkoiltapäivinä. 

Uudistuvat palvelut

Lapsille ja nuorille kehitetyn valtakunnallisen harrastuspassin käyttöö-
notto etenee suunnitellusti. Sopimusasiat sekä palvelukonsepti ja pro-
jektisuunnitelma on täsmennetty OKM:n kanssa. Sovelluksen koekäyttö 
nuorten kanssa tapahtuu marraskuun ensimmäisellä viikolla. 

Digitaalista asiakkuutta edistetään kytkemällä nuorisopalveluiden jä-
senkorttitiedot ja liikuntapalveluiden venepaikat oma.helsinki-asiakkuu-
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teen. Hanke etenee suunnitellusti. Toimialan digitalisaatiosuunnitelman 
toimenpiteet etenevät suunnitellusti ja ohjelman täytäntöönpanoa tu-
kemaan on perustettu ratkaisutoimisto. Henkilökuntaa on koulutettu 
Teamsin ja O365:n käyttöön. Teams on otettu työvälineeksi koko toi-
mialalla. 

Toimialan vastuulla oleva kaupunkitason liikkumisohjelma on käynnissä 
ja etenee toimialayhteisesti. Toimiala oli mukana Bloomberg-säätiön ja 
Harvardin yliopiston kehittämishankkeessa, jossa jalostettiin uutta kon-
septia ikäihmisten aktiivisuuden tukemiseksi. 

Toimialan palveluista koottava palvelutarjotin on tuotettu kahdella Hel-
singin alueella (Malminkartano/Kannelmäki ja Vuosaari) yhteistyössä 
Kaskon kanssa. Loppuvuonna arvioidaan palvelutarjottimen toimivuutta 
ja tehdään toimenpide-ehdotuksia ensi vuodelle. 

Kulttuurin kummilapset -hanketta on suunniteltu yhdessä eri kulttuuri-
toimijoiden kanssa. Hankkeen myötä jokainen syntyvä helsinkiläislapsi 
ja hänen perheensä saa seitsemän vuoden pitkäjänteisen kosketuksen 
johonkin taiteen tai kulttuurin alaan. Toimenpide laajentaa ensi vuonna 
kaupunginorkesterin kummilapsitoimintaa koskemaan jokaista syntyvää 
ikäluokkaa ja yhteensä seitsemää kulttuurin ja taiteen alaa. Hankkeen 
mahdollistaa Jane ja Aatos Erkon säätiön avustus. 

Toimialan osallisuus- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja sen avain-
hankkeita on toteutettu ja asukkaita osallistettu palvelujen kehittämi-
seen. Toimiala on mukana osallistuvan budjetoinnin toimeen-panossa. 
Toimialalle suunnattiin arvioitavaksi 109 osallistuvan budjetoinnin 
suunnitelmaa. 

Helsinki biennaalia valmistellaan sisältöjen ja tuotantojen osalta Valli-
saareen yhteistyössä muun kaupunkiorganisaation ja laajan kumppani-
joukon kanssa. Vuonna 2020 järjestettävän Biennaalin taideteosten pe-
rustamistöitä on aloitettu Vallisaaressa kesällä 2019 ja ensimmäiset tai-
telijat julkistettiin 21.10.2019. 

Vastuullinen taloudenpito on hyvinvoivan kaupungin perusta

Yhteiset periaatteet tuotteiden ja palveluiden hinnoittelusta sekä mak-
sujen, vuokrien ja korvausten subventiokäytännöistä on valmisteilla. 
Hinnastoa on yhtenäistetty. Yksikkökustannusvertailu suhteessa kuu-
teen suurimpaan kaupunkiin otetaan käyttöön, kun tiedonkeruu on teh-
ty. 

Päätös toimialan johdon, asiantuntijoiden, hallinnon ja tukitehtävien 
henkilöstön yhteisestä toimitilasta Fredriksbergiin on tehty ja valmistelu 
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etenee suunnitellusti. Töölön kisahallin perusparannuksen tarveselvitys 
päivitetään syksyllä. 

Toimialan palvelukokonaisuuksissa on tehty ennakoivat henkilöstö-
suunnitelmat ja tehostettu varhaisen tuen toimenpiteitä. 

Ulkopuolisen tahon toteuttama toimialan avustusten tilinpidon tarkistus 
on käynnissä. Tarkistusraportti viedään lautakuntaan ensi vuoden al-
kupuolella. Avustusprosessien leanaus on käynnistymässä tavoittee-
naan sujuvoittaa ja nopeuttaa avustushakemusten käsittelyä. 

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Talousarviossa on määritelty toimialalle kolme sitovaa toiminnallista ta-
voitetta vuosille 2019–21:

1. Palveluja parannetaan asiakaskokemuksen perusteella 
2. Koko kaupunki on oppimisen, kulttuuristen kohtaamisten, teke-

misen ja kansalaistoiminnan paikka 
3. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. 

Sitovien tavoitteiden toteutumista mitataan seitsemän osatavoitteen 
onnistumisella, jotka on projektoitu ja niille on sovittu omistajat johto-
ryhmästä sekä luotu tarvittavat projektirakenteet. 

Kaikki projektit ovat käynnistyneet ja niiden vaiheistus ja aikataulu ku-
vataan erillisessä dokumentissa, jossa todetaan myös arvioidut riskit 
kunkin projektin kohdalla. Kaikkien osatavoitteiden ennustetaan toteu-
tuvan. 

Toimialalla seurattavista suoritteista käyntikertojen ennustetaan toteu-
tuvan ja joiltain osin ylittyvän. Nuorten käyntikertojen ennustetaan alit-
tuvan.

Yleisten kulttuuripalvelujen käsiteltyjen avustusten määrän sekä nuori-
sopalveluiden nuorten järjestämän toiminnan määrän ennustetaan alit-
tavan tavoitteen riittämättömän pohjatiedon ja ennakoimattomien toi-
mintaympäristömuutosten vuoksi. 

Arvio toimintaympäristön merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä riskitekijät 
palvelutuotannossa

Taloudelliset riskit vuoden 2019 talousarvion sitovan taloustavoitteen 
saavuttamiseksi ovat kiinteistöjen korjausvelka ja liikuntapalveluiden ti-
lojen kunnossapitomäärärahat. 

Oodin perustamiseen liittyvät sisäiset tehostamistoimenpiteet ovat to-
teutuneet odotettua hitaammin, koska Oodin ja muiden kirjastojen en-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2019 6 (6)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/4
05.11.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 25401 Paavo Nurmen kuja 1 C +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 25 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

nakoitua suurempi palvelukysyntä on vaatinut myös lisäresursointia 
henkilöstöön. Kirjaston palkkamenojen ylitys kyetään ennusteen mu-
kaan kompensoimaan toimialan sisäisesti. 

Nuorisopalveluiden kulttuurisen nuorisotyön alueellistaminen tuottaa 
häiriöitä palvelujen tuottamiselle. 

Hallinto- ja tukipalvelujen henkilöstön tiukka mitoitus aiheuttaa palvelu-
viiveitä sisäisille asiakkaille. 
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