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Digitalisaatiosuunnitelma = muutosohjelma

Strategia + toimintasuunnitelma + tavoitearkkitehtuuri + 
datastrategia + osallistamisen mallit + toimintakulttuurin muutos, 
ym.
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Maailman toimivin kulttuurin ja vapaa-ajan kaupunki

Helsingissä on helppo kehittää 
tulevaisuuden ratkaisuja yhdessä

Toim iala kehittää ratkaisu illaan aina koko 
vapaa-ajan  ekosysteem iä . To im iala tekee 
tiiv istä yhte istyötä sekä yle ishyödyllisten  että 
kaupallisten  kum ppaneiden kanssa. H elsingin  
ku lttuurin  ja  vapaa-ajan  palve lut ovat m aailm an 
to im ivim pia ja houkutte levim pia

Helsingissä on helppo olla osa kaupunkiyhteisöä

Kulttuurin  ja  vapaa-ajan  palve lut vahvistavat kansanvaltaisen 
ja rauhanom aisen e läm än edellyttäm iä taito ja ja  sivistystä. 
Yksilö jen, yhte isö jen  ja yritysten on helppo käyttää kykyjään ja 
taito jaan kaupungin  ja tu levaisuuden hyväksi. Ku lttuurin  ja  
vapaa-ajan  to im iala on  m ukana vahvistam assa ja tukem assa 
helsinkiläisten  yhte isö jä. To im iala on  H elsingin  johtava 
digitaalisen  syrjäytym isen vähentäjä .

Helsingissä on helppo saada vaikuttavia kokemuksia ja 
elää tapahtumarikasta ja merkityksellistä elämää

H elsinkiläisillä  on  tausto istaan ja tarpeistaan riippum atta 
yhdenvertaiset o ikeudet ja m ahdollisuudet tehdä ja kokea 
korkealaatu isia, vaikuttavia ja  aito ja ku lttuurin  ja  vapaa-ajan  asio ita ja  
e lää m erkityksellistä e läm ää. Keskenään erila iset helsinkiläiset ja  
H elsingin  vieraat löytävät juuri om iin  tarpeisiinsa ja to ive isiinsa 
vastaavaa tekem istä helposti.

Helsingissä on maailmanluokan kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut

Kulttuurin  ja  vapaa-ajan  palve lut ovat kansainvälisesti korkeatasoisia ja  vaikuttavia. Palve lut 
on  suunnite ltu  käyttäjien  tarpeet ja  to iveet huom ioiden – käyttäjien  ja kum ppaneiden 
kanssa. A siakaskokem usta johdetaan ja  seurataan suunnite lm allisesti. H elsinki suhtautuu 
ute liaasti ja  analyyttisesti d igitaalisiin  m ahdollisuuksiin . To im iala tekee kansainvälistä 
yhte istyötä ja etsii to im ivia ratkaisu ja m uista m aailm an kaupungeista. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan osaava henkilöstö tekee vaikuttavia 
tekoja 

Toim ivat ja  m erkitykselliset palve lut syntyvät se lke istä tavoitte ista sekä 
am m attitaitoon, alo itteellisuuteen ja kokeiluun perustuvasta 
to im intakulttuurista . Ku lttuurin  ja  vapaa-ajan  to im ialan  m otivoitunut ja  
osaava henkilöstö  ym m ärtää d ig italisaation m ahdollisuudet ja  uhat 
helsinkiläisille  ja  osaa siksi to im ia ennakoivasti.

Digitalisaatiovisio



Periaatteet

Toimimme asiakaslähtöisesti

Osallistamme ja ehkäisemme syrjäytymistä

Toimimme avoimesti

Toimimme ketterästi ja kokeillen

Teemme yhdessä

Noudatamme parhaita käytäntöjä palvelujen kehittämisessä

Teemme joustavia ja skaalautuvia ratkaisuja
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Toimenpidekokonaisuudet

7



8

Asukkaiden ja käyttäjien tarpeet digitalisoinnin lähtökohdaksi

Osaamisen kehittämisalusta, Asiakastyön ajokortti (KYMP)

Kaupunki kehittää digitaalisia kyvykkyyksiään

Helsinki-mobiilisovellus 
(KUVA)

IoT ja älykäs 
kaupunkiympäristö 

(KYMP ja Stara)

Yhteinen asiakkuus, OmaData (KUVA)

Digitalisaatiolla kaupunki 
uudistaa merkittävästi 
palveluita ja toimintaa

Tiedolla luodaan toimivaa 
ja avointa kaupunkia

Avoimet rajapinnat ja 
kehittäjäyhteisön aktivointi 

(KUVA)

Digitaalinen Helsinki on 
mahdollistaja, 

edistyksellinen ekosysteemi 
ja alusta

Yhteistyö yli toimialarajojen
Kaupungin palvelut kehittyvät kehittäjäfoorumeissa yhdessä muiden toimialojen ja liikelaitosten kanssa. Kaupungin digitalisaation systemaattinen
kehittäminen ja jatkuva ylläpito edellyttävät omistajuutta ja osaamiskeskusten kehittymistä kullekin toimialalle. Alla esimerkkejä nyt tunnistetuista
yhteistyöalueista (ehdotettu vetovastuu suluissa)

Kuva: H elsingin kaupungin dig ita lisaation liittyvät yhteiset kehittäm isen painopistealueet.





Taustalla alunperin kirjaston tavoitearkkitehtuuri

1. Asiakas keskiössä kirjastojärjestelmän sijaan

2. Datalähtöisyys tärkeä toiminnan kehittämisen ja 
ohjaamisen lähtökohta

3. Siilojen purkaminen kaikilla tasoilla: toimiala / 
kaupunki / kansalliset palvelut
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Kaupunginkirjaston ydinprosessi
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Toim ituspään 
ekosysteem i:
• m uut kirjastot
• to im ittajat
• tapahtum a-

tuottajat

Jakelupään 
ekosysteem i:
• asiakkaat
• organisaatio-

asiakkaat
• “jakelu-

kum ppanit”

Tuote- ja 
palve lu-
kehitys

Resurssipalve lut (m m . tilat)

”Sandbox”

Sisältötuotanto

Elinkaaren
hallinta

A ineiston
kierto

Asiakas-
rajap inta

Modulaarinen jaettuja palveluja ja master-tietoa hyödyntävä 
tietojärjestelmäkokonaisuus



Toimialan digitaalinen alusta
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Palvelukohtaiset 
tietojärjestelmät

Toimialayhteiset 
tietojärjestelmät

Kaupunkiyhteiset 
tietojärjestelmät

Jaetut palvelut

Kansalliset 
tietojärjestelmät

• Käyttövaltuus-hallinta
• Käyttäjätunnistus
• Analytiikan infra
• Asiakashallinta
• Viestinvälitys
• Sähköiset työtilat

Prosessien hallinta, rajapinnat (API:t), integraatiokerros

Käyttöliittymät

Palvelu-
väylät

Palvelu-
kohtaiset 

tiedot
Toim.
ohjaus

Digit. 
sisällöt

Kumppanien 
tietojärjestelmät

Tilat

Sopimus-
tiedot

HR-tiedot Talouden 
tiedot

API-
hallinta

Tapahtu-
mat Kurssit

AsiakkaatResurssit

AlustatSähk.asioinnin 
alusta

IoT-
alusta

Verkko-
kauppa

Digit. sisällön 
hallinta

Käyttöliittymäkomponentit

Mikropalvelukirjasto



- Kiitos!


