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§ 32

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös

Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Selostus

Kulttuurilautakunta oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla
9.6.2021 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.
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§ 33

Pöytäkirjan tarkastajan valinta
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Veronica Kalhori.
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647/00.03.00/2021

Kulttuurilautakunta 15.06.2021 § 34
§ 34

Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta ja lausunnon
antaminen
Valmistelijat / lisätiedot:
Latva-Äijö Annika
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kulttuurijohtaja Tommila Susanna
Kulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi selostusosan mukaiset selvitykset
tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitettyihin sivistystoimea
koskeviin kannanottoihin ja antaa ne omalta osaltaan lausuntonaan
vuoden 2020 arviointikertomuksesta.

Käsittely

Päätös
Kulttuurilautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Tarkastuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 28.04.2021 § 56 vuoden
2020 arviointikertomuksen. Samalla tarkastuslautakunta velvoitti
kaupunginhallitusta pyytämään lautakunnilta selvitykset ja kuvaukset
toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai on ryhdyttävä arviointikertomuksessa
esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi sekä toimittamaan ne valtuustolle ja
tiedoksi tarkastuslautakunnalle osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä.
Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa todetaan mm., että
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2.3 Poikkihallinnollisten ohjelmien tavoitteiden toteuttamisen
arviointi
Tarkastuslautakunnan suositukset:
Poikkihallinnollisille ohjelmille tulee asettaa Espoo-tarinan toteuttamisen
kannalta keskeiset tavoitteet kaupungin toiminnan kehittämiseksi.
Valtuuston toivomuksen mukaisesti poikkihallinnollisten kehitysohjelmien
kaikissa tulevissa teemoissa tulee huomioida Espoon taloudellinen tilanne
kestävän talouden näkökulmasta ja arvioida kehitysohjelmien toimenpiteitä
taloudellisen vaikuttavuuden kautta.
Kaikille poikkihallinnollisille ohjelmille tulee taata tarvittavat
toimintaedellytykset.
Ohjelmakauden edetessä tulee arvioida ohjelmien avulla saavutettuja
tavoitteita ja konkreettisia hyötyjä. (SIVU 19)
Sivistystoimi vastaa: Sivistystoimi raportoi aina osavuosikatsausten
yhteydessä taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman edistymisen ja
vaikuttavuuden toimialan osalta.
Osallistuva Espoo -poikkihallinnollinen ohjelma on tavoitteiltaan
sivistystoimen palvelujen ytimessä. Osallisuuden kokemus lisää
hyvinvointia. Se on myös valtuuston määrittämien arvojen mukaan
asukaslähtöistä toimintaa, joka tulee huomioida mm. palveluissa ja niiden
kehittämisessä. Tämä on huomioitu mm. koulujen peruskorjausten ja
väistöjen yhteydessä laajoina kuulemisina sekä uusien
opetussuunnitelmien valmistelutyössä. Osallisuuden tavoitteet ovat
vahvasti esillä sekä perusopetuksen että lukiokoulutuksen
opetussuunnitelmien perusteissa ja koulujen toiminnassa. Koulujen
itsearvioinneissa sekä valtakunnallisessa kouluterveystutkimuksessa
oppilaat ja opiskelijat voivat antaa palautetta osallisuudesta.
Sivistystoimella ja sosiaali- ja terveystoimella on yhteinen Hyvinvoinnin ja
terveydenryhmä. Osallisuusasioiden syvällisemmän käsittelyn ja
merkityksellisyyden vuoksi on sovittu että jatkossa tämä ryhmä käsittelee
myös osallisuusasioita.
Toimiala takaa kaikille poikkihallinnollisille ohjelmille tarvittavat
toimintaedellytykset ja arvioi ohjelmakauden edetessä ohjelmien avulla
saavutettuja tavoitteita ja konkreettisia hyötyjä.
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3 Kaupungin ja konsernin talouden ja toimintaympäristön
arviointi
3.1 Kaupungin ja konsernin talouden ja toimintaympäristön
kehitys
Tarkastuslautakunnan suositukset:
Taloudellisesti kestävä Espoo – tuottavuus- ja sopeutusohjelman
toteuttaminen on välttämätöntä kaupungin ja konsernin talouden
tasapainon saavuttamiseksi. Kaupungin johdon ja henkilöstön sekä
luottamushenkilöiden tulee määrätietoisesti jatkaa tasapainottamis- ja
tuottavuustoimenpiteiden toteuttamista.
Koronapandemian vaikutukset kaupungin talouteen ja palveluihin tulee
esittää talousraportoinnin yhteydessä valtuustolle. (SIVU 27)
Sivistystoimi vastaa: Sivistystoimi raportoi aina osavuosikatsausten
yhteydessä taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman edistymisen ja
vaikuttavuuden sekä koronapandemian vaikutukset kaupungin talouteen ja
palveluihin toimialan osalta.

3.4 Henkilöstöön liittyvät seurantatiedot sekä Kunta10-tutkimus
Tarkastuslautakunnan suositus:
Palvelutuotannon järjestämisen kokonaiskuvan muodostamiseksi on
henkilöstömäärien lisäksi tarkasteltava vuokratyövoiman käytön sekä
palvelujen ostojen määrien kehitystä toiminto- ja toimialakohtaisesti. (SIVU
33)
Sivistystoimi vastaa: Henkilöstömäärän ja vuokratyövoiman määrän
hallintaa kehitetään tulosyksiköiden kanssa osana
henkilöstösuunnitteluprosessin ohjausta ja toimintatapoja kiinnittämällä
huomio henkilöstösuunnittelun nykykäytänteiden arviointiin,
tuottavuustavoitteisiin ja taloudellisesti kestävä Espoo ohjelmaan. Lisäksi
seurataan ja analysoidaan henkilöstömäärän ja vuokratyövoiman käyttöä
osavuosikatsauksissa ja Patu-raportoinnissa.
Vuonna 2020 sivistystoimen oma henkilöstö tuotti 6 593 henkilötyövuotta ja
vuokratyövoima 365 henkilötyövuotta. Oman henkilöstön henkilötyövuodet
kasvoivat 0,9 prosenttia ja vuokratyövoiman laskevat 26 prosenttia
vuodesta 2019. Vuokratyövoiman osuus oli 5,2 prosenttia sivistystoimen
yhteenlasketuista henkilötyövuosista. Henkilöstön määräaikaisten
palvelusuhteiden kasvua selittää päätoimisten projektityöntekijöiden kasvu,
joka vuonna 2020 oli 101 työntekijää.
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Vuokratyövoiman käyttöä laskua selittää korona, jolloin henkilöstöä ei
rekrytoitu. Henkilöstöpalvelut Seure Oy:n kautta. Henkilötyövuosien kasvua
jää alhaisemmaksi kuin oppilas- ja opiskelijamäärän kasvu, joka
esimerkiksi suomenkielisen perusopetuksen osalta oli 2,5 prosenttia ja
lukiossa 7,4 prosenttia.
Sivistystoimessa ulkoisten palvelujen ostot, yhteensä 106,5 milj. euroa
vuonna 2020, laskivat 1,4 prosenttia. Asiakaspalvelujen ostot olivat 43,1
milj. euroa, jossa oli laskua n. 0,9 prosenttia. Asiakaspalvelujen ostoja
tehtiin mm. suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa n. 12,6 milj. eurolla,
jossa oli laskua edellisvuoteen 3,0 prosenttia. Liikunta- ja
nuorisopalveluissa asiakaspalvelujen ostot olivat 5,9 milj. euroa, joka oli
edellisvuoden tasolla. Kunnilta ja kuntayhtymiltä ostettiin asiakaspalveluja
yhteensä 14,7 milj. euroa ja nämä ovat kasvoivat 11,5 prosenttia. Muita
merkittäviä palveluostoja olivat Espoo Catering Oy:ltä tehdyt
ateriapalvelujen ostot 27,1 milj. euroa sekä asiakaskuljetukset, noin 5,9
milj. euroa, jotka laskivat noin 20 prosenttia.

4 Asukas- ja asiakaslähtöisyys kaupungin palveluissa
4.1 Asukas- ja asiakaslähtöisyyden kehitys valtuustokaudella
Tarkastuslautakunnan suositukset:
Asukas- ja asiakaslähtöisyyden edistämiseksi kuntalaisten osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksia on edelleen lisättävä. Kaikilla kaupunkilaisilla
tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa. Espoon
tulee tiedottaa aktiivisesti ja avoimesti asukas- ja asiakasosallisuusasioista.
Kaupungin tulee huolehtia henkilöstön riittävästä kouluttamisesta ja
sitouttamisesta asukas- ja asiakaslähtöiseen toimintatapaan.
Kaupungin johdon ja henkilöstön sekä luottamushenkilöiden tulee
toiminnassaan
edistää asukas- ja asiakaslähtöisyyttä.
Asukas- ja asiakaslähtöisyyden kehittämistyössä tulee hyödyntää muiden
toimijoiden hyväksi todettuja käytäntöjä. (SIVU 42)
Sivistystoimi vastaa:
Sivistystoimen tulosyksikköjen toiminta perustuu Espoo tarinaan,
valtuuston asettamiin tavoitteisiin ja opetussuunnitelmiin. Kaikkien
palvelujen kehittämisen periaatteena on asukas- ja asiakaslähtöisyys, jotka

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Kulttuurilautakunta

§ 34

10/28
15.06.2021

läpileikkaavat eri toiminnot ja näkyvät henkilöstön osaamisen kehittämisen
painopisteissä.
Espoolaisen johtamisen yksi viidestä kulmakivistä on asukaslähtöinen
toiminta. Kulmakivet toimivat kaupungin johtamisarvoina ja arvot käydään
läpi ”Espoolainen johtaminen omaksi” -valmennuksessa, joihin
sivistystoimen uudet esihenkilöt kutsutaan. Sivistystoimen henkilöstö
osallistuu kaupungin järjestämiin johtamiskoulutuksiin, jossa asiakas- ja
asukaslähtöisyyden teemat ovat esillä. Valmennuksissa on sovellettu
MakewithEspoo – kehittämispakettia välineenä. Lisäksi sivistystoimen
henkilöstö osallistuu aktiivisesti kaupungin järjestämiin asukasosallisuutta
käsitteleviin koulutuksiin, asiantuntijaluentoihin ja tapahtumiin.
Vuonna 2020 erityisesti sivistystoimen osaamisen kehittämisen
painopisteet olivat palvelumuotoilun, saavutettavuuden,
asiakaspalveluosaamisen, viestinnän, palvelun kielitaidon,
osallistamisosaamisen kehittämisessä ja osallistavassa budjetoinnissa.
Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on kehitetty laadun arvioinnin
itsearviointikriteeristö, jonka avulla varhaiskasvatusyksiköt arvioivat
jatkossa myös osallisuuden toteutumista omissa yksiköissään.
Varhaiskasvatuksessa toteutetaan osallistavaa budjetointia päiväkodeissa.
Asiakkaiden osallisuutta vahvistetaan myös palvelusetelin käyttöönotolla,
sekä asukaspuistojen toiminnan kehittämisessä yhteistyössä alueen
asukkaiden kanssa. Myös kielikaveri- ja Musapeda-toiminta ovat lisänneet
vieraskielisten lasten osallisuutta. Samoin Paola-toiminnan avulla on lisätty
vieraskielisten lasten ja huoltajien osallisuutta. Tekemistä kotona oleville
lapsille -sivusto luotiin lapsille ja huoltajille, jotka ovat joutuneet olemaan
pois varhaiskasvatuksesta poikkeusoloista johtuen. Lasten ja huoltajien
osallisuutta on pyritty lisäämään myös valtionavustuksella toteutettavan
Etämentori-hankkeen avulla. Sen tavoitteena on lisätä huoltajien, lasten
sekä henkilöstön digitaitoja.
Opetustoimessa (Suko ja Svebi) lukioiden opetussuunnitelmien teossa on
osallistettu nuoria sekä sidosryhmiä. Vanhempainiltoja ja
huoltajatapaamisia ollaan kehitetty osallistaviksi, ja
oppilas/opiskelijakuntatoimintaa vahvistetaan ja kehitetään esimerkiksi
alueellisia oppilaskuntapäiviä järjestämällä. Yhteisöllisyys ja osallisuus
ovat olleet ja tulevat olemaan myös seuraavana lukuvuotena erityisenä
painopisteenä kouluissa. Peruskoululaiset ja lukiolaiset osallistuivat myös
uuden Espoon tarinan luomiseen Mun Espoo -kyselyllä, jolla kerättiin tietoa
koululaisten kokemuksista ja toiveista kotikaupungissaan, nyt ja
tulevaisuudessa.
Nuorisopalveluissa osallisuuden ja vaikuttamisen polkua ollaan edelleen
kehitetty. Nuorisopalveluissa on otettu käyttöön uusia, osallistavia
digitaalisia nuorisotyön muotoja. Viime vuonna on kehitetty eteenpäin
myös kv-yhteistyötä ja osallistamistaitoja henkilökunnalle, sekä nuorten

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Kulttuurilautakunta

§ 34

11/28
15.06.2021

tietoisuuden lisäämistä vaikuttamisen eri väylistä. ManiMiitti -osallistava
budjetointiprosessi käynnistyy uudelleen koronan jälkeen, ja myös siihen
kehitetään osittain uusia digitaalisia työmuotoja. Espoon kaupungin
palkintorahoja Euroopan komission innovaatiopääkaupunkikilpailusta
(iCapital) ollaan käyttämässä myös lasten ja nuorten osallisuutta lisääviin
toimenpiteisiin sivistystoimessa tulosyksiköiden välisenä yhteistyönä.
Sateenkaarevan nuorisotyön aloitusta suunnitellaan, ja viestinnän keinoja
pohditaan nuorten tarpeita vastaavaksi.
Liikuntapalvelut ovat kärsineet koronan aiheuttamista rajoituksista.
Harrastamisen käynnistyttyä uudelleen tarjotaan kasvavassa määrin
matalan kynnyksen liikunnan harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille.
Toimintaa järjestetään yhteistyössä sekä liikunta- ja urheiluseurojen että
liikunta-alan yritysten kanssa. Lisäksi liikuntapalvelut ovat soveltavin osin
tukena Espoon harrastamisen mallin (Harrastamisen Suomen malli)
liikunnan järjestämisessä.
Kulttuuripalveluiden Kurkkaa Espooseen-kirjan prosessi on ollut
esikouluikäisiä lapsia tehokkaasti osallistava. Kurkkaa Espooseen-kirjan
prosessissa kerättyjä lasten ajatuksia Espoosta hyödynnetään myös
Espoo tarinnan päivityksessä. Kirjastoissa on toteutettu osallistavaa
budjetointia, ja asukkaat ovat päässeet suunnittelemaan uusia kirjastoja.
Kulttuuripolkua on kehitetty yhdessä 2. asteen opetuksen kanssa. Espoopäivä toteutetaan yhdessä kuntalaisten kanssa. Kaupunginmuseon
näyttelyitä on toteutettu asukkaita osallistamalla, samoin Pentalan
saaristomuseota on kehitetty osallistavin menetelmin palvelumuotoilun
keinoin.
Sivistystoimessa osallisuutta kehitetään ja koordinoidaan
osallisuusverkoston avulla.

6 Sivistystoimi
6.1 Suomen- ja ruotsinkieliset varhaiskasvatuspalvelut
Tarkastuslautakunnan suositus:
Varhaiskasvatuspalvelujen tarjonnan monimuotoisuudesta sekä suomenettä ruotsinkielisissä varhaiskasvatuspalveluissa on pidettävä huolta
jatkossakin. (SIVU 70)
Sivistystoimi vastaa: Varhaiskasvatuksen palveluseteli otetaan käyttöön
1.8.2021. Yksityisen hoidon tuen kuntalisiä päiväkoteihin korotetaan myös
1.8.2021 alkaen. Espooseen on hakeutunut ja hakeutumassa uutta
yksityistä palvelutuotantoa, mikä täydentää hyvin nykyistä
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varhaiskasvatuksen palveluverkkoa. Palveluverkkoa kehitettäessä tehdään
yhteistyötä yksityisten palveluntuottajien kanssa.
Vuoden 2020 tulostavoitteista seuraavaa: (SIVU 14)
Sivistystoimi
Varhaiskasvatuksen osallistumisaste nousee -tulostavoite ei tilinpäätöksen
eikä tarkastuslautakunnan arvion mukaan toteutunut pääosin
koronavirusepidemiasta johtuen. Valtuustolta ei ole haettu tulostavoitteen
poikkeamaa.
Sivistystoimi vastaa:
10kk-2-vuotiaat
3 - 4-vuotiaat
5-vuotiaat
6-vuotiaat
Kaikki varhaiskasvatusikäiset

2019
50,5 %
91,0 %
94,0 %
94,1 %
79,0 %

2010
51,1 %
91,8 %
95,9 %
93,6 %
79,3 %

Tilastokeskus julkaisi lopullisen 31.12.2020 tilanteen väestötiedon
31.3.2021. Raportointi toteutettiin ennakkotiedon pohjalta ja oli epävarmaa,
miten tavoite tulee toteutumaan. Koska toteutuminen oli mahdollista,
poikkeamaa ei haettu. Lopullisen tilanteen mukaan osallistumisaste
vuoden lopussa oli suurempi kuin edellisenä vuonna. Tavoite toteutui.
Espoon oppimistulokset ovat Suomen parhaat -tulostavoite toteutui
tilinpäätöksen ja tarkastuslautakunnan arvion mukaan osittain.
Koronavirusepidemian vuoksi 9. luokkalaisten kevään 2020 matematiikan
ja ruotsin arvioinnit peruttiin. Ylioppilastutkinnon suorittaneiden
arvosanpisteiden keskiarvo ylitti mittarina olleen arvon. Valtuustolta ei ole
haettu tulostavoitteen poikkeamaa.
Sivistystoimi vastaa: Tulostavoite toteutui osittain. Yo-kirjoitusten tulos ylitti
mittarin arvon, mutta 9. luokkalaisten kevään päättöarvioinnit jäivät
pitämättä koronapandemian takia. Päättöarviointeja ei voi tehdä
syyslukukaudella. Kokonaisvaltaisen arvion mukaan tulostavoite ei
toteutunut.
Eri kieli- ja kulttuuriryhmien lasten ja nuorten osallistumisaste kasvaa tulostavoite ei tilinpäätöksen eikä tarkastuslautakunnan arvion mukaan
toteutunut. Valtuustolta ei ole haettu tulostavoitteen poikkeamaa.
Sivistystoimi vastaa:
10 kk-2 v
3-4-vuotiaat
5-vuotiaat

2019
38,5 %
83,6 %
88,4 %

2020
40,6 %
84,8 %
84,9 %
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83,9 %

Tilastokeskus julkaisi lopullisen 31.12.2020 tilanteen väestötiedon
31.3.2021. Lisäksi yksityisen varhaiskasvatuksen sekä sukon järjestämän
esiopetuksen ja 6v lasten valmistavan opetuksen osalta tietoa lasten
äidinkielestä ei ole kaikilta osin saatavissa. Raportointi toteutettiin
ennakkotiedon pohjalta ja oli epävarmaa, miten tavoite tulee toteutumaan.
Koska toteutuminen oli mahdollista, poikkeamaa ei haettu. Lopullisen
tilanteen mukaan osallistumisaste vuoden lopussa oli suurempi ainoastaan
alle 3-vuotiaiden ikäluokassa. Tavoite ei toteutunut.
Päätöshistoria

Oheismateriaali
Vuoden 2020 tarkastuslautakunnan arviointikertomus
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Kulttuurilautakunta 15.06.2021 § 35
§ 35

Espoon kaupungin tapahtuma- ja kulttuuripalvelut Tapahtumateollisuus
ry:n yhteiskunnalliseksi jäseneksi
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaarmila Minna
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kulttuurijohtaja Tommila Susanna
Kulttuurilautakunta päättää, että Espoon kaupungin tapahtuma- ja
kulttuuripalvelut liittyy Tapahtumateollisuus ry:n yhteiskunnalliseksi
jäseneksi.

Käsittely

Päätös
Kulttuurilautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Espoon kaupungin hallintosäännön I osan 4. luvun 9§ ja 14. kohdan
mukaan lautakunnat päättävät toimialallaan kaupungin jäsenyydestä
yhdistyksissä, järjestöissä ja vastaavissa yhteisöissä.
Tapahtumateollisuus ry on tapahtumaelinkeinon valtakunnallinen
keskusjärjestö. Tapahtumateollisuus ry perustettiin Helsingissä 10.6.2020.
Yhdistyksen perustajajäseninä oli 44 eri tapahtuma-alojen merkittävää
toimijaa. Kaikkiaan yhdistyksellä on yli 230 jäsentä. Yhdistys on
puoluepoliittisesti sitoutumaton. Julkiset yhteisöt voivat liittyä järjestön
yhteiskunnallisiksi jäseniksi. Suomen suurimmat tapahtumakaupungit ovat
liittymässä Tapahtumateollisuuden yhteiskunnallisiksi jäseniksi.
Tapahtumateollisuus edistää tapahtumateollisuuden toimintaedellytyksiä,
tunnistettavuutta yhteiskunnassa sekä osallistuu tapahtumaelinkeinoa
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koskevan lainsäädännön ja toimenpiteiden valmisteluun. Se tekee alaa
koskevia aloitteita ja esityksiä ja antaa lausuntoja, sekä pitää tässä
tarkoituksessa yhteyttä viranomaisiin ja muihin päätöksentekijöihin sekä
järjestöihin kotimaassa, Euroopan unionissa ja ulkomailla.
Tapahtumateollisuus harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, koulutus- ja
tutkimustoimintaa tapahtumaliiketoimintaa ja työelämää koskevissa
asioissa. Yhteiskunnallisen jäsenen jäsenmaksu on 3500 euroa/ vuosi.
Espoo tarinan tavoitteiden mukaisesti kansallinen ja kansainvälinen
yhteistyö on tärkeää palvelujen kehittämisessä, oppimisessa ja
vaikuttamisessa. Tapahtumilla on tärkeä rooli Elinvoiman tulosalueella niin
kulttuurin, liikunnan kuin elinkeinonkin tavoitteissa. Tapahtumateollisuuden
jäseninä Suomen suurimmat tapahtumakaupungit käsittelevät yhteistyössä
alan kehittämiseen ja toimintaedellytyksiin liittyviä suunnitelmiaan,
verkostoituvat ja rakentavat kansallista yhteistyötä.
Tapahtumateollisuuden jäsenyys on tapahtuma- ja kulttuuripalveluille
tärkeä ja luonnollinen osa kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista ja
tukee Espoon kaupungin tapahtumatyön tavoitteita verkostoitua, kehittää ja
rakentaa tapahtumatyötä Espoossa yhteistyössä muiden kaupunkien ja
alan toimijoiden kanssa.
Päätöshistoria

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Kulttuurilautakunta

§ 36

16/28
15.06.2021

365/02.05.02/2021

Kulttuurilautakunta 15.06.2021 § 36
§ 36

Kulttuurin projektiavustukset vuodelle 2021, erä 3
Valmistelijat / lisätiedot:
Kasvi Tiina
Koskela Katja
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kulttuurijohtaja Tommila Susanna
Kulttuurilautakunta päättää myöntää projektiavustuksia liitteen mukaisesti
yhteensä 8 250 euroa.
Projektiavustus on käytettävä avustushakemuksessa esitetyn
suunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Mikäli avustettava hanke ei voi
toteutua hakemuksessa esitetyn aikataulun puitteissa, esimerkiksi
koronapandemiaan liittyvän poikkeustilan jatkuessa, hankkeen
siirtämisestä myöhemmäksi voi neuvotella ottamalla yhteyttä kulttuurin
tulosyksikköön.
Myönnetty avustus suoritetaan avustuksen saajan tilille pääsääntöisesti
noin kuukauden kuluessa päätöksestä. Avustuksen saajan tulee toimittaa
selvitys avustuksen käytöstä kulttuurin tulosyksikköön kolmen kuukauden
kuluessa siitä, kun avustettu hanke on päättynyt. Selvitys tehdään siihen
tarkoitetulla lomakkeella. Lisätiedot ja lomakkeet ovat saatavilla
verkkosivulla: www.espoo.fi/kulttuuriavustukset/selvitys

Käsittely

Päätös
Kulttuurilautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Kulttuurilautakunta

§ 36

Selostus

17/28
15.06.2021

Kulttuurilautakunnan hyväksymien avustusten yleisten ehtojen ja
periaatteiden mukaisesti lautakunta myöntää projektiavustuksia 1)
lähikulttuuritoimintaan, 2) avustuksina kulttuurihyvinvointia edistäviin
hankkeisiin sekä 3) kehittämisavustuksina espoolaisille ammattimaisille
taide- ja kulttuurialan yhteisöille.
Projektiavustukset ovat haettavissa helmikuun alusta elokuun loppuun
saakka. Lautakunta päättää yli 3000 euron projektiavustuksista
hakuajankohtaa seuraavissa kokouksissa.
Tässä kokouksessa on päätettävänä 2 hakemusta, jotka ovat saapuneet
20. – 26.5.2021 välisenä aikana. Hakemusten yhteissumma on 9 400
euroa. Hakemuksista 2 esitetään myönnettäväksi yhteensä 8 250 euroa.
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Päätöshistoria
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1 Kulttuurin projektiavustukset vuodelle 2021, erä 3, kulttuurilautakunta
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Kulttuurin taideapurahat vuodelle 2021, erä 3
Valmistelijat / lisätiedot:
Kasvi Tiina
Koskela Katja
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kulttuurijohtaja Tommila Susanna
Kulttuurilautakunta päättää myöntää lyhytkestoisia taideapurahoja liitteen
mukaisesti yhteensä 9 800 euroa.
Taideapuraha on käytettävä avustushakemuksessa esitetyn
työsuunnitelman mukaisesti. Myönnetty avustus suoritetaan avustuksen
saajan tilille pääsääntöisesti noin kuukauden kuluessa päätöksestä.
Taideapurahan saajan on tehtävä vapaamuotoinen kirjallinen selvitys
työsuunnitelman mukaisesta taiteellisesta toiminnasta apurahakaudella.
Selvitys toimitetaan kulttuurin tulosyksikköön kolmen kuukauden kuluessa
apurahakauden päättymisestä. Lisätietoja on saatavilla verkkosivulla:
www.espoo.fi/kulttuuriavustukset/selvitys

Käsittely

Päätös
Kulttuurilautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus

Kulttuurilautakunnan hyväksymien avustusten yleisten ehtojen ja
periaatteiden mukaisesti lautakunta myöntää taideapurahoja
lyhytkestoiseen työskentelyyn (maksimissaan kolmen kuukauden jakso)
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espoolaisille ammattitaiteilijoille. Vuonna 2021 apuraha noudattaa Taiteen
edistämiskeskuksen myöntämien taiteilija-apurahojen tasoa ja on 1 960
euroa / kuukausi.
Taideapurahat ovat haettavissa helmikuun alusta elokuun loppuun saakka.
Lautakunta päättää yli 3000 euron taideapurahoista eli kahden ja kolmen
kuukauden työskentelyjaksoista hakuajankohtaa seuraavissa kokouksissa.
Tässä kokouksessa on päätettävänä 2 hakemusta, jotka ovat saapuneet
26.5. – 2.6.2021 välisenä aikana. Hakemuksista 2 esitetään
myönnettäväksi yhteensä 9 800 euroa.
Hakemusasiakirjat ovat saatavilla kokouksessa.

Päätöshistoria

Liitteet
2 Ei julkaista_Kulttuurin taideapurahat vuodelle 2021, erä 3, kulttuurilautakunta
3 Kulttuurin taideapurahat vuodelle 2021, erä 3, kulttuurilautakunta
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Kulttuurilautakunnan investointiesitys, Koneet ja kalusto vuosille 20222026
Valmistelijat / lisätiedot:
Nybacka Sari
Rintala Lea
Henttonen Maarit
Kasvi Tiina
Tyrni Jaana
Rehor Maati
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kulttuurijohtaja Tommila Susanna
Kulttuurilautakunta esittää varattavaksi valmisteltaessa vuoden 2022
talousarviota ja vuosien 2023 - 2026 taloussuunnitelmaa liitteen mukaisesti
määrärahaa kone- ja kalustohankintoihin ja uusien ja peruskorjattavien
kulttuuritilojen ensikertaisiin kalustamisiin

Käsittely

Päätös
Kulttuurilautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus

95 Koneet ja kalusto
Tehtäväalueille esitetään ainoastaan ne hankinnat, jotka kuuluvat
poistonalaiseen irtaimistoon ja joita ei hankita leasing-menettelyllä. Näihin
sisältyvät toimitilojen ensikertainen kalustaminen pois lukien
normaalikäytössä kuluvat tarvikkeet, liikennevälineet, liikkuvat työkoneet ja
laitteet sekä koneet ja laitteet, jotka on katsottava pitkävaikutteisiksi
(käyttöikä yli 3 vuotta) poistonalaiseksi käyttöomaisuudeksi ja joiden
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veroton yksikköhankintahinta on vähintään 10 000 euroa. Poistonalaiseen
käyttöomaisuuteen luetaan myös em. laitteiden perusparannukset.
Koneiden ja kaluston budjetoinnissa noudatetaan kirjanpitolautakunnan
kuntajaoston antamia ohjeita ja valtuuston hyväksymää ja
kaupunginhallituksen tarkistamaa poistosuunnitelmaa.
Tilojen käyttäjälautakunnat tekevät esityksen toimitilojen ensikertaisesta
kalustamisesta, jolla tarkoitetaan uuden tai peruskorjatun toimitilan
toiminnalliseen käyttökuntoon saattamista. Ensikertaiseen kalustamiseen
ei kuulu tilojen toiminnallinen varustelu. Ensikertaiseen kalustamiseen
tulee sisällyttää myös mm. sellaiset vuokratilojen kiinteät laitteet, joita
vuokranantaja ei toteuta (esim. turvalaitteet).
Myöhemmin toimitiloihin hankittavaa kalustoa kohdellaan normaalina
käyttötalouteen kuuluvana hankintana. Ensikertainen kalustaminen ei
sisällä myöskään sellaisia vähäarvoisia käyttötarvikkeita, joita hankitaan
vuosittaista kulutusta varten tai aiemman esineistön korvaamiseksi tai
täydentämiseksi.
Kone- ja kalustohankinnat pohjautuvat hyväksytyn talousarvion
investointiosan määrärahakehykseen, pitkäaikaiseen kalustosuunnitteluun
sekä toiminnassa tapahtuneisiin muutoksiin. Kulttuurilautakunnalle on
osoitettu suunnitelmakaudelle 2022 - 2025 ensikertaiseen kalustamiseen
sekä koneisiin ja laitteisiin 3,2 milj. euroa.
Kulttuurilautakunnalle valmisteltu esitys suunnitelmakaudelle 2022 - 2025
on yhteensä 4,1 milj. euroa. Esitys on yhteensä noin 12,1 milj. euroa,
mukaan lukien suunnitelmakauden viimeinen vuosi 2026. Vuoden 2022
investointiesitys on noin 2,3 milj. euroa. Jatkovuosien esityksessä on
mukana selvityskohteiden arvioituja kustannuksia, jotka tarkentuvat
hankkeiden edetessä.
Lautakuntien esitykset
Lauta- ja johtokuntien investointiesitykset sekä vastaukset investointeja
koskeviin raha-asia-aloitteisiin on jätettävä kaupunginhallitukselle
30.8.2021 mennessä.
Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen sekä koneet ja kalusto
Sivistystoimi on tehnyt nykyisen käytännön mukaisesti toimialansa
esityksen Espoon kaupungin investointiohjelmaan vuosille 2022-2026.
Espoonlahden aluekirjasto valmistuu vuonna 2022. Ensikertaisen
kalustamisen ja teknisen varustaminen määrärahaesitys vuodelle 2022 on
1,55 milj. euroa.
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Vuosille 2022 – 2025 Kulttuuritoimen palvelualueet esittävät teknisen
kaluston täydentämistä ja uusimista investointiosan yhteenvetoliitteen
mukaisesti.
Päätöshistoria

Liitteet
4 Investointiosan yhteenveto 2022-2026 Kulttuuri
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Päätökset ja kirjelmät
Valmistelijat / lisätiedot:
Laaksonen Maiju
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kulttuurijohtaja Tommila Susanna
Kulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi seuraavat valtuuston 7.6.2021
hyväksymät toivomukset:
§ 74
Valtuustokauden 2021 - 2025 poikkihallinnolliset kehitysohjelmat
Valtuusto toivoo, että, osana Tapahtumien yhteisöllinen Espoo kehitysohjelman toimintaa, kehitysohjelmassa pyritään mahdollisuuksien
mukaan edistämään myös Kaiku-kortin entistä aktiivisempaa käyttöä.
Valtuusto toivoo, että, osana tapahtumien yhteisöllinen Espoo kehitysohjelman toimintaa, kehitysohjelmassa pyritään mahdollisuuksien
mukaan tukemaan myös kulttuuri ja tapahtuma-alojen yrittäjien sekä
freelancer -toimijoiden toimintaa ja työllistämistä.
Valtuusto toivoo, että paikkajakotoimikunta harkitsisi, voisivatko
ohjausryhmien luottamushenkilöjäsenien henkilökohtaiset varajäsenet olla
myös muita henkilöitä kuin valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Käsittely

Päätös
Kulttuurilautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Selostus
Espoon kaupungin hallintosäännössä todetaan: "Valtuuston hyväksymät
aloitteisiin annetut vastaukset ja valtuuston niihin tekemät toivomukset
lähetetään tiedoksi niille lautakunnille ja kaupunkikonsernin yksiköille,
joiden toimialaan aloitteet liittyvät. Hyväksytyt vastaukset ja niihin tehdyt
toivomukset otetaan huomioon kaupungin toimintasuunnitelman ja
talousarvion valmistelussa."
(Espoon kaupungin hallintosääntö, osa I Luottamustoimielimet, § 7
Valtuutettujen aloitteet ja talousarvioaloitteet)

Valtuuston pöytäkirja 7.6.2021 on luettavissa kokonaisuudessaan tästä
linkistä.
Päätöshistoria

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Kulttuurilautakunta

§ 40

25/28
15.06.2021

§ 40

Viranhaltijoiden päätökset
Päätösehdotus

Kulttuurijohtaja Susanna Tommila
Kulttuurilautakunta ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan
seuraaviin päätöksiin:
Kirjastopalveluiden johtajan päätöspöytäkirja (yleiset asiat)
6 § / 27.5.2021
Aiesopimus yhteistyöstä hankkeeseen ”Suunta yhteen” 2022-2024
Kirjastopalveluiden johtajan päätöspöytäkirja (yleiset asiat)
7 § / 4.6.2021
Aiesopimus Yhdessä vahvemmiksi -hankkeeseen, Espoon
Monikulttuuriset lapset ja nuoret ry
Kirjastopalveluiden johtajan päätöspöytäkirja (yleiset asiat)
8 § / 14.6.2021
Espoon kaupunginkirjaston aukioloajat 15.6.–15.8.2021

Päätös
Kulttuurilautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Muutoksenhakukielto
Edellä mainitusta päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 35, § 36, § 37
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen
- kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaika viranhaltijalain 37 §:ssä tarkoitettua irtisanomista koskevasta päätöksestä alkaa
kuitenkin kulua vasta 40 §:n 1 momentissa säädetyn irtisanomisajan päättymisestä. Sama koskee
valitusaikaa silloin, kun 37 §:ssä tarkoitetun irtisanomista koskevan päätöksen on tehnyt valtuusto tai
kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitettu kuntayhtymän toimielin.
Oikaisuvaatimus on toimitettava kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon
aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Päätöksen julkaisupäivän voi varmistaa päätöksen
valmistelijalta.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kulttuurilautakunta
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Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Käyntiosoite:
Virka-aika:
Postiosoite:
Sähköposti:
Telekopio:
Vaihde:

Siltakatu 11, Kauppakeskus Entresse, kolmas kerros
ma-pe 8.00 - 15.45
Espoon kirjaamo, PL 1
02070 ESPOON KAUPUNKI
kirjaamo@espoo.fi
+358-(0)9-816 22495
+358-(0)9-81621

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

