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§ 10

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Selostus

Kulttuurilautakunta oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla
24.3.2021 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.
(Espoon kaupungin hallintosääntö osa II Hallinto, päätöksenteko ja
kokousmenettely 3 § ja 10 § sekä 11 § (sähköinen kokous))
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Verna Finström.
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Kulttuurilautakunta 30.03.2021 § 12
§ 12

Kulttuurin tulosyksikön toimintakertomus 2020
Valmistelijat / lisätiedot:
Tommila Susanna
Kasvi Tiina
Tyrni Jaana
Nybacka Sari
Rehor Maati
Henttonen Maarit
Rintala Lea
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kulttuurijohtaja Tommila Susanna
Kulttuurilautakunta hyväksyy liitteen mukaisen kulttuurin tulosyksikön
toimintakertomuksen vuodelta 2020 ja oikeuttaa kulttuurin tulosyksikön
tekemään tarvittavat tekniset korjaukset.

Käsittely
Päätös
Kulttuurilautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Espoon kaupungin hallintosääntö: osa I, luku 4 (Toimialojen lautakunnat,
johtokunnat ja jaostot), § 9 Lautakuntien yleiset tehtävät ja ratkaisuvalta,
kohdan 4 mukaan kulttuurilautakunnan tehtävänä on hyväksyä
toimintakertomus.
Päätöshistoria

Liitteet
1 Kulttuurin tulosyksikön toimintakertomus 2020
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Kulttuurin projektiavustukset vuodelle 2021, erä 1
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 48 500 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
Metsä poistui esteellisenä hallintolain 28 §:n 5 kohdan perusteella.
Päätös
Kulttuurilautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Selostus
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 8 hakemusta, jotka ovat saapuneet
2.2. – 12.3.2021 välisenä aikana. Hakemusten yhteissumma on 76 605
euroa. Hakemuksista 8 esitetään myönnettäväksi yhteensä 48 500 euroa.
Alkuperäiset hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Päätöshistoria

Liitteet
2 Kulttuurin projektiavustukset vuodelle 2021, erä 1_kulttuurilautakunta
Jakelu
Hakijat
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§ 14

Kulttuurin taideapurahat vuodelle 2021, erä 1
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
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lyhytkestoiseen työskentelyyn (maksimissaan kolmen kuukauden jakso)
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
11.2. – 5.3.2021 välisenä aikana. Hakemuksista 2 esitetään
myönnettäväksi yhteensä 9 800 euroa.
Alkuperäiset hakemusasiakirjat ovat saatavilla kokouksessa.
Päätöshistoria

Liitteet
3 Kulttuurin taideapurahat vuodelle 2021, erä 1_kulttuurilautakunta
Jakelu
Hakijat
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Koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vaikutukset Espoon
kaupungin kulttuurilautakunnan myöntämiin avustuksiin vuonna 2021
Valmistelijat / lisätiedot:
Kasvi Tiina
Koskela Katja
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kulttuurijohtaja Tommila Susanna
Kulttuurilautakunta hyväksyy selostusosassa esitetyt toimintatavat koskien
koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vaikutuksia Espoon
kaupungin kulttuuriavustuksiin.

Käsittely
Puheenjohtaja teki Hagerlundin, Finströmin, Langin, Hanhelan ja Rajanin
kannattamana seuraavan lisäysesityksen:
”Kulttuurilautakunta edellyttää, että kulttuurin tulosyksikkö selvittää
seuraavat asiat:
- Yksittäisten taiteilijoiden tukeminen ammatinharjoittamisessa ja sen
kehittämisessä pandemian aikana, kun esitykset, näyttelyt ja erilaiset
projektit eivät toteudu.
- Tällä hetkellä tyhjillään olevien tilojen hyödyntäminen yhteistyössä eri
toimijoiden kanssa.
- Erilaiset keinot tukea taiteilijoita ja koko taidekenttää pandemian
aikana.”
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan
lisäysesitys hyväksyä. Koska lisäysesitystä ei vastustettu, puheenjohtaja
totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.
Päätös
Kulttuurilautakunta
1
hyväksyi selostusosassa esitetyt toimintatavat koskien koronapandemian
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aiheuttaman poikkeustilanteen vaikutuksia Espoon kaupungin
kulttuuriavustuksiin.
2
edellyttää, että kulttuurin tulosyksikkö selvittää seuraavat asiat:
- Yksittäisten taiteilijoiden tukeminen ammatinharjoittamisessa ja sen
kehittämisessä pandemian aikana, kun esitykset, näyttelyt ja erilaiset
projektit eivät toteudu.
- Tällä hetkellä tyhjillään olevien tilojen hyödyntäminen yhteistyössä eri
toimijoiden kanssa.
- Erilaiset keinot tukea taiteilijoita ja koko taidekenttää pandemian aikana.

Selostus
Koronapandemian aiheuttama poikkeustilanne vaikuttaa edelleen
merkittävästi espoolaisten taide- ja kulttuuriyhteisöjen toimintaan.
Voimassa olevat rajoitustoimenpiteet liittyvät julkisten kokoontumisten ja
tapahtumien rajoittamiseen sekä muun muassa museoiden, teattereiden,
kulttuuritalojen, kirjastojen ja harrastustilojen sulkemiseen. Ohjeistukset ja
suositukset koskevat myös yksityisiä ja kolmannen sektorin toimijoita
Espoossa.
Espoon kaupungin kulttuurilautakunta tukee edelleen jatkuvassa
koronatilanteessa kulttuuritoimijoita linjaamalla vuoden 2021
kulttuuriavustuksista seuraavasti:

Ammattimaisten taide- ja kulttuuritoimijoiden vuosiavustukset
Koronapandemiasta aiheutuneen poikkeustilanteen johdosta
kulttuurilautakunta päättää, että kulttuurilautakunnan 8.12.2020
kokouksessaan (§ 66 Vuosiavustukset ammattimaisille taide- ja
kulttuuriyhteisöille vuodelle 2021) vuodelle 2021 myöntämiä
vuosiavustuksia ei peritä takaisin, mikäli avustuksen saajan toiminnan
sulkeminen tai peruuntuminen johtuu koronaviruspandemiasta tai toimintaa
on jouduttu muuttamaan alkuperäisistä suunnitelmista tämän pandemian
vuoksi.
Vuoden 2022 vuosiavustusten valmistelussa tullaan huomioimaan vuodelle
2021 myönnettyjen vuosiavustusten käyttö sekä kullekin ammatillisille
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taide- ja kulttuuritoimijalle koronapandemiasta aiheutuneet taloudelliset ja
toiminnalliset vaikutukset.

Kulttuuriyhdistysten vuosiavustukset
Koronaviruksesta aiheutuneen poikkeustilanteen johdosta
kulttuurilautakunta päättää, että kulttuurilautakunnan 8.12.2020
kokouksessaan (§ 67 Vuosiavustukset kulttuuriyhdistyksille vuodelle 2021)
vuodelle 2021 myöntämiä vuosiavustuksia ei peritä takaisin, mikäli
avustuksen saajan toiminnan muutokset, sulkeminen tai peruuntuminen
johtuvat koronaviruspandemiasta.

Kotiseutuyhdistysten vuosiavustukset
Koronaviruksesta aiheutuneen poikkeustilanteen johdosta
kulttuurilautakunta päättää, että kulttuurilautakunnan 8.12.2020
kokouksessaan (§ 68 Vuosiavustukset kotiseutuyhdistyksille vuodelle
2021) vuodelle 2021 myöntämiä vuosiavustuksia ei peritä takaisin, mikäli
avustuksen saajan toiminnan muutokset, sulkeminen tai peruuntuminen
johtuvat koronaviruspandemiasta.

Liitteiden toimittaminen kulttuurin vuosiavustushakemukseen
vuodelle 2022
Vuodelle 2022 haettavien kulttuurin vuosiavustusten hakemuksen liitteet
voi koronaviruksesta aiheutuneen poikkeustilanteen johdosta toimittaa
ilman yhteisön vuosikokouksen vahvistusta. Hakemuslomake liitteineen
tulee kuitenkin toimittaa asetetussa määräajassa, myöhästyneitä
hakemuksia ei oteta käsittelyyn.
Vuosikokouksen vahvistamat liitteet toimitetaan Espoon kaupungin
kulttuurin tulosyksikköön mahdollisimman pian sen jälkeen, kun edellä
mainittu poikkeustila ei enää vaikuta yhteisöjen toimintaan.
Vuosiavustushakemuksesta ei tehdä päätöstä ilman vahvistettuja
asiakirjoja.

Projektiavustukset
Mikäli avustettava hanke ei voi toteutua hakemuksessa esitetyn aikataulun
puitteissa, esimerkiksi koronatilanteeseen liittyvän poikkeustilan jatkuessa,
hankkeen siirtämisestä myöhemmäksi voi neuvotella ottamalla yhteyttä
kulttuurin tulosyksikköön.
Avustus tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty
(avustuspäätöksen mukainen käyttötarkoitus). Jos hankesuunnitelma
koronaviruksen aiheuttaman erityistilanteen vuoksi muuttuu, tulee
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avustuksen saajan olla yhteydessä kulttuurin tulosyksikköön ennen
hankkeen toteutusta.
Jos avustusta saanut toiminta peruuntuu kokonaan eikä sitä voida siirtää
tai soveltaa eikä siitä ole aiheutunut kustannuksia, tulee myönnetty avustus
maksaa takaisin. Samoin jos toiminta toteutuu merkittävästi vähäisempänä
ja siitä jo aiheutuneet kulut ovat pienempiä kuin myönnetty avustus, tulee
käyttämättä jäävä osa avustuksesta palauttaa.

Taideapurahat ja ammattitaiteilijan työskentelyapuraha
Mikäli taiteellinen työskentely ei voi toteutua hakemuksessa esitetyn
aikataulun puitteissa, esimerkiksi koronatilanteeseen liittyvän poikkeustilan
jatkuessa, työskentelyn siirtämisestä myöhemmäksi voi neuvotella
ottamalla yhteyttä kulttuurin tulosyksikköön.
Apuraha tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty
(avustuspäätöksen mukainen käyttötarkoitus). Jos työsuunnitelma
koronaviruksen aiheuttaman erityistilanteen vuoksi muuttuu, tulee
apurahan saajan olla yhteydessä kulttuurin tulosyksikköön.
Jos avustusta saanut työskentely peruuntuu kokonaan eikä sitä voida
siirtää tai soveltaa eikä siitä ole aiheutunut kustannuksia, tulee myönnetty
apuraha maksaa takaisin.

Ohjeistusten seuraaminen
Kulttuurilautakunta kehottaa edellä mainittujen avustusten saajia
seuraamaan koronavirukseen liittyvää viranomaisviestintää ja -ohjeita sekä
olemaan avustettavaa toimintaa koskevien muutosten osalta yhteydessä
kulttuurin tulosyksikköön.
Päätöshistoria

Jakelu
Kulttuurin vuosiavustusta 2021 saavat yhteisöt
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Viherlaakson kirjaston vuokraneuvottelut
Valmistelijat / lisätiedot:
Tyrni Jaana
Sivula Oili
Sillman Pauli
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kulttuurijohtaja Tommila Susanna
Kulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi Viherlaakson kirjaston uuden tilan
vuokraneuvottelujen kariutumisen Viherlaaksontien 5:ssa sijaitsevan tilan
osalta, sekä neuvottelujen käynnistymisen Kavallinmäki 15:ssa sijaitsevan
tilan osalta.

Käsittely
Finström Hagerlundin ja puheenjohtajan kannattamana teki seuraavan
palautusehdotuksen:
”Kulttuurilautakunta palauttaa uudelleen valmisteltavaksi Viherlaakson
kirjaston vuokraneuvottelut. Kulttuurilautakunta velvoittaa tilapalveluita
jatkamaan vuokraneuvotteluja Viherlaaksontien 5:ssa. Neuvotteluiden
mahdollisesta kariutumisesta halutaan kulttuurilautakunnalle selvitys.
Mikäli Viherlaaksontie 5:ssä ei pystytä jatkoneuvotteluiden jälkeenkään
etenemään päättää kulttuurilautakunta Viherlaakson kirjaston
vuokraneuvotteluiden käynnistämisestä Kavallinmäki 15:ssä seuraavassa
kokouksessaan. Mikäli aikataulu vaatii, on kulttuurilautakunnan mahdollista
pitää tätä varten myös ylimääräinen kokous.”
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Finströmin
palautusehdotus hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja
totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.
Päätös
Kulttuurilautakunta:
päätti yksimielisesti palauttaa uudelleen valmisteltavaksi Viherlaakson
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kirjaston vuokraneuvottelut. Kulttuurilautakunta velvoittaa tilapalveluita
jatkamaan vuokraneuvotteluja Viherlaaksontien 5:ssa. Neuvotteluiden
mahdollisesta kariutumisesta halutaan kulttuurilautakunnalle selvitys.
Mikäli Viherlaaksontie 5:ssä ei pystytä jatkoneuvotteluiden jälkeenkään
etenemään päättää kulttuurilautakunta Viherlaakson kirjaston
vuokraneuvotteluiden käynnistämisestä Kavallinmäki 15:ssä seuraavassa
kokouksessaan. Mikäli aikataulu vaatii, on kulttuurilautakunnan mahdollista
pitää tätä varten myös ylimääräinen kokous.

Selostus
Kulttuurilautakunta on käsitellyt Viherlaakson kirjaston uudelleen
sijoittumista kokouksissaan 17.11.2020, 8.12.2020 ja 9.2.2021.
Aiemmassa käsittelyssä ensisijaiseksi vaihtoehdoksi valitun tilan
vuokraneuvottelut eivät johtaneet vuokrasopimuksen syntymiseen.
Tilapalvelut-liikelaitos on käynnistänyt neuvottelut Kavallinmäki 15:ssa
sijaitsevan tilan vuokraamiseksi.
Kavallinmäki 15:ssa sijaitseva tila on pinta-alaltaan 167 m2. Rakennus on
valmistunut 2008 ja tilat ovat kunnoltaan hyvät ja valoisat. Kirjastokäyttö
vaatii vähäiset muutostyöt rakenteisiin. Rakennuksen sijainti Turuntien
eteläpuolella tekee ratkaisusta jossain määrin haastavan.
Liikennesuunnittelusta on esitetty piha-alueen ja liikenneväylän
muutoksiksi kävelytien ja suojatien rakentamista. Vaikka neuvottelun
kohteena oleva tila on melko pieni kirjastotilaksi, pyritään uusissa
kirjastotiloissa tarjoamaan kirjaston peruspalvelut ja mahdollisuuksien
mukaan vastaamaan asukkaiden tilaa ja toimintaa koskeviin toiveisiin.
Päätöshistoria
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Kulttuurilautakunnan kokoukset, kesäkuu 2021
Valmistelijat / lisätiedot:
Laaksonen Maiju
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kulttuurijohtaja Tommila Susanna
Kulttuurilautakunta pitää kesäkuun 2021 kokouksen tiistaina 15.6.2021.
Kokous alkaa klo 17.30.
Kokouspaikkana on pääsääntöisesti sivistystoimen lautakuntien
kokoushuone (os. Karaportti 1, 02610 Espoo).

Käsittely

Päätös
Kulttuurilautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Espoon kaupungin hallintosäännössä määrätään kaupungin hallinnosta,
päätöksenteosta ja kokousmenettelystä. Toimielimen kokousajasta ja paikasta sekä kokouksen koollekutsumisesta todetaan:
-

Toimielin pitää kokouksensa päättäminään aikoina ja paikassa. Kokous
pidetään myös, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa
varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö
toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

-

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja.
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-

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä
käsiteltävät asiat. Kokouskutsu toimitetaan, mikäli mahdollista, kolme
päivää ennen kokousta. Kokouskutsun yhteydessä toimitetaan
kokouksen esityslista, jossa tulee olla selostus ja päätöksenteon
perustelut kustakin käsiteltävänä olevasta asiasta ja päätösehdotus.
Kokouskutsu voidaan toimittaa myös sähköisesti.

-

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus.
Esityslista toimitetaan myös varajäsenille tiedoksi, mikäli
salassapidosta ei muuta johdu.

(Espoon kaupungin hallintosääntö osa II § 2 ja § 3)
Päätöshistoria
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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 7.12.2020
hyväksymät toivomukset:
§ 172
Vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen, osittain
pöydälle 3.12.2020
- Valtuusto toivoo, että Ison Omenan ja Kalajärven palvelutorien yhteisten
kustannusten jakautumisen perusteita ja kohdentumista
oikeudenmukaisesti selvitetään.
- Valtuusto toivoo, että Karhusaaren rakennusten vuokrausastetta pyritään
nostamaan ja alueen elinvoimaa taiteen, kulttuurin ja vapaa-ajan paikkana
sekä matkailukohteena kehitetään luonto- ja kulttuurihistoriallisia arvoja
kunnioittaen yhteistyössä alueen toimijoiden ja kuntalaisten kanssa.
- Valtuusto toivoo, että tiukassakin taloudellisessa tilanteessa Espoo
edistää asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä järjestämällä, ylläpitämällä
ja edistämällä kulttuuritoimintaa kuntien kulttuuritoimintalain mukaisesti.
§ 173
Vuoden 2020 kolmas osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet
- Valtuusto toivoo, että osavuosikatsauksessa tarkastellaan
toimialakohtaisesti myös tilavuokria ja -kustannuksia siten että
tarkastelussa tulee esille myös pois luovutettujen tilojen kustannukset, niin
kauan kun tiloilla ei ole muuta käyttöä, kaikkien tilojen korjausvelka ja
sopimuksista syntyvät irtisanomis- ja irtautumiskustannuksia
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Käsittely

Päätös
Kulttuurilautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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 7.12.2020 on luettavissa kokonaisuudessaan tästä
linkistä.
Päätöshistoria
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§ 19

Viranhaltijoiden päätökset
Päätösehdotus

Kulttuurijohtaja Susanna Tommila
Kulttuurilautakunta ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan
seuraaviin päätöksiin:
Kulttuurijohtajan päätöspöytäkirja (yleiset asiat)
2 § / 24.3.2021
Kulttuurin projektiavustukset korkeintaan 3000 euroa, päätöserä 24.3.2021
Kulttuurijohtajan päätöspöytäkirja (yleiset asiat)
3 § / 24.3.2021
Kulttuurin taideapurahat 1 kk, päätöserä 24.3.2021
Kirjastopalveluiden johtajan päätöspöytäkirja (hankinta-asiat)
2 § / 24.3.2021
RFID-tunnisteiden ja lämpösiirtokalvon hankinta
Kirjastopalveluiden johtajan päätöspöytäkirja (hankinta-asiat)
3 § / 26.3.2021
Espoon kaupunginkirjaston virkailijakutsujärjestelmän hankinta
Kirjastopalveluiden johtajan päätöspöytäkirja (yleiset asiat)
4 § / 30.3.2021
Espoon kaupunginkirjaston rajoitetut aukioloajat 1.-30.4.2021

Päätös

Kulttuurilautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Kulttuurilautakunta

§ 20

22/25
30.03.2021

1/00.02.01/2021

Kulttuurilautakunta 30.03.2021 § 20
§ 20

Kokouksessa kuultavat selostukset
Valmistelijat / lisätiedot:
Laaksonen Maiju
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Käsittely
Ammattitaiteilijan työskentelyapurahan vuodelle 2021 saanut kuvataiteilija
Kim Somervuori esittäytyi.
Selostus kuultiin ennen 10 §:n käsittelyä.
Päätös
Kulttuurilautakunta merkitsi tiedoksi kokouksessa kuullun selostuksen.
Selostus
Päätöshistoria
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 10, § 11, § 12, § 16, § 17, § 18, § 19,
§ 20
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: § 13, § 14, § 15
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.

