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Osallistuva Espoo – kehitysohjelman ohjausryhmän kokous
Aika: tiistaina 19.2.2019 klo 17.00 – 19.10
Paikka: Espoon keskus, valtuustotalo Vihreiden ryhmähuone
Ohjausryhmän jäsenet:
Habiba Ali, pj, poistui klo 18.05, puheenjohtajana klo 17.00 – 18.05
Mari Anthoni, vpj, puheenjohtajana klo 18.05 – 19.10
Timo Kilpiäinen
Sara Haavisto
Mikko Laakso, saapui klo 17.18
Salma Heib
Jukka Mäkelä
Mari Ahlström
Kaisu Toivonen
Tiina Kasvi
Petri Vainio
Tuija Norlamo
Mari Immonen
Johanna Pajakoski

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.

2. Edellisen kokouksen muistio
Hyväksyttiin edellisten kokouksen 29.1.2019 muistio.

3. Kulttuuritoimintalaki uudistus
Kulttuuripäällikkö Tiina Kasvi esitteli asian.
Uusi kulttuuritoimintalaki tulee voimaan 1.3.2019. Laki asettaa aivan uudenlaista painoa
mm. asukkaiden osallisuudelle ja myös tiedon tuottamiselle kulttuuripalveluista. Lain
mukaan Kunta voi tuottaa yleisen kulttuuritoiminnan palvelut itse, yhteistyössä
kolmannen tai yksityisen sektorin kanssa. Kunnat tukevat taide- ja kulttuurialan toimijoita
erilaisilla avustuksilla ja voivat osallistua alan kehittämishankkeiden osarahoitukseen.
Lain tavoitteena on tukea ihmisten mahdollisuuksia sekä luovaan ilmaisuun ja toimintaan
että kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen.

•
•
•
•

Lisäksi tavoitteena on
Edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin,
taiteeseen ja sivistykseen
Vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä
Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä
Luoda edellytyksiä elinvoiman kehittymiselle
Kunnan kulttuuritoimen tehtävänä on
-

kulttuurin perus- ja lähipalvelujen järjestäminen
edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saavutettavuutta ja monipuolista käyttöä
luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle
edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä tarjota mahdollisuuksia tavoitteelliselle
taide- ja kulttuurikasvatukselle
edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä.

Lisäksi kunta edistää:
·
·
·
·

kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä
osallisuutta ja yhteisöllisyyttä
paikallista ja alueellista elinvoimaa
kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa

Kunnan kulttuuritoiminta lain 5 §:ssä on määritelty kunnan asukkaiden osallistuminen
seuraavasti:
Kunnan asukkailla tulee olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kunnan kulttuuritoimintaan
ja sitä koskevan päätöksenteon valmisteluun. Kunnan asukkaiden oikeudesta osallistua ja
vaikuttaa kunnan toimintaan säädetään kuntalain (410/2015) 22 §:ssä.
Kuntien kulttuuritoiminnan järjestämisessä on huolehdittava, että kaksikielisessä kunnassa
otetaan huomioon molempien kieliryhmien tarpeet samanlaisten perusteiden mukaan.
Saamelaisten kotiseutualueen kunnissa on huolehdittava, että saamenkielisen ja
suomenkielisen väestöryhmän tarpeet otetaan huomioon samanlaisten perusteiden mukaan.
Toiminnan järjestämisessä on lisäksi otettava huomioon paikallisten kieliryhmien tarpeet.

Ohjausryhmä merkitsi tilanteen tiedoksi.

4. Sosiaalisesti kestävä kaupunki – hanke
Kehittämispäällikkö Tuija Norlamo esitteli hanketta ohjausryhmälle. Sovittiin, että
palataan asiaan, kun hanke etenee.
Ohjausryhmä merkitsi tilanteen tiedoksi.

5. Tilannekatsaus Toivotetaan uudet asukkaat tervetulleiksi -toimenpiteestä
Kehittämispäällikkö Tuija Norlamo antoi lyhyen tilannekatsauksen asiasta.

Ohjausryhmä merkitsi tilanteen tiedoksi.

6. Kaupunginhallituksen ja tarkastuslautakunnan terveiset
Kaupunginhallituksessa 11.2.2019 käsiteltiin kehitysohjelmien seurantaraportit.
Tarkastuslautakunnassa 13.2.2019 käsiteltiin kehitysohjelmat asiakas- ja
asiakaslähtöisyyden näkökulmasta.
Ohjausryhmä merkitsi tilanteen tiedoksi. Todettiin, että ohjausryhmän on hyvä jatkaa
keskustelua luottamuksesta päätöksentekoon seuraavassa kokouksessa.

7. Muut asiat
Salma Heib kertoi terveiset Espoonlahden koulun Gutsy Go -viikolta.

8. Seuraavat kokoukset
ti 2.4. klo 17.00
- luottamus päätöksentekoon, miten sitä voidaan parantaa?
ti 16.4. klo 17.00 (vara-aika)
ti 14.5. klo 17.00
ti 4.6. klo 17.00
- tilannekatsaus ”Viranhaltija tavattavissa”

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10 .

