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§ 6
Kulttuurin edistäminen -palvelun ja kulttuurikeskukset-palvelun 
päälliköiden virkojen täyttäminen

HEL 2020-000143 T 01 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, että kulttuurin edistäminen -
palvelun ja kulttuurikeskukset-palvelun päälliköiden virat täytetään seu-
raavasti:

 Kulttuurin edistämisen päällikön virkaan (vakanssi 046431) siirrettiin 
Veikko Kunnas 5 900 euron varsinaisen palkan mukaan määräyty-
vin palkkaeduin 1.1.2020 alkaen.

 Kulttuurikeskusten päällikön virkaan (vakanssi 461014) siirrettiin 
Marja-Elina Tyrväinen 5 757,05 euron varsinaisen palkan mukaan 
määräytyvin palkkaeduin 1.1.2020 alkaen. 

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Mari Männistö, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 26157

mari.mannisto(a)hel.fi
Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuripalvelukokonaisuuden organisaatiorakennetta on uudelleen 
tarkasteltu keväällä 2019, erityisesti kulttuurijohtajan tehtävää ja yleiset 
kulttuuripalvelut -palvelun organisaatiomallia. Tarkastelun tuloksena 
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yleiset kulttuuripalvelut lakkautettiin ja sen toiminnot jaettiin kahteen uu-
teen palveluun: kulttuurin edistäminen ja kulttuurikeskukset. 

Toimialajohtaja on hyväksynyt 29.11.2019, § 61 uuden organisaation 
mukaisen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännön 1.1.2020 
lukien, jonka johdosta viranhaltijat siirretään suoraan uuden organisaa-
tion päällikkötehtäviin. Organisaatiomuutoksen yhteydessä kulttuuripal-
velupäällikön virka lakkautettiin (vakanssi 046400).

Uudet palvelut kulttuuripalvelukokonaisuudessa

Kulttuurin edistäminen -palvelu huolehtii kaupungin kulttuuritarjontaa 
täydentävistä kulttuuri- ja taidekasvatuspalveluista ja valmistelee taide- 
ja kulttuuriavustukset sekä taiteen perusopetukseen liittyvät luvat. Kult-
tuurin edistäminen -palvelua johtaa palvelun päällikkö. Palvelun pääl-
likkö suorittaa kulttuurijohtajan määräämät tehtävät. Kulttuurin edistä-
minen -palvelun yksiköt ovat kumppanuusyksikkö, lasten ja nuorten 
taidekeskus Annantalo ja kulttuurikeskus Caisa, joihin työntekijät suo-
rasiirrettiin vanhoina työntekijöinä 1.1.2020 alkaen. Kulttuurin edistämi-
sen päällikön virkaan siirretään kumppanuusyksikön päällikkö Veikko 
Kunnas 1.1.2020 alkaen.

Kulttuurikeskukset-palvelu vastaa taide- ja kulttuuripalvelujen sekä tai-
dekasvatus-palvelujen tuottamisesta kaupunkilaisille kulttuurikeskuk-
sissa. Kulttuurikeskukset tarjoavat ammattitaiteilijoille esitys-, taideope-
tus- ja galleriatiloja sekä tuottavat palveluja yhteistyössä muiden toimi-
joiden kanssa. Kulttuurikeskukset palvelua johtaa palvelun päällikkö. 
Palvelun päällikkö suorittaa kulttuurijohtajan määräämät tehtävät. Kult-
tuurikeskukset-palvelun yksiköt ovat Kanneltalo, Malmitalo, Savoy-teat-
teri, Stoa ja Vuotalo, joihin työntekijät suorasiirrettiin vanhoina työnteki-
jöinä 1.1.2020 alkaen. Kulttuurikeskusten päällikön virkaan siirretään 
alueelliset kulttuuripalvelut -yksikön päällikkö Marja-Elina Tyrväinen 
1.1.2020 alkaen.

Muutoksen tarve ja hyödyt

 Vahvistaa kulttuuripalvelukokonaisuuden yleistä kulttuuripoliittista 
valmistelu- ja toimeenpanoroolia. Tukee koko kaupunkia koskevia 
kulttuuripoliittisia kehittämistehtäviä sekä kulttuuriekosysteemin ja 
vaikuttamisen alustana toimimista oman palvelutuotannon rinnalla 
(erityisesti Annantalo ja Caisa).

 Vähentää hallinnon tasoja ja tehostaa toimintoja vastaamaan toi-
mintaa käytännössä. Palvelujen nimeäminen vastaa paremmin toi-
mintojen sisältöä.

 Nostaa alueellisten kulttuurikeskusten aseman yksiköiksi, mikä on 
symmetriassa toimialan muiden palvelujen kanssa.
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Toimivalta

Toimialalautakunta päättää palvelukokonaisuuden johtajan suoran alai-
sen sekä toimialan hallintojohtajan virkaan ottamisesta (Hallintosään-
nön 10 luvun 1 §:n 2 momentin 3 kohta).

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Mari Männistö, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 26157

mari.mannisto(a)hel.fi
Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasääntö 1.1.2020 lukien

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunta

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala


