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§ 123
Kulttuurin ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallituksel-
le valtuutettu Sami Muttilaisen talousarvioaloitteesta koskien ääni-
teknikon palkkaamista Maunula-talolle

HEL 2021-002865 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei kannata aloitteen esitystä esitys-
teknisen vastuuhenkilön palkkaamisesta Maunula-taloon, koska aloit-
teessa kuvattu tarve ei ole enää ajankohtainen.

Maunula-talo avattiin joulukuussa 2016. Talo ja sen toimintamalli edis-
tävät alueen yhteisöllisyyttä, kotoutumista ja kansalaisaktiivisuutta. Al-
kuperäisinä palveluina olivat kirjasto, nuorisopalvelut ja Helsingin työ-
väenopisto. Koska kulttuuripalvelut ei ollut alkuperäisten toimijoiden 
joukossa, taloon ei ollut palkattu tuotannollista eikä esitysteknistä työ-
voimaa taloa perustettaessa. Kun kulttuurikeskus-palvelu kutsuttiin 
vuoden 2020 alusta lähtien Maunula-talon toimijaksi, taloon palkattiin 
kulttuurituottaja ja tälle työpariksi kesästä 2021 lukien myös tekninen 
vastaava. Kumpikin rekrytointi oli mahdollista toteuttaa Maunula-talon 
palveluiden (kirjasto- ja nuorisopalvelut, kulttuurikeskukset ja Helsingin 
työväenopisto) yhteisin järjestelyin, käytännössä palveluissa täyttämät-
tä olleiden vakanssien nimikemuutoksin. Palveluiden yhteistyössä jär-
jestämä henkilöresursointi on ollut tärkeä panostus korkeatasoisesti va-
rustellun ja aktiivisessa käytössä olevan Metsäpurosalin tapahtumien ja 
esitysten toteuttamisessa.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Paiju Tyrväinen, projektipäällikkö, Kulttuuripalvelut, puhelin: 310 29874

paiju.tyrvainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, ääniteknikon palkkaaminen Maunulatalolle, Muttilai-
nen Sami

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus
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Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt lausuntoa kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta 22.9.2021 mennessä kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Sami Muttilaisen talousarvioaloitteesta liittyen ääniteknikon palk-
kaamiseen Maunula-talolle. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä. 

Talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti lauta- ja johtokuntien on käsi-
teltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti ta-
lousarvioehdotusten kanssa.

Talousarvioaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Paiju Tyrväinen, projektipäällikkö, Kulttuuripalvelut, puhelin: 310 29874

paiju.tyrvainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, ääniteknikon palkkaaminen Maunulatalolle, Muttilai-
nen Sami

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


