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Liikunta- ja kulttuurilautakunta
Pöytäkirja

Aika:
Paikka:

Sivu 1

n:o 7/2020

16.09.2020 klo 16.00 – 16.34
Sähköinen kokous Teams-etäyhteydellä

Läsnä:
Varsinaiset jäsenet
Varajäsenet
Marju Markkanen, puheenjohtaja
Helena Salakka, varapuheenjohtaja
Ulla Koskinen-Laine
Tomi Sairomaa, poistui esteellisenä §:n
40 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo
16.13-16.13
Roosa Rusanen
Simon Ekpa, saapui klo 16.14 §:n 40
käsittelyn aikana
Aija-Riitta Saastamoinen
Hannu Kaasinen, saapui klo 16.18 §:n
42 käsittelyn aikana
Päivi Granlund
Pertti Arvaja
Pasi Kousa, saapui klo 16.10 §:n 39
käsittelyn aikana
Esittelijä:
Tiina Granqvist
Pysyvät asiantuntijat:
Teemu Kirjonen
Ilkka Laasonen, saapui klo 16.19 §:n 42
käsittelyn aikana
Hannu Takala
Matti Karhos
Tommi Lanki
Kaupunginhallituksen edustaja:
Aleksi Mäntylä, saapui klo 16.14 §:n 40
käsittelyn aikana

sivistysjohtaja

intendentti
teatterinjohtaja
museonjohtaja
kulttuuriasiainpäällikkö
liikuntatoimenjohtaja

kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja

Henkilöstön edustaja:
Nuorisovaltuuston edustaja:
Muut asiantuntijat:
Poissa:
Markku Karjula
Timo Kangas
Polina Gavrilyuk

jäsen
henkilöstön edustaja
nuorisovaltuuston edustaja
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Pöytäkirjanpitäjä:
Tuula Seljas

Sivu 2

valmistelusihteeri
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Sivu 3

LIIKUNTA- JA KULTTUURILAUTAKUNNAN puolesta:

Marju Markkanen

Tuula Seljas

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Lahdessa syyskuun 21. päivänä 2020

Pertti Arvaja

Tomi Sairomaa
§:t 39, 41, 42

Helena Salakka
§ 40

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Lahden kaupungin yleisessä tietoverkossa osoitteessa
http://www.lahti.fi, syyskuun 22. päivänä 2020; todistaa
Tuula Seljas
valmistelusihteeri
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Sivu 4

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Puheenjohtajan ehdotuksesta tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Pertti Arvaja ja Tomi Sairomaa (§:t 39, 41, 42) ja varapuheenjohtaja Helena Salakka (§ 40).
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D: 1739/2020

Sivu 5
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Lahden kaupunki
Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Päätöspäivämäärä
16.09.2020
§ 39

Sivistyksen palvelualueen vuoden 2020 talousarvion toteutuminen
D/1739/02.02.00.00.04/2020
Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Sivistysjohtaja Tiina Granqvist, puh. 050 383 6574
Controller Kristiina Vattulainen, puh. 050 398 5369

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Tiina Granqvist
Liikunta- ja kulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi sivistyksen
palvelualueen vuoden 2020 talousarvion toteutumisen tilanteen.

Perusteluosa

Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutukset kevään ja
kesän talouteen näkyvät tammi-elokuun 2020 toteumassa. Tammielokuun toimintatuottojen toteuma sivistyksen palvelualueella on
73,5 % talousarviosta. Toimintatuotot ovat toteutuneet aiempien
vuosien tapaan etupainotteisesti hankeavustusten vuoksi. Mikäli
tarkastellaan toimintatuottojen toteumaprosenttia ilman tukia ja
avustuksia, on toteumaprosentti tammi-elokuun tilanteessa 38,2 %.
Tämän hetken talouden ennusteen mukaan toimintatuotot ilman
hankkeisiin liittyviä tukia ja avustuksia ovat jäämässä talousarvion
alle kaikissa sivistyksen palvelualueen sitovuustasoissa.
Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot vaikuttavat muun muassa
varhaiskasvatuksen, nuorisopalvelujen, kirjastopalvelujen, Wellamoopiston, liikuntapalvelujen, museon, orkesterin ja teatterin
tulokertymään.
Toimintakulut ovat myös toteutumassa koko sivistyksen
palvelualueella alle talousarvion. Tammi-elokuun toteumaprosentti
toimintakulujen osalta on 64,4 %. Yksittäisenä kertaeränä
toteumassa näkyvät toukokuussa maksetut lomarahat. Tämän
hetken talouden ennusteen mukaan toimintakulut ovat jäämässä
talousarvion alle kaikissa muissa sivistyksen palvelualueen
sitovuustasoissa, mutta Lasten ja nuorten kasvun sitovuustasolla
toimintakulut ovat ennusteen mukaan ylittämässä talousarvion.
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan alaisille yksiköille talousarvion
lisämäärärahan esittämiselle ei ole tässä tilanteessa tarvetta, mutta
huomioitavaa on, että talouden ennuste on laadittu perustuen
elokuussa käytössä olleisiin tietoihin ja arvioihin esimerkiksi
loppuvuoden kävijä- ja yleisömäärien osalta. Loppuvuoden ennuste
sisältää merkittävästi epävarmuutta koronatilanteen kehittymisen
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Lahden kaupunki
Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Päätöspäivämäärä
16.09.2020
§ 39

vaikutuksista erityisesti toimintatuottoihin. Myös toimintakulujen
ennuste sisältää epävarmuutta esimerkiksi sijaiskulujen osalta, sillä
koronaepidemiasta johtuen palvelualueen sairausperusteiset
poissaolot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna.
Koronaepidemian ja poikkeusolojen aiheuttamat talousvaikutukset
tarkentuvat epidemiatilanteen edistyessä. Valtio tulee korvaamaan
kunnille poikkeusoloista aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia osittain.
Valtiontukipaketin kokonaisvaikutusta tarkastellaan
kaupunkitasoisesti osana koko kaupungin lisätalousarvion
valmistelua.
Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Taloussuunnittelu

Liitteenä

-
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Lahden kaupunki
Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Päätöspäivämäärä
16.09.2020
§ 40

Liikuntapalveluiden vuosiavustukset vuonna 2020, täydennetyt hakemukset
D/630/12.04.03.00.00/2020
Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Liikuntatoimenjohtaja Tommi Lanki, puh. 050 559 4145

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Käsittely

Jäsen Tomi Sairomaa ilmoitti olevansa esteellinen. Esteellisyys
todettiin hallintolain 28 § 1 momentin 5 perusteella. Jäsen Sairomaa
poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Tiina Granqvist
Lautakunta päättää myöntää avustuksia lahtelaisille urheiluseuroille
määräaikaan anomuksensa jättäneille ja liitetietojaan myöhemmin
täydentäneille seuroille seuraavasti:

Keilaseura Bay ry
Myllylammen Urheilijat ry
Yhteensä

500 €
200 €
700 €

Hakemuksensa vaillinaisin liittein määräaikaan mennessä
jättäneiden: FC Kuusysi ry:n, Jousiseura Lahden Vasama ry:n,
Lahden Frisbee Club ry:n, Lahden Mailaveikot ry:n, Lahti-Sulkkis
ry:n, Nastolan Hapkido ry:n, Seibukan Lahti ry:n ja Viipurin Reipas
ry:n avustuksista päätetään sen jälkeen, kun urheiluseurat ovat
täydentäneet hakemuksensa.
Lautakunta tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta jo kokouksessa.
Päätös voidaan panna täytäntöön ennen lainvoimaisuutta, mikäli
avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan avustuksen siinä
tapauksessa, että tämä päätös kumoutuu oikaisuvaatimuksen /
valituksen johdosta.

Perusteluosa

Vuosiavustusten hakemisesta ilmoitettiin Etelä-Suomen Sanomissa
1.3.2020, Uusi Lahti- ja Nastola-lehdissä 4.3.2020 ja kaupungin
verkkosivujen kuulutuksissa sekä Avustukset-sivustolla.
Vuosiavustusten hakuaika oli 31.3.2020 klo 15 mennessä. Liikunta-
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Lahden kaupunki
Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Päätöspäivämäärä
16.09.2020
§ 40

ja urheiluseurojen toiminnan määrää, laatua ja laajuutta arvioitaessa
on otettava huomioon mm. seuran jäsenmäärä, toimipisteiden
lukumäärä ja alueellinen jakauma sekä toiminnan monipuolisuus.
Yhteiskunnallisen merkityksen arvioinnissa tulee ottaa huomioon
seuran työ kaupunkilaisten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ja
yhteisöllisyyden lisäämisen alueilla. Erityisenä arviointiperusteena
otetaan huomioon toiminnan laajuus, seuran lapsi- ja
nuorisotoiminta, merkitys lahtelaisessa liikuntaelämässä ja
liikkumattomuuden ehkäisemiseen panostettu työ.
Kaupungin myöntämien avustusten ehtona on, että avustuksen saaja
esittää selvityksen edellisen kerran saamansa kaupungin avustuksen
käytöstä; selvityksenä hyväksytään jäljennös ko. avustusvuoden
tuloslaskelmasta, taseesta, tilintarkastustoiminnantarkastuskertomuksesta ja toimintakertomuksesta.
Avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan avustuksen siltä osin, kuin
sitä ei ole käytetty avustusanomuksessa esitettyyn tarkoitukseen.
Käsittelyyn voidaan ottaa sellaiset määräaikaan 31.3.2020 klo
15:een hakemuksensa jättäneet seurat, joiden hakemuksen liitteenä
on selvitys edellisen kerran kaupungilta saamansa avustuksen
käytöstä.
Kaupunginjohtaja on tehnyt 8.4.2020/29 § viranhaltijapäätöksen
Liikuntapalveluiden vuosiavustukset vuonna 2020, täydennetyt
hakemukset.
Päätösehdotuksen vuosiavustussummissa on huomioitu
mahdollisuuksien mukaan ne seurakohtaiset tiedot, jotka on
ilmoitettu alkuperäisten avustushakemusten täydennyksenä
vastauksissa liikuntapalvelut-yksikön seuroille 9.4.2020 lähettämään
kirjeeseen/kyselyyn (liitteenä) koskien koronaepidemiatilanteen
vaikutuksia.
Kirje/kysely lähetettiin määräaikaan mennessä vuosiavustusta
hakeneille lahtelaisille liikunta- ja urheiluseuroille sähköpostitse
täydennyspyyntönä alkuperäiseen vuosiavustushakemukseen.
Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Avustusten saajat, laskutustiimi

Liitteenä

Kirje/kysely seuroille
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Lahden kaupunki
Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Päätöspäivämäärä
16.09.2020
§ 40

§ 40, LIKU 16.9.2020 16:00 / Liite: Kirje/kysely liikunta- ja urheiluseuroille

Lahti 9.4.2020

Tervehdys Lahden kaupungin liikuntapalveluista!

Olemme vastaanottaneet seuranne vuosiavustushakemuksen vuodelle 2020.
Vuosiavustusten hakuaika päättyi 31.3.2020. Avustukset on määrä myöntää liikunta- ja
kulttuurilautakunnan kokouksessa 20.5.2020 (mahdollisesti myöhemminkin liitetäydennysten saapumisten
jälkeen).
Vallitsevan, maaliskuun puolivälissä alkaneen koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen seurauksena
seurojen toiminta on vaikeutunut pääsääntöisesti merkittävästi ainakin väliaikaisesti.
Liikuntapalveluissa valmistaudutaan kaupunginjohtajan päätöksen mukaisesti tukemaan seurojen toimintaa
eri tavoin poikkeustilanteen aiheuttamien toiminnallisten ja taloudellisten vaikeuksien helpottamiseksi.
Toimenpiteet muodostuvat harjoitusvuoromaksujen ja vuokrakustannusten kompensaatioista sekä
mahdollisista raha-avustusten korotuksista.
Tähän liittyen pyydämme teitä vastaamaan lyhyesti ja vapaamuotoisesti muutamaan kysymykseen
poikkeustilanteen vaikutuksista seuran toimintaan ja erityisesti taloudelliseen tilanteeseen.
Taloudellista arviota pyydetään tässä vaiheessa aikavälin 17.3.-31.5.2020 vaikutuksista.
Kysymyksiin vastaamisen lisäksi pyydämme teitä myös täydentämään lähettämäänne
vuosiavustushakemusta siten, että ilmoitatte summan, jota haette poikkeustilanteen seuralle aiheuttamien
taloudellisten menetysten kompensoimiseksi jo aiemmin hakemanne vuosiavustuksen lisäksi.
Jos poikkeustilanteen vaikutukset sisältyvät jo vuosiavustushakemukseen, ilmoittakaa myös se vielä
kertaalleen, kiitos.
Pyydän toimittamaan vastaukset suoraan sähköpostiini (tommi.lanki@lahti.fi) viimeistään 6.5.2020
mennessä. Vastaukset voi kirjoittaa suoraan tähän word-pohjaan ja lähettää s-postin liitteenä takaisin.
Liitämme vastaukset liikunta- ja kulttuurilautakunnan avustusten jaon valmisteluprosessiin
poikkeustilanteen vaikutuksesta tehtävänä normaalin hakumenettelyn täydennyksenä.

ystävällisin terveisin,

Tommi Lanki
liikuntatoimenjohtaja
Lahden kaupunki

Sivu 10

§ 40, LIKU 16.9.2020 16:00 / Liite: Kirje/kysely liikunta- ja urheiluseuroille

Kysymyksiä seuranne arvioista koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen osalta.

1. Miten arvioitte poikkeustilanteen vaikutukset seuran toimintaan ja talouteen?

2. Minkälaisia toimenpidesuunnitelmia seurallanne on poikkeustilanteen keston ajalle ja sen jälkeisen
toiminnan käynnistämiselle?

3. Miten arvioitte poikkeustilanteen vaikutukset seuranne jäsen- ja harrastajamääriin pitemmällä
aikavälillä?

4. Uhkaako poikkeustilanne seuranne toiminnan jatkuvuutta?
-päättyessään 31.5.2020

kyllä

ei

-jatkuessaan kesä-heinäkuulle 2020

kyllä

ei

5. Ilmoittakaa avustussumma, jota haette poikkeustilanteen seuralle aiheuttamien taloudellisten
menetysten kompensoimiseksi aiemmin hakemanne vuosiavustuksen lisäksi, ellei se sisälly jo
alkuperäiseen haettuun summaan.

Kiitos vastauksista jo etukäteen!

Sivu 11
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Lahden kaupunki
Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Päätöspäivämäärä
16.09.2020
§ 41

Tiedoksi merkittävät asiat
D/8/07.01.03.00.02/2020
Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Valmistelusihteeri Tuula Seljas, puh. 050 383 6501

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Tiina Granqvist
Lautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Perusteluosa

Lautakunnalle tuodaan tiedoksi seuraava asia:
Valtiovarainministeriön päätös 7.8.2020
Muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta v. 2020
D/161/02.05.01.00.00/2020

Asiakirja on nähtävänä luottamushenkilöiden extrassa.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-

Liitteenä

Luettelo viranhaltijapäätöksistä
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Lahden kaupunki
Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Päätöspäivämäärä
16.09.2020
§ 42

Muut asiat
D/11/00.02.03.00.00/2020
Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Puheenjohtaja
Lautakunta merkitsee asiat tiedokseen.

Perusteluosa

Sivistysjohtaja Tiina Granqvist ja palveluyksiköiden johtajat pitivät
lautakunnalle koronatilannekatsauksen.

Muutoksenhaku

-

Toimenpiteet
Liitteenä

-
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Lahden kaupunki
Toimielin:

Kunnallisasiat
Kokouspäivämäärä:

Liikunta- ja kulttuurilautakunta

16.09.2020

Liitetään pöytäkirjaan

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 39, 41, 42
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
Pöytäkirjan
§:n osalta muutoksenhakuoikeus on siten rajoitettu, että kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:n mukaan viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen tai saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintovalitusasiana käsiteltäväksi siltä osin kuin
päätös koskee viranhaltijan palvelussuhteen ehtoja, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on
oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja
-aika

Kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, mikäli niistä
voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen
oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, ja sen yhteystiedot:
Toimielin:
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Puh.:
Faksi:
Sähköpostiosoite:
Aukioloaika:

Liikunta- ja kulttuurilautakunta
PL 202, 15101 Lahti
Lahden Palvelutori, Lahti-Piste, Kauppakeskus Trio,
2. krs, Aleksanterinkatu 18
(03) 814 11
(03) 814 2244
kirjaamo@lahti.fi
klo 9-18

Pykälät: 40
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituksen tekoon
oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Oikaisuvaatimusaika taloudellisin ja tuotannollisin perustein tehdystä irtisanomista koskevasta päätöksestä alkaa kulua vasta irtisanomisajan päättymisestä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen sekä sen tekijä ja yhteystiedot.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja vali-

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
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tusaika

hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen ja sen yhteystiedot

Valitusaika:
30 päivää

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
www.oikeus.fi/hao/hameenlinna
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
029 56 42200
Telekopio 029 56 42269
hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät:

Valitusviranomainen ja sen yhteystiedot:

Valitusaika:
30 päivää

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
www.oikeus.fi/hao/hameenlinna
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
029 56 42200
Telekopio 029 56 42269
hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnallisvalituksen tekoon oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Asiamiehen on tarvittaessa esitettävä valtakirja (HLL 21 §).
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Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Tuomioistuinmaksut
Lisätiedot

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen
päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n mukaan peritään hallinto-oikeudessa ja markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä tuomioistuimissa 4 ja 5 §:n poikkeuksia lukuun ottamatta. Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Hankinta-asioita (pykälät
liitteenä.

) koskeva oikaisuohje ja valitusosoitus on pöytäkirjan erillisenä

