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Kokousaika 03.09.2020 16:15 - 18:31

Kokouspaikka Fredriksberg, B-talo (Konepajankuja 3, 2. kerros) / Sähköinen ko-
kous

Läsnä

Jäsenet

Finne, Tuomas puheenjohtaja
Pajunen, Jenni (etänä) varapuheenjohtaja
Kauppinen, Antti (etänä)
Lehtinen, Pauliina (etänä)
Oskala, Hannu
Pennanen, Petrus (etänä)
Silvo, Satu (etänä) poistui 18:27
Tarkiainen, Elisa (etänä)
Vuori, Timo (etänä)

Muut

Männistö, Mari kulttuurijohtaja
Vänttinen, Katri (etänä) kirjastopalvelujen johtaja
Kunnas, Veikko kulttuurin edistämisen päällikkö
Euramaa, Anne (etänä) vuorovaikutusasiantuntija

tiedottaja
Nera, Miska hallintoasiantuntija
Palamaa, Pirjo hallintosihteeri

tekninen avustaja
Kuukorento, Maaria (etänä) kulttuurisuunnittelija

asiantuntija
Rostedt, Petri (etänä) suunnittelija

asiantuntija

Puheenjohtaja

Tuomas Finne 15 - 19 §

Esittelijät

Mari Männistö kulttuurijohtaja
15 - 16 §

Veikko Kunnas kulttuurin edistämisen päällikkö
17 - 19 §
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Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
15 - 19 §
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§ Asia

15 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

16 Asia/2 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston ylimää-
räinen kokous 24.11.2020

17 Asia/3 Koronapandemiasta johtuva myönnettyjen projektiavustusten käyttö-
tarkoituksen muutos

18 Asia/4 Selvitys kulttuurin ja taiteen kentän tilanteesta koronapandemian takia

19 Asia/5 Erityisavustus taide- ja kulttuurialan yhteisöille koronapandemiasta 
palautumiseen
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§ 15
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto totesi ko-
kouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto valitsi 
pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Elisa Tarkiainen ja Antti Kauppinen se-
kä varatarkastajiksi jäsenet Jenni Pajunen ja Hannu Oskala.

Käsittely

Kulttuuri- ja kirjastojaosto valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimie-
lisesti pöytäkirjantarkastajaksi Satu Silvon sijasta Elisa Tarkiaisen.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto toteaa 
kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto valitsee 
pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Satu Silvo ja Antti Kauppinen sekä va-
ratarkastajiksi jäsenet Jenni Pajunen ja Hannu Oskala.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 16
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston yli-
määräinen kokous 24.11.2020

HEL 2017-013157 T 00 00 02

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto kokoon-
tuu ylimääräiseen kokoukseen tiistaina 24.11.2020 klo 16.15.

Kulttuuri- ja kirjastojaosto kokoontuu Fredriksbergin B-talossa lauta-
kunnan kokoushuoneessa osoitteessa Konepajankuja 3, 2. kerros.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto on päät-
tänyt syyskauden 2020 kokousajoistaan 26.05.2020, § 10. Kulttuuri- ja 
kirjastojaoston on tarpeen kokoontua jo aiemmin sovittujen kokousaiko-
jen lisäksi tiistaina 24.11.2020 klo 16.15 päättämään erityisavustukses-
ta taide- ja kulttuurialan yhteisöille koronapandemiasta palautumiseen.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 2 momentin mu-
kaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjoh-
tajan kutsusta ja 3 momentin mukaan toimielimen puheenjohtaja voi 
asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa ko-
kouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivä-
nä.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö
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Lisätiedot
Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto 26.05.2020 § 10

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto 10.12.2019 § 37

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto 28.05.2019 § 11
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§ 17
Koronapandemiasta johtuva myönnettyjen projektiavustusten käyt-
tötarkoituksen muutos

HEL 2020-009557 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto merkitsi 
tiedoksi projektiluonteiseen toimintaan vuonna 2020 käytettäviä avus-
tuksia koskevan kyselyn tulokset sekä toimijakohtaisen erittelyn koro-
napandemiasta johtuvista toiminnan muutoksista. 

Kulttuuri- ja kirjastojaosto päätti, että myönnettyjen avustusten osalta 
korvaavaksi toiminnaksi voidaan koronapandemiasta johtuen katsoa 
vuonna 2020 myönnettyjen taide- ja kulttuuriavustusten osalta myös 
hankkeet, jotka on voitu toteuttaa korvaavilla tavoilla kuten digitaalisina 
julkaisuina, tallenteina, yksittäisinä näyttelyinä tai konsertteina.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat kulttuurisuunnittelija Maaria Kuukorento 
ja suunnittelija Petri Rostedt.

Esittelijä
kulttuurin edistämisen päällikkö
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Maaria Kuukorento, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 22472

maaria.kuukorento(a)hel.fi

Liitteet

1 Projektiavustusten käyttö 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuurin edistäminen -palvelussa toteutettiin 25.6.2020–31.7.2020 ky-
selyn avustusta projektiluonteiseen toimintaan saaneille. Kyselyssä 
kartoitettiin myönnetyn avustuksen käyttöä koronapandemian aiheut-
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tamassa häiriötilanteessa, toiminnan muutoksia ja avustuksen käyttöä 
toiminnan muutoksien toteuttamiseksi. Samalla kysely kartoitti erilais-
ten tuotantojen, tapahtumien ja muun toiminnan ajoittumista eri ajan-
kohtiin. Avustuksien käytössä on laajasti muutoksia, ja osaa toiminnas-
ta ei pystytä toteuttamaan vallitsevien rajoitusten ja suositusten vuoksi. 

Kaupungin kansliapäällikön päätöksessä 25.3.2020, § 73 Helsingin 
kaupungin varautumisen toimeenpano koronatilanteessa (ks. myös 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätökset 5.5.2020, § 78 ja § 80) 
todetaan seuraavasti:

”Helsingin kaupungin järjestöille vuodelle 2020 myöntämiä avustuksia 
ei tässä tilanteessa peritä takaisin, mikäli avustuksen käyttämättä jää-
minen kokonaan tai osittain johtuu koronavirustilanteesta. Päätetään li-
säksi, että järjestöt voivat tässä erityistilanteessa halutessaan muokata 
ja sopeuttaa toimintaansa niin, että kohderyhmien tukeminen avustus-
rahoituksella on muilla tavoilla mahdollista.

Avustuksen käyttötarkoitusta voidaan muuttaa, mutta sen tulee täyttää 
muutoksen jälkeenkin avustuksen myöntäjän vahvistamat avustusten 
jakoperusteet. Avustuksen käyttötarkoituksen muutokseen ei tarvitse 
hakea erikseen lupaa.”

Koronapandemian aiheuttamassa häiriötilanteessa avustuksen saajat 
ovat taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden turvaamiseksi joutuneet kui-
tenkin tuottamaan toimintaa, jolle ei taide- ja kulttuuriavustuksia myön-
netä: mediajulkaisutoimintaa, nettisivuja, elokuvatuotantoja, tallenteita, 
radiotoimintaa, yksittäisiä konsertteja ja näyttelyitä.

Toimintaa on myös jouduttu supistamaan niin, että esi-
tys/tapahtumasarjoista on tullut yksittäisiä. Keskeiseksi kysymykseksi 
muutosten arvioinnissa onkin tullut se, onko korvaava toiminta riittävää. 
Koska kulttuuri- ja kirjastojaosto päättää myönnetyistä avustuksista 
projektiluonteiseen toimintaan, avustuksien käyttöä koskevien muutok-
sien ja korvaavan toiminnan riittävyys kuuluu sen toimivaltaan.

Esittelijä
kulttuurin edistämisen päällikkö
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Maaria Kuukorento, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 22472

maaria.kuukorento(a)hel.fi

Liitteet

1 Projektiavustusten käyttö 2020
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 18
Selvitys kulttuurin ja taiteen kentän tilanteesta koronapandemian 
takia

HEL 2020-009558 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto merkitsi 
tiedoksi kulttuurin edistäminen -palvelun tekemän kysely- ja haastatte-
luselvityksen koronapandemian vaikutuksista luovien alojen toimijoihin 
Helsingissä.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat kulttuurisuunnittelija Maaria Kuukorento 
ja suunnittelija Petri Rostedt.

Esittelijä
kulttuurin edistämisen päällikkö
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Maaria Kuukorento, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 22472

maaria.kuukorento(a)hel.fi

Liitteet

1 Korona-ajan haasteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuurin edistäminen -palvelu teki kesän 2020 aikana kysely- ja haas-
tatteluselvityksen koronapandemian vaikutuksista luovien alojen toimi-
joihin Helsingissä. Selvityksessä kartoitettiin toimijoiden tulonmenetyk-
siä, talouden rakennetta sekä arviota tilanteen vaikutuksista talouteen 
ja toimintaan maaliskuusta syyskuuhun 2020. Selvitykseen liittyvään 
kyselyyn vastasi 112 Helsingin kaupungin taide- ja kulttuuriavusta py-
syväisluonteiseen toimintaan saavaa yhteisöä. 
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Selvityksen tarkastelunäkökulmana ei ole pelkästään arvioida korona-
pandemian vaikutuksia tulonmenetyksiin vaan siinä arvioidaan myös 
erilaisilla toimintarakenteilla toimivien yhteisöjen kykyä ja mahdolli-
suuksia selviytyä koronapandemian vaikutuksista. Lisäksi siinä kartoite-
taan Helsingissä toimivien yhteisöjen lisätuen tarvetta.

Selvityksen tuloksena todetaan, että merkittävä osa Helsingin kaupun-
gin taide- ja kulttuuriavustuksien saajista tarvitsee valtion, säätiöiden ja 
Helsingin kaupungin välittömien tukitoimien jälkeenkin edelleen tukea 
koronapandemian vaikutuksien kompensoimiseen. Tuen tarve vaihte-
lee riippuen yhteisön toimintarakenteesta ja -mallista sekä rahoitusra-
kenteesta.

Esittelijä
kulttuurin edistämisen päällikkö
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Maaria Kuukorento, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 22472

maaria.kuukorento(a)hel.fi

Liitteet

1 Korona-ajan haasteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 19
Erityisavustus taide- ja kulttuurialan yhteisöille koronapandemiasta 
palautumiseen

HEL 2020-009561 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto hyväksyi 
taide- ja kulttuurialan yhteisöille suunnatun erityisavustuksen korona-
pandemiasta palautumiseen. 

Kulttuuri- ja kirjastojaosto hyväksyi koronaerityisavustuksen hakuehdot, 
jotka sisältävät hankkeiden arvioinnin ja avustuksen myöntämisen kri-
teerit sekä hakuprosessin liitteen 1 mukaisesti.

Kulttuurin edistämisen päällikkö valtuutettiin tekemään hakuun ja tule-
vaan hakuilmoitukseen tarvittaessa pienimuotoisia muutoksia

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat kulttuurisuunnittelija Maaria Kuukorento 
ja suunnittelija Petri Rostedt.

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että liitteeseen 1 tehdään seuraavat 
muutokset:

 Muutos kohtaan johdanto: "enintään 3 miljoonaa" muutetaan muo-
toon "noin 3 miljoonaa".

 Lisätään "samaa tarkoitusta varten" kohtaan haun erityinen kohden-
taminen: hakijoille, jotka eivät ole saaneet merkittäväksi katsottavaa 
valtion tai säätiöiden kautta osoitettua korona-ajan avustusta.

 Muutos kohtaan kelpoiset hakijat (esittävä taide): sana "ammattilais-
ten" muutetaan sanaksi "ammattimaisia".

 Lisäys kohtaan hakemusten arviointikriteerit: sana "vähintään" koh-
taan omien tulojen osuus on 50 % kokonaistuloista.

 Lisäys: "samaa tarkoitusta varten" kohtaan: toimintaan ei ole saatu 
merkittäviä valtion tai säätiöiden koronatukia.

 Lisäys: "Kustannusten tulee kohdistua toiminnan käynnistämisen 
valmisteluun (syksy 2020 osalta) sekä toiminnan ylläpitämiseen ja 
uudelleen muotoiluun."

Kulttuuri- ja kirjastojaosto hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen yk-
simielisesti.

Esittelijä
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kulttuurin edistämisen päällikkö
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Maaria Kuukorento, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 22472

maaria.kuukorento(a)hel.fi

Liitteet

1 Erityisavustuksen hakuehdot, kulttuuri- ja kirjastojaosto 3.9.2020
2 Erityisavustuksen tarvetta koskeva rahoitusarvio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto hyväksyy 
taide- ja kulttuurialan yhteisöille suunnatun erityisavustuksen korona-
pandemiasta palautumiseen. Samalla jaosto hyväksyy koronaerityisa-
vustuksen hakuehdot, jotka sisältävät hankkeiden arvioinnin ja avus-
tuksen myöntämisen kriteerit sekä hakuprosessin liitteen 1 mukaisesti. 
Lisäksi kulttuurin edistämisen päällikkö valtuutetaan tekemään hakuun 
ja tulevaan hakuilmoitukseen liittyen tarvittaessa pienimuotoisia muu-
toksia.

Esittelijän perustelut

Kulttuuriala tarvitsee poikkeuksellisesti lisäavustusta toiminnan käyn-
nistämiseen, ylläpitämiseen ja uudelleen muotoiluun koronasta aiheu-
tuneiden rajoitusten sekä epävarmuuden ja hitaan toipumisen jatkues-
sa. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on valmistellut helsinkiläisille taide- ja 
kulttuuriyhteisöille kertaluonteisen avustuskierroksen toteutettavaksi 
syksyllä 2020. Avustustarve on välitön ja ilmeinen. Avustuksen kohden-
tamisessa on painotettu tässä kokouksessa esiteltävän toimialan teke-
män selvitystyön perusteella kaikkein suurimmissa vaikeuksissa olevia 
toimijoita.

Tämänhetkinen arvio avustustarpeesta on toimijoiden oma riskinkanto-
kyky huomioiden kolme miljoonaa euroa. Kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
miala on valmistellut avustuksen tarvelaskelman perusteluineen yhteis-
työssä talous- ja suunnitteluosaston kanssa (liite 2). Erityisavustuksen 
tarkoituksena on riskien jakaminen, toiminnan käynnistäminen, ylläpi-
täminen ja rajoitusten/turvallisuussuositusten mukaisten uusien toimin-
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tamuotojen kehittäminen vuosien 2020–2021 aikana. Avustussumman 
arvioinnissa otetaan huomioon hakijan arvio menetetyistä tuloista. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ottaa erityisavustuksen huomioon 
osana toista ennustettaan koronasta aiheutuvana, ennakoimattomana 
kustannuksena. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on valmistellut taide- ja kulttuuriavus-
tuksien arviointikriteerejä täydentävät tätä erityisavustusta koskevat 
avustuskriteerit kulttuuri- ja kirjastojaoston päätettäväksi. Erityisavus-
tusta koskevien kriteerien valmistelussa on tehty yhteistyötä kaupun-
ginkanslian kanssa. Avustusta myönnetään tarveharkintaisesti hake-
musten perusteella. Päätösperusteissa otetaan huomioon valtion koro-
natuet kulttuurisektorille.

Kulttuuri- ja kirjastojaostolle tehdään päätösvalmistelun yhteydessä val-
tiontukiarviointi tuensaajakohtaisesti. Lisäksi valmisteluaineistoon liite-
tään taustamuistio valtion tukimuodoista ja kohteista.

Taide- ja kulttuuritoimijoiden erityistilanne

Koronakriisistä palautumisessa luovat alat määritellään laajasti ja toi-
siinsa vaikuttavana ekosysteeminä sisältäen taiteen ja kulttuurin lisäksi 
muun muassa media- ja mainosalalla tai ohjelmisto- ja pelikehityksessä 
tehtävää työtä. Helsingillä on luovien alojen kansallisena keskuksena 
erityisasema varjeltavana Suomessa ja kansainvälisesti.

Helsinkiläinen taide ja kulttuuri nähdään laajan luovan kentän alkuvoi-
mana, ytimenä, josta muut ammentavat tietoisesti tai tiedostamatta, ja 
jolla on toimintansa kautta heijastusvaikutuksia myös muiden alojen ku-
ten tekniikka, turvallisuus, ravintolat ja majoitus menestykseen.

Taide ja kulttuuri on myös Helsingin kansainvälisen brändin ytimessä: 
Helsingillä on – myös kansainvälisessä mediassa – uskottava positio, 
joka nojaa vahvasti kiinnostaviin ja tulevaisuuteen katsoviin kulttuurite-
koihin.

Helsingissä asuu ja työskentelee arviolta noin 40 % kaikista taideam-
mateista toimivista Suomessa.

Helsingissä sijaitsevat merkittävät kansalliset kulttuuri- ja taide-
instituutiot, oppilaitokset ja korkeakoulut tarvitsevat tuekseen elävää, 
monimuotoista ja laajaa vapaata kenttää, yhteisöjä ja tapahtumia.

Rajoitukset pysäyttivät taide- ja kulttuurialan kysynnän sekä rekrytoin-
nit. Tulevat rajoitukset ja epävarmuus niistä kasvattavat toiminnan uu-
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delleen aloittamisen ja investointien riskiä. Epävarmuus nakertaa kulut-
tajien luottamusta ja siten estää tulojen elpymisen.

Alan toimijoilla ei ole riittäviä taloudellisia puskureita tai digitaalisia liike-
toimintamalleja. Suurelta osin omarahoitteiset toimijat uhkaavat näivet-
tyä nopeasti epävarmuuden jatkuessa. 

Kulttuurin ja taiteen alan tapahtumilla on heijastevaikutukset muihin 
aloihin  esimerkiksi yleisötapahtumien tekniikkaan, turvallisuuteen tai 
ravintola- ja muihin palveluihin, joiden tulot menetetään.   

Olettaen että kysyntä ei nopeasti palaudu, riskinä on että kulttuurin ja 
taiteen kyky työllistää häviää. Tästä  seuraa toimijoiden hakeutuminen 
muille aloille ja kansallisestikin merkittävän ekosysteemin rakenteelli-
nen näivettyminen. Erityisavustuksella jaetaan kulttuurielämän käynnis-
tämisen riskejä. Tämä erityisavustus keskittyy yhteisöihin, joilla on po-
tentiaalia työllistää - myös nuoren polven - ammattilaisia. Vapaan ken-
tän toiminta perustuu isolta osin freelanceosaamiseen ja projektimai-
seen tekemiseen.

Edelleen lisärahoituksella vahvistetaan kulttuuri- ja taidekentän resi-
lienssiä ja osaamista pitkällä aikavälillä. Tämä mahdollistaa myös yh-
teistyön alan toimijoiden, yritysten ja säätiöiden kanssa.  Näin hyödyn-
netään taide- ja kulttuurivisiota alustana luottamuksen, osallisuuden ja 
sosiaalisen elpymisen vauhdittamiseen.

Esittelijä
kulttuurin edistämisen päällikkö
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Maaria Kuukorento, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 22472

maaria.kuukorento(a)hel.fi

Liitteet

1 Erityisavustuksen hakuehdot
2 Erityisavustuksen tarvetta koskeva rahoitusarvio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2020 13 (14)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
kulttuuri- ja kirjastojaosto

03.09.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51400 Fredriksberg, Konepajankuja 3 +358 9 310 8771 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 15, 16, 17, 18 ja 19 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
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