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Kirjastotoimenjohtaja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Vs. vapaa-aikajohtaja
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Allekirjoitukset
Marke Tuominen
Puheenjohtaja

Jukka-Pekka Pohjolainen
Pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
27 - 32
Pöytäkirjan tarkastus

18.11.2020

Veli-Pekka Nieminen
Pöytäkirjantarkastaja

Marko Nykänen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Äänekosken kaupungin verkkosivut 19.11.2020 alkaen.
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
VAPAA 11.11.2020 § 27
Kuntalain (410/2015) 103 §:n 2-3 momentin mukaan muu toimielin
kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen
jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.
Kokouksen koollekutsumisesta voimassa ovat Äänekosken
kaupungin hallintosäännön 124 §:n määräykset ja toimielimen
näiden nojalla tekemä päätös.
Puheenjohtajan ehdotus
Puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja
päätösvaltainen.
Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
-----
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Pöytäkirjan tarkastus
VAPAA 11.11.2020 § 28
Kuntalain (410/2015) 107 §:n 1 momentin mukaan toimielimen
päätöksistä pidetään pöytäkirjaa. Lain 140 §:n 1 momentin mukaan
toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä
yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä
muuta johdu.
Puheenjohtajan ehdotus
Vapaa-aikalautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi
viimeistään keskiviikkona 18.11.2020 klo 15 mennessä ja
tarkastetun pöytäkirjan julkaistavaksi kaupungin verkkosivuilla
pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään torstaina
19.11.2020 klo 12.
Vapaa-aikalautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Veli-Pekka
Niemisen ja Marko Nykäsen.
Päätös

Hyväksyttiin.
-----
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Liittyminen Jyväskylän kaupungin kirjastoaineiston hankintarenkaaseen
VAPAA 11.11.2020 § 29
1130/02.07.00/2020
Äänekosken kaupunki on vuonna 2013 (VAPAA 19.09.2013 § 50)
lähtenyt mukaan KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailutukseen
kirjastokirjojen hankinnasta ja uudelleen vuonna 2017 (VAPAA
01.08.2017 § 28) hyväksynyt liittymisen Kuntahankintojen
sopimukseen KLKH105 Kirjastojen kirjallisuus. Kilpailutukset ovat
kuitenkin päätyneet toistuvasti markkinaoikeuteen ja
kirjastokirjallisuuden kilpailutus KLKH105 on keskeytynyt. KLKuntahankintojen ja Hanselin fuusioiduttua vuonna 2019 Hansel
linjasi strategiassaan, että kirjastokirjallisuutta ei lähdetä enää
kilpailuttamaan kuntien yhteishankintana.
Kun yhteishankintayksikköä ei enää ole, Keski-kirjastot ovat
selvittäneet kirjastokirjallisuuden hankinnan vaihtoehtoja. Jyväskylän
kaupunki on ilmoittanut olevansa valmis perustamaan
hankintarenkaan, johon kaikkien Keski-Suomen kuntien on
mahdollista halutessaan liittyä. Yhteisellä hankintarenkaalla
tavoitellaan prosessisäästöjä sekä volyymiin perustuvia
hintasäästöjä.
Hankintarenkaaseen liittyminen edellyttää kuntien välistä sopimista
valtakirjalla siitä, missä laajuudessa Jyväskylän kaupunki vastaa
puheena olevasta hankinnasta. Alustavien suunnitelmien mukaan
Jyväskylän kaupunki vastaisi tarjouskilpailun lisäksi koko
hankintamenettelystä sekä sopimushallinnasta. Jos Jyväskylän
kaupunki tekee suurimman osan hankintaan liittyvästä työstä omana
työnään, laskuttaa se 1038 euroa/osallistujataho sekä mahdolliset
ulkoisen konsultin käyttämisestä syntyvät kulut (arvio 8 000-12 000
€), jotka jaetaan osallistuvien kuntien asukaslukujen suhteessa.
Sopimushallinta kuuluu Keski-kirjastojen hallinnointimaksuun, eikä
siitä laskuteta erikseen.
Hankinnan lopullinen arvo riippuu hankintarenkaan koosta ja
kilpailutettavista aineistoista, mutta joka tapauksessa tulossa olisi
iso, EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Vielä on avoimena,
kilpailutetaanko kirjastokirjallisuuden lisäksi muuta aineistoa, kuten
esim. äänikirjatallenteet, musiikkiäänitteet ja nuotit. Jyväskylän
kaupunki pidättää oikeuden valita, mitkä aineistot kirjallisuuden
lisäksi kilpailutetaan. Äänekosken kaupungin osalta hankinnan
ennakoitu arvo olisi noin 400 000 € jaettuna neljälle vuodelle.
Hankintasopimuksen keston on arvioitu olevan 2 vuotta + 2
optiovuotta.
Kun hankinnan toteuttamistavasta ja työnjaosta on sovittu,
Äänekosken kaupungin tulee antaa Jyväskylän kaupungille
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valtakirja, jolla Jyväskylän kaupunki saa oikeuden toimia asiassa
myös Äänekosken kaupungin lukuun.
Valmistelijat

kirjastotoimenjohtaja Päivi Heinimäki, puh. 020 632 3282 ja vs.
vapaa-aikajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen puh. 020 632 3259

Esittelijä

vs. vapaa-aikajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen

Päätösehdotus

Vapaa-aikalautakunta päättää, että
1. Äänekosken kaupunki lähtee mukaan Jyväskylän kaupungin
perustamaan hankintarenkaaseen, jonka tarkoituksena on
kunnallisten kirjastojen kirjastoaineiston yhteishankinta;
2. Valtuuttaa vs. vapaa-aikajohtajan päättämään aineistoista,
aineistoryhmistä ja aineistoon liittyvistä palveluista, joiden
yhteishankintaan hankintarenkaan kautta Äänekosken kaupunki
osallistuu, sekä päätöksellään hyväksymään ja yksin
allekirjoittamaan Jyväskylän kaupungille annettavan valtakirjan
asiasta.

Päätös

Hyväksyttiin.
-----
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Äänekosken kaupunginkirjaston perimät maksut ja korvaukset 1.1.2021 alkaen
VAPAA 11.11.2020 § 30
1131/02.04.00.00.00/2020
Äänekosken kaupunginkirjaston perimät maksut ja korvaukset on
päivitetty ja muutokset maksuihin ja korvauksiin ovat seuraavat:
1. Kaukopalvelumaksuun tulee korotus, jonka jälkeen maksu on 4,00
€ / tilaus (aiemmin 2 € / tilaus). Tämän lisäksi asiakas maksaa
lähettävän kirjaston/arkiston perimät maksut. Tilauksen tehdessään
asiakas sitoutuu maksamaan kaikki lainasta aiheutuvat kulut.
Noutamatta jätetystä kaukolainasta peritään kaukopalvelumaksu ja
aiheutuneet kulut. Samoin peritään kaukopalvelumaksu ja
aiheutuneet kulut, mikäli asiakas peruu tilauksensa ja laina on jo
ennättänyt lähteä lähettävästä kirjastosta/arkistosta.
2. Kaukopalvelu muille kirjastoille 4,00 € / laina (aiemmin
maksutonta), artikkelikopiot edelleen maksuttomia.
3. Kokoelmasta poistetun ja myytäväksi saatettavan aineiston
kirjasto hinnoittelee tapauskohtaisesti. Myymättä jäänyt aineisto
voidaan haluttaessa luovuttaa maksutta eteenpäin.
4. Muut myytävät tuotteet, kuten tarvikkeet ja kausituotteet kirjasto
hinnoittelee tapauskohtaisesti.
5. Tulosteiden ja kopioiden hinnat on yhtenäistetty, eli
kopiointimaksu on samansuuruinen kuin tulostusmaksu.
Ohessa on esitetty Äänekosken kaupunginkirjaston perimät maksut
ja korvaukset 1.1.2021 alkaen. Maksut ovat arvonlisäverottomia, lukuun ottamatta kopioinnista, tulostamisesta ja tuotteiden myynnistä
perittäviä maksuja. Näiden hintojen osalta on suluissa esitetty
arvonlisäveroton hinta, mikäli hinnoittelu ei tapahdu
tapauskohtaisesti.
Myöhästymismaksut ja palautuskehotus
Myöhästymismaksu 0,50 € / alkava viikko
Myöhästymismaksua aletaan periä kolmantena päivänä eräpäivästä,
enimmäiskorvaus 3,50 € / laina.
Lastenosastojen kirjoista ja lehdistä ei peritä myöhästymismaksua.
Lastenosastojen muista aineistolajeista (DVD:t ym.)
myöhästymismaksu peritään normaalisti.
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Palautuskehotusmaksu 1,00 €. Palautuskehotusmaksu peritään
asiakkaan palautuskehotuksen lähettämiseksi valitsemasta
lähetystavasta (tekstiviesti, sähköposti tai kirje) riippumatta.
Palautuskehotusmaksu peritään myös lastenosastojen kirjoista ja
lehdistä.
Palautuskehotusten lähettämisen aikataulu:
1. palautuskehotus lähetetään 3 vrk eräpäivästä
2. palautuskehotus lähetetään 15 vrk eräpäivästä
Jos lainassa olevasta aineistosta on varauksia, palautuskehotus
lähetetään ja myöhästymismaksua aletaan periä heti eräpäivän
jälkeisenä päivänä.
Lainauskielto ja laskutus
Myöhästymismaksujen kertyminen voi johtaa lainauskieltoon.
Lainauskielto astuu automaattisesti voimaan, kun kirjastokortin
saldolle on kertynyt 10,00 € velkamäärä.
Lainauskielto on heti voimassa kaikissa Keski-kirjastoissa.
Lasku palauttamattomasta aineistosta lähetetään 2 kuukauden
kuluttua eräpäivästä.
Laskutuslisä 2,00 €
Laskutuslisä peritään, vaikka aineisto palautettaisiin laskun
lähettämisen jälkeen.
Mikäli aineistoa ei ole huomautuksista huolimatta palautettu tai
maksuja maksettu, perintä siirtyy perintätoimistolle, joka perii
kirjaston saatavien lisäksi omat kulunsa.
Kadonneen tai vahingoittuneen aineiston korvaaminen
Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava maksamalla
kirjaston määrittelemä korvausmaksu tai hankkimalla tilalle sama
teos.
Tekijänoikeussyistä elokuvatallenteita ei voi korvata vastaavalla
teoksella.
Korvaussumma lisätään asiakastietoihin 1-5 työpäivän kuluessa.
Erillistä laskua ei lähetetä, vaan korvauksen voi maksaa kuten
muutkin kirjastomaksut kassaan tai verkkopankissa Keskiverkkokirjaston kautta.
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Korvausmaksuja ei palauteta asiakkaalle, vaikka korvattu aineisto
myöhemmin löytyisi.
Kaukopalvelumaksu
Kaukopalvelumaksu 4,00 € / tilaus, jonka lisäksi asiakas maksaa
lähettävän kirjaston/arkiston perimät maksut. Tilauksen tehdessään
asiakas sitoutuu maksamaan kaikki lainasta aiheutuvat kulut.
Noutamatta jätetystä kaukolainasta peritään kaukopalvelumaksu ja
aiheutuneet kulut. Samoin peritään kaukopalvelumaksu ja
aiheutuneet kulut, mikäli asiakas peruu tilauksensa ja laina on jo
ennättänyt lähteä lähettävästä kirjastosta/arkistosta.
Kaukopalvelu muille kirjastoille 4,00 € / laina, artikkelikopiot
maksuttomia.
Muut maksut
Kadonneen kirjastokortin uusinta 2,00 €
Aineiston varaaminen ja seutuvaraukset ovat maksuttomia.
Noutamaton ja noutoaikana perumaton varaus 2,00 €
Aineiston kadonnut tai tuhoutunut kotelo (CD- ja DVD-levyt) 2,00 €
Kokoelmasta poistetun ja myytäväksi saatettavan aineiston kirjasto
hinnoittelee tapauskohtaisesti. Myymättä jäänyt aineisto voidaan
haluttaessa luovuttaa maksutta eteenpäin.
Muut myytävät tuotteet, kuten tarvikkeet ja kausituotteet kirjasto
hinnoittelee tapauskohtaisesti.
Tulostus- ja kopiohinnasto
A4-sivu (mv tai väri) 0,20 € (0,16 € / alv.0 %)
A3-sivu (mv tai väri) 0,30 € (0,24 € / alv.0 %)
Skannauksesta ei peritä erillistä maksua.
Valmistelijat

kirjastotoimenjohtaja Päivi Heinimäki, puh. 020 632 3282 ja vs.
vapaa-aikajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen, puh. 020 632 3259

Esittelijä

vs. vapaa-aikajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen

Päätösehdotus

Vapaa-aikalautakunta hyväksyy Äänekosken kaupunginkirjaston
perimät maksut ja korvaukset ja saattaa maksut ja korvaukset
voimaan 1.1.2021 alkaen.
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Äänekosken liikuntapuiston ensilumenladun käyttömaksut kaudelle 2020-2021
VAPAA 11.11.2020 § 31
1132/02.04.00.00.00/2020
Äänekosken kaupunki on investoinut liikuntapuiston
lumetusjärjestelmään, joka mahdollistaa ensilumenladun tekemisen.
Ensilumenladun käyttäminen on maksullista, joten sille on
määriteltävä käyttömaksut. Maksut ovat voimassa ensilumen
hiihtokauden 2020-2021.
Ensilumenladun hinnasto
Päivälippu
Aikuiset ja nuoret (yli 15-vuotta) 10 €
Lapset ja nuoret (alle 15-vuotiaat ) 0 €
Kausikortti
Aikuiset ja nuoret (yli 15-vuotta) 50 €
Lapset ja nuoret (alle 15-vuotiaat) 0 €
Valmistelija

vs. vapaa-aikajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen, puh. 020 632 3259

Esittelijä

vs. vapaa-aikajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen

Päätösehdotus

Vapaa-aikalautakunta hyväksyy Äänekosken liikuntapuiston
käyttömaksut kaudelle 2020-2021.

Päätös

Keskustelun kuluessa Marko Nykänen ehdotti Ilidio Monteiro
Floresin kannattamana, että ensilumen ladun käyttö olisi ilmaista, eli
siitä ei perittäisi käyttömaksua.
Tarja Pullinen ehdotti Tiia Turusen kannattamana, että
ensilumenladun kausikortin hinta nostetaan 50 eurosta 80 euroon,
jonka lisäksi hinnastoon lisätään eläkeläiset, opiskelijat ja
varusmiehet -maksuluokka, jonka kausikortin hinnaksi tulee 50
euroa. Samalla Tarja Pullinen ehdotti, että koska ensilumen ladun
lumetus toteutetaan yhteistyössä Äänekosken Huima ry:n kanssa,
jolle yhteistyösopimusluonnoksen mukaan oli menossa 100 %
lipputuloista, lipputulot jaetaan kaupungin ja Äänekosken Huiman
välillä suhteessa 35 % (Äänekosken kaupunki) ja 65 % (Äänekosken
Huima ry). Päivälippujen hinnat jäisivät voimaan esitetyn mukaisesti.
Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kaksi vs.
vapaa-aikajohtajan ehdotuksesta poikkeavaa kannatettua ehdotusta,
joten asiasta on äänestettävä.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysjärjestysesityksen: Asiassa
toimitetaan kaksi peräkkäistä äänestystä siten, että ensimmäisessä
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äänestyksessä vastakkain ovat Marko Nykäsen ehdotus ja Tarja
Pullisen ehdotus. Toisessa äänestyksessä vastakkain ovat vs.
vapaa-aikajohtajan ehdotus ja ensimmäisen äänestyksen voittanut
ehdotus. Äänestysjärjestysesitys hyväksyttiin.
Puheenjohtaja esitti, että molemmat äänestykset suoritetaan
nimenhuudolla. Äänestystapaesitys hyväksyttiin.
Puheenjohtaja teki ensimmäiseen äänestykseen seuraavan
äänestysesityksen: ne, jotka ovat Marko Nykäsen ehdotuksen
kannalla, äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat Tarja Pullisen
ehdotuksen kannalla, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Pöytäkirjanpitäjä suoritti nimenhuudon. Toimitetussa äänestyksessä
annettiin 3 JAA-ääntä ja 6 EI-ääntä. Tyhjiä ääniä ei annettu. Vapaaaikalautakunta oli äänestyksessä saapuvilla täysilukuisena.
Puheenjohtaja totesi Tarja Pullisen ehdotuksen voittaneen
ensimmäisen äänestyksen.
Puheenjohtaja teki toiseen äänestykseen seuraavan
äänestysesityksen: ne, jotka ovat vs. vapaa-aikajohtajan ehdotuksen
kannalla, äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat Tarja Pullisen
ehdotuksen kannalla, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Pöytäkirjanpitäjä suoritti nimenhuudon. Toimitetussa äänestyksessä
annettiin 2 JAA-ääntä ja 7 EI-ääntä. Tyhjiä ääniä ei annettu. Vapaaaikalautakunta oli äänestyksessä saapuvilla täysilukuisena.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko yksimielisesti hyväksyä vielä
lisäyksenä ehdotus, jonka mukaan ensilumenladun hinnasto
tarkistetaan kauden 2020-2021 jälkeen. Puheenjohtaja totesi tämän
lisäysehdotuksen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.
Puheenjohtaja totesi, että vapaa-aikalautakunnan päätökseksi on
tullut vs. vapaa-aikajohtajan ehdotus muutettuna Tarja Pullisen
ehdotuksen mukaisesti ja lisäksi lisäysehdotuksen mukaisesti eli
vapaa-aikalautakunta on päättänyt, että:
1) ensilumenladun hinnasto on seuraavanlainen:
Päivälippu
Aikuiset ja nuoret (yli 15 vuotta)
Lapset ja nuoret (alle 15-vuotiaat)

10 €
0€

Kausikortti
Aikuiset ja nuoret (yli 15-vuotta)
Lapset ja nuoret (alle 15-vuotiaat)
Eläkeläiset, opiskelijat ja varusmiehet

80 €
0€
50 €
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2) lipputulot jaetaan kaupungin ja Äänekosken Huiman välillä
suhteessa Äänekosken kaupunki 35 % ja Äänekosken Huima ry
65 %; ja
3) ensilumenladun hinnasto tarkistetaan kauden 2020-2021 jälkeen.
----Marko Nykänen, Ilidio Monteiro Flores ja Veli-Pekka Nieminen
jättivät päätökseen eriävän mielipiteen.
----Liitteet
1 Äänestysluettelo vapaa-aikaltk 11.11.2020, 31 §, äänestys 1
2 Äänestysluettelo vapaa-aikaltk 11.11.2020, 31 §, äänestys 2
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Viranhaltijapäätökset
VAPAA 11.11.2020 § 32
Vapaa-aikalautakunnalle on toimitettu vs. vapaa-aikajohtajan
viranhaltijapäätökset ajalta 22.9.-31.10.2020.
Esittelijä

vs. vapaa-aikajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen

Esittelijän ehdotus
Vapaa-aikalautakunta päättää, että vs. vapaa-aikajohtajan
viranhaltijapäätöksiä ei oteta käsiteltäväksi.
Päätös

Hyväksyttiin.
-----

Oheismateriaali
Vs. vapaa-aikajohtajan viranhaltijapäätökset 22.9.-31.10.2020

14

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

5/2020

15

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 27, § 28, § 32

MUUTOKSENHAKUKIELTO
Kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 29, § 30, § 31
OIKAISUVAATIMUSOHJEET / Vapaa-aikalautakunta
Oikaisuvaatimusoikeus
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Äänekosken kaupungin vapaa-aikalautakunta.
Oikaisuvaatimuksen liitteineen voi lähettää postitse tavallisena kirjeenä osoitteeseen, Hallintokatu 4,
44100 Äänekoski tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@aanekoski.fi.
Salassapidettäviä tietoja ei saa lähettää sähköpostitse. Salassapidettävät tiedot ja asiakirjat voi toimittaa
kaupungille erillisen turvapostipalvelun kautta. Turvapostin käyttöohjeet:
https://www.aanekoski.fi/yhteystiedot.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 1) päätös, johon haetaan oikaisua, 2) miten päätöstä halutaan
oikaistavaksi, 3) millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen
Tieto pöytäkirjan tai yksittäisen päätöksen pitämisestä yleisesti nähtävänä on merkitty toimielimen
pöytäkirjaan tai toimielimen tai viranhaltijan päätökseen.
Liitetään päätökseen/otteeseen

