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Hallitus § 117   20.12.2021  
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 117 Kuntayhtymän hallituksen kokouksessa on kunkin jäsenkunnan 

valitsemilla jäsenillä jokaisella yksi ääni. Kunkin kunnan valitsemien 
jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu heistä saapuvilla olevien 
kesken tasan (perussopimus 7 §). 
 

 Jäsenkuntien valitsemat jäsenet toimikaudeksi 1.8.2021–31.5.2025 
 
 Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen  

varajäsen 
 

 Pelkosenniemi 4 ääntä  
             

Jaakkola Jani            1         Kiemunki Sari-Anne 
Karnaattu Heidi          1   Sirviö Christian 
Luoma-aho Tero    1     Luoma-aho Anna-Kaisa  
Nenonen Kati          1           Viitamäki Jouko 

    4 ääntä 
 
 Savukoski  4 ääntä  
                     

 Halonen Jouni  1  1,33        Savukoski Jouko 
 Hietanen Jan  1  1,33       Karjalainen Sirkka-Liisa 
 Kuosku Sari   1         Peltoniemi Helena 
 Orava Eeva   1  1,33   Kilpimaa Kari 
    4 ääntä 
  
Päätös:  Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi. 
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Hallitus § 118-120   20.12.2021 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 118 Hallituksen päätöksen 15.9.2021 § 70 mukaan kokouskutsu on 

annettava 15 päivää ennen kokousta ja esityslista seitsemän päivää 
ennen kokousta. Määräyksestä voidaan poiketa, jos asian erityinen 
kiireellisyys sitä vaatii. 

 
 Kokouspäivä on sovittu 2.12.2021 ja esityslista lähetetty hallituksen 

jäsenille ja asioiden esittelijöille 13.12.2021. 
 
 Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on 

paikalla. KuntaL 103 §. 
 
Ehdotus: Jl. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan. 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Hall § 119 Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin kerralla 

valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa 
ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus valitsee jäsenistään kaksi tämän kokouksen 

pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. 
 
Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat 

ääntenlaskijoina, valittiin Heidi Karnaattu ja Tero Luoma-aho 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN  
 
Hall § 120 Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa 

järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja 

mahdolliset lisäasiat. 
  
Päätös: Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi sekä 

lisäasian, Irtisanoutuminen hoitajan toimesta, käsiteltäväksi ennen 
muiden asioiden käsittelyä.   

  



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN  Kokouspäivämäärä  Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ    155 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
|   |   |   
 

Hallitus § 121    20.12.2021 
 

IRTISANOUTUMINEN TALONMIEHEN TOIMESTA 
 
Hall § 121 Talonmies Markku Matomaa on 24.11.2021 irtisanoutunut talonmiehen-

toimesta siten, että viimeinen palvelussuhdepäivä on 24.12.2021. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus  
 

1. myöntää eron Markku Matomaalle talonmiehen toimesta siten, että 
viimeinen palvelussuhdepäivä on 24.12.2021 ja 

2. julistaa talonmiehen toimen haettavaksi. 
 
Päätös:  Hallitus  
 

1. myönsi eron Markku Matomaalle talonmiehen toimesta siten, että 
viimeinen palvelussuhdepäivä on 24.12.2021 ja 

2. julistaa talonmiehen toimen haettavaksi määräaikaisena 31.12.2022 
saakka. 
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Hallitus § 122    20.12.2021 
 
TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRKA JA JOHTAVAN LÄÄKÄRIN TYÖAIKA 
 
Hall § 122 TE-palveluiden sivuilla on ollut terveyskeskuslääkärin virka haetta-

vana. Rekrytointiyritys Medimanageri Oy:n välittämänä olemme saa-
neet hakemuksen 50 % terveyskeskuslääkärin virkaan.  

 
 LL Ville Manninen on hakenut 14.2.2022 lähtien terveyskeskuslääkärin 

virkaa 50 % työajalla, palkkatoive sama palkka kuin vt. terveyskeskus-
lääkäri Kourilla.  

 
 Terveyskeskuslääkäreiden virkapohja on 2, josta nyt täytettynä on 

1,75 virkaa.  
 
 Asia toteutetaan seuraavasti. Hyvinvointialueeseen siirtyessä paikalli-

nen hallinnollinen lääkärin virka tulee lakkaamaan vielä epäselvällä 
aikataululla. Näin ollen johtavan lääkärin 0,75 virasta leikataan 0,25. 
Samassa suhteessa laskee palkka, säästyvä osuus 3421,71 euroa. 
Medimanageri Oy:n rekrytointipalkkio on 998,90 euroa (0 % alv) yh-
deksän kuukauden ajan tai toteutuneiden työskentelykuukausien mu-
kaisesti lyhyemmin. 

 
 Kokonaiskustannusvaikutus on 2377,19 euroa ensimmäisten 9 kuu-

kauden ajan, tämän jälkeen 1378,29 euroa kuukaudessa. Ensivuo-
delle siten 2377,19 x 9 + 1378,29 x 9 = 24151,29 euroa. 

 
 Rekrytoinnilla turvataan lääkäriresurssoinnin jatkuvuus hyvinvointialu-

eeseen siirryttäessä sekä vahvistetaan hyvinvointialueen valmisteluun 
liittyvän hallinnollisen työn resurssointia. 

  
Ehdotus: Jh. Hallitus 
 

1. valitsee LL Ville Mannisen terveyskeskuslääkärin virkaan 50 % työ-
ajalla 14.2.2022 alkaen 

2. vahvistaa LL Ville Mannisen kokonaispalkaksi 4800 €/kk, 
3. vahvistaa johtavan lääkärin säännölliseksi työajaksi 50% ja tehtä-

väkohtaiseksi kokonaispalkaksi 6843,42 euroa/kk alkaen 1.3.2022, 
operatiivisen toiminnan kannalta välttämättömät lisätyöt maksetaan 
toteutuneen mukaisesti. 

Päätös:  Hallitus 
 

1. valitsi LL Ville Mannisen terveyskeskuslääkärin virkaan 50 % työ-
ajalla 14.2.2022 alkaen 

2. vahvisti LL Ville Mannisen kokonaispalkaksi 4800 €/kk, 
3. vahvisti johtavan lääkärin säännölliseksi työajaksi 50% ja tehtävä-

kohtaiseksi kokonaispalkaksi 6843,42 euroa/kk alkaen 1.3.2022, 
operatiivisen toiminnan kannalta välttämättömät lisätyöt maksetaan 
toteutuneen mukaisesti. 
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Hallitus § 123    20.12.2021 
 
TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2022 
 
Hall § 123 Kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviin asiakasmaksuihin 

on tehty indeksitarkistukset. Laissa ja asetuksessa olevat enimmäiseu-
romäärät tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin tai työelä-
keindeksin muutoksen mukaisesti. Indeksitarkistetut euromäärät tulevat 
voimaan 1.1.2022.  

 
 Kansaneläkeindeksillä tarkistettuihin euromääriin tulee noin 1,36 pro-

sentin korotus ja työeläkeindeksillä tarkistettuihin euromääriin noin 1,78 
prosentin korotus. Asiakasmaksujen enimmäismäärät sekä maksukaton 
euromäärä hieman nousevat. Tulosidonnaisia maksuja koskevia vähim-
mäiskäyttövaroja sekä kotihoidon maksujen tulorajoja nostetaan, mikä 
alentaa maksuja. 

 
 Vuoden 2022 alusta terveydenhuollon maksukattoon lasketaan mukaan 

aiempaa enemmän maksuja, muun muassa suun terveydenhuollon 
maksut ja tilapäisen kotisairaanhoidon maksut. Kalenterivuotuisen mak-
sukaton euromäärä on 692 euroa. Kun maksukatto ylittyy, maksukat-
toon sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle pääsääntöisesti maksuttomia 
kalenterivuoden loppuun saakka. 

 
 Asiakasmaksulaissa ja –asetuksessa säädetään palvelujen enimmäis-

maksuista. Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäis-
maksujen rajoissa kuuluvat kunnan harkintavaltaan. Kunnalla on oikeus 
periä laissa säädettyjä enimmäismaksuja pienempiä maksuja. 

 
 Liitteenä 1 olevaan taulukkoon on koottu asiakasmaksujen enim-

mäiseuromäärät ennen indeksitarkistusta sekä sen jälkeen. 
 
 Liitteenä 2 ohjeistus kuntayhtymän terveydenhuollon asiakasmak-

suista1.1.2022 alkaen. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus  
 

1. vahvistaa perittävät asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen liitteen 2 mukai-
sesti, 

2. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa ja 
3. tiedottaa asiakasmaksuista kuntayhtymän kotisivuilla ja terveyskes-

kuksen toimipisteissä. 
 
Päätös:  Hallitus  

1. vahvisti perittävät asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen liitteen 2 mukai-
sesti, 

2. tarkasti tämän pykälän kokouksessa ja 
3. tiedottaa asiakasmaksuista kuntayhtymän kotisivuilla ja terveyskes-

kuksen toimipisteissä. 
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Hallitus § 124   20.12.2021 
 
YRITYSTILIN LUOTON IRTISANOMINEN 
 
Hall § 124 Kuntayhtymän Pohjolan Osuuspankin yritystilissä on ollut vanha 

160.000,00 markan, nykyrahassa 26.910,07 euron luottolimiitti, jota ei 
ole tarvittu muutamaan vuoteen ja voidaan irtisanoa. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus irtisanoo Pohjolan Osuuspankin yritystiliin 564234-2389 liitetyn 

160.000,00 markan, nykyään 26.910,07 euron luottolimiitin päättymään 
viimeistään 31.12.2021. 

 
Päätös:  Hallitus irtisanoo Pohjolan Osuuspankin yritystiliin 564234-2389 liitetyn 

160.000,00 markan, nykyään 26.910,07 euron luottolimiitin päättymään 
viimeistään 31.12.2021. 
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Hallitus § 125   20.12.2021 
 
HYVINVOINTIALUEESEEN SIIRTYMISEN STRATEGIA 
 
Hall § 125 Kuntayhtymän hallitus esitti jäsenkunnille, että ne ottavat kantaa 

31.12.2021 mennessä kuntayhtymän purkamiseen tai siirtämiseen ko-
konaisuudessaan hyvinvointialueeseen ja että ne eriyttävät ympäristö-
terveydenhuollon ja ympäristönsuojelun Pelkosenniemen-Savukosken 
kansanterveystyön kuntayhtymästä ennen sote-palveluiden siirtymistä 
hyvinvointialueeseen. 

 
 Pelkosenniemen kunnanhallitus on 11.11.2021 päättänyt 

1) esittää valtuustolle, että Pelkosenniemen kunta esittää Savukosken 
kunnalle, että 
a. Pelkosenniemen-Savukosken kuntayhtymä puretaan 1.1.2023al-

kaen terveyspalveluiden siirtyessä Lapin hyvinvointialueelle sote-
uudistuksen voimaanpanolain mukaisesti 

b. valmistelut kuntayhtymän purkamiseksi käynnistetään viipymättä 
ja valmistelua varten nimetään projektipäällikkö 

c. kuntayhtymän purkautuessa yhtymähallitus hoitaa kuntayhtymän 
loppuselvityksen perussopimuksen mukaisesti 

2) että Pelkosenniemen kunta esittää Kemijärven kaupungille sekä Sa-
vukosken ja Sallan kunnille, että kunnat käynnistävät neuvottelut 
ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävien järjestä-
miseksi 1.1.2023 alkaen ottaen huomioon osajäsensopimuksissa 
olevat irtisanomisajan 

3) että Pelkosenniemen kunta valtuuttaa ympäristöterveyslautakunnan 
valmistelemaan esityksen ympäristöterveydenhuollon ja ympäristön-
suojelun järjestämiseksi 

4) nimetä Pelkosenniemen kunnan edustajiksi kuntien välisiin neuvot-
teluihin kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajat sekä kun-
nanjohtajan. 

 
Savukosken kunnanhallitus 8.12.2021 esittää kunnanvaltuustolle, että 
Savukosken kunta päättää osaltaan purkaa Pelkosenniemen-Savukos-
ken kansanterveystyön kuntayhtymän 31.12.2022 tai sen jälkeen, kun 
purkaminen on toimintojen alasajon vuoksi mahdollista. Kuntayhtymä 
puretaan, koska sen perustoiminnot siirtyvät hyvinvointialueelle. Ympä-
ristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu eivät siirry hyvinvointialueelle, 
joten niiden toteutuksen osalta aloitetaan yhteistyöneuvottelut toisten 
kuntien kanssa ja toimintojen toteuttamisesta päätetään neuvotteluiden 
jälkeen. 
 

Ehdotus: Jl. Hallitus päättää, että 
 

1. vuoden 2022 tilinpäätös valmistellaan vuoden aikana ja viedään lop-
puun vuoden 2023 aikana, 

2. palkka- ja taloushallinnon työntekijöiden siirtyessä hyvinvointialu-
eelle, neuvotellaan heidän työpanoksestaan tilinpäätöksen ja loppu-
selvitysten osalta,  
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Hallitus § 125    20.12.2021 
 
…Hyvinvointialueeseen siirtymisen strategia 
 

3. siirtymistä hyvinvointialueelle suunnitellaan hallituksen ohjauksessa 
johtoryhmän ja kuntien nimeämien edustajien valmistelusta ja 

4. ympäristöterveydenhuolto valmistelee kuntien kanssa yhdessä toi-
mintansa kuntayhtymän lakkaamisen jälkeen. 

 
Päätös:  Hallitus päätti, että 
 

1. vuoden 2022 tilinpäätös valmistellaan vuoden aikana ja viedään lop-
puun vuoden 2023 aikana, 

2. palkka- ja taloushallinnon työntekijöiden siirtyessä hyvinvointialu-
eelle, neuvotellaan heidän työpanoksestaan tilinpäätöksen ja loppu-
selvitysten osalta,  

3. siirtymistä hyvinvointialueelle suunnitellaan hallituksen ohjauksessa 
johtoryhmän ja kuntien nimeämien edustajien valmistelusta ja 

4. ympäristöterveydenhuolto valmistelee kuntien kanssa yhdessä toi-
mintansa kuntayhtymän lakkaamisen jälkeen. 
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Hallitus § 126   20.12.2021 
 
TALOUSARVIO 2022 
 
Hall § 126 Jäsenkuntien valtuustot ovat käsitelleet kuntayhtymän toiminta- ja ta-

loussuunnitelman 2022 – 2024, Savukoski 15.12.21 ja Pelkosenniemi 
16.12.2021. 

 
 Jäsenkuntien valtuustojen kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitel-

masta tekemien päätösten mukaan kuntayhtymän hallituksen on linjat-
tava tulevan vuoden toimintaa. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus merkitsee tiedoksi, että kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunni-

telma 2022 – 2024 on hyväksytty jäsenkuntien valtuustoissa. 
 
Päätös:  Hallitus merkitsi tiedoksi, että kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunni-

telma 2022 – 2024 on hyväksytty jäsenkuntien valtuustoissa. 
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Hallitus § 127    20.12.2021 
 
TIEDOTUSASIAT  
 
Hall § 127 Lapin aluehallintovirasto 

- päätös, Opiskelijaterveydenhuollon hoitoon pääsyn valtakunnalli-
nen valvonta 

Bene Finlandia Oy 
- sopimus Covid-antigeenitestauksesta 
Helpro Oy 
- sopimus lääkäreiden rekrytoinnista 
Medimanageri Oy 
- sopimus lääkäreiden rekrytointipalvelun tuottamisesta 
Pelkosenniemen kunta 
- khall 11.11.2021 § 325 P-S ktt ky hyvinvointialueeseen siirtymisen 

strategia 
- khall 11.11.2021 § 326 P-S ktt ky kotisairaalan perustaminen 
- khall 11.11.2021 § 327 P-S ktt ky toiminta- ja taloussuunnitelma 

2022 – 2024 
Savukosken kunta 
- kvalt 15.11.2021 § 63 P-S ktt ky tarkastuslautakunnan jäsenten ja 

varajäsenten valinta 2021 – 2025 
Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto 
- muistio 15.11.2021 Ympäristönsuojelulain mukainen tarkastus, 

kiinteistö Neuvola, Pelkosenniemi 
 Viranhaltijapäätökset 

- johtava lääkäri §:t 56 - 63 henkilöstöasioita 
- johtava hoitaja §:t 136 - 161 henkilöstöasioita 
- toimistonhoitaja §:t 37 - 40 henkilöstöasioita 
- vastaava hammaslääkäri § 12 henkilöstöasia  

 
Ehdotus: Jl. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi saaduksi. 
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Hallitus § 128    20.12.2021 
 
IRTISANOUTUMINEN HOITAJAN TOIMESTA 
 
Hall § 128 Sirpa Hannula on 15.12.2021 saapuneella kirjeellään irtisanoutunut 

hoitajan toimesta siten, että viimeinen työpäivä on 16.1.2022. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus  
 

1. myöntää eron Sirpa Hannulalle hoitajan toimesta siten, että viimei-
nen palvelussuhdepäivä on 16.1.2022 ja 

2. julistaa lähihoitajan toimen haettavaksi. 
 
Päätös:  Hallitus  
 

1. myönsi eron Sirpa Hannulalle hoitajan toimesta siten, että viimeinen 
palvelussuhdepäivä on 16.1.2022 ja 

2. julistaa lähihoitajan toimen haettavaksi. 
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Hallitus § 129    20.12.2021 
 
MUUT ASIAT  
 
Hall § 129 Tero Luoma-aho totesi hallitukselle välitetyn Valtioneuvoston sote-

uudistusta koskevan 17.12.2021 päivätyn kirjeen, Irtaimen 
omaisuuden omistusjärjestelyt hyvinvointialueiden toiminnan 
käynnistyessä, erittäin tarpeelliseksi kaikkien hallituksen jäsenten 
tutustua. 

 
 Keskusteltiin kotisairaalan tarvitseman kulkuneuvon leasing-

hankinnasta ja tämänhetkisestä koronataudin tilanteesta. 
 
 Sovittiin seuraava kokous pidettäväksi Savukoskella tiistaina 

25.1.2022 klo 17.00 alkaen. 
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Hallitus     20.12.2021 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät         117 – 121, 123 - 129 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

Pykälät          122 
 

HvalL 3 §:n mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla 
 Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  
 Pykälät          122   
Oikaisuvaatimusviranomainen 
Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä 
Hallitus 
Sodankyläntie 202 A, 98500 PELKOSENNIEMI 
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
Oikaisuvaatimuksen sisältö  
Oikaisuvaatimuskirjelmästä on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 
VALITUSOSOITUS 
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 hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen 
sekä kunnan jäsen. 
Valitusviranomainen, käynti- ja postiosoite: 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 Oulu 
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu 
      
Kunnallisvalitus, pykälät   Valitusaika 30 päivää 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
Valituskirja 
Valituskirjassa on ilmoitettava 
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on 
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna 
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 
Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että 
ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten 
asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
Lisätietoja 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-
oikeudessa 260 euroa.                                           Liitetään pöytäkirjaan  

 
 


