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59 §Talouden toteuma 31.8.2020
Lautakuntien talouden toteumaraportit toimitetaan kunnanhallitukselle. Talousarvion toteutumaraportit tulostetaan suoraan taloustoimistosta, mutta mikäli talousarviossa on odotettavissa
merkittävää poikkeamaa, tulee lautakunnan tehdä selvitys ylityksestä. Mikäli määrärahat jollakin
menokohdalla näyttävät ylittyvän, ne pitää ensisijaisesti kattaa joltakin toiselta menoalueelta.
Talouden toteuma (liite 1) osoittaa, että merkittäviä ylityksiä ei ole tulossa. Joissakin talousarvion kohdissa ylityksiä tulee, mutta ne voidaan kattaa talousarvion muilta menokohdilta. Liitteenä
myös tavoitteiden toteuma (liite 2).

Päätösehdotus:
Lautakunta tarkastelee talouden toteumaraporttia ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja: Satu Virtanen 044-4849910

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 9.10.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa
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60 § Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2021
Lautakunnille on saatettu tiedoksi vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022 – 2023 taloussuunnitelman laadintaohjeet. Tämän mukaisesti tehdyt talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykset tulee jättää kunnanhallitukselle 9.10.2020 mennessä.

Sivistystoimi on laatinut talousarvioesityksen vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman
vuosille 2022-2023.
Esityslistan liitteenä ovat talousarvion tekstiosuudet sekä talousarvio (liite 3 ja liite 4).

Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy esitetyn talousarvion vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelman vuosille 2022-2023 ja lähettää sen edelleen Marttilan kunnanhallitukselle.

Päätös:
Sivistyslautakunta hyväksyi toiminnalliset tavoitteet. Talousarvioluvut siirretään käytäväksi läpi
seuraavassa kokouksessa, joka pidetään 20.10.2020 klo 18.00 sähköisenä kokouksena, kun on
käsillä tarkempia vertailulukuja edellisen vuoden talousarvioon.

Lisätietojen antaja: Satu Virtanen, 044-4849910

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

MARTTILAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

08/2020

88

Sivistyslautakunta
8.10.2020
_____________________________________________________________________
61 § Selvitys kunnanhallitukselle kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloitteesta
koskien maksutonta varhaiskasvatusta

Marttilan Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti 16.12.2019 valtuustoaloitteen maksuttomasta varhaiskasvatuksesta. Sivistyslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 16.6.2020 ja silloin päätti,
että selvitetään kustannusvaikutukset sellaisen tilanteen varalle, että kaikki kunnan varhaiskasvatusikäiset lapset osallistuisivat varhaiskasvatukseen. Lisäksi haluttiin selvittää millaiset vaikutukset maksuttomasta varhaiskasvatuksesta olisi yksityisille perhepäivähoitajille.
Aloitteen sisältö on seuraava:
”VALTUUSTOALOITE MAKSUTTOMASTA VARHAISKASVATUKSESTA MARTTILAN
KUNNASSA
Varhaiskasvatuksella on suuri merkitys lasten oppimiseen ja kehitykseen. Tutkitusti varhaiskasvatus hyödyttää lasta enemmän kuin mikään muu koulutus. Se ennaltaehkäisee tehokkaasti
oppimisvaikeuksia sekä ehkäisee syrjäytymistä.
Marttilan kunnassa on tällä hetkellä varhaiskasvatuksen piirissä 67 lasta (11.12.2019). Varhaiskasvatuksen maksutulot ovat vuositasolla n. 120 000 €. Ensi vuodesta alkaen kunta saa lisätuloja voimalaitosverosta, jolla voidaan kattaa maksuttoman varhaiskasvatuksen vaikutusta kunnan myyntituloihin. Maksuton varhaiskasvatus olisi perheille houkuttelevaa ja voisi lisätä myös
tonttikauppaa sekä kuntaan muuttoa. Marttilan imago lapsiystävällisenä kuntana paranisi edelleen. Maksuttomalla varhaiskasvatuksella on myös dynaamisia talousvaikutuksia työn vastaanottamisen kannustavuuteen.
Kuntalaisten tasa-arvoisen kohtelun parantamiseksi ehdotamme maksuttoman varhaiskasvatuksen selvittämistä ennen vuoden 2021 budjetin laadintaa. Samassa yhteydessä ehdotamme,
että kunta selvittää mahdollisen maksuttomuuden vaikutukset myös yksityiseen varhaiskasvatukseen ja sen jatkumiseen. Laissa varhaiskasvatusoikeudeksi asetetaan 20 tuntia viikossa,
joka käytännössä olisi maksuton osuus.”
Hallitus käynnisti vuosille 2018-2020 kokeilun viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen
järjestämisestä. Tavoitteena on lisätä viisivuotiaiden lasten ja heidän sisarustensa osallistumista
varhaiskasvatukseen ja vaikuttaa heidän huoltajiensa työllistymiseen. Tavoitteena on myös kehittää varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa ja palveluohjausta.
Karvi (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) on arvioinut kokeilun kaksi ensimmäistä vuotta.
Arvioinnin mukaan viisivuotiaiden osallistuminen varhaiskasvatukseen lisääntyi hieman enemmän kokeilu- kuin vertailukunnissa. Maksuttomuus ei ole kuitenkaan ainoa lisääntymistä selittävä tekijä. Vaikuttavia tekijöitä olivat myös kokeilukuntien tehostunut palveluohjaus sekä kunnan
varhaiskasvatusmyönteinen ilmapiiri. Viisivuotiaiden lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen
oli yleisempää niissä kunnissa, joissa ei oltu otettu käyttöön subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajausta eikä ryhmäkokoja oltu suurennettu. Maksuttomuudesta huolimatta osa viisivuotiaista ei osallistunut varhaiskasvatukseen. Lastenhoidon ratkaisua selittäviksi tekijöiksi nousivat
erityisesti huoltajien asenne varhaiskasvatusta kohtaan, alle 3-vuotiaan sisarukset sekä huoltajien työtilanne. Haasteeksi muodostui kysymys siitä, miten maksuttoman varhaiskasvatuksen
kulut katetaan. Laadukkaan varhaiskasvatuksen takaamiseksi osallistumisasteen nostaminen
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 9.10.2020 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
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on hyvä huomioida varhaiskasvatukselle osoitetussa budjetissa sekä paikallisesti että kansallisesti.

Tämä kokeilu ja ainakin kolmen eri kunnan (Helsinki, Sulkava, Kustavi) kokemukset kokonaan
maksuttomasta varhaiskasvatuksesta, tuovat toivottavasti lähivuosina lisätietoa maksuttoman
varhaiskasvatuksen vaikutuksista. Parin vuoden sisällä saamme kokeilun lopullisia tuloksia ja
voimme odottaa mahdollista valtakunnallista linjausta viisivuotiaiden ja ylipäätään varhaiskasvatuksen maksuttomuudesta.
Varhaiskasvatusjohtaja on selvittänyt maksuttoman varhaiskasvatuksen vaikutuksia maksutuloihin. Vertailukohteena on tammikuu 2020:
Varhaiskasvatuksen tulokertymä on vuositasolla noin 98 500 €. Mikäli kaikille, myös esikoululaisille, päivähoitoa tarvitseville lapsille myönnetään maksutonta varhaiskasvatusta 20 h/vko, on
maksutuottojen vähennys n. 55 500 €/vuosi. Mikäli maksuttomuus ei koske esikoululaisia, on
maksutuottojen vähennys n. 29 000 €.
Marttilassa noin puolet ikäluokista on ollut varhaiskasvatuksen piirissä. Varhaiskasvatusmaksu
määräytyy porrastetusti perheen tulojen ja koon mukaan.
Tammikuussa 2020 varhaiskasvatuksessa oli 10 perhettä (10 lasta) 0-maksuluokassa. Jos kaikilla perheillä on 20 h/vko maksutonta varhaiskasvatusta, edellisten lisäksi 17 perhettä (20 lasta) siirtyisivät 0-maksuluokkaan. Näistä perheistä 11 on nyt korkeimmassa maksuluokassa.
Mikäli Marttilassa siirrytään maksuttomaan varhaiskasvatukseen, tulee kaikille varhaiskasvatusikäisille lapsille olla tarjota hoitopaikka. Varhaiskasvatusikäisiä lapsia Marttilassa on tällä hetkellä 110, joista 61 on kunnan varhaiskasvatuksessa, 11 yksityisessä päivähoidossa ja 38 lasta
hoidetaan kotona. Jos kaikki 110 lasta olisivat kunnan varhaiskasvatuksessa, tarvitsimme nykyisen henkilökunnan lisäksi 3 uutta varhaiskasvatuksen opettajaa sekä 3 varhaiskasvatuksen
lastenhoitajaa. Tämä nostaa henkilökunnan palkkamenoja vähinään 221 000 euroa/vuosi. Tämän lisäksi tarvitaan uusia toimitiloja.
Marttilassa on 3 yksityistä perhepäivähoitajaa. Lapsia yksityisessä perhepäivähoidossa on yhteensä 13. Osa perheistä on valinnut yksityisen perhepäivähoidon siitä syystä, että lapsiryhmän
koko on pieni. Kunta tarjoaa päiväkotihoitoa, jossa lapsiryhmän koko on yli 3-vuotialla 21 ja alle
3-vuotiailla 12 (1.8.2020 alkaen). Mikäli kunta tarjoaa maksutonta varhaiskasvatusta, tulee pohtia, jäävätkö yksityisen perhepäivähoidon valinneet eriarvoiseen asemaan. Tämä on huomioitu
myös Karvin loppuraportissa viisivuotiaiden maksuttoman hoidon kokeilussa. Marttilan yksityisten perhepäivähoitajien kanssa on keskusteltu asiasta ja heillä on huoli omasta toimeentulostaan. Mikäli yksityisille perhepäivähoitajille korvattaisiin maksuttoman varhaiskasvatuksen
osuus, olisi korvaus kunnalta noin 40 000 euroa/vuosi. Mikäli yksityisessä perhepäivähoidossa
olevat lapset jatkavat nykyisessä hoidossa, vähentäisi se päiväkodista yhden hoitajan tarpeen.
Koronapandemia on asettanut kuntien talouden haastavaan tilanteeseen. Marttilan kunnassa
perheitä on tuettu poistamalla varhaiskasvatusmaksu, mikäli perhe on pystynyt hoitamaan lapset kotona poikkeusaikana, vaikka varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan näin ei olisi
tarvinnut toimia.
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Ei pidä unohtaa, että varhaiskasvatuksen pitää lähteä lapsen tarpeista. Kunnassa tulee pohtia
niitä keinoja, joilla juuri ne lapset osallistuisivat varhaiskasvatukseen, jotka siitä eniten hyötyvät.
Tähän päästään tehokkaalla palveluohjauksella ja yhteistyöllä neuvolan ja muiden hoitavien
tahojen kanssa.
Valtakunnallisesti linja on nyt se, että varhaiskasvatusmaksuja alennetaan. Saattaa olla, että
tulevina vuosina varhaiskasvatus muuttuu maksuttomaksi koko Suomessa. Siinä tapauksessa
todennäköisesti valtio tulee tukemaan kuntia kulujen kattamisessa. Jos nyt siirrytään maksuttomaan varhaiskasvatukseen, kulut jäävät kunnan katettaviksi.
Lisäselvityksen myötä ei ole ilmennyt seikkoja, jotka puoltaisivat maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtymistä. Lisäksi vuoden 2021 talousarvioon ei ole varattu rahaa maksuttoman varhaiskasvatuksen. Jatkossa voisi olla tarkoituksenmukaista tehdä vielä laajempi lapsiperheselvitys kunnassa.

Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta antaa kunnanhallitukselle ja valtuustolle selvityksen maksuttoman varhaiskasvatuksen vaikutuksista ja esittää, että Marttilan kunta ei ota ainakaan vielä vuonna 2021
käyttöön maksutonta varhaiskasvatusta.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi sivistyslautakunta esittää, että varhaiskasvatusjohtaja voi
myöntää lapselle maksuttoman varhaiskasvatuksen sosiaalisista tai lapsen kehitykseen liittyvistä syistä, mikäli terveydenhuolto tai sosiaalitoimi suosittelee lapselle varhaiskasvatusta.

Lisätietojen antaja: Satu Virtanen 044-4849910, Ritva Maijala 044-7749320

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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62 § Koulukuljetusperiaatteet 1.8.2021 alkaen
Perusopetuslain 32 §:ssä koulumatkoista on säädetty seuraavasti:
Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka
oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.

Päätösesitys:
Marttilassa maksuton kuljetus tarjotaan 1.8.2021 alkaen toistaiseksi esikoululaisille sekä niille
1.-3.-luokkien oppilaille, joiden koulumatka on pidempi kuin 3 km sekä niille 4.-6.-luokkien oppilaille, joiden koulumatka on pidempi kuin 5 km.
Sivistyslautakunta harkitsee tapauskohtaisesti niiden oppilaiden oikeuden maksuttomaan koulukuljetukseen, joiden koulumatkan pituus on alle 5 km tai 1.-3 luokan oppilailla alle 3 km. Terveydellisistä syistä johtuvista poikkeuksellisista kuljetusjärjestelyistä sivistyslautakunta päättää lääkärintodistuksen tai jonkin muun luotettavan selvityksen perusteella.
Sivistyslautakunta voi myöntää huoltajalle kuljetus- tai saattoavustusta. Anomus tulee osoittaa
sivistyslautakunnalle. Huoltajille maksettava kilometrikorvaus on 0,20 €/saattokilometri. Korvaus
maksetaan korkeintaan kahdesta yhdensuuntaisesta matkasta/päivä.
Kunnan velvollisuutena ei ole järjestää koulukuljetusta koko matkalle, vaan kuljetus voidaan
järjestää vain osalle matkasta. Kilometriraja (3 km ja/tai 5 km) on pisin mahdollinen omavastuumatka, joka oppilaan tulee varautua kulkemaan omin neuvoin ja tämä koskee myös matkaa
kotoa kuljetukselle ja takaisin.
Mikäli huoltajat asuvat eri osoitteissa ja lapsi asuu vuoroviikoin heidän luonaan sekä lapsen
asumisesta on kirjallinen oikeuden tai sosiaalitoimen päätös, huolehditaan kuljetuksista tai kuljettamisen avustamisesta päätöksen mukaan.
Jos oppilas hakeutuu muuhun kuin perusopetuslain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun,
oppilaaksi ottamisen edellytykseksi asettaan, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai
saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.
Mikäli oppilas koulupäivän jälkeen osallistuu kerho- tai muuhun harrastustoimintaan, tulee kyyti
harrastuksesta kotiin järjestää itse.
Oikeus maksuttomaan kuljetukseen sekä kuljetus- tai saattoavustukseen on anottava sivistyslautakunnalta. Kaavake annetaan huoltajille esikouluun ilmoittautumisen yhteydessä, kouluun
ilmoittautumisen yhteydessä sekä keväällä kolmasluokkalaisille.
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Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja: Satu Virtanen 044-4849910
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63 § Saapuneet kirjeet ja viranhaltijapäätökset

Saapuneet kirjeet:

Viranhaltijapäätökset:

Koulun rehtori:
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19

Lapsen päivähoidon maksu
Erolahja
Erolahja
Digitutor -hankkeen vetäminen

Varhaiskasvatusjohtaja:

Päätösehdotus:
Lautakunta ei käytä otto-oikeutta edellä esitettyihin viranhaltijapäätöksiin.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja: Satu Virtanen, 044-4849910

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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64§ Muut asiat ja seuraava kokous
Marttilan koulu ja varhaiskasvatus sai valtion korona-avustusta 23000 koulun oppilashuoltotyöhön koulukuraattorin palkkaamiseen sekä tablettien hankkimiseen esikoulun käyttöön.
Marttilan sivistystoimi ja sosiaalitoimi ovat tehneet kumppanuussopimuksen Varsinais-Suomen
Lastensuojelujärjestöt ry:n kanssa Perhelinja-toiminnan kehittämiseksi vuodelle 2021.
Rehtori Satu Virtanen on allekirjoittanut Härkätien 4H-yhdistyksen kanssa tämän hakiessa
Aluehallintovirastolta avustusta kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää nuorisotyötä varten.
Marttilan ja Koski TL:n yhteinen sivistyslautakuntien kokous on suunniteltu pidettäväksi Marttilassa 2.12.2020.
Keskusteltiin koronatilanteesta sekä käytiin läpi Marttilan kunnan 8.10.2020 antamaa koronatiedotetta kunnan palveluita koskien.

Seuraava sivistyslautakunnan kokous pidetään 20.10.2020 klo 18.00 sähköisenä kokouksena.

Lisätietojen antaja: Satu Virtanen, 044-4849910
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65 § Oikaisuvaatimus- ja valitusosoitus
MUUTOKSENHAKU
1. Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
pykälät 59, 60, 61, 63, 64
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät 62
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin/muun lainsäädännön perusteella seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät/valituskieltojen perusteet
2. Oikaisuvaatimusohjeet / hankintaoikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
pykälät: 62
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisuvaatimuksen:
pykälät:
Oikaisuvaatimusviranomainen:
Osoite:
Sähköpostiosoite:
Kunnanviraston aukioloajat:

Sivistyslautakunta
Härkätie 773, 21490 Marttila
kunta@marttila.fi
maanantai-keskiviikko klo 9.00-15.00, torstai klo 9.00-17.00
ja perjantai klo 9.00-14.00

Kirjallinen oikaisuvaatimus/hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista, siitä on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja vaatimuksen tekijän on allekirjoitettava se. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen
saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun
pöytäkirja on julkaistu 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.
3. Valitusosoitus
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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 myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät
Maa-aineslain 20 §, pykälät

valitusaika 30 päivää
valitusaika 30 päivää
valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomainen:
Osoite:
pykälät

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
valitusaika 14 päivää

Valitusviranomainen:
Turun hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
Postilokero-osoite:
PL 32, 20101 Turku
Sähköpostiosoite:
turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Päätöksen tiedoksisaantiajat ovat samat kuin edellä
oikaisuvaatimuksessa mainitut.
Valituskirjassa on ilmoitettava:
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot
- jos päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, myös sähköpostiosoite
- valittajan laillisen edustajan/asiamiehen tai muun henkilön nimi ja kotikunta
- päätös, johon muutosta haetaan
- miltä kohdin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituskirja on valittajan tai muun valituskirjan laatijan allekirjoitettava.
Valituskirjaan on liitettävä:
- päätös, josta valitetaan joko 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
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/ valitusosoitus liitetään sitä varten annettuun pöytäkirjanotteeseen.
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua
hallinto-oikeudessa 260 euroa.
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