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Tiistai 8.6.2021 klo 18.00

Kokouspaikka

Hybridikokous, valtuustosali/sähköinen kokous Teams

Pykälä:

Käsiteltävät asiat:

19 §

Talouden toteutuma ajalta 1.1.-30.4.2021

20 §

Muutokset ohjeeseen Sosiaalipalveluiden asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen

21 §

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssi 0207)

22 §

Turvapuhelinsopimus ja auttamiskäynnit

23 §

Valtuustokauden 2017–2021 työskentelyn itsearviointi

24 §

Ilmoitusasiat

25 §

Muutoksenhaku

Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, asetetaan
yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 9.6.2021.

Sosiaalilautakunnan
puheenjohtaja

ANNE JURTTILA-PORTAALA
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Tiistai 8.6.2021 klo 18.06-19.08
Hybridikokous, valtuustosali/ sähköinen kokous Teams

Jäsen
( x ) Anne Jurttila-Portaala, pj.
( x ) Kimmo Kylämäki
( x ) Satu Juntunen
(x ) Kalle Kraappa
( ) Ari Laaksonen
(x ) Anne Valta, vpj.
( ) Pasi Björk

Varajäsen
( ) Mari Portaala
( ) Timo Häkkinen
( ) Kirsi Salo-Ylitalo
( ) Marko Heikkilä
( ) Ilkka Salonen
( ) Elina Kylämäki
( ) Matti Karakorpi

(x) Eeva Korimäki, kunnanhallituksen pj.
( x ) Liisa Grönroos, kunnanhallituksen edustaja
( x ) Carita Maisila, kunnanjohtaja
( x ) Maria Vesala, esittelijä-pöytäkirjanpitäjä

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

19 § - 25 §

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Satu Juntunen ja Kalle Kraappa.
Pöytäkirjantarkastus suoritetaan 9.6.2021 klo 10.00 sosiaalitoimistossa.

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTOIMITUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Anne Jurttila-Portaala
Maria Vesala
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika
sosiaalitoimistossa
Allekirjoitukset

Satu Juntunen

Kalle Kraappa

Aika ja paikka
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Asetetaan yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 9.6.2021
Virka-asema

Sosiaalipalvelujohtaja

Allekirjoitus
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Sosiaalilautakunta
8.6.2021
_____________________________________________________________________
19 §
Talouden toteutuma ajalta 1.1. - 30.4.2021
Sosiaalilautakunnalle annetaan talouden seurantaraportti säännöllisesti.
Sosiaalilautakunnan vuoden 2021 talousarviossa vuosikate on -6.830.820 € ja tulos -6.896.500
€. Toimintatuottojen toteutuma on 38,5 % (4 kk tot. keskiarvo 33,3 %). Toimintakulujen toteutuma on 31,1 %. 30.4. tilanteessa vuosikate on -2.064.363 €, mikä on -259.620 € suurempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tulos on -2.086.194 €.
Sosiaalipalvelujohtaja on antanut toteumaraportin tilanteesta 30.4.2021 kunnanhallitukselle ja
tarkastuslautakunnalle. Osastotasolla tarkasteltuna sosiaalitoimen talousarvion toteuma toteutuu
arvioidun mukaisesti huhtikuun 2021 lopun tilanteessa. Palvelutuotanto pyörii suurimmalta osin
normaalin kaltaisena, mutta Covid – 19- pandemian vaikutukset aiheuttavat mm. lisääntyneitä
henkilöstö- ja materiaalikuluja.
Tammi-huhtikuun ajalta erikoissairaanhoidon tasaerälaskutuksen toteuma on +16,2 %. Erikoissairaanhoidon talouskortin perusteella lisäkuluja on aiheutunut Marttilalle pidentyneistä hoitojaksoista erikoissairaanhoidossa. Marttilalle ei ole muodostunut siirtoviivemaksuja. Myös perusterveydenhuollon laskutus on ollut arvioitua suurempaa. Tällä hetkellä toteuma on toimintakatteen osalta 33,8 %. Terveydenhuollon menojen kehitystä on erittäin hankalaa arvioida tällä
hetkellä. Kyse saattaa olla Covid -19 aiheuttamasta hoitovelasta vuodelta 2020 tai pienen kunnan sattuman mukaista vaihtelua.
Viitemateriaali: Talouden toteutuma ajalta 1.1. - 30.4.2021
Sosiaalipalvelujohtaja:
Talouden toteutuma ajalta 1.1.–30.4.2021 annetaan tiedoksi sosiaalilautakunnalle.
Sosiaalilautakunta:
Merkitsee tiedokseen talouden toteuman ajalta 1.1.-30.4.2021.
Lisätietojen antaja: sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala, puh. 044-084 5392

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 9.6.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Sosiaalilautakunta
8.6.2021
_____________________________________________________________________
20 §
Muutokset ohjeeseen Sosiaalipalveluiden asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen
Sosiaalilautakunta hyväksyi kokouksessa 11.5.2021 § 15 Sosiaalipalveluiden asiakasmaksut
1.7.2021 alkaen. Ohjetta on vielä syytä tarkentaa ennen sen voimaan tuloa.
Ohjeistusta on täydennetty tai muutettu seuraavien kohtien osalta (merkitty liitteenä olevaan
asiakirjaan punaisella):
• Lisätty kotipalvelun/kotihoidon tuntien määräytyminen kuukaudessa
• Kotipalvelun/kotihoidon maksutaulukon korjaus (aiemmasta puuttunut loppuosa taulukosta)
• Turva-auttajakäynnin hinnaksi määritelty 75 €/krt (yhdenmukainen hinta Varsinais-Suomen
alueella)
• Lisätty lyhytaikainen palveluasuminen vanhusten rivitalossa 45 €/hoitopäivä
• Lisätty kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan aterioiden hinta 8 €/ ateria
Liite 1. Sosiaalipalveluiden asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen
Sosiaalipalvelujohtaja:
Sosiaalilautakunta hyväksyy tehdyt muutokset ohjeeseen Sosiaalipalveluiden asiakasmaksut
1.7.2021 alkaen.
Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta hyväksyy yksimielisesti päätösehdotuksen.
Lisätietojen antaja: sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala, puh. 044-084 5392

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 9.6.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Sosiaalilautakunta
8.6.2021
_____________________________________________________________________
21 §
Sosiaalityöntekijän virka (vakanssi 0207)
Sosiaalilautakunta on esittänyt 9.3.2021 § 10 kunnanhallitukselle sosiaalityöntekijän viran perustamista 1.6.2021 alkaen. Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa 31.3.2021 § 54 ja päättänyt esittää
valtuustolle viran perustamista. Valtuusto on 26.4.2021 § 20 perustanut sosiaalityöntekijän viran
1.6.2021 alkaen. Sosiaalilautakunta on julistanut viran haettavaksi 28.4.2021. Viran hakuaika
päättyi 12.5.2021 klo 12.
Sosiaalityöntekijä (vakanssi 0207) vastaa kunnassa tehtävästä aikuissosiaalityöstä, vammaispalveluista ja kehitysvammatyöstä. Lisäksi hän toimii kehitysvammaisten asumispalveluyksikön
esimiehenä. Tarvittaessa sosiaalityöntekijät sijaistavat toisiaan.
Sosiaalityöntekijän palkkaus määräytyy kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen hinnoittelutunnuksen 04SOS04A mukaan. Tehtäväkohtaiseksi palkaksi ehdotetaan 3500 euroa/kk. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Lisäksi valituksi tulleen on esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan.
Määräaikaan mennessä saapui yksi hakemus. Hakija Marika Hirvensalo on sosiaalityön opiskelija ja aiemmalta koulutukseltaan sosionomi (YAMK). Hänellä on sosionomina oikeus toimia laillistettuna ammattihenkilönä. Hakija on sosiaalityön loppuvaiheen opiskelija ja täyttää lain 817/2015
§ 12 mukaisen pätevyyden. Lisäksi hän on työkokemuksensa perusteella sopiva ja pätevä tehtävään.
Lain mukaan sosiaalityöntekijän ammatissa voi toimia tilapäisesti enintään vuoden ajan sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja
aineopinnot sekä käytännön harjoittelun. Opiskelijan on työskenneltävä ammattiin valmistuneen
ja laillistetun sosiaalityöntekijän johdon ja valvonnan alaisena.
Sosiaalipalvelujohtaja:
Sosiaalilautakunta päättää olla täyttämättä virkaa vakituisesti, koska määräaikaan mennessä ei
saapunut laillistetun sosiaalityöntekijän pätevyyttä omaavaa hakijaa. Sosiaalilautakunta päättää
palkata viran (vakanssi 0207) sijaisuuteen ajalle 1.6.2021-31.5.2022 sosiaalityönopiskelijan Marika Hirvensalon. Sosiaalityöntekijän palkkaus määräytyy kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen hinnoittelutunnuksen 04SOS04A mukaan. Työaika on 37.45 h/vko (KVTES 3 luku, 6 § 2
mom., liite 18). Virkasuhteeseen ei käytetä koeaikaa eikä todistusta terveydentilasta, koska työntekijä on hoitanut erityissosiaaliohjaajan virkaa Marttilan kunnassa aiemmin. Laillistettu sosiaalityöntekijä Maria Tavasti toimii Marika Hirvensalon ohjaajana sekä johtaa ja valvoo hänen työtään sosiaalityöntekijänä.
Sosiaalilautakunta vahvistaa sosiaalityöntekijän tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3500 euroa/kk.
Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta hyväksyy yksimielisesti päätösehdotuksen.

Lisätietojen antaja: sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala, puh. 044-084 5392
Tiedoksi: hakija, palkkasihteeri, sosiaalityöntekijä Maria Tavasti

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 9.6.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Sosiaalilautakunta
8.6.2021
_____________________________________________________________________
22 §
Turvapuhelinsopimus ja auttamiskäynnit
Marttilan sosiaalilautakunta on päättänyt kokouksessaan 11.12.2014 § 53 tehdä sopimuksen
turvapuhelinpalveluista Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy:n kanssa. Sopimus sisältää turvapuhelinlaitteet ja niiden lisälaitteet sekä turvapuhelinhälytysten vastaanottopalvelun. Stellan turvapuhelin liiketoiminnot ovat siirtyneet AddSecure Smart Care Oy:lle alkuvuoden 2020 aikana. Liitteenä uusittu sopimus AddSecure Smart Care Oy:n kanssa.
Turvapuhelinten kautta tehdyt asiakkaiden avustamiskäynnit tehdään kotipalvelun toimesta klo
7–20 välisenä aikana ja tehostetun palveluasumisen hoitajan toimesta klo 20–07 välisenä aikana. Sosiaalilautakunta on käsitellyt kokouksessaan 27.1.2017 § 6 muun muassa yöllisiä auttamiskäyntejä. Jo useamman vuoden ajan, takseja ei ole saatu avuksi auttamiskäynneille. Käytännössä toinen yöhoitaja ja kotona oleva työntekijä on hälytetty avustamiskäynnille yöaikaan.
Aiemmin tarjoukset yksityisiltä palveluntuottajilta etenkin yöajan turvapuhelinpalveluiden avustamiskäynneistä ovat olleet joko hankalia järjestää tai kustannuksiltaan kohtuuttomia. Nyt
AddSecure Smart Care Oy on antanut kertakustannukseen perustuvan tarjouksen auttamiskäynneistä. Tarjous liitteenä.
Jatkossa suunnitelma turvapuhelimen avulla tehtyihin auttamiskäynteihin:
• arkisin klo 7.00–15.30 kotipalvelu huolehtii kaikki käynnit
• arki-iltaisin klo 15.30–21.00 ja viikonloppuisin klo 7.00–21.00 kotipalvelu ja tehostetun palveluasumisen hoitajat huolehtivat vanhusten rivitaloissa asuvien käynnit
• öisin klo 21.00–7.00 vanhusten rivitaloissa asuvien käynneistä huolehtii tehostetun palveluasumisen työntekijät (jos tarvitsevat nostoavuksi toisen henkilön, tekevät uuden turvapuhelinhälytyksen ja kutsuvat sitä kautta AddSecure Smart Care Oy:n palveluntuottajan
paikalle.)
• öisin klo 21.00–7.00 ja viikonloppuisin AddSecure Smart Care Oy:n palveluntuottaja
Auttamiskäynnit saadaan määriteltyä auttajaryhmien mukaan järjestelmään.

Liite 2. Sopimus AddSecure Smart Care Oy:n kanssa (luottamuksellinen)
Liite 3. Tarjous auttamiskäynneistä
Sosiaalipalvelujohtaja:
Sosiaalilautakunta hyväksyy sopimuksen AddSecure Smart Care Oy:n kanssa koskien turvapuhelinlaitteita ja niiden lisälaitteita sekä turvapuhelinhälytysten vastaanottopalvelua. Lisäksi sosiaalilautakunta hyväksyy liitteen mukaisen tarjouksen auttamiskäyntien toteuttamisesta esittelytekstissä määritellyin tavoin.
Sosiaalilautakunta:
Sosiaalilautakunta hyväksyy yksimielisesti päätösehdotuksen.

Lisätietojen antaja: sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala puh. 044 084 5392
Tiedoksi: kotipalvelun ja tehostetun palveluasumisen henkilökunta, palveluntuottaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 9.6.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Sosiaalilautakunta
8.6.2021
_____________________________________________________________________
23 §
Valtuustokauden 2017–2021 työskentelyn itsearviointi
Kuntaliitto on suositellut, että istuntokauttaan päättävät valtuustot arvioisivat omaa toimintaansa,
saavuttamiaan tuloksia, käyttämiään työskentelytapoja sekä toimintansa kehittämistarpeita.
Arviointityön tueksi Kuntaliitto on laatinut mallilomakkeet itsearviointiin. Kunnassa on tehty mallilomakkeiden pohjalta kyselylomakkeet Webropol-kyselyyn. Lautakuntatyöskentelyn arviointilomake on jaettu sosiaalilautakunnan pöytäkunnalle (sosiaalilautakunnan jäsenet ja kunnanhallituksen edustajat).
Lautakuntatyöskentelyä koskevassa kyselylomakkeessa aihealueina ovat:
lautakunnan sekä oman työn onnistumisen ja edellytysten arviointi
yhteistyön toimivuus lautakunnan ja muiden osapuolten välillä
lautakunnan sisäisen toimintakulttuurin ja luottamushenkilötyön arviointi
strategian arviointi
Lisäksi kyselyssä on seuraavat avoimet kysymykset:
missä tehtävissä tai osa-alueilla lautakunta on onnistunut hyvin
missä epäonnistunut
mihin asioihin seuraavan lautakunnan tulisi erityisesti paneutua työskentelyssään
miten arvioit koronapandemian vaikuttaneen kunnan toimintaan ja miten kunnassa on mielestäsi toimittu koronapandemiatilanteessa
Kysely on avoinna 6.6.2021 asti. Lautakuntatyöskentelystä tuli 3 vastausta (vastausprosentti
33,3 %) Kyselyn tuloksista annetaan tiedoksi liitteenä olevalla raportilla kokouksessa.
Liite 4. Yhteenveto kyselyn tuloksista
Sosiaalipalvelujohtaja:
Lautakuntatyöskentelyn itsearviointikyselyn tulokset annetaan tiedoksi sosiaalilautakunnalle
ja edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle. Kyselyjen tuloksia hyödynnetään uuden valtuustokauden työskentelyssä.
Sosiaalilautakunta:
Merkitsee kyselyn tulokset tietoon saaduksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 9.6.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Sosiaalilautakunta
8.6.2021
_____________________________________________________________________
24 §
Ilmoitusasiat
Kunnanhallitus 24.5.2021 § 90
• Täyttölupa perheohjaajan vakanssin täyttämiseen 7.6.2021 alkaen
Lounais-Suomen Aluehallintovirasto 4.6.2021/ LSAVI/6156/05.07.00/2021
• Selvityspyyntö koskien terveydenhuoltoyksiköiden vierailukieltoja
Sosiaalipalvelujohtajan päätökset
• 10 § Päätös oppisopimusopiskelijasta
• 11 § Päätös virkavaalin vahvistamisesta
• 12 § Päätös hoitajan valinnasta
Merikratos 12.5.2021
• Sosiaaliasiamiehen raportti ajalla 1.1.-30.6.2020

Sosiaalipalvelujohtaja:
Esitellään ja merkitään sosiaalilautakunnan tietoon saatetuksi em. asiat, joiden ei katsota
antavan aihetta enempiin toimenpiteisiin.
Sosiaalilautakunta:
Merkitsee tiedoksi saaduksi ilmoitusasiat.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 9.6.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Sosiaalilautakunta
8.6.2021
_____________________________________________________________________
25 §
MUUTOKSENHAKU
1. Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
pykälät 19 §, 23 §, 24 §
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät 20 §, 21 §, 22 §
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin/muun lainsäädännön perusteella seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla:
pykälät/valituskieltojen perusteet
2. Oikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
pykälät 20 §, 21 §, 22 §
Oikaisuvaatimusviranomainen:
Osoite:
Sähköpostiosoite:
Kunnanviraston aukioloajat:

Sosiaalilautakunta
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

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, siitä on käytävä
ilmi vaatimus perusteineen ja oikaisuvaatimuksen tekijän on allekirjoitettava se.

3. Hankintaoikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisuvaatimuksen:
pykälät:
Oikaisuvaatimusviranomainen:
Osoite:

Sosiaalilautakunta
Härkätie 773, 21490 Marttila

Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, siitä on
käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja hankintaoikaisuvaatimuksen tekijän on allekirjoitettava se.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 9.6.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja
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Sosiaalilautakunta
8.6.2021
_____________________________________________________________________
4. 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 myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen:
Käyntiosoite:
Postilokero-osoite:
Sähköpostiosoite:

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
PL 32, 20101 Turku
turku.hao@oikeus.fi

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

Valitusaika:

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja:

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon muutosta haetaan
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai muun valituskirjan laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta
ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan joko alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjojen toimittaminen:
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan täyttymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin hyvissä ajoin, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään sitä varten annettuun pöytäkirjanotteeseen.
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua
hallinto-oikeudessa 260 euroa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen 9.6.2021 yleisesti nähtäväksi asetetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa

Pöytäkirjanpitäjä/arkistonhoitaja

