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KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 
Hallitus      8/2019  113 
 
KOKOUSTIEDOT 
 

Aika  4.9.2019 klo 15.00 -17.14 
 

Paikka  Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi 
 
OSALLISTUJAT 
 
Päätöksentekijät 

  Pelkosenniemi 
  Kulpakko Aino       
  Laukkanen Anu    
  Luoma-aho Tero   puheenjohtaja 
  Pyykönen Pentti     
     
 
  Savukoski 
  Ahola Merja                     
  Kelloniemi Marja-Liisa  
   Kilpimaa Kari                               
  Savukoski Jouko     varapuheenjohtaja       
   
Muut osallistujat 

  Varmo Veli-Matti johtava lääkäri 
  Reinvuo Ulla toimistonhoitaja/pöytäkirjanpitäjä 
  Koskenlaine Sirpa johtava hoitaja    
  Hakala Merja vastaava hammaslääkäri  
  Nurmi Hanna ympäristöterveysjohtaja 
  Vauhkonen Päivi   Pelkosenniemen kunnanjohtaja §:t 101-111 
  Rautiainen Esko      Savukosken kunnanjohtaja §:t 101-111 
    
 
 
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja                         Pöytäkirjanpitäjä 
                    
 
  Tero Luoma-aho               Ulla Reinvuo 
                       
 
KÄSITELLYT ASIAT §:t 101  –  116 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS    Pelkosenniemi / Savukoski     
        
 
  Pentti Pyykönen         Marja-Liisa Kelloniemi 
 
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 
Aika ja paikka  19.9.2019 klo 8 – 16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
 
 
 
Todistaa   
  Ulla Reinvuo, toimistonhoitaja  
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Hallitus § 101   4.9.2019  
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Hall § 101 Kuntayhtymän hallituksen kokouksessa on kunkin jäsenkunnan valit-

semilla jäsenillä niin monta ääntä kuin kunnalla on varattuja sairaansi-
joja terveyskeskuksessa. Kunkin kunnan valitsemilla jäsenten ääni-
määrä jakautuu heistä saapuvilla olevien kesken tasan (perussopimus 
7 §). 
 

 Jäsenkunnat ovat vahvistaneet sairaansijojen lukumääräksi 1.1.2019 
alkaen 12.   

 
 Jäsenkuntien valitsemat jäsenet toimikaudeksi 1.6.2017–31.5.2021 
 
 Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen  

varajäsen 
 

 Pelkosenniemi 6 ääntä 6 sairaansijaa 
                    

Kulpakko Aino  1,5  2         Honkanen Heikki 
Laukkanen Anu  1,5          Oikarinen Antti 
Luoma-aho Tero   1,5  2        Suopanki Elina  
Pyykönen Pentti   1,5  2       Kiemunki Sari-Anne 

    6 ääntä 
 
 Savukoski  6 ääntä   6 sairaansijaa 
                     

 Ahola Merja   1,5  2       Hirvasaho Katja 
 Kelloniemi Marja-Liisa  1,5  2        Haapakoski Raimo 
 Kilpimaa Kari  1,5        Peltoniemi Helena 
 Savukoski Jouko  1,5  2      Luiro Anu 
    6 ääntä 
 
Päätös: Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi. 
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Hallitus § 102 - 104   4.9.2019 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Hall § 102 Hallituksen päätöksen 28.6.2017 § 47 mukaan kokouskutsu on annet-

tava 15 päivää ennen kokousta ja esityslista seitsemän päivää ennen 
kokousta. Määräyksestä voidaan poiketa, jos asian erityinen kiireelli-
syys sitä vaatii. 

 
 Kokouspäivä on ilmoitettu 24.7.2019 ja esityslista lähetetty hallituksen 

jäsenille ja asioiden esittelijöille 23.8.2019. 
 
 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 § 103 Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin kerralla 

valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa ään-
tenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus valitsee jäsenistään kaksi tämän kokouksen pöytäkirjantarkas-

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

ääntenlaskijoina, valittiin Pentti Pyykönen ja Marja-Liisa Kelloniemi.  
 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Hall § 104 Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa jär-

jestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolli-

set lisäasiat. 
 
Päätös:  Hallitus hyväksyi esityslistan muutoin kokouksen työjärjestykseksi, 

mutta muutti työjärjestystä siten, että §:t 108 ja 110 käsiteltiin kokouk-
sessa heti tämän pykälän jälkeen. 
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Hallitus § 108   4.9.2019 
 
TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISVAIHTOEHTOJEN KILPAILUTUS 
 
Hall § 108 Kuntayhtymän hallitus on 20.2.2019 § 31 päättänyt jatkaa terveyspal-

velujen järjestämisvaihtoehtojen kilpailutusta. 
 
 Savukosken kunta on 1.4.2019 päättänyt kilpailuttaa järjestämisvas-

tuullaan olevat kotipalvelun, kotihoidon, asumispalvelut ja niiden koti-
palvelut. Pelkosenniemen kunta 7.5.2019 päätti, ettei osallistu sote-
palveluiden kilpailutukseen. Itä-Lapin kuntien sote-yhteistyöpalaverissa 
8.5.2019 Kemijärven kaupunki ja Sallan kunta ilmoittivat halukkuuten-
sa olla mukana kilpailutuksessa soveltuvin osin.  

 
 Hallitus päätti 12.6.2019 § 96 palauttaa asian valmisteluun ja hakea 

Perlacon Oy:ltä lisäaikaa 2020 vuoden loppuun kilpailutuksen järjes-
tämiseen. Perlacon Oy on myöntänyt lisäajan ja sopinut kilpailutuksen 
tehtäväksi keväällä 2020. 

 
 2.8.2019 on pidetty sote-kilpailutusta koskeva neuvottelu kuntayhty-

män, Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien ja Kemijärven kaupun-
gin kanssa. Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky, Savukosken kunta ja 
Kemijärven kaupunki ovat kiinnostuneet yhteiskilpailutuksesta. Kemi-
järven kaupungilla on jo Hallintoakatemialta tarjous sote-
kilpailuttamisesta ja Kemijärvi on valmis pyytämään yhteistarjouksen 
myös Perlacon Oy:ltä. Alustavasti on sovittu kustannustenjaosta siten, 
että Kemijärvi maksaa puolet ja kuntayhtymä ja Savukosken kunta toi-
sen puolikkaan kustannuksista. 

 
 Kilpailutuksen yhteyshenkilöiksi on nimetty seuraavat: 
 
 Kemijärven kaupunki  Juha Narkilahti 
 Savukosken kunta  Esko Rautiainen 
 Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky Veli-Matti Varmo 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus merkitsee asian tiedoksi ja valtuuttaa kuntayhtymän viranhalti-

jat valmistelemaan laajempaa terveydenhuollon tehtävien kilpailutusta. 
 
Päätös:  Hallitus merkitsi asian tiedoksi ja valtuutti kuntayhtymän viranhaltijat 

valmistelemaan laajempaa terveydenhuollon tehtävien kilpailutusta. 
 
 Tämä pykälä käsiteltiin esityslistan järjestyksestä poiketen heti § 104 

jälkeen. 
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Hallitus § 109    4.9.2019 
 
RADIOLOGISEN KUVANTAMISEN TUTKIMUSPALVELUT  
 
Hall § 109 Kuntayhtymä on ilmoittautunut Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 

Radiologinen kuvantaminen - mammografia- ja ultraäänitutkimuspalve-
lut, MRI- ja TT-lausunnot –hankintaan.  

 
 Lapin sairaanhoitopiirin kilpailutuksen perusteella kokonaistaloudelli-

sesti edullisin palveluntuottaja on Mehiläinen Oy. Sopimus käsittää 
mammografiatutkimuksia suoritettavaksi lähetteellä tilaajan tarpeen 
mukaan yhtiön tiloissa ja laitteilla Rovaniemellä sekä yhtiön palveluk-
sessa olevalla henkilökunnalla.  

 
 Tutkimukset eivät sisällä seulontamammografiatutkimuksia.  
 
 Sopimus on voimassa 31.12.2020 saakka ja hankintayksikkö on va-

rannut oikeuden kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optioon 
1.1.2021-31.12.2022. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus sitoutuu Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintapää-

töksen 108/2019 mukaiseen Radiologinen kuvantaminen - mammo-
grafia- ja ultraäänitutkimuspalvelut, MRI- ja TT-lausunnot –hankintaan 
Mehiläinen Oy:ltä.  

 
Päätös:  Hallitus sitoutuu Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintapää-

töksen 108/2019 mukaiseen Radiologinen kuvantaminen - mammo-
grafia- ja ultraäänitutkimuspalvelut, MRI- ja TT-lausunnot –hankintaan 
Mehiläinen Oy:ltä. 
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Hallitus § 110    4.9.2019 
 
PELKOSENNIEMEN LÄÄKÄRITALON JA NEUVOLAN KUNTOTUTKIMUKSET 
 
Hall § 110 Hallitus on teettänyt kuntayhtymän kiinteistöjen arvonmäärityksen. 

Arvonmääritykset on käsitelty 23.1.2019 § 13 ja päätetty alkaa valmis-
tella Lääkärien rivitalon myyntiä.  

 
 Arvonmääritysten lisäksi myyntiä varten on tilattu Inspecta Oy:ltä kun-

toarviot, jotka esitellään kokouksessa.  
 
 Ehdotus annetaan kokouksessa.  
 
 Lääkäritalon ja terveystalon kuntoarviot esiteltiin kokouksessa. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus päättää laittaa Pelkosenniemen lääkärien rivitalon ja terveys-

talon myyntiin. 
 
Päätös: Hallitus päätti laittaa Pelkosenniemen lääkärien rivitalon ja terveysta-

lon myyntiin. 
 
 Hallitus käsitteli tämän asian § 108 jälkeen ja palasi sitten takaisin työ-

järjestykseen.  
 
 Hallitus tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
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Hallitus § 111    4.9.2019 
 
TAUKOTILA SAVUKOSKEN NEUVOLAN, FYSIOTERAPIAN JA  
ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON TYÖNTEKIJÖILLE 
 
Hall § 111 Savukosken fysioterapiatiloiksi ostettiin KOy Sau-Herrasta neuvolatilo-

jen viereinen huoneisto. Tilat yhdistettiin lisäämällä ovi huoneistojen 
väliseinään. Fysioterapiatilassa ei ole taukotilaa. 

 
 Eläinlääkintähuollon ja fysioterapian sisäänkäynti on samassa eteises-

sä. Kun eläinlääkintähuolto hankki röntgenlaitteen, se joutui luopu-
maan omasta taukotilastaan ja siivoustarvikehuoneestaan.  

 
 Neuvolahuoneiston muutostöillä voitaisiin järjestää taukotila kaikille 

em. toiminnoille huonejärjestystä vaihtamalla. 
 
 Muutoksen arvioidut kustannukset ovat alle 6000 €. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus hyväksyy em. yhteisen taukotilan muodostamisen mahdollista-

vat muutostyöt kustannuksineen. 
 
 Keskustelun alussa Aino Kulpakko esitti asian jättämistä pöydälle kus-

tannusselvityksiä varten ja hallituksen tutustumista tiloihin paikan pääl-
lä.  

 
 Keskustelujen jälkeen johtava lääkäri muutti päätösehdotuksensa: 
 Hallitus palauttaa asian valmisteluun ja selvittää muutostyön kustan-

nukset tarjouspyynnöin. 
 
 Hallitus hyväksyi yksimielisesti johtavan lääkärin muutetun päätöseh-

dotuksen. 
  
Päätös:  Hallitus yksimielisesti palautti asian valmisteluun ja selvittää muutos-

työn kustannukset tarjouspyynnöin. 
 
 Päivi Vauhkonen ja Esko Rautiainen poistuivat kokouksesta tämän 

pykälän käsittelyn aikana klo 16.15. 
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Hallitus § 112    4.9.2019 
 
EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SAVUKOSKEN KUNNAN HYVINVOINTI- JA  
TURVALLISUUSTYÖRYHMÄÄN 
 
Hall § 112 Savukosken kunta on asettanut toimikuntia 1.6.2019 – 31.5.2021. Hy-

vinvointi- ja turvallisuustyöryhmään on valittu Pelkosenniemen-
Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän edustaja. Hallituksen 
tulee nimetä edustaja ko. työryhmään. 

 
Ehdotus: Jl. Hallitus nimeää kuntayhtymän edustajan Savukosken kunnan hyvin-

vointi- ja turvallisuustyöryhmään. 
 
 Jouko Savukoski esitti, että työryhmään valitaan johtava hoitaja ja hä-

nen varalleen puheenjohtaja. Muita esityksiä ei tehty. 
 
Päätös:  Hallitus nimesi kuntayhtymän edustajaksi Savukosken kunnan hyvin-

vointi- ja turvallisuustyöryhmään johtavan hoitajan ja hänen varalleen 
hallituksen puheenjohtajan. 
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Hallitus § 113   4.9.2019 
 
TULEVISTA KOKOUSAJOISTA PÄÄTTÄMINEN 
 
Hall § 113 Tulevien kokousten aikataulu olisi hyvä sopia. Alustavaa aikataulua 

voidaan tarvittaessa muuttaa. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus päättää seuraavat kokoukset pidettäväksi klo 15 alkaen 
 
 25.9.2019 
 23.10.2019 
 13.11.2019 ja 
 11.12.2019. 
 
 Keskustelun aikana todettiin, että Kuntapäivät järjestetään 25.9.19, 

joten päivä olisi syytä vaihtaa. 
 
Päätös:  Hallitus päätti seuraavat kokoukset pidettäväksi klo 15 alkaen 
 
 2.10.2019 
 23.10.2019 
 13.11.2019 ja 
 11.12.2019. 
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Hallitus § 114    4.9.2019 
 
TIEDOTUSASIAT 
 
Hall § 114   Valvira 

- muistio: Botuliinitoksiinihoitojen antaminen on terveydenhuoltoa 
riippumatta siitä, mihin tarkoitukseen hoitoa annetaan 

Pelkosenniemen kunta 
- ote kvalt 25.6.2019 § 36 P-S ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintaker-

tomuksen hyväksyminen vuodelta 2018 
- ote khall 10.6.2019 § 134 Terveyspalveluiden järjestäminen / Sote-

palveluiden kilpailutus 
Savukosken kunta 
- ote kvalt 24.6.2019 § 25 P-S ktt ky:n vuoden 2018 tilinpäätös ja 

toimintakertomus 
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko 
- luottamusmiesilmoitus 
Isojärvi Ahti 
- ilmoitus eronpyynnön jättämisestä Pelkosenniemen kunnan luotta-

mustoimista 
Asuinhuoneiston vuokrasopimus/Sillankorva 
Ympäristöterveyslautakunta 
- pöytäkirja 20.6.2019 
- pöytäkirja 5.7.2019 
Viranhaltijapäätökset 
- johtava lääkäri § 30-40 henkilöstöasioita 
- johtava hoitaja §:t 93-122 henkilöstöasioita 
- toimistonhoitaja §:t 15-17 henkilöstöasioita 
- vastaava hammaslääkäri § 8-11 henkilöstöasia 

 
Ehdotus: Jl. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi saaduksi. 
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Hallitus § 115   4.9.2019 
 
SAVUKOSKEN KUNTOUTUSTILAN KORJAUSKUSTANNUKSET 
 
Hall § 115 Hallitus otti käsiteltäväkseen Savukosken fysioterapiatilojen muutos-

työstä aiheutuneista kuluista tehdyn selvityksen.  
 
 Kuntayhtymä osti 23.5.2019 KOy Sau-Herrasta huoneiston L 4 fysiote-

rapiatiloiksi. Tilassa ei ollut kuntoutuspotilaille tarvittavaa esteetöntä 
invawc-tilaa eikä siivouskomeroa. Huoneisto L 4 ja neuvolana toimiva 
huoneisto L 5 ovat vierekkäisiä tiloja. Neuvolasta on puuttunut asia-
kas-wc, asiakkaat ovat joutuneet käyttämään henkilökunnan sosiaaliti-
lan takana olevaa wc:tä. 

 
 Huoneistojen väliseinä puhkaistiin ja molemmille tiloille tehtiin yhteinen 

esteetön asiakas-wc. Kuntoutuksen puolelle tehtiin siivouskomero. 
 
 Savukosken kunnan tekninen osasto järjesti muutostyöt ja tilasi yrittä-

jät. Kustannukset olivat kuitenkin arvioitua suuremmat, 12.213,32 € 
(alv 0). Hallintosäännön mukaan viranhaltija voi päättää hankinnat yh-
tymähallituksen asettamissa rajoissa. Sisäisen valvonnan ja riskien-
hallinnan ohjeessa hallitus on määrännyt yli 10.000 euron ylittävät 
hankinnat päätettäväkseen. 

 
 Yrittäjien laskut esiteltiin kokoukselle. 
 
Ehdotus: Jl. Hallitus pyytää lisäselvityksen RH Kiinteistönhoitopalvelu Oy:ltä sen 

esittämästä laskusta. 
 
Päätös:  Hallitus pyytää lisäselvityksen RH Kiinteistönhoitopalvelu Oy:ltä sen 

esittämästä laskusta. 
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Hallitus § 116    4.9.2019 
 
MUUT ASIAT / LÄÄKÄRIPÄIVYSTYSSOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KANSSA 
 
Hall § 116 Johtava lääkäri ilmoitti, että lääkäripäivystyssopimus Kemijärven kau-

pungin Hyvinvointikeskus Lapponian kanssa on voimassa 31.12.2019 
saakka. Edullisinta olisi jatkaa sopimusta entisin ehdoin. 

 
Päätös: Hallitus valtuutti johtavan lääkärin neuvottelemaan lääkäripäivystysso-

pimuksen Kemijärven kaupungin Hyvinvointikeskus Lapponian kanssa 
entisin ehdoin. 
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Hallitus      4.9.2019 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät    101 - 104, 107 - 108, 110 - 111, 113 - 116 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin pää-
töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

Pykälät   105 - 106, 109, 112 
 

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   105 – 106, 109, 112      
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 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet    
  
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 alle-
kirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljen-
nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 
Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasia-
kirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät 
perille ennen valitusajan päättymistä. 
Lisätietoja 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-
oikeudessa 260 euroa. 

Liitetään pöytäkirjaan  


