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Kymmenedalens välfärdsområdesfullmäktiges extraordinarie sammanträde
Mötestid

6.5.2022 kl. 15.00-15.22

Mötesplats

Takojantie 1, 48220 Kotka. Auditoriet

Deltagare/fullmäktigeledamöter
Aikio Jenni
Almgren Mikko
Andrejev Katja
Blomqvist-Lyytikäinen Mikaela
Carpelan Christa
Eerola Lauri
Frilander-Paavilainen Eeva-Liisa
Harjumaaskola Jarkko
Hartikainen Jutta
Hasu Johanna
Honkanen Hannah
Hovi Henna
Huhtala Juha
Häkkinen Inka
Iivonen Tommi
Inkeroinen-Lalu Elina
Jaanu Mikko
Karvonen Tapio
Kekki Kirsi
Ketonen Elina
Kivelä Anja
Kiventöyry-Tocklin Saara
Kurttila Miia
Kytömäki Juha
Laakso Sheikki
Lakka Marjo
Larikka Jari
Leinonen Markku
Leppänen Jouko
Mörk Joni-Petri
Pakkanen Antti
Parkko Vesa
Patjas Janne
Pekkola Petri
Peltonen Nina
Pirinen Riku
Sibakoff Samuli
Suikkanen Jaana
Suomi Minna
Sydänmaanlakka Verna
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Turunen Riikka
Uljas Laila
Van der Steen Ilari
Virtanen Sami
Wall Janne
Werning Paula
Witting Mia
Ylä-Outinen Mia
Ahokas Minna, varavaltuutettu
Melkko Sari, varavaltuutettu
Nyberg Jukka, varavaltuutettu
Oksanen Heikki J., varavaltuutettu
Tenkanen-Salmela Riitta, varavaltuutettu
Tiilikainen Anu, varavaltuutettu
Tujula Pirjo, varavaltuutettu
Tuomisalo Tomi, varavaltuutettu
Vainikka Toni, varavaltuutettu
Vainio Vesa, varavaltuutettu
Övriga deltagare
Carlson Juhani
Nevalainen Ari
Lehto Lauri
Saarela Teppo
Arponen Sanna
Mäenpää Heini
Järvinen Tuuli

räddningschef, Kympe
ansvarig beredare, förvaltningsdirektör, protokollförare och
sekreterare
förändringsdirektör
jurist
teknisk sekreterare
teknisk sekreterare
kommunikation

Frånvarande Blomqvist-Lyytikäinen Mikaela
Frilander-Paavilainen Eeva-Liisa
Ketonen Elina
Kleimola Piia
Laakso Sheikki
Peltonen Nina
Rinne Ari
Tähtinen Sanna
Uljas Laila
Witting Miia
UNDERSKRIFTER
Ari Nevalainen
sekreterare

Jouko Leppänen
ordförande

JUSTERING AV PROTOKOLL
Protokolljusterare
PROTOKOLL TILLGÄNGLIGT

Ukko Bamberg
Nina Brask
På Kymmenedalens välfärdsområdes webbplats på adressen kymenhva.fi
från 16.5.2022.
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35 § Sammanträdets laglighet och beslutsförhet
Enligt 95 § i förvaltningsstadgan för Kymmenedalens välfärdsområde ska ordförande efter att ha öppnat mötet konstatera närvarande deltagare och huruvida
sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört.
Enligt 88 § i förvaltningsstadgan sammankallas sammanträdet av
ordförande för välfärdsområdesfullmäktige eller, om ordförande är förhindrad, av
vice ordförande. I kallelsen till sammanträdet ska anges plats och tid för sammanträdet samt ärenden som ska behandlas. Kallelse till sammanträdet ska
skickas till varje ledamot och andra personer som har rätt eller skyldighet att närvara minst fyra (4) dagar före välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde.
Inom samma tid ska det informeras om sammanträdet på välfärdsområdets
webbplats.
Enligt 108 § i lagen om välfärdsområden (611/2011) är välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde beslutfört när minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande.
Kallelsen till sammanträdet har skickats 2.5.2022.
Protokollet från sammanträdet hålls tillgängligt på välfärdsområdets webbplats
16.5.2022 i enlighet med 145 § i lagen om välfärdsområden.
Förslag:

Sammanträdets laglighet och beslutsförhet konstateras.

Beslut:

Efter namnuppropet konstaterade ordförande att 59 fullmäktigeledamöter var närvarande.
Det konstaterades att sammanträdet var lagligt och beslutsfört.

Ingen besvärsanvisning (Lag om välfärdsområden 141 §)
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36 § Protokolljusterare
Enligt 109 § och 148 § i förvaltningsstadgan väljs två protokolljusterare.
Protokollet justeras och undertecknas elektroniskt.
Förslag:

Fullmäktigeledamöterna Ukko Bamberg och Nina Brask står i tur.

Beslut:

Som protokolljusterare utsågs ledamöterna Ukko Bamberg och Nina Brask.

Ingen besvärsanvisning (Lag om välfärdsområden 141 §)
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Förlängning av ansökningstiden i valet av välfärdsområdesdirektör

Ledigförklarande av tjänsten som välfärdsområdesdirektör
Välfärdsområdesstyrelsen 18.3.2022, 12 §
Beredare:

Förändringsdirektör Lauri Lehto tfn 040 489 8652 och beredare för förvaltningen
Ari Nevalainen tfn 040 521 7684
Enligt 42 § i lagen om välfärdsområden är välfärdsområdesdirektören underställd
välfärdsområdesstyrelsen och leder välfärdsområdets förvaltning, skötseln av välfärdsområdets ekonomi samt välfärdsområdets övriga verksamhet.
Enligt 45 § i lagen om välfärdsområden väljs välfärdsområdesdirektören av välfärdsområdesfullmäktige. Välfärdsområdesdirektören kan väljas tills vidare eller
för viss tid och står i tjänsteförhållande till välfärdsområdet.
Enligt 30 § i välfärdsområdets förvaltningsstadga svarar välfärdsområdesdirektören för verksamheten inom välfärdsområdesstyrelsens verksamhetsområde samt
leder och utvecklar välfärdsområdets verksamhet.
Enligt 45 § i förvaltningsstadgan utses välfärdsområdesdirektören av välfärdsområdesfullmäktige.
Enligt 43 § i förvaltningsstadgan beslutas behörighetsvillkoren för välfärdsområdesdirektörens tjänst av välfärdsområdesfullmäktige.
Enligt 43 § i förvaltningsstadgan ledigförklaras tjänsten eller tjänsteförhållandet av
den myndighet som fattar beslut om anställning i tjänsteförhållande. När den myndighet som fattar beslut om anställning i tjänsteförhållande är välfärdsområdesfullmäktige, ledigförklaras tjänsten eller tjänsteförhållandet dock av välfärdsområdesstyrelsen.
Välfärdsområdesfullmäktige har 8.3.2022 § 15 beslutat att inrätta en tjänst som
välfärdsområdesdirektör som gäller tills vidare.
Som särskilda behörighetsvillkor för välfärdsområdesdirektörens tjänst bestämde
välfärdsområdesfullmäktige 8.3.2022 § 15 följande behörighetsvillkor:
‐
‐
‐
‐

lämplig högre högskoleexamen,
erfarenhet och bevisade meriter av ekonomisk ledning och ledning av stora
organisationers verksamhet och personal,
kännedom om välfärdsområdets verksamhetsfält och offentlig förvaltning,
utmärkta kunskaper i finska och nöjaktiga kunskaper i svenska.

Dessutom har välfärdsområdesfullmäktige i sitt beslut 8.3.2022 § 15 konstaterat
att tjänsten ledigförklaras i enlighet med bestämmelserna i den förvaltningsstadga
som föreslagits för välfärdsområdesfullmäktige.
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Därtill ska man beakta de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster i
enlighet med 125 § 2 mom. i grundlagen, som är skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd.
Såsom ovan konstateras, föreskrivs i 44 § förvaltningsstadgan: När den myndighet som fattar beslut om anställning i tjänsteförhållande är välfärdsområdesfullmäktige, ledigförklaras tjänsten eller tjänsteförhållandet dock av välfärdsområdesstyrelsen.
Enligt bestämmelsen ledigförklarar välfärdsområdesstyrelsen välfärdsområdesdirektörens tjänst och välfärdsområdesstyrelsen kan tillsätta en nomineringskommitté som ska förbereda valet av tjänsteinnehavare till välfärdsområdesdirektörens tjänst.
Enligt förslaget ska välfärdsområdesstyrelsen tillsätta en nomineringskommitté att
förbereda valet av tjänsteinnehavare till välfärdsområdesdirektörens tjänst för välfärdsområdesfullmäktige. Enligt det temporära beredningsorganets beslut
26.1.2022 § 19 kan förändringsdirektören skaffa konsulttjänster som stöd för rekryteringen av välfärdsområdesdirektören. Förändringsdirektören har i sitt tjänsteinnehavarbeslut 2.3.2022 § 5/22 anlitat Mercuri Urval Oy som rekryteringskonsult.
Ansökningstiden till tjänsten föreslås börja 18.3.2022.
Vid sammanträdet presenteras ett förslag till annons om välfärdsområdesdirektörens tjänst.
Enligt 141 § i förvaltningsstadgan ska ärendena vid ett organs sammanträde avgöras på föredragning av en tjänsteinnehavare. Enligt 4 § i förvaltningsstadgan är
välfärdsområdesdirektören föredragande i välfärdsområdesstyrelsen.
Enligt 141 § 5 mom. i förvaltningsstadgan kan ett organ av särskild anledning besluta att ett ärende behandlas på grundval av ordförandens redogörelse, utan föredragning av en tjänsteinnehavare. Organet kan i detta fall besluta att ordförandens förslag ligger till grund för behandlingen och då kräver förslaget inget understöd.
Enligt förslaget ska ärendet behandlas på grundval av ordförandens redogörelse,
utan föredragning av en tjänsteinnehavare, eftersom om välfärdsområdesstyrelsens föredragande, tf. välfärdsområdesdirektören, eventuellt söker den lediga
tjänsten, skulle denne vara jävig att föredra och delta i valet.
Välfärdsområdesstyrelsens ordförandes förslag:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att
1. behandla ärendet i enlighet med 141 § 5 mom. i förvaltningsstadgan på
grundval av ordförandens redogörelse, utan föredragning av en tjänsteinnehavare, av den särskilda anledning som anges i motiveringen ovan,
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2. ordförandens förslag ligger till grund för behandlingen och förslaget kräver
inget understöd,
3. välfärdsområdesdirektörens tjänst ledigförklaras så att ansökningstiden börjar
18.3.2022 och välfärdsområdesstyrelsen beslutar om ansökningstidens slutdatum i den annons som godkänns under sammanträdet och
4. valet av tjänsteinnehavare till välfärdsområdesdirektörens tjänst bereds för
välfärdsområdesstyrelsen av den kommitté som välfärdsområdesstyrelsen tillsatt.
Behandling av ärendet.
Anföranden gjordes av: Nina Brask, Joona Mielonen, Verna Sydänmaanlakka,
Joni Mörk, Lauri Lehto, Anni Björklund, Jari Larikka, Mikko Jaanu, Christa Carpelan, Riikka Turunen, Elina Inkeroinen-Lalu, Jenni Aikio, Samuli Sibakoff, Paula
Werning, Markku Pakkanen, Marjo Lakka, Ari Nevalainen, Juhani Carlson.
Beslut:

Välfärdsområdesstyrelsen godkände punkterna 1 och 2 i förslaget.
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade dessutom att
‐ tjänsten som välfärdsområdesdirektör i välfärdsområdet ledigförklaras från
18.3.2022 med en ansökningstid om minst 14 dygn. Välfärdsområdesstyrelsens ordförande beviljades fullmakt att besluta om slutdatumet för ansökan till
tjänsten efter samråd med rekryteringskonsulten,
‐ i valet av välfärdsområdesdirektör införs headhuntingförfarande i fråga om det
valda rekryteringskonsultavtalet och direktörsutvärdering av sökanden,
‐ en serviceproducent för produktion av en rekryteringsvideo för rekrytering av
välfärdsområdesdirektör skaffas som direktupphandling som underskrider det
nationella tröskelvärdet,
‐ till kommittén för att förbereda valet av tjänsteinnehavare till välfärdsområdesdirektörens tjänst utsågs välfärdsområdesfullmäktiges ordförande Jouko
Leppänen, välfärdsområdesstyrelsens ordförande Nina Brask, som Sannfinländarnas medlem Mikko Jaanu (ersättare Joni Mörk), som Centerns medlem
Markku Pakkanen (Centern utser ersättare). Som nämndens sekreterare utsågs välfärdsområdesstyrelsens sekreterare Ari Nevalainen och som kommitténs assistent förändringsdirektör Lauri Lehto.

Jenni Aikio lämnade sammanträdet kl. 11.00.
______________________
Välfärdsområdesstyrelsen 2.5.2022, 39 §
Beredare:

beredare för förvaltningen Ari Nevalainen tfn 040 521 7684 ari.nevalainen (at)
kymsote.fi
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Redogörelse:
Den 18.3.2022 tillsatta kommittén som förbereder valet av tjänsteinnehavare till
välfärdsområdesdirektörens tjänst har inlett sitt arbete. Kommittén går på sammanträdet igenom åtgärderna i samband med valet i form av en lägesöversikt.
1. ärendet behandlas på grundval av ordförandens redogörelse, utan föredragning av en tjänsteinnehavare,
2. kommittén lämnar en lägesöversikt och beslut fattas om fortsatta åtgärder.
Behandling av ärendet.
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt att ärendet behandlas på grundval
av ordförandens redogörelse,
Konsult Juha Laurila från Mercuri Urval som assisterat kommittén i valet av tjänsteinnehavare till välfärdsområdesdirektörens tjänst gav en kort genomgång av
personerna som intervjuats och deras arbetserfarenhet samt lämplighet för uppgiften.
Det antecknades att ordföranden efter detta redogjorde för kommitténs arbete och
de samtal som förts för styrelsen.
Efter detta öppnade ordföranden debatten om ärendet.
Anföranden gjordes av: Jouko Leppänen, Marjo Lakka, Nina Brask,
Mikko Jaanu, Markku Pakkanen, Elina Inkeroinen-Lalu, Jenni Aikio,
Joona Mielonen, Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen, Jari Larikka, Joni Mörk, Vesa
Parkko, Christa Carpelan, Verna Sydänmaanlakka, Paula Werning, Lauri Lehto,
Riikka Turunen ja Ari Nevalainen.
Under debatten framlade Elina Inkeroinen-Lalu ett förslag: Välfärdsområdesstyrelsen föreslår till välfärdsområdesfullmäktige att ansökningstiden till välfärdsområdesdirektörens tjänst förlängs. De tidigare ansökningarna ska iakttas i den fortsatta ansökningsprocessen. Som motivering anges till välfärdsområdesfullmäktige
att man inte har tillräckligt många sökanden i förhållande till tjänstens betydelse.
Joona Mielonen understödde Inkeroinen-Lalus förslag.
Markku Pakkanen lade fram ett förslag: Välfärdsområdesstyrelsen föreslår till välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige utser bland de sökande
Annikki Niiranen till välfärdsområdesdirektörens tjänst baserat på en helhetsbedömning. Riikka Turunen understödde Pakkanens förslag.
Ordföranden repeterade förslagen som lagts fram och fått understöd.
Ordföranden föreslog en paus i förhandlingarna.
Sammanträdet tog en paus klockan 10.54–11.08.
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Efter mötespausen gjordes anföranden av: Nina Brask, Elina Inkeroinen-Lalu,
Markku Pakkanen och Ari Nevalainen.
Ordföranden föreslog genomförande av omröstning om Elina Inkeroinen-Lalus
förslag som fått understöd.
Ordföranden lade fram ett omröstningsförslag: Elina Inkeroinen-Lalus förslag: Välfärdsområdesstyrelsen föreslår till välfärdsområdesfullmäktige att ansökningstiden
till välfärdsområdesdirektörens tjänst förlängs. De tidigare ansökningarna ska iakttas i den fortsatta ansökningsprocessen. Som motivering anges till välfärdsområdesfullmäktige att man inte har tillräckligt många sökanden i förhållande till tjänstens betydelse. JA.
De som inte understöder Elina Inkeroinen-Lalus förslag röstar NEJ:
Omröstning genom namnupprop förrättades. Omröstningsprotokoll finns bifogat.
JA

NEJ

Nina Brask
Elina Inkeroinen-Lalu
Christa Carpelan
Jarkko Harjumaaskola
Jari Larikka
Joona Mielonen
Vesa Parkko
Verna Sydänmaalakka

Mikko Jaanu
Marjo Lakka
Markku Pakkanen
Samuli Sibakoff
Riikka Turunen

Omröstningsresultat: 8 (åtta) JA-röster och 5 (fem) NEJ-röster.
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att
ansökningstiden till välfärdsområdesdirektörens tjänst förlängs. De tidigare ansökningarna ska iakttas i den fortsatta ansökningsprocessen. Som motivering anges
till välfärdsområdesfullmäktige att man inte har tillräckligt många sökanden i förhållande till tjänstens betydelse.
Välfärdsområdesstyrelsen tillade enhälligt till förslaget som framförs välfärdsområdesfullmäktige att ansökningstiden för tjänsten förlängs till 6.5–22.5.2022.
Markku Pakkanen drog tillbaka sitt förslag från behandlingen.
Välfärdsområdesstyrelsen föreslår till välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige samlas på ett extra sammanträde för att behandla välfärdsområdesstyrelsens förslag fredagen 6.5.2022 med start klockan 15.00 på adressen
Takojantie 1, Kotka.
Välfärdsområdesstyrelsens beslutsförslag till välfärdsområdesfullmäktige:
Välfärdsområdesstyrelsen föreslår till välfärdsområdesfullmäktige att ansökningstiden till välfärdsområdesdirektörens tjänst förlängs. De tidigare ansökningarna
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ska iakttas i den fortsatta ansökningsprocessen. Som motivering anges till välfärdsområdesfullmäktige att man inte har tillräckligt många sökanden i förhållande
till tjänstens betydelse. Ansökningstiden för tjänsten förlängs till 6.5–22.5.2022.
Välfärdsområdesstyrelsen föreslår till välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige samlas på ett extra sammanträde för att behandla välfärdsområdesstyrelsens förslag fredagen 6.5.2022 med start klockan 15.00 på adressen
Takojantie 1, Kotka.
______________________________
Välfärdsområdesfullmäktige 6.5.2022
Välfärdsområdesstyrelsen föreslår att:
‐

ansökningstiden till tjänsten som välfärdsområdesdirektör förlängs. De tidigare
tjänsteansökningarna ska iakttas i den fortsatta ansökningsprocessen. Som
motivering anges till välfärdsområdesfullmäktige att man inte har tillräckligt
många sökanden i förhållande till tjänstens betydelse. Ansökningstiden för
tjänsten förlängs till 6.5–22.5.2022.
Behandling av ärendet.
I slutet av sin anförande gjorde Paula Werning följande ändringsförslag:
Tjänsteansökningen till välfärdsområdesdirektör för Kymmenedalen ska inte
fortsätta.
Riku Pirinen understödde Wernings förslag.
Joona Mielonen och Jari Larikka understödde välfärdsområdesstyrelsens
grundförslag.
Markku Pakkanen och Jukka Nyberg stödde Wernings ändringsförslag.
Anföranden gjordes av: Markku Pakkanen och Lauri Lehto.
Ordföranden konstaterade att det förslag som lagts fram under debatten var
inte i linje med grundförslaget och därför måste man genomföra omröstning.
Omröstning genom namnupprop valdes som omröstningsförfarande.
De som understöder välfärdsområdesstyrelsens förslag röstar JA och de som
understöder Paula Wernings förslag röstar NEJ.
Omröstningsresultat: 47 (fyrtiosju) JA-röster och 12 (tolv) NEJ-röster.

Beslut:

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade att förlänga ansökningstiden till tjänsten
som välfärdsområdesdirektör. De tidigare tjänsteansökningarna ska iakttas i den
fortsatta ansökningsprocessen. Ansökningstiden för tjänsten förlängs till 6.5–
22.5.2022.
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Anvisningar för begäran om omprövning samt besvärsanvisning
Förbud att söka ändring
Enligt 141 § i lagen om välfärdsområden får omprövning inte begäras eller välfärdsområdesbesvär anföras i fråga om följande beslut som endast gäller beredning eller verkställighet:
Paragraferna: 35, 36, 37.
Över ett beslut varigenom ett ärende inte har avgjorts eller lämnats utan prövning får
inget besvär anföras (förvaltningsprocesslag 5 §). Sådana beslut är:
Paragraferna: Besvärsanvisning
Ändring kan sökas genom skriftligt besvär över beslut om följande ärendepunkter: Paragraferna:
Besvärsmyndighet
Östra Finlands förvaltningsdomstol PB 1744 (Minna Canthin katu 64)
70101 Kuopio
Fax: 029 56 42501
E-post: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Besvär kan också lämnas in till förvaltningsdomstolarna via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Rätt att anföra besvär
Välfärdsområdesbesvär får anföras av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av välfärdsområdesmedlemmarna.
I fråga om beslut som gäller uppgifter som sköts genom samarbete mellan välfärdsområden får omprövning begäras och välfärdsområdesbesvär anföras också av ett välfärdsområde som deltar i samarbetet och av dess medlemmar.
Besvärsgrunder
Besvär får anföras på den grunden att beslutet har tillkommit i oriktig ordning, den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller beslutet annars strider
mot lag.
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Besvärstid
Välfärdsområdesbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Protokoll från välfärdsområdesfullmäktige med tillhörande anvisning för begäran om omprövning eller besvärsanvisning hålls efter justeringen tillgängliga på välfärdsområdets
webbplats i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.
Om ärendet är sekretessbelagt i sin helhet, publiceras i protokollet endast ett omnämnande av att det sekretessbelagda ärendet behandlats.
En välfärdsområdesmedlem samt ett välfärdsområde som deltar i samarbete mellan
välfärdsområden och en medlem av ett sådant välfärdsområde anses ha fått del av ett
beslut sju dagar efter det att protokollet gjorts tillgängligt på välfärdsområdets webbplats
i det allmänna datanätet.
Besvärsskriftens innehåll
I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges:
‐
‐

det beslut i vilket ändring söks,
till vilka delar ändring söks, vilka ändringar som yrkas och de grunder på vilka ändring yrkas.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av sökandens lagliga företrädare eller ombud eller om besvärsskriften upprättats av någon annan, ska också dennes namn och hemkommun framgå
av besvärsskriften. I besvärsskriften ska dessutom postadress och telefonnummer, där
upplysningar om ärendet kan framföras till ändringssökanden uppges. Ändringssökanden, dennes lagliga företrädare eller ombud ska underteckna besvärsskriften.
Vid anhängiggörande och behandling av ärenden uppfyller också elektroniska dokument som sänts till en myndighet kravet på skriftlig form. Ett elektroniskt dokument som
kommit in till en myndighet behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.
Om ett elektroniskt dokument som sänts till en myndighet innehåller utredning om ett
ombuds behörighet, behöver ombudet inte lämna in fullmakt. Myndigheten kan dock förordna att en fullmakt ska lämnas in, om den har anledning att betvivla ombudets behörighet eller behörighetens omfattning.
Besvärsskriften ska inom besvärstiden inlämnas till besvärsmyndigheten.
Rättegångsavgifter
Med stöd av lagen om domstolsavgifter (1455/2015) tas av ändringssökanden i förvaltningsdomstolen ut en rättegångsavgift om 270 euro.

