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Assistentens namn 
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TOTALT Arbetsdagar   Timmar  

  
 
Datum Assistentens underskrift och namnförtydligande Arbetsgivarens underskrift och namnförtydligande 

 
Sändningsadress: Ekonomiförvaltningstjänsten/Löner, lönesekreterarens namn, PB 231, 00099 Helsingfors stad 
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