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§ 55

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Selostus

Kulttuurilautakunta oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla
20.10.2021 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.
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§ 56

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Kilpiäinen ja Pekka Lempiäinen.
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Kulttuurilautakunta 26.10.2021 § 57
§ 57

Soukan kirjaston lakkauttaminen
Valmistelijat / lisätiedot:
Nyberg Ritva
Sivula Oili
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kulttuurijohtaja Tommila Susanna
Kulttuurilautakunta päättää sulkea Soukan kirjaston 1.3.2022 alkaen.

Käsittely

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.
Kilpiäinen Paateron kannattamana teki seuraavan vastaesityksen:
”Kulttuurilautakunta päättää, ettei Soukan kirjastoa suljeta 1.3.2022.
Kulttuurilautakunta edellyttää tilatun ennakkoarvioinnin valmistumista sekä
vuoden 2020 kulttuurilautakunnan toiveen mukaista valtuustokäsittelyä
kirjastoverkkoselvitykselle.”
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän
esityksestä poikkeava Kilpiäisen tekemä ja Paateron kannattama
vastaesitys, jonka johdosta on äänestettävä.
Kulttuurilautakunta hyväksyi puheenjohtajan äänestysjärjestysehdotuksen.
Puheenjohtaja totesi kulttuurilautakunnan 6 äänellä 5 vastaan
hyväksyneen esittelijän ehdotuksen ja siten hylänneen vastaesityksen.
Yksi jäsen äänesti tyhjää. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.
Gustafsson Kilpiäisen kannattamana teki seuraavan muutosesityksen:
”Soukan kirjasto voidaan sulkea vanhoista tiloista pohjaesityksen
mukaisesti, mutta lautakunta edellyttää, että kirjastolle etsitään uudet tilat.
Soukan kirjaston toimintamuoto tulee päättää vasta ennakkoarvioinnin
valmistuttua ja ennakkoarvioinnin pohjalta.”
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Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän
esityksestä poikkeava Gustafssonin tekemä ja Kilpiäisen kannattama
muutosesitys, jonka johdosta on äänestettävä.
Kulttuurilautakunta hyväksyi puheenjohtajan äänestysjärjestysehdotuksen.
Puheenjohtaja totesi kulttuurilautakunnan 6 äänellä 6 vastaan
hyväksyneen esittelijän ehdotuksen ja siten hylänneen muutosesityksen.
Puheenjohtajan ääni ratkaisi äänestyksen. Äänestyslista on pöytäkirjan
liitteenä.
Moradi teki palautusesityksen. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi
Moradin ehdotuksen raukeavan kannattamattomana.
Konttas Wannen kannattamana teki seuraavan lisäysesityksen:
”Lautakunta edellyttää, että Soukan alueelta etsitään tila väliaikaisen
Pikkulaivan kirjaston kaltaiselle asioimiskirjastolle. Tilan ei tarvitse olla
metroaseman välittömässä läheisyydessä.”
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Konttaksen
ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu,
puheenjohtaja totesi kulttuurilautakunnan hyväksyneen sen.
Päätös
Kulttuurilautakunta päätti:
Kulttuurilautakunta päätti sulkea Soukan kirjaston 1.3.2022 alkaen.
Lautakunta edellytti, että Soukan alueelta etsitään tila väliaikaisen
Pikkulaivan kirjaston kaltaiselle asioimiskirjastolle. Tilan ei tarvitse olla
metroaseman välittömässä läheisyydessä.
Jäsenet Paatero, Hietanen, Korhonen, Kilpiäinen ja Gustafsson ilmoittivat
eriävänä mielipiteenään seuraavaa:
Espoo on sitoutunut kuulemaan asukkaita päätöksenteossa. Lautakunnan
yksimielisellä päätöksellä 21.9.2021 pidetyssä kokouksessa tilattu
ennakkoarviointi lakkauttamisen vaikutuksista mm. lapsiin ja nuoriin ei ollut
valmistunut päätöksen pohjaksi. Tämän ennakkoarvioinnin puutteen
johdosta me allekirjoittaneet jätämme eriävän mielipiteen Soukan kirjaston
sulkemisesta.
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Selostus
Espoon kaupungin hallintosäännön 4. luvun 15 §:n mukaan
kulttuurilautakunta päättää palvelua tuottavan toiminnan käynnistämisestä
ja lopettamisesta sekä toimintojen yhdistämisestä.
Kaupunginvaltuusto on vuonna 2005 tehnyt yhä voimassa olevan
päätöksen siitä, millaista palvelukonseptia Espoon kaupunginkirjastossa
tavoitellaan. Tuolloin useista vaihtoehdoista valittiin ns. aluekirjastomalli,
jossa kirjastoverkko koostuu viidestä aluekirjastosta ja niitä täydentävästä
lähipalvelusta. Lähikirjastoja Espoossa on 13. Peruspalveluiden
yhdenvertaista saavutettavuutta täydennetään liikkuvan kirjaston
palveluiden avulla (kirjastoautot ja kotipalvelu). Lisäksi Helmet.fiverkkokirjasto on väylä pääkaupunkiseudun Helmet-kirjastojen kaikkiin
aineistoihin. Kaikilla suuralueilla on aluekirjasto, kun Lippulaivan kirjasto
valmistuu keväällä 2022.
Kulttuurilautakunta käsitteli kokouksessaan 17.11.2020 Espoon
kaupunginkirjaston palveluverkkotilannetta ja merkitsi tiedoksi valmistelun
lähikirjastoverkon kehittämisen yleisiksi periaatteiksi ja kriteereiksi. Koska
kirjastoverkkolinjauksilla on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia,
kulttuurilautakunta toivoi kaupunginvaltuuston käsittelevän
kirjastoverkkoselvityksen ja päättävän lähikirjastoverkon kehittämisen
periaatteista ja kriteereistä. Kirjastoverkkoselvityksessä esitettiin
kriteereitä, joita olisi perusteltua käyttää, kun arvioidaan missä toimipisteitä
tarvitaan (lakkauttaminen, siirtäminen toiseen tilaan, uusi toimipiste).
Kirjastoverkkoselvitys laadittiin, koska kirjastojen sijaintiin kohdistuu
jatkuvasti muutospaineita mm. uusien asuinalueiden syntymisen,
kaavoitusmuutosten, rakennusten huonokuntoisuuden ja taloudellisten
syiden vuoksi. Taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelmassa kirjastoverkkoon
kohdistuu merkittäviä säästöjä.
Kirjastoverkkoselvityksen ensisijaisiksi kriteereiksi ovat ko. kirjaston
vaikutusalueen etäisyys aluekirjastosta kilometreinä ja vaikutusalueen
väestömäärä. Toissijaiset kriteerit ovat 0–16-vuotiaiden määrä
vaikutusalueella ja muun kuin suomen-, ruotsin- ja saamenkielisten
asukkaiden määrä kirjaston vaikutusalueella.
Soukan kirjaston etäisyys tulevasta Lippulaivan kirjastosta on 1,8 km.
Väestömäärältään Soukan kirjaston vaikutusalueella asuu enemmän
ihmisiä kuin lähikirjastojen vaikutusalueilla keskimäärin. Sen sijaan 0-16vuotiaiden määrä on keskiarvoa vähäisempi. Muun kielisiä on eniten
aluekirjastojen vaikutusalueilla, Soukan kirjaston vaikutusalueella n. 23%.
Kokousaineiston liite Lähikirjastojen vaikutusalueiden asukkaat ja etäisyys
aluekirjastoon sisältää nykyisten kirjastojen osalta kriteerien arvot.
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Soukan kirjasto on teknisen elinkaarensa lopussa ja tilana
huonokuntoinen. Kirjastotila on myös esteellinen eikä se mahdollista
liikkumisesteisten asiakkaiden yhdenvertaista asiointia muiden kanssa.
Poistumistiet ja portaikko ovat vaarallisia eikä kiinteistö sovellu
omatoimikäyttöön. Lisäksi metron tultua kirjaston sijainti on syrjässä
päivittäisiltä asiointireiteiltä. Kirjaston kävijäluvut ovat myös laskeneet.
Tammi-syyskuussa 2021 kävijöitä oli 42 716, kun esimerkiksi Pikkulaivan
kirjastossa kävijöitä oli 75 716. Lippulaivan kirjaston avautuminen hyvien
kulkuyhteyksien päähän tekee Soukan kirjaston asiakkaille mahdolliseksi
helpon ja esteettömän asioinnin suureen, hyvän palvelutason kirjastoon.
Tuleva metroliikenne sujuvoittaa liikennettä entisestään.
Mikäli Soukassa halutaan säilyttää lähikirjastopalvelu, sen tulisi sijoittua
lähelle metroasemaa, tilan tulisi olla omatoimikonseptilla toimiva
Pikkulaivan kaltainen asiointikirjasto, jossa on n. 150-200 neliötä.
Omatoimikirjaston perustaminen Soukkaan voidaan arvioida olevan jonkin
verran haasteellista nuorten oleskelun näkökulmasta.
Kulttuurilautakunta esitti kokouksessaan 21.09.2021 seuraavaa: ”Mikäli
Soukan ja Laajalahden kirjastojen lakkauttaminen etenee, on tehtävä
ennakkoarvioinnit Soukan ja Laajalahden lähikirjastopalveluista, joissa
arvioidaan vaikutukset asukkaisiin, henkilöstöön, palveluihin, ympäristöön
ja talouteen”. Kirjasto on tehnyt tilauksen ennakkoarvioinnin tekemisestä
konsulttiyritys FCG:lle. Työn arvioidaan olevan valmis vuoden 2021
loppuun mennessä.

Päätöshistoria
Liitteet
1
Oheismateriaali
Tiedoksi

Äänestyslistat § 3.5 ja § 3.7 26.10.2021
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§ 58

Oikaisuvaatimus kulttuurijohtajan kulttuurin taideapurahoja koskevaan
päätökseen, Yleiset asiat, § 14/2021
Valmistelijat / lisätiedot:
Kasvi Tiina
Koskela Katja
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kulttuurijohtaja Tommila Susanna
Kulttuurilautakunta hylkää 27.9.2021 saapuneen taideapurahaa (1 kk)
koskevan oikaisuvaatimuksen selostusosassa mainituin perustein.
Kulttuurijohtajan 27.9.2021 tekemä päätös on tehty oikeassa
järjestyksessä eikä päätöksentekijä ole ylittänyt toimivaltaansa.

Käsittely
Päätös
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Espoon kaupungin kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten
periaatteiden mukaisesti lautakunta myöntää taideapurahoja
lyhytkestoiseen työskentelyyn (maksimissaan kolmen kuukauden jakso)
espoolaisille ammattitaiteilijoille. Vuonna 2021 apuraha noudattaa Taiteen
edistämiskeskuksen myöntämien taiteilija-apurahojen tasoa ja on 1 960
euroa / kuukausi.
Kulttuurilautakunta on delegoinut kulttuurijohtajalle taideapurahojen
päätösvallan niiden hakemusten osalta, joille avustusta ei myönnetä tai
myöntösumma on korkeintaan 3000 euroa (Espoon kaupungin
kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten periaatteet 1.1.2021 alkaen).
Hakija on tehnyt oikaisuvaatimuksen siitä, että taideapurahaa ei ole
myönnetty hänelle, koska hakijan kotipaikka ei ole Espoo. Perusteena
kulttuurijohtajan 27.9.2021 päätöksen (Yleiset asiat, § 14/2021) liitteessä
on: ”Taideapuraha on tarkoitettu ammattitaiteilijoille, joiden kotipaikka on
Espoo.” Hakijan oikaisuvaatimuksessa todetaan: ”Tässä oli nyt
perusteena, että kotipaikkani ei olisi Espoo. Tämä tieto on osittain
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virheellinen ja se tulee oikaista. Käyn kaikki työmatkani Espoossa ja
äänitykset toteutetaan aina Espoossa.”
Espoon kaupungin kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten
periaatteisiin on kirjattu, että taideapurahat on tarkoitettu espoolaisille
ammattitaiteilijoille. Sama asia todetaan selkeästi Espoon kaupungin
kulttuuriavustusten verkkosivuilla: ”Taideapuraha on tarkoitettu
espoolaisille ammattitaiteilijoille taiteenalasta riippumatta.” Tämän
vakuudeksi hakulomakkeella kysytään hakijalta kotipaikkaa ja
verotuskuntaa. Oikaisuvaatimuksen tekijä on ilmoittanut 28.8.2021 Espoon
kaupungille toimitetulla taideapurahan hakulomakkeella sekä
kotipaikakseen että verotuskunnakseen Oulun. Hän on myös vakuuttanut
nämä tiedot oikeiksi lomakkeella. Espoo työmatkan kohteena tai
äänityspaikkakuntana ei vastaa kotipaikkaa ja verotuskuntaa.
Hyvän asiakaspalvelun varmistamiseksi valmistelija oli myös yhteydessä
hakijaan sähköpostitse osoitteesta kulttuuriavustukset@espoo.fi 30.8.2021
ja kertoi viestissään, että ”Espoon kaupungin taideapurahat on tarkoitettu
espoolaisille ammattitaiteilijoille. Hakijan kotipaikan ja verotuskunnan tulee
siis olla Espoo.” Hakija on vastannut viestiin samana päivänä ja pyytänyt
hakemuksen käsittelyn jatkamista sillä perusteella, että taiteellinen työ
toteutetaan Espoossa ja äänittäjät ovat espoolaisia, vaikka avustus
haetaan Oulussa asuvan taiteilijan nimissä. Espoon kaupungin
taideapurahaa haetaan henkilökohtaisesti, ei työryhmän tai vastaavan
puolesta.
Avustus- ja apurahapäätökset ovat harkinnanvaraisia ja perustuvat
kulttuurilautakunnan 17.11.2020 määrittämiin periaatteisiin, jotka ovat
astuneet voimaan 1.1.2021.
Päätöshistoria
Liitteet
Oheismateriaali
-

Ei julkaista_Oikaisuvaatimus_27.9.2021

Tiedoksi
Oikaisuvaatimuksen tekijä
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§ 59

Viranhaltijoiden päätökset
Päätösehdotus

Kulttuurijohtaja Susanna Tommila
Kulttuurilautakunta ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan
seuraaviin päätöksiin:
Museonjohtajan päätöspöytäkirja (Talousasiat) 5.10.2021 / § 2
Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen, Erityisavustus digitaalisen
kulttuuriperinnön saatavuuden ja säilyttämisen tukemiseen, yhteisiin
palveluihin yleisille kirjastoille ja museokokoelmien digitalisaation
edistämiseen, hakeminen Espoon kaupunginmuseon museokokoelman
digitointiin
Kirjastopalveluiden johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 7.10.2021 / §
16 Maksutonta lakineuvontaa Espoon kaupunginkirjaston asiakkaille
Kulttuurijohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 20.10.2021 / § 16
Lippulaivan kirjaston Fantasiakarttateoksen hankinta

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 57
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen
- kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaika viranhaltijalain 37 §:ssä tarkoitettua irtisanomista koskevasta päätöksestä alkaa
kuitenkin kulua vasta 40 §:n 1 momentissa säädetyn irtisanomisajan päättymisestä. Sama koskee
valitusaikaa silloin, kun 37 §:ssä tarkoitetun irtisanomista koskevan päätöksen on tehnyt valtuusto tai
kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitettu kuntayhtymän toimielin.
Oikaisuvaatimus on toimitettava kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon
aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Päätöksen julkaisupäivän voi varmistaa päätöksen
valmistelijalta.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kulttuurilautakunta
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Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Käyntiosoite:
Virka-aika:
Postiosoite:
Sähköposti:
Telekopio:
Vaihde:

Siltakatu 11, Kauppakeskus Entresse, kolmas kerros
ma-pe 8.00 - 15.45
Espoon kirjaamo, PL 1
02070 ESPOON KAUPUNKI
kirjaamo@espoo.fi
+358-(0)9-816 22495
+358-(0)9-81621

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 58
Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain
se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.
Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea
muutosta kunnallisvalituksella myös:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.
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Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Puhelin:
Faksi:
Sähköposti:
Puhelinvaihde:
Virastoaika:

Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069
029 56 42079
helsinki.hao(at)oikeus.fi (Huom. korvaa sähköpostiosoite at @-merkillä)
029 56 42000
ma - pe klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
(vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan
laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta
on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin
liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden
prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

