Kunnanhallituksen ja lautakuntien kokoukset ja pöytäkirjojen
nähtävillä pitäminen 2018
Miehikkälän kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden 2. ja 4.
maanantai klo 19 kunnanvirastossa. Julkiset pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä
kunnanvirastossa kokousta seuraavan viikon tiistaina viraston aukioloaikana. Samana
ajankohtana pöytäkirja julkaistaan myös kunnan kotisivuilla www.miehikkala.fi.
Kunnanjohtajan, asuntosihteerin, toimistosihteerin ja kunnanhallituksen puheenjohtajan
julkiset päätökset pidetään yleisesti nähtävänä päätöstä seuraavan viikon tiistaina
kunnanvirastossa ja museonjohtajan julkiset päätöspöytäkirjat museotoimistossa.
Virolahden kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti kunkin kuukauden 2. ja
4. maanantai klo 16 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa kunnantalolla. Pöytäkirjat
pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla kokousta seuraavan viikon maanantaina.
Viranhaltijapäätökset sekä kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset ovat nähtävänä
päätöstä seuraavan viikon maanantaina viraston aukioloaikana kunnantalolla.
Henkilöstöjaoston pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon
tiistaina ja viranhaltijapäätökset päätöstä seuraavan viikon tiistaina Virolahden kunnantalolla.
Miehikkälän tarkastuslautakunnan pöytäkirjat julkaistaan tietoverkossa ja pidetään yleisesti
nähtävillä tarkastusta seuraavana työpäivänä kunnanvirastossa Miehikkälässä klo 9-15.
Virolahden tarkastuslautakunnan allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja asetetaan
nähtäväksi viimeistään 14 päivän kuluttua kokouspäivästä kunnan ilmoitustaululle ja
julkaistaan www.virolahti.fi -internetsivuilla. Jos julkaisupäivä sattuu viikonlopuksi tai pyhäksi,
pöytäkirja julkaistaan viimeistään sitä seuraavana arkipäivänä.
Virolahden keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat pidetään paperimuotoisina julkisesti
nähtävillä kunnantalolla seitsemän päivän päästä kokouspäivästä, varsinaista kokouspäivää
laskentaan lukuun ottamatta.
Sivistyslautakunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Kokouspäivä on
pääsääntöisesti kuukauden 4. tiistai. Pöytäkirja on nähtävillä koulutoimistossa lautakunnan
kokousta seuraavasta neljännestä arkipäivästä alkaen. Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä
viranhaltijain toimipisteessä päätöstä seuraavana maanantaina.
Tekninen lautakunta pitää kokouksensa pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä
keskiviikkona klo 18 Virolahdella tai Miehikkälässä. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kokousta seuraavan viikon keskiviikkona Virolahden teknisessä toimistossa klo 9-15.
Viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä päätöspäivänä teknisessä toimistossa.
Rakennuslautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden 3. tiistaina klo 18 Virolahden tai
Miehikkälän kunnanvirastolla. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kokouspäivän jälkeisenä tiistaina
viraston aukioloaikana Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa ja kopio pöytäkirjasta
pidetään nähtävillä yllä mainittuna päivänä Miehikkälän kunnanvirastolla. Julkipantavien
asiakirjojen julkipanopäivä on kokouspäivän jälkeinen tiistai. Julkipanoilmoitus pidetään
nähtävillä Virolahden kunnan ilmoitustaululla ja kopio Miehikkälän kunnan ilmoitustaululla.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää kokouksensa pääsääntöisesti kuukauden 4. torstaina
klo 18 vuorotelleen Miehikkälässä ja Virolahdella. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kokousta seuraavan viikon perjantaina klo 9 – 15 Miehikkälän sosiaali- ja terveystoimistossa
kunnanvirastossa. Julkiset viranhaltijapäätöspöytäkirjat ovat nähtävillä joka maanantai
viranhaltijan toimipisteessä.
Haminan lupavaliokunta kokoontuu pääsääntöisesti tiistaina 16.1., 20.2., 27.3., 24.4., 22.5.,
19.6., 28.8., 25.9., 30.10., 20.11. ja 13.12. klo 17. Pöytäkirja julkaistaan siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen tarkastamisen jälkeen Haminan kaupungin
verkkosivuilla kokouspäivää seuraavana perjantaina, jos kokouspäivä on tiistai. Muuten
pöytäkirja julkaistaan kolmen arkipäivän kuluttua kokouksesta.
Kesäaikana kunnanhallitus ja lautakunnat saattavat kokoontua edellä ilmoitettua harvemmin.
Mikäli nähtävilläolopäivänä virasto on suljettu, siirtyy nähtävilläolo seuraavaan arkipäivään.
Mikäli pöytäkirja sisältää salassa pidettäviä tietoja, sitä ei niiltä osin pidetä yleisesti nähtävänä.
Esityslistoja ja pöytäkirjoja voi lukea myös internetistä www.miehikkala.fi, www.virolahti.fi,
www.hamina.fi.
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