
   
Kunnanhallituksen ja lautakuntien kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen  
v. 2017: 

 
Miehikkälän kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden 2. ja 4. maanantai klo 19 kunnanvi-
rastossa. Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa kokousta seuraavan viikon tiistaina klo 9-15.  
Julkiset viranhaltijapäätökset sekä kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset pidetään yleisesti nähtävänä päätöstä 
seuraavan viikon tiistaina kunnanvirastossa paitsi museonjohtajan päätöspöytäkirjat, jotka ovat nähtävänä museotoi-
mistossa.   
 
Virolahden kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti kunkin kuukauden 2. ja 4. maanantai klo 16 al-
kaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa kunnantalolla.  Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla ko-
kousta 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.  
 
Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen kunkin kuukauden 
viimeisenä työpäivänä kunnanvirastossa Miehikkälässä klo 9-15 ja Virolahdella 8-16. 
 
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 teknises-
sä toimistossa klo 9-15.  Viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä päätöspäivänä teknisessä toimistossa.   
 
Rakennuslautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden 3. tiistaina klo 18 Virolahden tai Miehikkälän kunnanvi-
rastolla.  Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokouspäivän jälkeisenä tiistaina viraston aukioloaikana Virolahden 
kunnan rakennusvalvontatoimistossa ja kopio pöytäkirjasta Miehikkälän kunnanvirastolla. Lautakunnan tekemien lu-
papäätösten julkipanoilmoitukset asetetaan nähtäville kokouspäivän jälkeisenä tiistaina Virolahden kunnan ilmoitus-
taululle ja kopiot Miehikkälän kunnan ilmoitustaululle. Viranhaltijoiden lupapäätösten julkipanoilmoitukset asetetaan 
nähtäville tiistaisin ja torstaisin Virolahden kunnan ilmoitustaululle ja lisäksi Miehikkälän kuntaa koskevien julkipanoil-
moitusten kopiot Miehikkälän kunnan ilmoitustaululle. Muut viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä maanantaisin toimis-
ton aukioloaikana Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa.  
 
Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää kokouksensa pääsääntöisesti kuukauden 4. torstaina klo 18 vuorotelleen Mie-
hikkälässä ja Virolahdella. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon perjantaina klo 9 – 15 
Miehikkälän sosiaali- ja terveystoimistossa kunnanvirastossa. Julkiset viranhaltijapäätöspöytäkirjat on nähtävillä joka 
maanantai viranhaltijan toimipisteessä.  
 
Haminan ympäristölautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden 1. tiistai klo 17. Pöytäkirja on nähtävänä 3. 
arkipäivänä kokouksen jälkeen klo 8 - 16 asianhallinnassa Raatihuoneella, os. Raatihuoneentori 1 sekä Miehikkälän ja 
Virolahden kunnantaloilla. Viranhaltijapäätöspöytäkirjat ovat nähtävänä päätöspäivää seuraavana perjantaina raken-
nusvalvonnassa, os. Puistokatu 2, 1 krs. Hamina.  
 
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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