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108/03/2012

Asia Lausunto kunnasta valittavien lautamiesten lukumäärästä

 Lain käräjäoikeuden lautamiehistä 3 §:n (22.2.2019/2011) mukaan kä-
rä jä oi keu den lautamiesten lukumäärän vahvistaa Tuo mio is tuin vi ras to.
Jokaisesta kunnasta on kuitenkin valittava vähintään yksi lautamies.
Ennen lautamiesten määrän vahvistamista tai muuttamista
käräjäoikeudelle ja käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvalle kunnalle on
varattava tilaisuus antaa asiasta lausunto.

 Keski-Suomen käräjäoikeuden laamanni on 29.3.2021 säh kö pos tit se
varannut Kes ki-Suo men käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluville kunnille
ti lai suu den lausunnon antamiseen kunnasta valittavien lautamiesten lu-
ku mää rän osalta.  Lausunto tulee toimittaa 16.4.2021 mennessä

 Käräjäoikeuden käsityksen mukaan tarvetta lautamiesten lu ku mää rän
kasvattamiselle nykyisestä ei ole.

Päätös Kyyjärven kunta on käräjäoikeuden kanssa samaa mieltä, ettei tarvetta
lautamiesten lukumäärän kasvattamiselle nykyisestä ole olemassa.

Päiväys ja allekirjoitus 31.3.2021

 Tiina Pelkonen
Kunnanjohtaja
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OIKAISUVAATIMUSOHJE

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään,
osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax:

Kyyjärven kunnanhallitus
 Kivirannantie 4
 43700 Kyyjärvi

Email kirjaamo@kyyjarvi.fi
 (kirjaamo avoinna arkisin ma-pe klo 9-14)
 Vaihde 044 459 7111

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa
tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Kyyjärven kunnan kirjaamon määräajan viimeisenä päivänä
ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun pöytäkirja tai
viranhaltijapäätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.   

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

päätös, johon haetaan muutosta

miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos
oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.

Päätös on ____/____ viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon/ilmoitustaululle.

Päätös on lähetetty tiedoksi kirjeellä ____/____20___                                Asianosainen

Sähköpostitse ___/____20___

luovutettu asianosaiselle              

Paikka ___/___20__     

  Tiedoksiantajan allekirjoitus  Vastaanottajan allekirjoitus           

31   3

 31     3          21

mailto:kirjaamo@kyyjarvi.fi

