Sivistyslautakunta

§ 10

12.10.2021

SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN AIKA JA PAIKKA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN,
PÖYTÄKIRJAN JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN
NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN 1.8.2021 - 31.5.2025
Sivltk 12.10.2021 § 10
Toholammin kunnan hallintosäännön 16 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Toimielin voi päättää myös kokouksen pitämisestä sähköisesti etäkokouksena. Kokousajoista päätetään vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.Puheenjohtaja voi
perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
Hallintosäännön 17 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on
mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian
kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä,
tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset
toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät
erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa
on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.
Lautakunnan kokouskutsu lähetetään neljä (4) päivää ennen kokousta.
Hallintosäännön 27 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi erikseen valittua sivistyslautakunnan
jäsentä ennen kokouskutsussa ilmoitettua nähtävilläolopäivää. Sivistyslautakunta on kokouksessaan 11.5.2021 § 23 päättänyt ottaa käyttöön pöytäkirjojen sähköisen allekirjoittamisen Visma Sign -palvelulla.
Kuntalain 140 §:n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä yleisessä tietoverkossa (kunnan verkkosivuilla), jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
Sivistyslautakunnan kokouksista pidetty pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti
viimeistään toisena arkipäivänä kokouksesta. Tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen viedään kolmantena arkipäivänä kokouksesta nähtäväksi kunnan verkkosivuille.
Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset saatetaan tiedoksi
päätösluettelona sivistyslautakunnan kokoukseen. Julkiset viranhaltijapäätökset, joihin muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella, julkaistaan välittömästi päätöksenteon jälkeen kunnan verkkosivuilla. Ne ovat luettavissa
muutoksenhakuajan verkkosivuilla.

Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta päättää kokoontua tarpeen mukaan pääsääntöisesti tiistaisin klo 17 alkaen kunnantalolla.
Pöytäkirja tarkastetaan Visma Sign -palvelussa toisena arkipäivänä kokouksesta (pääsääntöisesti torstaisin). Tarkastettu pöytäkirjan julkaistaan
kolmantena arkipäivänä kokouksesta (pääsääntöisesti perjantaisin) kunnan
verkkosivuilla.
Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset saatetaan tiedoksi
päätösluettelona sivistyslautakunnan kokoukseen. Julkiset viranhaltijapäätökset, joihin muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella, julkaistaan välittömästi päätöksenteon jälkeen kunnan verkkosivuille muutoksenhakuajaksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Sivistyslautakunnan jäsen Iida Nylander poistui klo 18.30 tämän asian
käsittelyn jälkeen.
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