
Asikkalan kunta Viranhaltijapäätös 
 
 
Kunnanjohtaja 03.11.2021 § 15/2021 

 
 
Kunnanviraston poikkeavat aukioloajat 4.-12.11.2021  
  
 
Selostus   Asikkalan kunnanvirasto on tällä hetkellä avoinna maanantaista-

torstaihin klo 9-15 ja perjantaisin klo 9-14. 
 
 Aukioloaikoja joudutaan lyhentämään tilapäisen henkilöstövajeen 

vuoksi 4.-12.11.2021 väliselle ajalle, jotta välttämättömät 
palvelutehtävät saadaan hoidetuksi. Lyhennettyjen aukioloaikojen 
aikana etsitään ratkaisu palauttaa aukioloajat normaaleiksi.   

 
Toimivallan peruste  Asikkalan kunnan hallintosääntö 24 § Kunnanjohtajan tehtävät ja 

toimivalta, kohta 5 
 
Päätös Päätän, että kunnanvirasto on 4.-12.11.2021 välisenä aikana auki 

maanantaista perjantaihin klo 9-12. 
 
 
 

Ikola-Norrbacka Rinna 
Kunnanjohtaja 

 
Nähtävilläolo Päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa, www.asikkala.fi, 

3.11.2021. 
 
Lisätietoja Kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka 
 puh. 044 778 0210, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.f 
 
 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 
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 välittö-
mästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 

 

• kunnan jäsen. 
 

Oikaisuvaatimusaika 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Asikkalan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen 
kirjaamon aukioloajan päättymistä.  
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Kunnanjohtaja 03.11.2021 § 15/2021 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua 
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  

 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytä-
kirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on py-
häpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuk-
sen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kunnanhallitus 

 
Kirjaamon yhteystiedot: 

 
Postiosoite: PL 6, 17201 Vääksy    
Käyntiosoite: Rusthollintie 2, 17200 Vääksy  
Sähköpostiosoite: kirjaamo(a)asikkala.fi  
Faksinumero: (03) 888 6268   

 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15. 

 

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 il-
moittamaan myös sähköpostiosoite. 
 


