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PYHTÄÄN KUNTA
TOIMINTA VUONNA 2022
Kunnanvirasto
Puh. (05) 4601 5600, kirjaamo@pyhtaa.fi, www.pyhtaa.fi,
osoite Motellikuja 4, 49220 Siltakylä. Toimisto avoinna arkipäivisin klo 8-15.45. Koronatilanteen niin vaatiessa
kunnanvirasto palvelee etänä ja erillisellä ajanvarauksella.
Kunnanhallituksen, kunnanvaltuuston, hyvinvointilautakunnan ja tekniikkalautakunnan pöytäkirjat pidetään nähtävillä kokousviikon torstaina. Valvontajaoston pöytäkirjat pidetään nähtävillä kokousviikkoa
seuraavan viikon keskiviikkona. Pöytäkirjat ovat nähtävillä kunnan kotisivuilla.
Viranhaltijapäätökset, joissa on yleinen oikaisuvaatimusoikeus, pidetään nähtävillä oikaisuvaatimusajan
kunnan kotisivuilla sekä kunnanvirastolla. Rehtorin ja vararehtorin päätökset pidetään nähtävillä vain tietoverkossa. Juhlapyhän sattuessa nähtäville pano tapahtuu seuraavana arkipäivänä.
Luettelo päätetyistä rakennusluvista julkaistaan kunnan ilmoitustaululla päätöspäivää seuraavana perjantaina. Rakennustarkastaja puh. 044 767 6831, tavattavissa ajanvarauksella.
Kymsote eli Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä.
- Vaihteen numero puh. 05 220 51.
- Pyhtään terveysasema p. (05) 220 2015, tekstiviestiperuutus +358 50 902 4023
- Pyhtään hammashoitola p. (05) 220 2203, tekstiviestiperuutus +358 50 902 4022
Kaikki Kymsoteen siirtyneet palvelut löytyvät osoitteesta www.kymsote.fi.
SIVUVASTAANOTOT
Maaseutupalvelut
- Haminan Maaseutupalvelut (Puistokatu 2, 49400 Hamina) maaseutupalvelut@hamina.fi
- maaseutusihteeri Kirsi Iivonen puh. 040 1243315 tai kirsi.iivonen@hamina.fi
- www.hamina.fi/yrittajalle/yrittajana-haminassa/maaseutupalvelut
- asiointi maaseutupalveluissa puhelimitse, sähköpostitse tai ajanvarauksella
- Lomituspalvelut: Etelä-Suomen lomituspalvelut: www.sysma.fi/yleista-maatalouslomituksesta
Kuluttajaneuvonta
- valtakunnallinen puh. suomenkielisille 029 505 3050 (ma, ti, ke, pe klo 9–12, to 12–15)
- verkkopalveluosoite: www.kuluttajaneuvonta.fi
Sosiaaliasiamies
- tavattavissa sopimuksen mukaan Siltakylän palvelukeskuksessa
- puh. 040 728 7313 (ma klo 12–15 ja ti, ke, to klo 9-11)

Edunvalvonta
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Kymenlaakson oikeusaputoimisto, Kotkan toimipiste Vuorikatu 5 C1, Kotka
Ajanvaraus puh. 029 566 0280

Ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto
- Ympäristöpalveluiden toimintayksikkö (Kotkantie 6, 48200 Kotka)
- toimisto puh. 05 234 4810, ymparistokeskus@kotka.fi tai ymparistoterveys@kotka.fi
- henkilöstö löytyy osoitteesta https://www.kotka.fi/asuminen-jaymparisto/ymparistoterveydenhuolto/
- kunnaneläinlääkärit (Alatie 108E, 49200 Heinlahti)
- päivystävä eläinlääkäri puh. 0600 14499
Siltakylässä 26.1.2022
Pyhtään kunnanhallitus
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PYTTIS KOMMUN
VERKSAMHET ÅR 2022
Kommunbyrån
Telefon (05) 4601 5600, kirjaamo@pyhtaa.fi, www.pyhtaa.fi, adress Motellikuja 4, 49220 Broby. Öppet
vardagar kl. 8-15.45. Om koronasituationen så kräver betjänar kommunbyrån på distans och på tidsbeställning.
Kommunstyrelsens, fullmäktiges, välfärdsnämndens och tekniknämndens protokoll hålls framlagda för
allmänheten mötesveckans torsdag. Tillsynssektionens protokoll hålls framlagt för allmänheten på onsdagen efter mötesveckan. Alla protokoll finns utlagda på kommunens webbsidor.
De tjänsteinnehavarbeslut mot vilka man kan begära allmänt rättelseyrkande finns till påseende under
rättelseyrkandetiden på kommunens webbsidor och på kommunbyrån. Rektors och vice rektors beslut
finns till påseende endast på internetsidorna. Ifall av helg är besluten framlagda närmast påföljande vardag.
Förteckningen över beviljade byggnadstillstånd publiceras på kommunens anslagstavla följande fredag efter
beslutsdagen. Byggnadsinspektör tel. 044 767 6831, anträffbar på tidsbeställning.
Kymsote
Telefonväxeln tel. 05 22051, www.kymsote.fi
Pyttis hälsocentral tel. (05) 220 2015, SMS-avbokning +358 50 902 4023
Pyttis tandvård tel. (05) 220 2203, SMS-avbokning +358 50 902 4022
FILIALMOTTAGNINGAR
Landsbygdstjänster
- Fredrikshamns Landsbygdstjänster (Puistokatu 2, 49400 Hamina) maaseutupalvelut@hamina.fi
- landsbygdssekreterare Kirsi Iivonen tel. 040 1243315 eller kirsi.iivonen@hamina.fi
- www.hamina.fi/yrittajalle/yrittajana-haminassa/maaseutupalvelut
- kundbetjäning hos landsbygdstjänsterna via telefon, e-post eller tidsbeställning
- Avbrytningstjänster: Södra Finlands avbrytningstjänster: www.sysma.fi/yleistamaatalouslomituksesta
Konsumentrådgivning
- 029 505 3030 (måndag–onsdag, fredag 9–12, torsdag 12–15 lna/msa).
- nättjänstadressen på svenska: www.kkv.fi/sv/konsumentradgivning
Socialombudsmannen
- anträffbar enligt överenskommelse i Broby servicecentral
- tel. 040 728 7313 (måndag kl. 12-15 och tisdag-torsdag kl. 9-11)
Skuldrådgivaren och intressebevakning

Da 6/2022
26.1.-27.2.2022
- Kymmenedalens rättshjälpsbyrå (Vuorikatu 5, 48200 Kotka)
- tidsbeställning och telefonrådgivning, vardagar kl. 8-16.15 tel. 029 566 0250

Miljöhälsovård
- Miljönämnden i Kotka (Kotkantie 6, 48200 Kotka)
- byrå tel. 05 234 4810, ymparistokeskus@kotka.fi eller ymparistoterveys@kotka.fi
- personalen finns på https://www.kotka.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistoterveydenhuolto/
- kommunveterinärer (Nervägen 108 E, 49200 Heinlax), jourhavande veterinär tel. 0600 14499
Broby 26.1.2022
Pyttis kommunstyrelse

