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ADRESSIEN JA MIELIPITEEN ILMAISUJEN KÄSITTELY

 Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia asioiden 
valmistelussa edistetään mm. kuntalain 27 §:n nojalla tiedotta-
malla kunnan asioista ja järjestämällä kuulemistilaisuuksia, sel-

  vittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksen tekoa, järjes-
  tämällä yhteistyötä kunnan tehtävien hoitamisessa ja avustamalla 
 asukkaiden oma-aloitteista asioiden hoitoa, valmistelua ja suun-
  nittelua.

  Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimin-
  taa koskevissa asioissa ja aloitteen tekijälle on ilmoitettava 
  aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet, 28 §.

  Asukkaille on tiedotettava kunnassa vireillä olevista asioista,
  niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä
  ratkaisuista ja niiden vaikutuksista.  Tulee myös tiedottaa, millä
  tavoin asioista voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä valmisteli-
  joille ja päättäjille, 29 §.

 Edellä mainitut kuntalain säännökset korostavat avoimuutta ja
 vuorovaikutusta valmisteltaessa kunnan asukkaita koskevia
  yhteisiä asioita.

Kuntalaissa ei mainita erikseen adressia, joka on eräs tapa 
  ilmaista mielipide jonkin asian puolesta tai sitä vastaan.

 Adressin esilläpitämisestä toimielimen tiloissa päättää tulos-
                                       alueen päällikkö ja lupa annetaan kun

 •  adressissa on esittäjän/ensimmäisen allekirjoittajan nimi
    yhteystietoineen
 •  adressi liittyy toimielimessä valmistelussa tai käsittelyssä
     olevaan asiaan
 •  adressin sisältö ja kieliasu on asiallinen
  •  adressin esilläpidolle on sopiva paikka valmiina tai helposti
    järjestettävissä

•  toimielimen normaali työ ei häiriinny esilläpidon vuoksi.

 Esilläpitoaika on enintään yksi kuukausi.  Pääsääntöisesti vain
 yhdelle adressille/aihepiiri annetaan lupa kerrallaan.  Luvan
 saajalle tulee ilmoittaa, ettei kaupunki valvo tai ota 
  vastuuta adressin säilymisestä.
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Mikäli adressin laatija esittää, tulee adressi mahdollisuuksien
mukaan ottaa sen tarkoittaman asiakäsittelyn liitteeksi toimi-
elimessä.

Mielipiteen ilmaisun julkituonnissa noudatetaan soveltuvin osin
mitä edellä on adressin osalta todettu.
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