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Kuntayhtymän viralliset ilmoitustaulut sijaitsevat hallintokeskuksella
(Pohjolankatu 21) ja ympäristö- ja terveysvalvontapalveluiden
vastuualueen Iisalmen toimipisteessä (Riistakatu 5 B). Kuulutukset
ovat julkipanoajan nähtävänä ilmoitustaululla sekä internetsivuilla.
Ympäristö- ja terveysvalvontapalveluiden ilmoitukset sekä valtuuston
kokousilmoitukset on ilmoitustaulun lisäksi julkaistu myös
jäsenkuntien alueella ilmestyvissä lehdissä Iisalmen Sanomissa,
Kiuruvesi -lehdessä sekä Miilussa.
Uuden kuntalain § 108 tullessa voimaan 1.6.2017 alkaen:
"Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä
tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu sekä tarpeen niin vaatiessa muulla kunnan päättämällä
tavalla.”
Ilmoituksilla tarkoitetaan nk. virallisia kuulutuksia, joita lainsäädäntö
edellyttää sekä yleisellä tietoverkolla kunnan internetsivua. Mm.
viranhaltijalain § 4 edellyttää haettavana olevasta virasta
kuuluttamista Kuntalain 108 § mukaisesti.
Ympäristönsuojelulain 8. luvun 85 §:n mukaan tieto
ympäristölupapäätöksestä on viipymättä julkaistava toiminnan
sijaintikunnassa ja muussa kunnassa, jossa toiminnan vaikutukset
saattavat ilmetä. Tieto päätöksestä on lisäksi julkaistava ainakin
yhdessä toiminnan vaikutusalueella yleisesti leviävässä
sanomalehdessä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on
julkaistava antamansa päätös internetsivuillaan mahdollisuuksien
mukaan.
Kuntayhtymä voi myös yleisen tietoverkon käytön ohella päättää
myös muusta ilmoitustavasta. Esimerkiksi ammattihenkilöstöä
haettaessa hakuilmoitus voidaan kohdistaa oikealle kohderyhmälle
ammattilehteen pantavalla ilmoituksella. Uuden lain perusteella
kuntayhtymä voi melko vapaasti valita erilaiset tiedotustapansa,
kunhan kaikki viralliset ilmoitukset julkaistaan yleisessä
tietoverkossa.
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Hallintokeskuksessa ja ympäristöpalveluiden toimipisteessä olevista
virallisista ilmoitustauluista voidaan luopua omien ilmoitusten osalta.
Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset julkaistaan sähköisen
ilmoitustaulun lisäksi myös kuntien ilmoitustauluilla.
Valmistelijan päätösehdotus:
Yhtymähallitus päättää, että viralliset, lakiin tai asetukseen
perustuvat kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan kuntayhtymän
virallisessa ilmoituskanavassa, joka on yleinen tietoverkko eli
internetsivu osoitteessa:
www.ylasavonsote.fi.
Hallintokeskuksessa ja ympäristö- ja terveysvalvontapalveluiden
toimipisteessä olevista ilmoitustauluista luovutaan.
Internetsivun lisäksi ilmoitukset julkaistaan myös
- harkinnan mukaan paikallislehdissä
- viran ja tehtävänhakuilmoitukset kuntarekry -verkkopalvelussa sekä
harkinnan mukaan muissa sanomalehdissä ja ammattijulkaisuissa
sekä sosiaalisen median kanavissa
- ympäristönsuojelulaissa ja maa-aineslaissa kunnissa julkaistaviksi
säädetyt ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan lisäksi toiminnan
sijaintikunnan ilmoitustaululla.
PoSote vaikutusten arviointi:
Ei vaikutusta.
Toimitusjohtajan päätösehdotus:
Hyväksytään valmistelijan esityksen mukaisesti.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Otteen oikeaksi todistaa
Iisalmessa 23.8.2017
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