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Luonnos hallituksen esitykseksi julkisista kuulutuksista annetun lain
kumoamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Yleiset kommentit esitysluonnoksesta
Tähän voitte halutessanne kirjoittaa saatteen lausunnolle
KEHA-keskus kannattaa lakia julkisista kuulutuksista kumoamista vanhentuneena.
Yleiset kommentit esitysluonnoksesta
Esitysluonnos on selkeä ja liittymät muihin erityislakeihin on tunnistettu.

Julkisista kuulutuksista annetun lain kumoaminen (1. lakiehdotus)
Onko näkemyksenne mukaan tarvetta erilliselle kuulutusmenettelylle (hallintolain 62 a §) vai voitaisiinko
julkisissa kuulutuksissa noudattaa yleistiedoksiannosta säädettyä menettelyä (hallintolain 62 §)?
Erilliselle kuulutusmenettelylle voi olla tarvetta. Viranomaisen verkkosivulla kuuluttaminen on tätä
päivää ja kuuluttamisessa olisi hyvä hyödyntää suomi.fi palvelua, jota voi myös kohdentaa rajatulle
kohderyhmälle.
Kuulutuslain kumoamisen myötä ehdotetaan poistettavaksi muussa lainsäädännössä olevat viittaukset
viranomaisen ilmoitustauluihin niiltä osin kuin on kyse kuulutuslain tarkoittamasta ilmoitustaululla
ilmoittamisesta. Mikä on näkemyksenne tästä?
Fyysisistä ilmoitustauluista on aiheellista luopua. Tiedottaminen voidaan hoitaa tietoverkoissa ja
tarvittaessa sanomalehdissä. Tieto on saavutettavissa ja käytettävissä nopeammin tietoverkossa
kuin tulemalla viranomaisen tiloihin katsomaan ilmoituksia.

Ehdotetut muutokset hallintolakiin (2. lakiehdotus)
Kommenttinne yleistiedoksiantomenettelyä koskevaan säännökseen ehdotetuista muutoksista
(hallintolain 62 §)
Muutos on kannatettava ja siinä on todettu miten mahdollisia henkilötietoja käsitellään. Tähän olisi
hyvä lisätä viittaus tulevaan EU tietosuojadirektiiviin.
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Kommenttinne julkisia kuulutuksia koskevasta säännöksestä (hallintolain 62 a §)
Kuuluttamista virallisessa lehdessä ei pidetä tarpeellisena. Paperisen virallisen lehden käyttö on
vähentynyt ja potentiaalinen lukijakunta pienentynyt. Virallisessa lehdessä julkaistut kuulutukset
eivät saavuta kohderyhmää.

Esityksessä ehdotetaan tarkistettavaksi kuulutuslakiin, julkisiin kuulutuksiin sekä
viranomaisen ilmoitustauluihin liittyvät viittaukset muussa lainsäädännössä.
Kommenttinne muista luonnoksen lakiehdotuksista (3-18)
3. laki asevelvollisuuslain 15 §:n muuttamisesta
4. laki kaivoslain muuttamisesta
5. laki kolttalain 50 §:n muuttamisesta
6. laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
7. laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 8 a §:n
muuttamisesta
8. laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
9. laki pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetun lain 4 §:n muuttamisesta
10. laki tulvariskien hallinnasta annetun lain 17 ja 18 §:n muuttamisesta
11. laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 104 b §:n
muuttamisesta
12. laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 15 ja 17 §:n muuttamisesta
13. laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 13 ja 17 §:n muuttamisesta
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14. laki luonnonsuojelulain muuttamisesta
15. laki maa-aineslain muuttamisesta
16. laki maantielain 108 §:n muuttamisesta
17. laki vaalilain muuttamisesta
18. laki ydinenergialain 23 §:n muuttamisesta
-

Muut kommentit
Voitte kirjoittaa tähän mahdolliset muut kommentit esitysluonnoksesta
KEHA-keskus kannattaa sähköisen asioinnin lisäämistä ja tällä tavalla tiedon saannin parantamista ja
nopeuttamista erityisesti heille, joita asia koskee. Tiedottaminen on tärkeää niistä muutoksista, jotka
koskevat kansalaisia. Menettelytavat pitäisivät olla yhdenmukaisia valtion, tulevien maakuntien
kuntien/kaupunkien osalta.
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