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Arviomuistio julkisista kuulutuksista annetun lain (34/1925)
uudistamistarpeista
Lausuntopyynnön kysymykset
1. Tähän voitte halutessanne kirjoittaa saatteen lausunnollenne tai yleisiä kommentteja arviomuistiosta
Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa kuulutusmenettelyä toteutetaan lähinnä
ympäristöluvituksessa. Ympäristöluvat -vastuualue on lausunut asiassa siltä osin, kuin kysymys
lähinnä vesilaissa (VL) ja ympäristönsuojelulaissa (YSL) säädetystä kuulemismenettelystä.

2. Arviomuistiossa katsotaan, että laki julkisista kuulutuksista sekä asetus julkisista kuulutuksista annetun
lain soveltamisesta tulisi kumota vanhentuneena.
Kannatan yllä esitettyä
Mahdolliset lisäkommenttinne:
3. Arviomuistiossa todetaan, että kuntien ja maakuntien kuulutusten osalta erityislainsäädännön
viittaukset kuulutuslakiin olisi mahdollista muuttaa viittauksiksi kuntalakiin ja maakuntalakiin. Miltä osin
arvioitte olevan edelleen tarvetta kuulutusmenettelyä koskevalle sääntelylle, kun otetaan huomioon
maakunta- ja aluehallintouudistuksen tehtäväsiirrot sekä kuntalain ja maakuntalakiesityksen säännökset
kuulutusmenettelystä?
Tarve pysyy samana (VL ja YSL). Sääntelyä olisi kuitenkin yksinkertaistettava.
4. Olisiko valtion ja muiden viranomaisten kuulutuksista mahdollista erityislainsäädännössä joltain osin
luopua ottaen huomioon hallintolain 41 § koskien vaikutusmahdollisuuksien varaamista sekä 62 §
yleistiedoksiannosta?
Pääsääntöisesti ei voida, mutta vähäisiä poikkeuksia voi olla (esimerkiksi jotkin VL:n mukaiset
alitusasiat)
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5. Mikäli katsotte, että edelleen on tarvetta kuulutusmenettelyä koskevalle säännökselle (kuntalain ja
maakuntalain lisäksi), tulisiko tästä käsityksenne mukaan säätää kussakin erityislaissa, jossa
kuulutusvelvollisuus perustetaan, vai yleislaissa?
Molemmille on tarve.
6. Jos katsotte, että valtion viranomaisia ja muita viranomaisia koskevasta kuulutusmenettelystä pitäisi
säätää yleislaissa, kuten hallintolaissa, miltä osin kuulutusmenettelystä olisi yleissäännöksessä tarpeen
säätää?
Ei tässä vaiheessa kommentoitavaa.
7. Arviomuistion liitteisiin on listattu julkisista kuulutuksista annettuun lakiin suoraan viittaavat
säännökset sekä säännökset, joissa säädetään kuuluttamisesta kuulutuslain tarkoittamassa merkityksessä
ja ilmoitustauluilla tiedottamisesta. Liitteessä 1 säädökset on myös listattu vastuuministeriöittäin.
Erityislainsäädännössä on runsaasti säännöksiä, jotka poikkeavat kuulutuslaista tai jotka ovat
kuulutuslakia täydentäviä. Onko hallinnonalanne erityislainsäädäntöä tarpeen tarkistaa tai arvioida, miltä
osin täydentävälle tai poikkeavalle sääntelylle on edelleen tarvetta?
Erityisesti sähköisen asioinnin käyttöönoton seurauksena on tarpeen tarkistaa erityislainsäädäntöä
eli ympäristönsuojelulakia ja vesilakia.
8. Onko teillä lausuttavaa arviomuistiossa esitettyihin kuuluttamiseen liittyviin tietosuoja- ja
julkisuusnäkökohtiin?
Arviomuistiossa esitetyn lisäksi on muita salassa pidettäviä tietoja (esim. julkisuuslain (621/1999) 24
§:n 1 momentin 14) kohta)
9. Onko teillä muuta lausuttavaa arviomuistioon liittyen?
Sääntelytarve voi olla tarpeen selvittää myös niitä verrattain harvinaisia tapauksia varten, joissa hakemusasiakirjat voivat olla salassa pidettäviä ja myös asiassa annettava päätös voi olla kokonaisuudessaan salassa pidettävä.
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