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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
Oikeusministeriö on pyytänyt liikenne- ja viestintäministeriöltä lausuntoa hallituksen esityksen
luonnoksesta julkisista kuulutuksista annetun lain kumoamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi laki julkisista kuulutuksista vanhentuneena ja lisättäväksi
julkista kuuluttamista koskeva yleissäännös hallintolakiin. Samalla tarkistettaisiin julkisista
kuulutuksista annettuun lakiin sekä julkisiin kuulutuksiin kohdistuvat viittaukset muussa
lainsäädännössä.
Yleiset kommentit esitysluonnoksesta
Liikenne- ja viestintäministeriö kiittää mahdollisuudesta lausua mahdolliset kantansa. Liikenne- ja
viestintäministeriö kannattaa ehdotettua uudistusta ja sille asetettuja tavoitteita selkeyttää ja
ajantasaistaa julkisia kuulutuksia koskevat menettelysäännökset ja puoltaa uudistusta lausunnossa
ilmenevin muutoksin.

Lausunnolla olevalla hallituksen esityksellä ehdotetaan muutettaviksi kahta ministeriön
hallinnonalan lakia:
- laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta, ja
- laki maantielain 108 §:n muuttamisesta.

Liikenne- ja viestintäministeriö katsoo, että kyseiset muutokset olisi sisällytettävä liikenne- ja
viestintäministeriössä valmisteltavana olevaan maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa koskevaan
hallituksen esitykseen laiksi maantielain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta, johon edellä
mainitut
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lait sisältyvät. Liikenne- ja viestintäministeriön hallituksen esityksen luonnos on lähetetty lausunnolle
lausuntopalvelu.fi -portaalin kautta. Lausuntoaika alkoi 21.2.2018 ja päättyy 9.3.2018
(LVM/1770/03/2016).

Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö katsoo, että oikeusministeriön uudistuksen myötä tulisi
muuttaa myös ratalain (110/2207) 95 §:ää, joka vastaa maantielain 108 §:ää. Kyseistä muutosta ei
ehdoteta lausunnolla olevassa oikeusministeriön luonnoksessa hallituksen esitykseksi. Liikenne- ja
viestintäministeriö katsoo, että myös kyseinen muutos olisi sisällytettävä liikenne- ja
viestintäministeriön maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa koskevaan hallituksen esitykseen.

Täten liikenne- ja viestintäministeriö katsoo, että ajoneuvojen siirtämisestä annettua lakia,
maantielakia tai ratalakia ei tarvitsisi sisällyttää oikeusministeriön lausunnolla olevan hallituksen
esityksen liitännäislakeihin. Rinnakkaisista muutosehdotuksista tulee kuitenkin mainita
asianmukaisella tavalla myös oikeusministeriön hallituksen esityksen luonnoksessa riippuvuus
muista esityksistä -osiossa. Liikenne- ja viestintäministeriö tulee kirjaamaan julkisia kuulutuksia
koskevan uudistuksen myös valmistelemaansa hallituksen esitykseen vaadituin osin.
Oikeusministeriö voi lausua mahdolliset kantansa hallituksen esityksestä laiksi maantielain ja eräiden
muiden lakien muuttamisesta 9.3.2018 mennessä liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyynnön
mukaisesti.

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 §)?
Kuulutuslain kumoamisen myötä ehdotetaan poistettavaksi muussa lainsäädännössä olevat viittaukset
viranomaisen ilmoitustauluihin niiltä osin kuin on kyse kuulutuslain tarkoittamasta ilmoitustaululla
ilmoittamisesta. Mikä on näkemyksenne tästä?
-

Ehdotetut muutokset hallintolakiin (2. lakiehdotus)
Kommenttinne yleistiedoksiantomenettelyä koskevaan säännökseen ehdotetuista muutoksista
(hallintolain 62 §)
Kommenttinne julkisia kuulutuksia koskevasta säännöksestä (hallintolain 62 a §)
-

Esityksessä ehdotetaan tarkistettavaksi kuulutuslakiin, julkisiin kuulutuksiin sekä
viranomaisen ilmoitustauluihin liittyvät viittaukset muussa lainsäädännössä.
Kommenttinne muista luonnoksen lakiehdotuksista (3-18)
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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
14. laki luonnonsuojelulain muuttamisesta
15. laki maa-aineslain muuttamisesta
16. laki maantielain 108 §:n muuttamisesta
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17. laki vaalilain muuttamisesta
18. laki ydinenergialain 23 §:n muuttamisesta
-

Muut kommentit
Voitte kirjoittaa tähän mahdolliset muut kommentit esitysluonnoksesta
-

Kulmala Saara
Liikenne- ja viestintäministeriö
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