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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
Yleiset kommentit esitysluonnoksesta
-

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 §)
-
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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
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto esittää, että kaivoslain 40 §:stä, 58 §:n 6 momentista, 74 §:n 3
momentista ja 75 §:n 3 momentista poistetaan sanomalehdessä ilmoittamista koskevat hallintolain
62 a §:stä poikkeavat säännökset. Tämä poistaisi kaivoslaista samaa asiaa säätävät keskenään
ristiriitaiset säännökset ja yhdenmukaistaisi hallituksen esityksen tavoitteiden mukaisesti erityislaissa
olevat poikkeavat menettelysäännökset vastaamaan hallintolain 62 a §:n menettelyä.
Perustelut:
Esityksen mukaan kaivoslain 57 § (lupapäätöksen antaminen) muutettaisiin muotoon, jossa
päätökset on annettava tiedoksi julkisella kuulutuksella siten kuin hallintolain 62 a §:ssä säädetään.
62 a § sisältää myös sanomalehti-ilmoittamista koskevan säännöksen. Kaivoslain 58 § koskee samaa
asiaa eli päätöksestä tiedottamista, mutta ko. pykälässä on 62 a §:stä poikkeava säännös
sanomalehdessä ilmoittamisesta. Lupapäätöksen tiedoksiannosta olisi kaivoslaissa kaksi toisistaan
poikkeavaa pykälää.
Kaivoslain 74 §:n 1 momentin (luvansiirtoa koskevan päätöksen antaminen) ja 75 §:n 1 momentin
(varauspäätöksen antaminen) mukaan ko. päätösten antamiseen sovelletaan, mitä kaivoslain 57
§:ssä säädetään lupapäätöksen antamisesta eli päätökset olisi annettava tiedoksi julkisella
kuulutuksella siten kuin hallintolain 62 a §:ssä säädetään. 74 §:ssä ja 75:ssä, joihin on sovellettava
kaivoslain 57 §:ää, on 62 a §:stä poikkeava säännös sanomalehdessä ilmoittamisesta. Luvansiirtoa
koskevan päätöksen ja varauspäätöksen tiedoksiannosta olisi kaivoslaissa kaksi toisistaan poikkeavaa
säännöstä.
Esityksen mukaan kaivoslain 40 §:ssä (lupahakemuksesta tiedottaminen), olisi hallintolain 62 a §:stä
poikkeava nimenomainen säännös sanomalehdessä ilmoittamisesta.
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
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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
17. laki vaalilain muuttamisesta
18. laki ydinenergialain 23 §:n muuttamisesta
-

Muut kommentit
Voitte kirjoittaa tähän mahdolliset muut kommentit esitysluonnoksesta
-

Peltonen Kimmo
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Sääskilahti Tuula
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