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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
Itä-Suomen hallinto-oikeus pitää lähtökohtaisesti hyvänä esitystä siitä, että julkisia kuulutuksia
koskevat menettelysäännökset ajantasaistetaan, ilmoitustaulujen käytöstä luovuttaisiin ja, että
menettelyllisesti julkisissa kuulutuksissa ja yleistiedoksiannoissa siirryttäisiin tietoverkossa
tapahtuvaan kuuluttamiseen ja tiedoksiantoon. Itä-Suomen hallinto-oikeus on tässä lausunnossa
kiinnittänyt lähinnä huomiota muutamiin epäselviksi jääneisiin kysymyksiin.

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 §)?
Kyllä, edelleen on tarve erilliselle kuulutusmenettelylle. Julkisten kuulutusten ja yleistiedoksiannon
käyttötilanteet poikkeavat toisistaan.
Kuulutuslain kumoamisen myötä ehdotetaan poistettavaksi muussa lainsäädännössä olevat viittaukset
viranomaisen ilmoitustauluihin niiltä osin kuin on kyse kuulutuslain tarkoittamasta ilmoitustaululla
ilmoittamisesta. Mikä on näkemyksenne tästä?
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi yleissäännös menettelystä julkisissa kuulutuksissa. Lisäksi on
todettu, että muulla lainsäädännössä olevat viittaukset kuulutuslakiin, kuuluttamiseen ja
viranomaisen ilmoitustauluihin tulisi tarkistaa vastaamaan ehdotettuja kuuluttamismenettelyä
koskevia säännöksiä. Hallinto-oikeus kiinnittää huomiota siihen, että esityksessä julkisista
kuulutuksista annetun lain kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyvistä laista ei ole esitetty muutoksia
maankäyttö- ja rakennuslakiin, johon jäisi edelleen säännökset päätösten antamisesta julkipanon
jälkeen. Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ei ole myöskään muutoin tuotu esiin, onko
maankäyttö- ja rakennuslakiin tarkoitus myöhemmässä vaiheessa tehdä vastaavat muutokset kuin
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nyt esitettyihin muiden lakien perusteella julkipanon jälkeen annettaviin päätöksiin. Esityksessä on
ainoastaan mainittu maankäyttö- ja rakennusasetuksen muutostarve, mutta ei maankäyttö- ja
rakennuslain 142 ja 198 §:iä.

Esityksessä ehdotetaan, että julkisten kuulutusten osalta luovutaan ilmoitustaulusta. Hallintolaissa
tai sen esitöissä ei ole eritelty, onko kyse viranomaisen fyysisestä ilmoitustaulusta vai sähköisestä
ilmoitustaulusta. Esityksen mukaan selkeyden vuoksi kuitenkin viittauksesta ilmoitustauluun on
tarpeen luopua ja korvata tämä ilmoittamisella yleisessä tietoverkossa. Tähän nähden ei ole hyvä,
jos maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten päätösten osalta joudutaan tulkitsemaan säännöstä.

Ehdotetut muutokset hallintolakiin (2. lakiehdotus)
Kommenttinne yleistiedoksiantomenettelyä koskevaan säännökseen ehdotetuista muutoksista
(hallintolain 62 §)
ks. kohta ”yleiset kommentit esitysluonnoksesta”.
Kommenttinne julkisia kuulutuksia koskevasta säännöksestä (hallintolain 62 a §)
ks. kohta ”yleiset kommentit esitysluonnoksesta”.

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
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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
-

Nykänen Toni
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