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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
Turun hallinto-oikeus keskittyy tarkastelemaan ehdotettuja muutoksia erityisesti hallinto-oikeuden
toiminnan kannalta.
Yleiset kommentit esitysluonnoksesta
Turun hallinto-oikeus kannattaa ehdotusta.

Lisäksi hallinto-oikeus toteaa, että julkipanomenettelystä tulisi mahdollisimman pian luopua kaikilta
osin (esim. maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset asiat) ja siirtyä ehdotuksen mukaiseen julkiseen
kuulutukseen.

Hallinto-oikeus korostaa, että muutoksenhaun kannalta on välttämätöntä, että pystytään jälkikäteen
todentamaan tiedoksiannon sisältö ja ajankohta. Tältä osin ehdotus kaipaa täsmentämistä.

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 §)?
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Hallintolain 62 §:n ja ehdotetun 62a §:n käyttöala on eri, joten erillinen sääntely on tarpeen.
Kuulutuslain kumoamisen myötä ehdotetaan poistettavaksi muussa lainsäädännössä olevat viittaukset
viranomaisen ilmoitustauluihin niiltä osin kuin on kyse kuulutuslain tarkoittamasta ilmoitustaululla
ilmoittamisesta. Mikä on näkemyksenne tästä?
Viittaukset viranomaisten ilmoitustauluihin voidaan poistaa. Kansalaisten käytettävissä tulee
kuitenkin olla nettiyhteys viranomaisessa.

Kuulutuksia ja yleistiedoksiantoja koskevien verkkosivujen tulee olla helposti löydettävissä,
sisällöltään ja luettavuudeltaan selkeitä ja viranomaisten kesken mahdollisimman yhdenmukaisia.
Hallinto-oikeus esittää harkittavaksi, tulisiko kuulutukset koota keskitetysti esimerkiksi hallituksen
esityksessä mainittuun suomi.fi-portaaliin kansalaisten keskitetyn tiedonhaun helpottamiseksi.

Ehdotetut muutokset hallintolakiin (2. lakiehdotus)
Kommenttinne yleistiedoksiantomenettelyä koskevaan säännökseen ehdotetuista muutoksista
(hallintolain 62 §)
Säännöksen mukaan asiakirjan nähtäville asettamisesta voidaan tarpeen vaatiessa ilmoittaa
muullakin tavalla kuin yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla. Säännöksen mukaan
tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta
määrittämättä tarkemmin, minkä mukaan tämä määräytyy. Hallituksen esityksessä on toisaalta
todettu, että jos kuulutus julkaistaan esimerkiksi sekä verkkosivuilla että sanomalehdessä, näiden
tapahtuessa eri ajankohtana, tiedoksisaanti lasketaan ensimmäiseksi julkaistusta. Hallinto-oikeus
katsoo, että epäselvyyksien välttämiseksi tiedoksisaannin ajankohdasta näissä tilanteissa tulisi
säätää suoraan laissa. Tällöin on otettava huomioon, ettei myöskään hallituksen esityksessä todettu
ajankohdan määrittely ole riittävän yksiselitteinen esim. sanomalehden osalta, koska niissä nykyisin
käytetään sekä verkkoa että painettua julkaisua.
Kommenttinne julkisia kuulutuksia koskevasta säännöksestä (hallintolain 62 a §)
Hallinto-oikeus viittaa edellä hallintolain 62 §:n osalta lausuttuun.

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
-
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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
17. laki vaalilain muuttamisesta
18. laki ydinenergialain 23 §:n muuttamisesta
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Muut kommentit
Voitte kirjoittaa tähän mahdolliset muut kommentit esitysluonnoksesta
-

Isomoisio Ritva
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