Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisista kuulutuksista annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi laki julkisista kuulutuksista vanhentuneena ja lisättäväksi julkista kuuluttamista koskeva yleissäännös hallintolakiin. Kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat julkaistaisiin yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla. Tarpeen vaatiessa kuulutus julkaistaisiin
myös asian vaikutusalueen sanomalehdessä tai muulla viranomaisen päättämällä tavalla. Samalla tarkistettaisiin julkisista kuulutuksista annettuun lakiin sekä julkisiin kuulutuksiin kohdistuvat viittaukset muussa lainsäädännössä. Myös viittaukset viranomaisten ilmoitustaululla julkaisemiseen poistettaisiin niiltä osin kuin kyse on julkisista kuulutuksista annetun lain tarkoittamasta ilmoitustaululla
ilmoittamisesta.
Hallintolain yleistiedoksiantomenettelyä koskeva säännös ajantasaistettaisiin. Asiakirjan nähtäville
asettamisesta ei enää ilmoitettaisi ensisijaisesti virallisessa lehdessä ja vaihtoehtoisesti joko viranomaisen ilmoitustaululla tai sanomalehdessä, vaan asiakirjan nähtäville asettamisesta olisi ilmoitettava yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla tai tarpeen vaatiessa virallisessa lehdessä ja
sellaisessa sanomalehdessä, josta vastaanottajan voidaan otaksua parhaiten saavan tiedon.
Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2019.
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YLEISPERUSTELUT
1

Johdanto

Julkisia kuulutuksia koskevat perussäännökset sisältyvät vuonna 1925 voimaan tulleeseen lakiin julkisista kuulutuksista (34/1925, myöh. kuulutuslaki). Laissa säädetään kuntien velvollisuudesta ylläpitää julkisten kuulutusten ilmoitustaulua. Kuulutuslaissa säädetään lisäksi julkisissa kuulutuksissa
noudatettavasta menettelystä. Kun muussa laissa on säädetty, että asia on julkisesti kuulutettava, tulee
kuulutuslaki yleisenä menettelysäädöksenä sovellettavaksi.
Kuulutuslaki on monilta osin vanhentunut ja se sisältää vain muodollisesti voimassaolevia säännöksiä. Julkisia kuulutuksia annetaan kuitenkin yhä edelleen useassa asiaryhmässä. Tällaisia ovat esimerkiksi ympäristön käyttöön liittyvät laajavaikutteiset asiat, joissa hakemukset ja päätökset on saatava laajalti yleisön tietoon. Koska kuulutuslaki on vanhentunut, muualla lainsäädännössä on monissa
tapauksissa säädetty sitä täydentävästi tai siitä poikkeavasti, mikä on johtanut julkisia kuulutuksia
koskevan sääntelyn hajanaisuuteen ja kuulutusmenettelyjen epäyhtenäisyyteen. Koska kyseessä on
useammalla hallinnonalalla noudatettava hallintomenettelyyn kuuluva ja hallintolain yleistiedoksiantoa muistuttava menettely, on tarkoituksenmukaista säätää siitä yleislaissa menettelyjen yhtenäistämiseksi.
Vuonna 2015 voimaantulleessa kuntalaissa luovuttiin kunnan ilmoitusten julkaisemisesta kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Lakiin otettiin säännökset näiden julkaisemiseen yleisessä tietoverkossa. Myös kuntalain 140 §:n mukainen päätöksen tiedoksianto kunnan jäsenelle toimitetaan pitämällä pöytäkirja muutoksenhakuosoituksineen nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Vastaavanlainen
sääntely on omaksuttu parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä olevassa maakuntalakiehdotuksessa (HE
15/2017 vp).
Kuulutuslain mukaista julkisten kuulutusten julkaisemista viranomaisen ilmoitustaululla ei voida pitää enää tehokkaana tiedoksiantotapana. Kuulutuslakiin perustusvasta kuntien velvollisuudesta ylläpitää ilmoitustauluja ehdotetaan tämän vuoksi luovuttavaksi ja hallintolakiin otettavaksi säännökset
kuulutusten julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla yleisessä tietoverkossa. Ehdotettu sääntely
mahdollistaisi myös kuulutettavien asiakirjojen julkaisemisen verkkosivuilla, jollei salassapitosäännöksistä muuta johdu.
Esityksessä ehdotetaan kuulutuslain kumoamisen myötä poistettavaksi myös julkisiin kuulutuksiin
liittyvät viittaukset viranomaisten ilmoitustauluihin.
Lisättäessä kuulutusmenettelyä koskeva säännös hallintolakiin on tarkoituksenmukaista samalla ajantasaistaa hallintolain 62 §:n mukaista yleistiedoksiannossa noudatettavaa menettelyä. Esityksessä ehdotetaan, että ilmoitus asiakirjojen nähtävilläpidosta julkaistaisiin viranomaisen verkkosivuilla yleisessä tietoverkossa. Virallisessa lehdessä ilmoittamisesta ensisijaisena menettelynä luovuttaisiin,
koska menettelyä ei voida pitää tiedonsaannin näkökulmasta tehokkaana eikä menettelyä ajanmukaisena. Tarpeen vaatiessa ilmoitus voitaisiin kuitenkin julkaista sanomalehdessä ja virallisessa lehdessä.

Lait ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.
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2

Nykytila
Lainsäädäntö ja käytäntö

2.1.1 Kuulutuslaki ja -asetus
Laki julkisista kuulutuksista on tullut voimaan vuonna 1925, eikä sitä tai sen nojalla annettua asetusta
(asetus julkisista kuulutuksista annetun lain soveltamisesta 36/1925) ole tämän jälkeen muutettu.
Kuulutuslaki onkin suurelta osin vanhentunutta ja vain muodollisesti voimassaolevaa lainsäädäntöä.
Kuulutuslaki on julkisia kuulutuksia koskeva yleislaki, ja sen soveltamisala on laaja: Kuulutuslaissa
säädetään lakien, asetusten, muiden säädösten sekä päätösten saattamisesta yleisesti tiedoksi kuuluttamalla (1 ja 2 §). Kuulutuslakia säädettäessä katsottiin, ettei maallisten kuulutusten ja lakien julkilukeminen kirkoissa ollut kirkon tarkoituksen mukaista ja että se vaikutti häiritsevästi kirkolliseen hartauteen.
Kuulutuslain tarkoituksena on kuulutusten saattaminen mahdollisimman laajalti väestön tietoon (HE
12/1924 vp, s. 1-2). Tiedonannon vastaanottajia ei ole millään tavalla rajattu. Kuulutuslain mukaan
julkipano on kuulutuksella yleisesti tiedoksi saatettavan ilmoituksen panemista näkyviin tarkoitusta
varten varatulle ilmoitustaululle.
Kuulutuslain 1 §:n 1 momentin mukaan, kun laki on julkaistu Suomen lakikokoelmassa, on, milloin
siitä annetaan erityinen määräys, sellainen kuulutus, jossa ilmoitetaan lain nimike ja päiväys, jokaisessa kunnassa pantava näkyviin tarkoitusta varten varatulle ilmoitustaululle. Määräys tällaisesta julkipanosta on annettava lakiin tehtävällä merkinnällä. Saman lainkohdan 2 momentin mukaan laki on
ilmoitustaululla mainittavassa paikassa pidettävä yleisön luettavana.
Edelleen kuulutuslain 2 §:n 1 momentin mukaan tiedonannot, jotka voimassa olevien säännösten mukaan on kuulutuksella saatettava yleisesti tiedoksi, on kuulutettava sellaisella julkipanolla kuin 1 §:ssä
sanotaan.
Kuulutuslaki on menettelylaki. Muussa laissa on erikseen säädettävä siitä, että jokin tiedonanto saatetaan kuulutuksella yleisesti tiedoksi. Kuulutuslaki on 2 §:n 3 momentin mukaan muuhun lainsäädäntöön nähden toissijainen. Kuulutuslaki tulee siten sovellettavaksi silloin, kun julkipanosta ei ole
säädetty toisin muussa laissa.
Kunnanhallitus huolehtii kuulutuslain 4 §:n mukaan julkipanoa koskevien tehtävien hoitamisesta.
Kunkin kunnan on 7 §:n mukaan hankittava ja pidettävä kunnossa riittävä määrä ilmoitustauluja kuulutuksia varten. Ilmoitustaulu on 3 §:n mukaan pidettävä kunnan virastotalossa tai muussa kunnanhallituksen määräämässä sopivassa paikassa, johon virka-aikana on vapaa pääsy.
Kuulutusten määräajoista sekä tarkemmasta kuulutuksissa noudatettavasta menettelystä säädetään
lain 5 ja 6 §:ssä. Lain 5 §:n 1 momentin mukaan kuulutus tai ilmoitus on viipymättä julkipantava ja
kuulutukseen on merkittävä, milloin julkipano on tapahtunut. Edelleen toisen momentin mukaan, kun
tiedonannossa ilmoitetaan jonkin kokouksen, toimituksen tai muu määräaika, ilmoitusta ei saa ottaa
pois, ennen kuin mainittu aika on ohi. Muissa tapauksissa tiedonannon on oltava julkipantuna vähintään 14 päivää. Kolmannen momentin mukaan, mitä on edellä sanottu, on sovellettava vastaavasti
lakien ja muiden yleisten säännösten ja kuulutusten pitämiseen yleisön luettavina. Kuulutuslain 6
§:ssä säädetään määräajoista kuulutuksissa, jotka on luettava kirkossa.
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2.1.2 Hallintolaki
Perussäännökset tiedoksiannosta ja tiedoksiantotavoista hallintoasioissa sisältyvät hallintolain 9 lukuun. Hallintolain 54 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on annettava tekemänsä päätös viipymättä tiedoksi asianosaiselle ja muulle tiedossa olevalle, jolla on oikeus hakea siihen oikaisua tai
muutosta valittamalla. Vastaavasti asianosaisella on oikeus saada päätös tiedoksi.
Tiedoksiannon toimittamisesta vastaa asian ratkaiseva tai ratkaissut viranomainen. Mahdollista on
myös, että tiedoksiannosta huolehtiminen on annettu erityisen säännöksen nojalla toisen tehtäväksi.
Keskeisin tiedoksiannon kohde on hallintopäätös. Päätös on 54 §:n 1 momentin mukaan annettava
tiedoksi myös, vaikka siihen kohdistuisi muutoksenhakukielto. Viranomaisen on lisäksi huolehdittava 54 §:n 2 momentin mukaan asian käsittelyn kuluessa ilmoituksen, kutsun tai muun asian käsittelyyn vaikuttavan asiakirjan tiedoksiantamisesta. Ilmoituksia ovat muun ohella ilmoitus tarkastuksen
suorittamisesta, kuulemisilmoitus sekä muille kuin asianosaisille toimitettava ilmoitus vaikuttamismahdollisuuksien käyttämisestä.
Hallintolain 55 §:n 2 momentin mukaan yleistiedoksiantoa käytetään vain, jos tavallista tai todisteellista tiedoksiantoa ei voida toteuttaa tai kun asiakirja on annettava tiedoksi yli kolmellekymmenelle
tiedossa olevalle henkilölle tai kun henkilöiden lukumäärää ei tiedetä. Hallintolainkäyttölain 55 §:n
2 momentin mukaan asiakirja voidaan antaa tiedoksi hallintolain mukaisella yleistiedoksiannolla, jos
tiedoksiantoa ei muulla tavoin voida toimittaa.
Hallintolain 62 §:n mukaisesta yleistiedoksiannossa noudatettavasta menettelystä. Yleistiedoksiannossa asiakirja pidetään 1 momentin mukaan määrätyn ajan vastaanottajan nähtävillä viranomaisessa.
Hallintolakia koskevan hallituksen esityksen mukaan nähtävillä pitämisellä viranomaisessa tarkoitettaisiin käytännössä sitä, että vastaanottajalle varataan tilaisuus tutustua kohteena olevaan asiakirjaan
viranomaisessa. Kysymys ei siten ole asiakirjan asettamisesta julkisesti nähtäville, vaan tiedoksiannon vastaanottajan tulisi erikseen pyytää asiakirjoja nähtäväkseen. (HE 72/2002 vp, s. 116–117)
Pykälän toisen momentin mukaan asiakirjan nähtäville asettamisesta on ilmoitettava virallisessa lehdessä ja sen lisäksi viranomaisen ilmoitustaululla tai sellaisessa sanomalehdessä, josta vastaanottajan
voidaan otaksua parhaiten saavan tiedon. Sanomalehdessä ja ilmoitustaululla ilmoittaminen ovat nykyisessä hallintolain muotoilussa vaihtoehtoisia. Ilmoituksesta on käytävä ilmi, mitä asia koskee sekä
maininta siitä, missä ja mihin ajankohtaan saakka asiakirja pidetään nähtävillä. Edelleen 3 momentin
mukaan ilmoituksessa on todettava, että tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä.
Hallintolain 62 §:ssä mukaisesta yleistiedoksiantomenettelystä säädettiin ennen hallintolain voimaantuloa tiedoksiannosta hallintoasioissa annetussa laissa (232/1966). Tiedoksiantolain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä on todettu, että yleistiedoksiannon muotoina olisivat julkaiseminen
virallisessa lehdessä sekä julkinen kuulutus kunnan ilmoitustaululla, kuten siitä säädetään julkisista
kuulutuksissa annetussa laissa, ja kuulutus yleisradiossa (HE 74/1964 vp, s. 3). Hallintolakia säädettäessä kuulutuslakia ei muutettu.
Hallintopäätöksestä tiedottaminen on erotettava tiedoksiannosta ja kuuluttamisesta. Tiedottamista
koskevat perussäännökset ovat julkisuuslain 19–20 §:ssä. Viranomainen saattaa tekemiään ratkaisuja
asiasta kiinnostuneiden tietoon ja tiedottaa vireillä olevien asioiden käsittelystä. Julkisuuslain 20 §:n
3 momentin mukaan viranomaisten on huolehdittava siitä, että yleisön tiedonsaannin kannalta keskeiset asiakirjat tai niitä koskevat luettelot ovat tarpeen mukaan saatavissa kirjastoissa tai yleisissä
tietoverkoissa taikka muilla yleisön helposti käytettävissä olevilla keinoilla.
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Julkipano tai julkipaneminen on kuulutuksiin liittyvä termi. Hallintopäätös voidaan erityissäännöksen
nojalla antaa julkipanon jälkeen, millä tarkoitetaan sitä, että päätöksen antamisesta ilmoitetaan etukäteen ja samalla mainitaan myös päätöksen täsmällinen antamispäivä. Tällaisen päätöksen katsotaan
tulleen asianosaisen tietoon silloin, kun päätös annetaan julkipanon jälkeen. Myös valitusaika alkaa
päätöksen antamisesta. Yleensä ilmoitus on annettu päätöksen antamista edeltävänä päivänä.
Julkipanomenettely mainitaan yhteensä kymmenessä voimassaolevassa laissa (kaivoslaki 621/2011,
kielilaki 423/2003, laki Etelämantereen ympäristön suojelusta 28/1996 v. 1998, laki tulvariskien hallinnasta 620/2010, laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 1299/2004, luonnonsuojelulaki
1096/1996, maa-aineslaki 555/1981, maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1996, maantielaki 503/2005,
ratalaki 110/2007, saamen kielilaki 1086/2003, ulkoilulaki 606/1973, vesilaki 587/2011 ja ympäristönsuojelulaki 527/2014).
2.1.3 Kuntalaki ja hallituksen esitys maakuntalaiksi
Kuntalain (410/2015) 108, 140 ja 142 § koskevat kunnan ilmoitusten nähtävillä pitämistä yleisessä
tietoverkossa sekä päätösten tiedoksiantoa kunnan jäsenille. Voimassa oleva kuulutuslaki asettaa kuitenkin kunnille velvollisuuden ilmoitustaulujen ylläpitämiseen, ja erityislainsäädännössä on vielä velvoitteita julkisten kuulutusten ilmoitustaulun käyttöön. Kuntalain yhtenä tavoitteena oli luopua aiemman kuntalain (365/1995) 64 §:n mukaisesta velvollisuudesta käyttää julkisten kuulutusten ilmoitustaulua.
Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan
päättämällä tavalla. Pykälässä mainittuna muuna tapana voitaisiin hallituksen esityksen mukaan pitää
edelleen esimerkiksi ilmoitusten julkaisemista kunnan valitsemissa ilmoituslehdissä. (HE 268/2014
vp, s. 214–215). Pykälän toisen momentin mukaan ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14
vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Tämä vastaa kuulutuslain 5 §:n 2 momentissa säädettyä aikaa. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan
kuluttua. Aiemman kuntalain 64 §:ssä säädettiin, että kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Kunnan ilmoituksilla tarkoitetaan esimerkiksi valtuuston kokouskutsuja. Ilmoitukset palvelevat
tiedottamistehtävää. Muussa lainsäädännössä on saatettu säätää asiakirjojen nähtävillä pidosta viittaamalla kunnan ilmoituksiin (”siten kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi”). Tällöin viitataan
kuntalain 108 §:n mukaiseen tiedottamiseen. Säännös ei koske päätösten tiedoksiantoa.
Kuntalain 140 § ja 142 § koskevat päätösten tiedoksiantoa kunnan jäsenille. Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja
siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään kuntalain 140 §:n mukaan tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot, ja ne on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan
päättyessä. Kunnan ja kuntayhtymän muun kuin 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen pöytäkirja
pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.
Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Kuntalain 140
§ ja 142 § liittyvät kunnan jäsenen laajaan muutoksenhakuoikeuteen sekä kunnan toiminnan valvontaan.
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Kuntalain 142 §:n mukaan kunnan, kuntayhtymän tai asianomaisten kuntien on viipymättä julkaistava
ilmoitus hallinto-oikeuden päätöksestä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Päätöksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta valitusajan
päättyessä.
Mitä yleisellä tietoverkolla tarkoitetaan käytännössä, ei ole tarkemmin määritelty kuntalaissa tai sen
esitöissä. Kuntaliitto on yleiskirjeessään katsonut, että käytännössä yleisen tietoverkon vaatimuksen
täyttää päätöksen laittaminen omille verkkosivuille.1 Oikeuskäytäntöä asiasta ei vielä ole.
Selostetuissa kuntalain tilanteissa ei sovelleta kuulutuslain säännöksiä. Erityislainsäädännön nojalla
kunta on voitu kuitenkin määritellä kuuluttavaksi viranomaiseksi, ja kuulutuslaissa kunnille on asetettu velvollisuus ilmoitustaulujen ylläpitämiseen.
Maakuntalakia koskevan hallituksen esityksen (Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi, HE
15/2017 vp) 95 §:ssä säädettäisiin kuntalain 108 §:ää vastaavasti, että maakunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä
muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla maakunnan päättämällä tavalla. Ilmoitusten on oltava
yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät
henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.
Maakuntalain 136 §:ssä säädettäisiin päätöksen tiedoksiannosta maakunnan jäsenelle kuntalain 140
§:ää vastaavasti. Maakuntavaltuuston, maakuntahallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine
oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidettäisiin tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Momentin toiseksi viimeisen virkkeen mukaan pöytäkirjassa julkaistaisiin ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot.
Maakuntalain 138 § vastaisi kuntalain 142 §:ää. Sen mukaan maakunnan on viipymättä julkaistava
ilmoitus hallinto-oikeuden päätöksestä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Päätöksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta valitusajan
päättyessä.
2.1.4 Muu julkisia kuulutuksia koskeva lainsäädäntö
Kuulutuslakia täydentävää ja siitä poikkeavaa erityislainsäädäntöä on muodostunut runsaasti. Julkisiin kuulutuksiin, ilmoitustauluihin sekä julkipanomenettelyyn viittaavaa lainsäädäntöä on kartoitettu
hankkeen arviomuistiossa sekä sen liitteissä (OM 8/41/2017, 15.5.2017).
Julkisten kuulutusten käyttämisestä säädetään ihmisten elinympäristöön vaikuttavissa laeissa kuten
ympäristönsuojelulaissa (527/2014), kaivoslaissa (621/2011) ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (252/2017). Erityislaeissa ei ainoastaan viitata kuulutuslakiin, vaan niissä
säädetään kuuluttamisesta usein myös kuulutuslakia täydentävästi. Esimerkiksi maantielain
(503/2005) 108 §:n mukaan, milloin maantielain tai sen nojalla on julkaistava kuulutus, määräys,
kielto tai muu asia yleisesti tiedoksi eikä tiedoksi antamisen tavasta ole erikseen säädetty, tulee tienpitoviranomaisen tiedottaa asiasta kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän ajan asianomaisen kunnan
ilmoitustaululla siten kuin julkisista kuulutuksista annetussa laissa (34/1925) säädetään. Lisäksi kuu-
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lutuksen julkaisemisesta on ilmoitettava ainakin yhdessä toiminnan vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä, jollei asian merkitys ole vähäinen tai ilmoittaminen ole muutoin ilmeisen tarpeetonta.
Muussa lainsäädännössä on esimerkiksi säädetty, että kuntien lisäksi myös valtion viranomaiset tai
muut viranomaiset kuuluttavat joko omalla ilmoitustaulullaan tai kunnan ilmoitustaululla tai molemmissa. Esimerkiksi kaivoslain 40 §:n mukaan lupaviranomaisen on tiedotettava malminetsintälupaa,
kaivoslupaa ja kullanhuuhdontalupaa koskevasta hakemuksesta kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän ajan ilmoitustaulullaan sekä asianomaisten kuntien ilmoitustauluilla. Kuuluttavana tahona voi
siten olla kunta, valtion viranomainen tai hallintotuomioistuin kuten kaivoslain 166 §:ssä ja ympäristönsuojelulain 196 §:ssä.
Uuden ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 13 §:n 2 momentissa säädetään sekä päätöksen tiedoksiannosta ja sen julkaisemisesta toimivaltaisen viranomaisen internetsivuilla että kuuluttamisesta. Säännöksen mukaan päätöksestä on lisäksi tiedotettava viipymättä kuuluttamalla vähintään 14 päivän ajan hankkeen todennäköisen vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla
siten kuin julkisista kuulutuksista annetussa laissa (34/1925) säädetään. Mitä julkisista kuulutuksista
annetussa laissa säädetään kuulutuksen panemisesta ilmoitustaululle, sovelletaan kuulutuksen julkaisemiseen sähköisesti kunnan internetsivuilla. Vastaava muotoilu on omaksuttu myös 17 §:n 2 momenttiin. Edelleen kuulutuksen sisällöstä 17 §:n 2 momentin ja 20 §:n 1 momentin mukaan säädetään
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Internetissä on myös aluehallintovirastojen Kuulutuksetverkkosivusto, jossa sähköisesti kuulutetaan vireilletulleet vesi- ja ympäristölupa-asiat, tiedoksiannetut vesi- ja ympäristölupa-asiat ja vesi- ja ympäristölupa-asiat, joista on annettu päätös.
Osa säädöksistä ei viittaa kuulutuslakiin, mutta niissä säädetään kuulutuslain tarkoittamasta julkisesta
kuuluttamisesta tai kuuluttamisesta viranomaisen ilmoitustaululla. Esimerkiksi vesilain (587/2011)
11 luvun 10 §:n 1 momentissa säädetään, että hakemuksesta on tiedotettava kuulutuksella, joka julkaistaan lupaviranomaisen ilmoitustaululla ja hankkeen vaikutusalueen kuntien ilmoitustaululla.
Maa-aineslain (555/1981) 13 §:n mukaan maa-aineslupaa koskevan hakemuksen johdosta on kuulutettava kunnan ilmoitustaululla 30 päivän ajan. Pakkokeinolain 7 luvun 23 §:n 4 momentissa todetaan,
että jos palautettavan esineen, omaisuuden tai asiakirjan omistaja tai muu henkilö, jolla on siihen
oikeus, ei ole poliisin tiedossa, poliisin on selvitettävä kysymystä mahdollisuuksien mukaan. Tarvittaessa on käytettävä julkista kuulutusta.
Julkisista kuulutuksista on erotettava muut kuin kuulutuslain tarkoittamat kuulutukset. Näitä ovat esimerkiksi oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 10 §:n mukainen kuuluttaminen, kuuluttaminen virallisessa
lehdessä lääkeluvasta, kuulutus pakkohuutokaupasta, oikeusrekisterikeskuksen kuulutusrekisteri, etsintäkuulutus sekä asiakirjan kuolettamisesta kuuluttaminen virallisessa lehdessä. Tällaisia kuuluttamista koskevia muita säädöksiä on voimassa hieman yli 90. Tässä esityksessä käsitellään vain kuulutuksia kuulutuslain tarkoittamassa merkityksessä.
2.1.5 Sähköinen asiointi viranomaistoiminnassa
Laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään sähköisestä tavallisesta ja
todisteellisesta tiedoksiannosta. Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa ei
sen sijaan säädetä sähköisestä yleistiedoksiantomenettelystä. Myöskään hallintolaki ei mahdollista
yleistiedoksiannon toimittamista sähköisin menetelmin.
Sähköistä kuulutusmenettelyä tai yleistiedoksiantoa koskevia säännöksiä on omaksuttu erityislainsäädäntöön hajanaisesti ja asiaryhmittäin. Esimerkiksi tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 312 §:n 3
momentin mukaan, jos tiedoksianto ei tietyissä tilanteissa ole toteutettavissa muutoin kuin hallinto10

lain 62 §:ssä tarkoitettuna yleistiedoksiantona, Viestintävirasto voi antaa asiakirjan tai päätöksen tiedoksi myös julkaisemalla asiaa koskevan ilmoituksen verkkosivuillaan. Päätös tai muu asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kuukauden kuluttua ilmoituksen julkaisemisesta. Ilmoituksessa on oltava
tieto julkaisuajankohdasta ja siitä, koska päätös tai muu asiakirja katsotaan annetun tiedoksi. Vastaavasti esimerkiksi viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetussa laissa (200/2005) säädetään hallintolain 62 §:n mukaisen yleistiedoksiantomenettelyn lisäksi
tiedoksiannettavan asiakirjan julkaisemisesta mahdollisuuksien mukaan myös sähköisesti, kun ilmoittamisesta ei erikseen säädetä.
Sähköisen asiointilain soveltamisala on hallintolakia laajempi. Sen 2 §:n 1 momentin mukaan sitä
sovelletaan hallintoasian, tuomioistuinasian, syyteasian ja ulosottoasian sähköiseen vireillepanoon,
käsittelyyn ja päätöksen tiedoksiantoon, jollei muualla laissa toisin säädetä. Lakia sovelletaan soveltuvin osin myös muussa viranomaistoiminnassa.
Suomi on lisäksi toimeenpanemassa 22.12.2016 voimaantullutta Euroopan unionin direktiiviä (EU
2016/2012) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta lailla
digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jolla pyritään edistämään digitaalisten palvelujen laadukasta ja
tietoturvallista tarjoamista julkisella sektorilla sekä parantamaan yhteiskunnan erityisryhmien edellytyksiä selvitä omatoimisesti julkisen sektorin digitaalisten palvelujen käytöstä.
Kansainvälinen kehitys sekä ulkomaiden lainsäädäntö
Ruotsi
Ruotsin uusi 1.7.2018 voimaan tuleva hallintolaki Förvaltningslag (2017:900) ei sisällä tiedoksiantomenettelyä koskevia säännöksiä. Hallintolain 33 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on mahdollisimman pian ilmoitettava asian osapuolille päätöksen täydellinen sisältö sekä valitusmahdollisuudesta. Säännöksen 3 momentin mukaan viranomainen päättää, miten tiedoksianto tapahtuu. Päätöksestä pitää aina ilmoittaa kirjallisesti, mikäli osapuoli sitä pyytää.
Ruotsissa tiedoksiantomenettelyä hallintoasioissa ja tuomioistuimissa sääntelee yleislakina tiedoksiantolaki (delgivningslag) (2010:1932). Eri tiedoksiantotapoja ovat lain mukaan tavallinen tiedoksianto (vanlig delgivning), suullinen tiedoksianto (muntlig delgivning), yksinkertaistettu tiedoksianto
(förenklad delgivning), erityinen tiedoksianto (särskild delgivning med juridisk person), haastemiestiedoksianto (stämningsmannadelgivning) ja yleistiedoksianto tai kuulutus (kungörelsedelgivning).
Yleistiedoksiantoa koskevat säännökset ovat tiedoksiantolain 47-51 §:ssä. Yleistiedoksiannossa 47
§:n mukaan viranomainen päättää, että tiedoksiannettava asiakirja pidetään nähtävillä tietyn ajan viranomaisessa tai muussa paikassa. Lisäksi että ilmoitus tästä ja asiakirjan pääasiallisesta sisällöstä
ilmoitetaan 10 päivän sisällä päätöksestä ja tietyissä tilanteissa annetaan tiedoksi muulla tavalla, miten tarkemmin 48-50 § säädetään.
Kun tiedoksiannon vastaanottajan olinpaikkaa ei tiedetä tai hän välttelee tiedoksiantoa, julkaistaan 47
§:ssä tarkoitettu ilmoitus virallista lehteä vastaavassa Post- och Inrikes Tidningar
-lehdessä ja tarvittaessa paikallislehdessä 48 §:n mukaisesti. Jos asiassa on noudatettu kyseistä menettelyä, ja samassa asiassa annetaan uusi tiedoksianto, voidaan uusi ilmoitus saattaa tiedoksi panemalla se nähtäväksi viranomaisen toimitiloissa.
Lain 49 §:ssä säädetään tiedoksiantomenettelystä, jos asiakirja pitää antaa tiedoksi määrittelemättömälle piirille, suurelle joukolle henkilöitä ja ei ole kohtuullista antaa asiaa heille kaikille erikseen
tiedoksi tai jos tiedoksianto pitää toimittaa yhteisön osakkaalle tai yhteenliittymän jäsenelle, mutta

11

tahoa, joka voisi 14 §:n mukaisesti vastaanottaa tiedoksiannon ei ole ja osakkaita tai jäseniä on enemmän kuin kymmenen. Tällöin 47 §:n mukainen ilmoitus nähtävillä pitämisestä julkaistaan Post- och
Inrikes Tidningar -lehdessä ja tarvittaessa paikallislehdessä. Tiedoksiannosta tulee lisäksi lähettää
viesti jollekin tai joillekin niistä, joita tiedoksianto koskee. Jos tiedoksiannon vastaanottajissa on viranomainen tai kunta, tulee viesti lähettää aina myös tälle.
Lain 50 § koskee tilanteita, joissa oikeushenkilö ei ole rekisteröitynyt postiosoitetta, jota voi käyttää
erityistiedoksiantoon tai jos oikeushenkilöllä ei vastoin voimassaolevia säännöksiä ei ole asiamiestä
tai Ruotsissa asuvaa tiedoksiannon vastaanottajaa. Tällöin 47 §:n mukainen ilmoitus ilmoitus nähtävillä pitämisestä julkaistaan Post- och Inrikes Tidningar -lehdessä ja jos oikeushenkilöllä on rekisteröity postiosoite, lähetetään ilmoitus tähän osoitteeseen.
Yleistiedoksianto on 51 §:n mukaan tapahtunut, kun kaksi viikkoa on kulunut sen antamisesta, jos
yleistiedoksianto ja muut toimenpiteet ovat tapahtuneet oikea-aikaisesti.
Norja
Norjan hallintolain (lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker, forvaltningsloven) 27 §:ssä säädetään viranomaisen päätöksen tiedoksiannosta. Pykälässä ei säädetä julkisista kuulutuksista tai yleistiedoksiannosta. Lain 29 §:n mukaan, jos tiedoksianto tapahtuu julkisella kuulutuksella (offentlig
kunngjorring), valituksen määräaika alkaa siitä päivästä, kun päätös on kuulutettu.
Tarkempia kuulutuksia koskevia yleisiä menettelysäännöksiä ei lainsäädännössä ole, ja menettely
onkin epäyhtenäistä. Erityislainsäädännössä on voitu säätää tilanteista, joissa kuulutus on mahdollinen, esimerkiksi tieliikennelain 37 §:ssä (lov om vegtrafikk), kun henkilön olinpaikka ja osoite ovat
tuntemattomat. Myös luonnon monimuotoisuutta koskevan lain 42 §:ssä (lov om forvaltning av naturens mangfold, naturmangfoldloven) on säädetty luonnonsuojeluviranomaisen tekemästä suojelupäätöksen kuuluttamisesta alueen tavallisesti luetussa sanomalehdessä. Tietyissä tilanteissa kuulutus
julkaistaan myös virallista lehteä vastaavassa Norsk Lysingsblad -lehdessä (43 §, ks. myös lov om
Norsk Lysingsblad), joka vastaa Suomessa julkaistavaa Virallista lehteä. Myös esimerkiksi koiran
pidosta annetun lain mukainen kuulutus toteutetaan julkaisemalla se alueella luetussa sanomalehdessä
(lov om hundehold).
Tanska
Tanskan hallintolaki on alun perin säädetty vuonna 1985, ja se on luonteeltaan niin sanottu minimilaki. Hallintolaissa ei ole säännöksiä julkisista kuulutuksista. Tiedoksiantotavoiksi mainitaan (Bekendtgørelse om forkyndelse BEK nr 816 af 25/06/2013) kirjetiedoksianto (Brevforkyndelse), postitiedoksianto (Postforkyndelse), puhelintiedoksianto (Telefonforkyndelse) ja haastemiestiedoksianto
(Stævningsmandsforkyndelse).
Julkinen kuulutus tai yleistiedoksianto (offentlig bekendtgørelse) mainitaan erityislainsäädännössä
esimerkiksi rakentamiseen ja ympäristöön liittyvissä säännöksissä. Yleistiedoksiantoa tai julkisia
kuulutuksia koskevaa yleissääntelyä ei siten ole, vaan menettelystä säädetään kussakin erityislaissa.
Esimerkiksi rakentamista ja rakentamisympäristöä koskevassa laissa (lov om bygningsfredning og
bevaring af bygninger og bymiljøer LBK nr 970 af 28/08/2014) ja ympäristönsuojelulaissa (lov om
naturbeskyttelse LBK nr 934 af 27/06/2017) säädetään julkisesta kuulutuksesta. Saastuneesta maaperästä annetun lain (lov om forurenet jord LBK nr 282 af 27/03/2017) 50 a §:ssä säädetään, että kuulutus julkaistaan paikallisessa lehdessä ja kunnan kotisivuilla, mutta kuulutus voi tapahtua myös yksinomaan digitaalisesti.
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Saksa
Saksan liittovaltion tasolla keskeinen yleishallinto-oikeuden säädös on hallintomenettelylaki (Verwaltungsverfahrensgesetz), joka on muodollinen ja sisällöltään täsmällinen menettelysäädös. Lain 27
a §:ssä säädetään yleistiedoksiannosta (öffentliche Bekanntmachung) internetissä. Säännöksen mukaan, jos laissa säädetään yleistiedoksiannosta tai paikkakuntakohtaisesta tiedoksiannosta (ortsüblichen bekanntmachung), viranomaisen on lisäksi julkaistava tiedoksiannon sisältö internetissä.
Lain 41 §:ssä säädetään asiakirjan tiedoksiannosta. Sen 3 kohdan mukaan asiakirja annetaan julkisella
kuulutuksella tiedoksi, kun näin on erikseen säädetty. Asia annetaan yleisesti tiedoksi julkisella kuulutuksella, kun tiedoksianto asianosaisille on epäkäytännöllistä. Edelleen 4 kohdan mukaan kirjallisen
tai sähköisen asiakirjan julkinen kuulutus toteutetaan siten, että sen määräyksen sisältävä osa julkaistaan paikkakunnalla. Paikkakuntakohtaisessa kuulutuksessa ilmoitetaan, missä asiakirja ja sen perustelut ovat nähtävillä. Asiakirja katsotaan tiedoksiannetuksi kahden viikon kuluttua kuulutuksesta.
Tiedoksiannoista on lisäksi säädetty tiedoksiantolaissa (Verwaltungszustellungsgestz). Lain soveltamisala on pitkälti sama kuin hallintomenettelylaissa. Lakia sovelletaan kuitenkin myös haasteiden
tiedoksiantoon. Tiedoksiantotapoja ovat lain mukaan kirjetiedoksianto, sähköinen tiedoksianto tiedoksisaantitodistusta vastaan, sähköinen tiedoksianto noutotodistusta vastaan De-Mail-palvelusta,
tiedoksianto lailliselle edustajalle tai asiamiehelle, ulkomaan tiedoksianto sekä 10 §:ssä säädetty julkipano (öffentliche Zustellung).
Lain 10 §:n mukaan julkipanoa voidaan käyttää, kun vastaanottajan olinpaikka on tuntematon ja kun
tiedoksianto ei ole mahdollinen edustajalle tai asiamiehelle, oikeushenkilölle, kun sen osoite on tuntematon tai kun 9 §:n mukainen tiedoksianto ulkomaille ei ole onnistunut.
Julkipanossa ilmoitus julkaistaan viranomaisessa tai julkaisemalla se Bundesanzeiger-portaalissa. Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot: viranomainen, tiedoksiannon vastaanottajan nimi ja viimeisin
tiedossa oleva osoite, päivämäärä ja asiakirjan tunnistetiedot ja paikka, missä asiakirjaan voi tutustua.
Asiakirjoissa on ilmoitettava, milloin ja miten ilmoitus annettiin tiedoksi. Ilmoitus katsotaan tiedoksiannetuksi, kun julkaisupäivän jälkeen on kulunut kaksi viikkoa.
Nykytilan arviointi
Julkiset kuulutukset
Vuodelta 1925 peräisin oleva kuulutuslaki on vanhentunut ja suurelta osin vain muodollisesti voimassa olevaa oikeutta. Kuulutuslain 1 §:ssä säädetään myös lakien ja asetusten kuuluttamisesta. Kuulutuslaki ei ole näiltä osin enää sovellettavaa oikeutta, vaan säädösten julkaisemiseen sovelletaan lakia Suomen säädöskokoelmasta (188/2000). Niiltä osin kuin se sisältää vielä sovellettavaa sääntelyä,
tiedonantojen julkaisemista viranomaisen ilmoitustaululla ei voida nykyaikaisessa hallinnossa enää
pitää tehokkaana tiedonvälityksen keinona. Kuntalaissa on jo siirrytty kunnan ilmoitusten osalta siihen, että ne julkaistaan kunnan ilmoitustaulun sijaan yleisessä tietoverkossa. Lainsäädäntökehitykseen nähden johdonmukaisinta olisi, että kaikki kunnan sekä alueellisten ja valtakunnallisten sekä
muiden viranomaisten kuulutukset säädettäisiin tehtäväksi ilmoitustaulun asemesta yleisessä tietoverkossa.
Sähköisen toimintaympäristön hyödyntäminen on merkittävä uudistus viranomaisten päätöksenteossa ja viestinnässä. Sen avulla on mahdollista tehostaa toimintaa ja lisätä päätöksenteon valmistelun
avoimuutta hyvän tiedonhallintatavan ja hyvän tietojenkäsittelytavan vaatimukset huomioon ottaen.
Kuulutuslakia uudistamalla mahdollistettaisiin tehokkaampi tiedonvälitys sekä poistettaisiin turhaa
sääntelyä.
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Kuuluttaminen ilmoitustaulujen sijaan yleisessä tietoverkossa lisäksi edistäisi avoimempaa hallintoa
sekä parantaisi yksilöiden, yhteisöjen ja yritysten tiedonsaantia. Sähköinen kuulutusmenettely myös
saattaisi nopeuttaa kuulutusmenettelyä sekä vähentää kuulutuskustannuksia. Lisäksi useassa kuulutuslakiin viittaavassa laissa jo nykyisellään säädetään täydentävästi, että tiedoksianto on julkaistava
myös viranomaisen verkkosivuilla. Sähköinen kuulutus- ja yleistiedoksiantomenettely mahdollistaisi
myös viranomaisten kuulutusten ja ilmoitusten keräämisen kootusti esimerkiksi suomi.fi-portaaliin.
Julkisiin kuulutuksiin viittaavissa laeissa on myös monin paikoin kuulutuslakia täydentävää sääntelyä, mikä on aiheuttanut kuulutusmenettelyn hajaantumista ja epäyhtenäisyyttä, kun menettelystä on
kussakin laissa säädetty hieman eri tavoin.
Koska julkisia kuulutuksia antavat erityislainsäädännön nojalla valtion viranomaiset ja hallintotuomioistuimet, on tarve säännellä kuulutusmenettelyä kuntalain ja maakuntalain säännösten lisäksi.
Edelleen kuntalain 140 § koskee vain valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirjojen tiedoksiantoa kunnan jäsenille. Kuntalain 108 § puolestaan koskee kunnan ilmoitusten saattamista tiedoksi, ei päätösten tiedoksiantoa.
Sääntelyn yhdenmukaistamiseksi on tarkoituksenmukaista säätää kuulutuksista yleislaissa. Sääntelyssä tulee myös huomioida salassapitoa ja henkilötietojen käsittelyä koskevat reunaehdot, joita voimassaolevassa kuulutuslaissa ei ole huomioitu, sekä esimerkiksi se, milloin kuulutuksen katsotaan
tulleen tiedoksi.
Osa erityislainsäädännössä olevista viittauksista kunnan ilmoitustauluilla ilmoittamiseen viittaa kuntalain 108 §:n mukaisiin kunnan ilmoituksiin, joissa kyse on pitkälti tiedottamisesta. Näiltä osin viittaukset ovat muutettavissa viittauksiksi kuntalain 108 §:ään.
Kuulutuksilla on oma oikeudellinen asemansa, joka on erotettava viranomaisen yleisestä tiedottamisesta sekä hallintolain 62 §:n mukaisesta yleistiedoksiannosta. Julkiset kuulutukset toteuttavat sinänsä
osaltaan tiedottamistehtävää. Kuulutuslain tarkoituksena on kuulutusten saattaminen mahdollisimman laajalti väestön tietoon (HE 12/1924 vp). Kuuluttamisella on myös itsenäisiä oikeusvaikutuksia.
Jos asiassa on säädetty, että hakemus on kuulutettava ennen asian ratkaisemista, eikä näin ole toimittu,
kyseessä on menettelyvirhe. Vastaavasti, jos päätöksen tiedoksiantamiseen on kytketty sen kuuluttaminen, lykkääntyy päätöksen lainvoimaisuus sekä muutoksenhakuaika, mikäli sitä ei ole asianmukaisesti kuulutettu.
Yleistiedoksiantomenettely
Hallintolain 62 §:n mukaiseen yleistiedoksiantomenettelyyn ei ole kohdistunut erityisiä muutostarpeita.
Yleistiedoksiantomenettelyä käytetään kahdessa toisistaan poikkeavassa tilanteessa. Yleistiedoksiantoa voidaan käyttää ensinnäkin silloin, kun tiedoksiantoa ei voida toimittaa tavallisena tai todisteellisena tiedoksiantona (55 §:n 1 momentti). Toiseksi yleistiedoksiantoa voidaan käyttää silloin, kun
asiakirja on annettava tiedoksi yli 30 henkilölle tai kun henkilöiden lukumäärää ei tiedetä (55 §:n 2
momentti). Yleistiedoksiantoa sovelletaan myös, kun ulkomaantiedoksianto ei ole onnistunut hallintolain 63 §:n 1 momentin mukaisesti.
Hallintolain 62 §:n 1 momentin mukaan yleistiedoksiannossa asiakirja pidetään vastaanottajan nähtävillä viranomaisessa määrätyn ajan. Yleistiedoksiantomenettelyssä ei ole kyse tiedoksiannettavan
asiakirjan asettamisesta julkisesti nähtäville, vaan tiedoksiannon vastaanottajan tulisi erikseen pyytää
asiakirjoja nähtäväkseen (HE 72/2002 vp, s. 117). Tätä lähtökohtaa ei ole tarpeen muuttaa.
Yleistiedoksiantomenettelyssä ilmoitus asiakirjan nähtävillä pitämisestä on julkaistava aina virallisessa lehdessä ja tämän lisäksi joko sanomalehdessä tai ilmoitustaululla. Virallinen lehti on kolmesti
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viikossa paperisena ja sähköisenä ilmestyvä Valtioneuvoston kanslian julkaisema lehti, jota koskee
laki virallisesta lehdestä (268/1931). Virallisessa lehdessä ilmoittamisesta on luovuttu esimerkiksi
uudessa nimilaissa (946/2017) sekä konkurssilain muutoksessa (364/2017). Ilmoittaminen virallisessa lehdessä ei ole enää ajanmukaista, eikä sitä tosiasiallisesti seurata. Virallisessa lehdessä ilmoittamista ensisijaisena menettelynä ei voida pitää hallinnon asiakkaiden näkökulmasta tehokkaana tiedonsaannin väylänä, minkä vuoksi siinä ilmoittamisesta ensisijaisena menettelynä on tarpeen luopua.
Virallisen lehden kustannukset sekä menettelyn hitaus puoltavat sitä, että ilmoittamisesta virallisessa
lehdessä ensisijaisena menettelynä luovutaan. Mahdollisuus tarpeen vaatiessa edelleen ilmoittaa sanomalehdessä ja virallisessa lehdessä tulisi poikkeustilanteita varten säilyttää.
Koska julkisten kuulutusten osalta esitetään ilmoitustaulusta luopumista, on yhdenmukaista, että
myös yleistiedoksiantosäännöksessä menettelyä nykyaikaistetaan poistamalla säännös viranomaisen
ilmoitustaululla ilmoittamisesta. Sinänsä hallintolaissa tai sen esitöissä ei ole eritelty, onko kyse viranomaisen fyysisestä ilmoitustaulusta, kuten kuulutuslaissa on säädetty, vai sähköisestä ilmoitustaulusta. Kuitenkin selkeyden vuoksi viittauksesta ilmoitustauluun on tarpeen luopua ja korvata tämä
ilmoittamisella yleisessä tietoverkossa. Tämän voidaan katsoa olevan tiedonsaannin kannalta tehokkaampi tapa. Edelleen viranomaisella on mahdollisuus pitää tiloissaan esimerkiksi sähköisiä ilmoitustauluja.
Yleistiedoksiantomenettely poikkeaa julkisista kuulutuksista sen käyttötilanteiden osalta. Yleistiedoksiannolla annetaan tiedoksi myös yksittäisiä hallinnon asiakkaita koskevia päätöksiä, kuten esimerkiksi takaisinperintää tai etuutta koskevia päätöksiä. Julkisia kuulutuksia puolestaan käytetään
tilanteissa, joissa asia tulee saattaa laajasti ihmisten tietoon. Muualla lainsäädännössä on erikseen
arvioitu, millaisissa tilanteissa julkinen kuulutus on käytettävä tiedoksiantotapa.
Julkipano
Julkisten kuulutusten ja yleistiedoksiantomenettelyn sähköistyessä julkipanomenettelyjä koskeville
erityissäännöksille on vaikea nähdä tarvetta. Julkipanomenettelyssä viranomainen on saattanut vasta
päätöksen antamista edeltävänä päivänä laittaa tästä tiedon ilmoitustaululleen, ja tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen, kun päätös annetaan. Muutoksenhakuaika siten alkaa kulua päätöksen antamisesta. Tiedoksisaanti ennen muutoksenhakuajan alkamista jää tällaisessa menettelyssä näennäiseksi.
Lisäksi julkipanon käsite aiheuttaa käsitteellistä epäselvyyttä. Edelleen julkipanomenettely on poikkeus hallintolain mukaisista tiedoksiantomenettelyistä, minkä vuoksi sen käytölle tulisi olla erityinen
syy. Julkipanomenettelystä luopumista voidaan pitää kannustettavana.
Muu lainsäädäntö
Tässä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi yleissäännös menettelystä julkisissa kuulutuksissa.
Muulla lainsäädännössä olevat viittaukset kuulutuslakiin, kuuluttamiseen ja viranomaisen ilmoitustauluihin tulisi tarkistaa vastaamaan ehdotettuja kuuluttamismenettelyä koskevia säännöksiä.
Osaan kuulutuksia koskevaa lainsäädäntöä ei sisälly muutostarpeita. Esimerkiksi pakkokeinolain
(806/2011) 23 §:n 4 momentissa säädetään, että jos palautettavan esineen, omaisuuden tai asiakirjan
omistaja tai muu henkilö, jolla on siihen oikeus, ei ole poliisin tiedossa, tarvittaessa on käytettävä
julkista kuulutusta.
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Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset
Tavoitteet

Esityksen tavoitteena on ajantasaistaa julkisia kuulutuksia koskevat menettelysäännökset. Kumoamalla vuodelta 1925 oleva kuulutuslaki viranomaisen fyysisellä ilmoitustaululla kuuluttamisesta siirryttäisiin yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla kuuluttamiseen. Kuulutuslain kumoamisen myötä kunnilta poistuu kuulutuslaissa säädetty velvollisuus fyysisten ilmoitustaulujen ylläpitämiseen.
Lisäksi hallintolain 62 §:n yleistiedoksiantoa koskevan menettelyn nykyaikaistamisella luovutaan virallisessa lehdessä ilmoittamisesta ensisijaisena menettelynä. Viranomaisen ilmoitustaululla ilmoittaminen korvautuisi verkkosivuilla ilmoittamisella, mikä nopeuttaisi menettelyä. Uudistukset sähköistäisivät menettelyä julkisissa kuulutuksissa ja hallintolain yleistiedoksiannossa.
Muualla lainsäädännössä hajallaan olevat julkisia kuulutuksia koskevat menettelysäännökset tarkistettaisiin. Erityislainsäädäntöön on omaksuttu runsaasti toisistaan sekä kuulutuslaista poikkeavia menettelysäännöksiä. Näiden yhdenmukaistaminen vastaamaan hallintolain uutta 62 a §:ää yhdenmukaistaisi menettelyjä ja purkaisi tarpeetonta sääntelyä. Yleissäännös yhdenmukaistaisi menettelyjä, ja
asianmukainen, hyvän hallinnon ja tietosuojasäännökset huomioiva menettely voitaisiin näin taata
asiaryhmästä riippumatta.
Muualla lainsäädännössä säädettäisiin vastaisuudessakin siitä, missä tilanteissa julkista kuulutusta
käytetään. Viittaukset viranomaisten ilmoitustauluihin poistettaisiin. Tavoitteena on lisäksi selkeyttää
julkisten kuulutusten, yleistiedoksiannon sekä julkipanojen suhdetta.
Toteuttamisvaihtoehdot
Julkiset kuulutukset
Uuden pelkästään julkisia kuulutuksia koskevan yleislain säätämistä ei voida pitää tarkoituksenmukaisena, koska tällaisessa laissa ei olisi kuin muutama pykälä. Myöskään kuulutuksissa noudatettavasta menettelystä säätämistä kussakin erityislaissa ei voida pitää tarkoituksenmukaisena menettelyjen mahdollisen eriytymisen ja päällekkäisen sääntelyn takia.
Yksi toteuttamisvaihtoehto julkisia kuulutuksia koskevan sääntelyn uudistamiselle olisi kuulutuslain
kumoaminen ja hallintolain 62 §:n mukaisen yleistiedoksiantomenettelyn soveltaminen julkisiin kuulutuksiin.
Julkisten kuulutusten ja yleistiedoksiannon käyttötilanteet poikkeavat kuitenkin toisistaan. Asiakirja
annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella, kun siitä on erikseen säädetty. Näissä asiaryhmissä on siten
erikseen arvioitu asianmukaisimman tiedoksiantotavan olevan kussakin tilanteessa julkinen kuulutus.
Tällaisia ovat etenkin ympäristöön liittyvät asiaryhmät, jotka saattavat koskettaa suurta määrää ihmisiä tai oikeushenkilöitä. Julkisella kuulutuksella on tarkoitus saattaa asiakirja yleisesti tiedoksi, eikä
vastaanottajien joukkoa ole rajoitettu. Useassa laissa on säädetty, että kuulutettavat asiakirjat julkaistaan myös tietoverkossa, ellei salassapitosäännöksistä muuta johdu. Tietoverkossa kuuluttamisessa ei
ole sellaisia teknisiä esteitä, joita ilmoitustaululla ilmoittamisessa on.
Hallintolain 55 §:n mukaista yleistiedoksiantoa puolestaan käytetään, kun tiedoksiantoa ei voida toimittaa tavallisena tai todisteellisena tiedoksiantona tai kun asiakirja on annettava tiedoksi yli kolmellekymmenelle tiedossa olevalle henkilölle tai kun henkilöiden lukumäärää ei tiedetä. Hallintolain 62
§:n mukaisessa yleistiedoksiannossa saattaa olla kyse yksittäisten henkilöiden yksittäisiin ja mitä erinäisempiin hallintoasioihin liittyvien asiakirjojen ja päätösten tiedoksiannosta. Hallintolain 62 §:n
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lähtökohtana on, että asiakirja pidetään vastaanottajan nähtävillä viranomaisessa määrätyn ajan. Laittamalla yleistiedoksiannossa tiedoksiannettava asiakirja yleiseen tietoverkkoon, olisi se rajoittamattoman joukon saatavilla. Vaikka nämä asiakirjat olisivatkin julkisia, asiakirjojen julkaisemista kokonaisuudessaan viranomaisen verkkosivuilla näissä asioissa ei voida pitää tarkoituksenmukaisena ja
yleisön tiedonsaantioikeuksien kannalta tarpeellisena.
Julkisten kuulutusten ja hallintolain yleistiedoksiannon käytön ja menettelyn erot huomioiden julkisille kuulutuksille omana menettelynään voidaan todeta olevan edelleen tarve.
Koska erityislainsäädännön nojalla myös valtion viranomaiset ja hallintotuomioistuimet antavat julkisia kuulutuksia, tarve valtion viranomaisia ja hallintotuomioistuimia koskevalle kuulutussäännökselle on edelleen olemassa. Säännöksen tarkoituksenmukaisin paikka olisi hallintolaissa. Sääntely
yleislaissa on tärkeää julkisissa kuulutuksissa noudatettavan yhtenäisen menettelyn vuoksi ja sääntelyn hajanaisuuden estämiseksi. Hallintolakiin sijoitettava julkisia kuulutuksia koskeva säännös mukailee kuntalain ja maakuntalain ilmoituksia koskevia säännöksiä. Tämä on tärkeää, sillä tietyissä
asiaryhmissä sekä kunta että valtion viranomainen antavat julkisia kuulutuksia.
Julkinen kuulutus on terminä vanhahtava. Siitä luopuminen on osoittautunut kuitenkin haastavaksi,
sillä samalla menettelyä koskeva oma terminsä erottaa sen yleistiedoksiannosta ja viranomaisen yleisestä tiedottamistoiminnasta tai ilmoituksista. Tämän vuoksi esityksessä ehdotetaan säilytettäväksi
termi julkinen kuulutus.
Niiltä osin kuin erityislainsäädännön mukaan kunta julkaisee lisäksi kuulutuksen ilmoitustaululla, on
viittaus erityislainsäädännössä muutettavissa viittaukseksi kuntalakiin tai maakuntalakiin.
Yleistiedoksianto
Hallintolain yleistiedoksiantomenettelyä koskevaan sääntelyyn ei ole sen voimassaoloaikana kohdistunut erityisiä uudistamistarpeita. Koska kuulutuslain uudistamisen myötä viranomaisen ilmoitustaululla ilmoittamisesta ehdotetaan luovuttavaksi, on yhdenmukaista, että myös yleistiedoksiannon menettelyä koskevaa säännöstä ajantasaistetaan siten, että siitä poistetaan viittaus viranomaisen ilmoitustauluun. Myöskään virallisessa lehdessä ilmoittamista ei voida pitää nykyisin tehokkaana tiedonvälittämisen tapana, minkä vuoksi virallisessa lehdessä ilmoittamisesta ensisijaisena ilmoittamistapana luovutaan. Mahdollisuus virallisessa lehdessä ilmoittamiseen kuitenkin säilyisi. Edelleen on
myös tarpeen, että mahdollisissa poikkeustilanteissa yleistiedoksianto saadaan toteutettua myös muutoin kuin tietoverkossa, minkä vuoksi sääntelyssä ehdotetaan säilytettäväksi sanomalehdessä ilmoittaminen sekä mahdollisuus ilmoittaa virallisessa lehdessä.
Yleistiedoksiannossa julkaistaisiin ilmoitus asiakirjan nähtävilläpidosta, ja asiakirja pidettäisiin nähtävillä viranomaisessa kuten nykyisinkin. Asiakirjaa ei siten lähtökohtaisesti asetettaisi yleisessä tietoverkossa yleisesti nähtäville kuten julkisissa kuulutuksissa, koska yleistiedoksiantomenettelyssä
saatetaan antaa tiedoksi myös yksittäisiä hallinnon asiakkaita koskevia päätöksiä.
Keskeiset ehdotukset
Hallintolakiin lisättävä kuulutussäännös ja viittaussäännösten tarkistaminen
Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi julkisista kuulutuksista annettu laki vanhentuneena. Koska
yleissäännös julkisissa kuulutuksissa noudatettavasta menettelystä on edelleen tarpeen, ehdotetaan
tämän lisäämistä hallintolakiin. Julkinen kuulutus on käsitettävissä yleistiedoksiannon muodoksi,
minkä vuoksi sitä koskeva yleissäännös ehdotetaan sijoitettavaksi uudeksi hallintolain 62 a §:ksi.
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Kuulutus julkaistaisiin yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla. Tarpeen vaatiessa kuulutus julkaistaisiin asian vaikutusalueen sanomalehdessä tai muulla viranomaisen päättämällä tavalla.
Kuulutuksessa ja kuulutettavissa asiakirjoissa ei tulisi julkaista salassapidettäviä tietoja. Lisäksi säädettäisiin, mitä kuulutuksesta on käytävä ilmi. Edelleen kuulutuksessa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Myös tiedoksisaannin ajankohdasta säädettäisiin.
Kuulutus ja kuulutettava asiakirja, joiden on oltava yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla yleisesti nähtävillä vähintään 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Tämän jälkeen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta
edellä mainitun kuluttua. Erityislainsäädännössä on jo täydennetty kuulutussääntelyä säätämällä kuulutettavien asiakirjojen julkaisemisesta verkkosivuilla. Verkkosivuilla kuuluttaminen mahdollistaa
myös kuulutettavien asiakirjojen saattamisen yleisesti tiedoksi. Tämä myös parantaisi hallinnon asiakkaiden tiedonsaantimahdollisuuksia.
Samalla uuden hallintolain 62 a §:n kuulutussäännöksen kanssa päällekkäinen muussa lainsäädännössä oleva sääntely sekä viittaukset ilmoitustauluihin poistettaisiin. Vesilaissa (587/2011), ympäristönsuojelulaissa (527/2014) ja muinaismuistolaissa (295/1963) olevat tästä esityksestä johtuvat päivitystarpeet tehdään omina esityksinään.
Hallintolaissa säädettäisiin ainoastaan julkisissa kuulutuksissa noudatettavasta menettelystä. Erityislainsäädännössä säädettäisiin edelleenkin siitä, mikä taho, missä asiassa ja missä asian käsittelyvaiheessa kuulutetaan. Kuulutusmenettelyn käyttöala ei laajenisi nykyisestä. Erityislainsäädännössä on
mahdollista poiketa tai säätää hallintolakiin ehdotettavaa 62 a §:ää täydentävästi, jos tälle on asiallisia
perusteita.
Esityksellä ei olisi vaikutuksia kuntalain ja maakuntalain säännöksiin yleisessä tietoverkossa tiedottamisesta ja ilmoittamisesta. Hallintolain 62 a §:ää sovelletaan vain, kun muussa laissa näin säädetään. Niiltä osin kuin erityislainsäädännössä on säädetty viranomaisen kuulutuksesta tiedottamisesta
erikseen kunnassa, korjattaisiin viittaus kuntalain 108 §:ään.
Hallintolain mukainen kuulutusmenettely koskee aikaisempaa kuulutuslain mukaista menettelyä. Esityksellä ei siten ehdoteta muutoksia muihin kuulutuksiin, kuten oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 9
§:n mukaiseen tiedoksiantoon tuomioistuimen ilmoitustaululla. Myöskään säädöksiä, joissa säädetään ainoastaan asiakirjojen julkaisemisesta verkkosivuilla, ei
Yleistiedoksiantomenettelyn ajantasaistaminen
Kuulutusmenettelyn ajantasaistamisen myötä on yhdenmukaisuuden vuoksi tarkoituksenmukaista
päivittää hallintolain yleistiedoksiantomenettelyä koskeva 62 §. Yleistiedoksiannon käyttötilanteita
ei ehdoteta muutettavaksi. Asiakirjan nähtäville asettamisesta olisi jatkossa ilmoitettava yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla. Tarpeen vaatiessa nähtäville asettamisesta voitaisiin ilmoittaa myös sellaisessa sanomalehdessä, josta vastaanottajan voidaan otaksua parhaiten saavan tiedon
tai virallisessa lehdessä. Virallisessa lehdessä ilmoittamisesta ensisijaisena menettelynä luovuttaisiin.
Myös viranomaisen ilmoitustaululla ilmoittamisesta luovuttaisiin. Viranomaisella kuitenkin olisi
edelleen halutessaan mahdollisuus julkaista ilmoitus esimerkiksi sähköisellä ilmoitustaulullaan.
Yleistiedoksiannon kohdalla ei luovuttaisi siitä lähtökohdasta, että yleistiedoksiannossa asiakirja pidetään vastaanottajan nähtävillä viranomaisessa viranomaisen määräämän ajan. Verkkosivuilla julkaistaan siten ilmoitus asiakirjan nähtävillä pitämisestä viranomaisessa, mutta ei lähtökohtaisesti itse
asiakirjoja. Lakiin ei myöskään ehdoteta lisättäväksi määräaikaa nähtävilläpidolle, vaan tämä on tapauskohtaisesti harkittava.
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Mahdollisuus edelleen tehostaa tiedoksiantomenettelyä
Esityksen mukaan ilmoitus ja kuulutus olisi julkaistava yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla. Vastuu menettelystä, kuten ilmoituksen ja kuulutuksen sisältämien henkilötietojen poistamisesta määräajan jälkeen, on asiassa toimivaltaisella viranomaisella. Sääntely mahdollistaisi myös
kuulutusten ja ilmoitusten keräämisen yhteen esimerkiksi suomi.fi-verkkosivustoille. Myös koottaessa kuulutuksia ja ilmoituksia on huomioitava henkilötietojen asianmukainen käsittely.
Koska ehdotetut hallintolain 62 ja 62 a § tehostavat ja nopeuttavat sähköisen ilmoittamisen ja kuuluttamisen myötä menettelyä, on vanhahtavan julkipanomenettelyn käytölle enää niukasti perusteita.
Menettelystä ja terminologiasta olisi syytä lainsäädännön yhteneväisyyden vuoksi mahdollisuuksien
mukaan luopua. Julkipanomenettelyyn viittaavia säädöksiä ei kuitenkaan tässä yhteydessä ehdoteta
muutettaviksi, koska kyse on tiedoksiantomenettelyn muuttamisesta laajemmin kuin viittaussäännösten osalta, paitsi niiltä osin kuin säädökset jo ovat esityksen liitelakina muulla perusteella.
4

Esityksen vaikutukset
Yhteiskunnalliset vaikutukset

Ilmoitusten ja kuulutusten siirtyessä viranomaisen verkkosivuille tiedonsaantimahdollisuuksien voidaan katsoa yleisesti ottaen parantuvan. Toisin kuin viranomaisen toimipisteellä, verkkosivuilla ilmoitukseen ja kuulutukseen pääsisi tutustumaan myös virka-ajan ulkopuolella. Viranomaisella säilyy
edelleen mahdollisuus ilmoittaa ja kuuluttaa toimipisteessään esimerkiksi sähköisellä ilmoitustaululla. Julkisten kuulutusten osalta asiakas pääsisi tutustumaan myös kuulutettaviin asiakirjoihin.
Osassa erityislainsäädäntöä on jo nähty tarve tehokkaammalle tiedonvälitykselle, ja näissä on säädetty kuulutuslain menettelyä täydentävästi esimerkiksi kuuluttamisesta verkkosivuilla.
Yleistiedoksiantomenettelyssä säilyy edelleen mahdollisuus ilmoittaa virallisessa lehdessä, mutta tiedonsaantimahdollisuuden voidaan katsoa parantuvan, kun tämä ei ole enää ensisijainen menettelytapa. Lisäksi tiedoksiantomenettely nopeutuisi, kun virallisessa lehdessä ilmoittaminen ei enää olisi
ensisijainen.
Vaikutukset kuntien ja maakuntien toimintaan
Kuntalain säännökset asettavat kunnille velvollisuuden mahdollistaa ilmoitusten julkaisemisen yleisessä tietoverkossa. Kyse ei siten olisi uudesta tehtävästä kunnille. Lisäksi voimassaolevan erityislainsäädännön mukaan kuntien on annettava tiettyjä kuulutuksia. Myös hallintolain yleistiedoksiantosäännökset koskevat myös kuntia.
Erityislainsäädännössä on saatettu säätää siitä, että kunta julkaisee toisen viranomaisen julkaiseman
kuulutuksen. Tämä ei vaatisi kunnilta ylimääräistä työtä nykytilaan verrattuna. Riittävää esimerkiksi
olisi julkaista kunnan sivuilla linkki, joka ohjautuu asiaa käsittelevän viranomaisen verkkosivuille,
jossa asiaa käsittelevä viranomainen on kuulutuksen julkaissut. Tämä aiheuttaisi nykytilaan verrattuna vähemmän työtä ja nopeuttaisi menettelyä, kuin hakemusasiakirjojen postittaminen kuntiin loppuisi.
Kuulutuslain kumoamisen myötä kuntien velvollisuus ylläpitää fyysisiä ilmoitustauluja, poistuisi.
Edelleen esityksellä ehdotetaan poistettavaksi erityislainsäädännöstä säännökset, jotka viittaavat kuntien ilmoitustauluihin.
Maakuntien osalta kyse ei myöskään ole uusista tehtävistä. Kuulutusvelvollisuus perustuu tälläkin
hetkellä erityislainsäädäntöön. Lisäksi maakuntalain 95 §:ssä säädettäisiin kuntalakia vastaavasti, että
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maakunnan ilmoitukset sekä 136 §:ssä maakunnan tiettyjen toimielimien pöytäkirjat julkaistaan yleisessä tietoverkossa.
Esitetyt muutokset eivät aiheuta muutostarpeita kuntalakiin ja maakuntalakiin.
Vaikutukset viranomaisten toimintaan
Valtion viranomaisilla ei ole voimassaolevan lainsäädännön mukaan velvollisuutta ylläpitää verkkosivuja, mutta käytännössä kaikilla valtion viranomaisilla on kuitenkin verkkosivut. Viranomaisen velvollisuudesta tiedottaa toiminnastaan ja palveluistaan sekä yksilöiden ja yhteisöjen oikeuksista ja velvollisuuksista toimialaansa liittyvissä asioissa säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 20 §:n 2 momentissa. Viranomaisen toiminnasta tiedottaminen tapahtuu nykyisin pitkälti verkkosivujen kautta. Näin esitetty muutos ei aiheuta erityisiä taloudellisia vaikutuksia
julkisten kuulutusten tai yleistiedoksiannon verkossa julkaisemisen osalta. Työpanos joka muuten
menisi fyysisiin ilmoitustauluihin kohdentuisi nyt verkkosivujen päivittämiseen. Esityksellä ei myöskään ole erityistä vaikutusta hallintotuomioistuinten toimintaan.
Kun hallintolain 62 §:n muutoksella esitetään, että virallisessa lehdessä ilmoittaminen ei olisi enää
ensisijainen menettely, myös näiltä osin aiheutuvat kuulutuskustannukset vähenevät ja tiedoksiantomenettelyt voivat nopeutua.
Edelleen esitettyjen muutosten myötä viranomaisilta poistuisi tarve pitää kuulutuksia varten erityislainsäädännössä edellytettyjä fyysisiä ilmoitustauluja. Hallintolain 62 § ei ole asettanut viranomaisille
velvollisuutta pitää yleistiedoksiantoa varten ilmoitustaulua, sillä 2 momentin mukaan ilmoitustaulu
ja sanomalehti ovat olleet vaihtoehtoisia ilmoittamistapoja.
Lisäksi erityislainsäädännössä on ollut säännöksiä, joiden mukaan viranomaisen on tullut toimittaa
asia julkaistavaksi myös kuntaan. Jatkossa asiakirjoja ei tarvitsisi kuntaan lähettää, vaan kunta voisi
omilla verkkosivuillaan linkittää ilmoituksensa kuuluttavan viranomaisen kuulutukseen. Erityislainsäädännössä asetetut valtion viranomaisten velvollisuudet ylläpitää fyysisiä ilmoitustauluja poistuisivat, kun viittaukset ilmoitustauluihin poistettaisiin.
Taloudelliset vaikutukset
Esityksellä ei arvioida olevan erityisiä taloudellisia vaikutuksia. Tehtävä ei ole uusi kunnille ja maakunnille ja valtion viranomaisilla sekä hallintotuomioistuimilla on jo omat verkkosivut tiedottamista
varten. Kunnat ja valtion viranomaiset voisivat luopua ilmoitustauluistaan.
Yleistiedoksiannon kohdalla Virallisessa lehdessä ilmoittaminen ensisijaisena menettelynä poistuisi,
mikä saattaa vähentää tiedoksiannon kustannuksia. Teksti-ilmoituksen hinta on 89 euroa per 400 ensimmäistä merkkiä sekä 0,185 per seuraava merkki lisättynä arvonlisäverolla. Merkiksi lasketaan
kaikki kirjaimet, numerot, erikoismerkit, välilyönnit ja rivinvaihdot. Palvelumaksu toimituksen täyttämistä lomakkeista on 25 euroa ilmoitukselta lisättynä arvonlisäverolla.
5

Asian valmistelu
Valmisteluvaiheet ja –aineisto

Asia on valmisteltu virkatyönä oikeusministeriössä.
Arviomuistio kuulutuslain uudistamistarpeista lähetettiin lausuntokierrokselle 54 taholle 15.5.2017.
Lausuntojen määräaika oli 31.7.2017. Lausuntoja saatiin 28 kappaletta. Lausunnoissa kuulutuslain
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uudistamista pidettiin tarpeellisena. Suurin osa lausunnonantajista piti kuulutusmenettelyä koskevaa
yleissäännöstä edelleen tarpeellisena, mikä ohjasi jatkovalmistelua. Lausunnoista on julkaistu lausuntotiivistelmä 25.9.2017. Arviomuistion ja annettujen lausuntojen pohjalta jatkettiin asian valmistelua.
Lausunnot ja niiden huomioon ottaminen
Luonnos hallituksen esitykseksi lähetettiin lausunnoille 9.2.2018 yhteensä 66 taholle. Lausuntoja saatiin yhteensä x kappaletta. Lausunnon antoivat…
Saadut lausunnot ja niiden huomioonottaminen…
6

Riippuvuus muista esityksistä

Esityksellä on välitön yhteys ympäristöministeriössä valmistelussa olevaan esitykseen vesilain ja ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Kyseinen esitys sisältää viittaussäännöksiä tässä esityksessä ehdotettavaan hallintolain 62 a §:ään.
Esityksellä on myös riippuvuussuhde ympäristöministeriössä valmistelussa olevaan hallituksen esitykseen laiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta, laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi, jossa
viitataan hallintolain 62 a §:ään.
Edelleen esityksellä on välitön yhteys valmistelussa olevaan maakuntauudistuksen täytäntöönpanosta
ja valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaan esitysluonnokseen.
Kyseisessä esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi samoja säännöksiä kuin tässä esityksessä.
Muutokset koskevat maa-aineslakia, luonnonsuojelulakia, vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettua lakia sekä tulvariskien hallinnasta annettua lakia.
Esityksellä on välitön yhteys lisäksi liikenne- ja viestintäministeriössä valmistelussa olevaan esitykseen maantielain muuttamisesta. Kyseisessä esityksessä muutettaisiin maantielain 108 §:ää, jota ehdotetaan muutettavaksi myös tässä esityksessä.
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
1
1.1

Lakiehdotusten perustelut
Laki julkisista kuulutuksista annetun lain kumoamisesta

1 §. Pykälässä säädettäisiin julkisista kuulutuksista annetun lain kumoamisesta.
2 §. Pykälässä säädettäisiin lain voimaantulosta. Lain olisi tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.
1.2

Hallintolaki

5 §. Suhde muuhun lainsäädäntöön. Hallintolain suhdetta sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annettuun tarkistettaisiin hallintolain 62 ja 62 a §:iin ehdotettujen muutosten johdosta. Pykälän
2 momentin mukaan, että päätöksen sähköisestä tavallisesta ja todisteellisesta tiedoksiannosta säädetään sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003). Muutos on tarpeen
siksi, että hallintolain 62 § ja 62 a §:ssä säädettäisiin sähköisestä yleistiedoksiannosta ja julkisesta
kuuluttamisesta. Muutoin sähköistä asiointia koskevat säännökset on keskitetty lakiin sähköisestä
asioinnista viranomaistoiminnassa.
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62 §. Yleistiedoksianto. Pykälään ehdotetaan otettavaksi kuntalain 140 §:n 1 momenttia asiallisesti
vastaavat säännökset yleistiedoksiannon toimittamisesta yleisessä tietoverkossa. Pykälä vastaisi muutoin pääosin voimassaolevaa 62 §:ää.
Yleistiedoksiannon käyttötilanteet määräytyisivät edelleen hallintolain 55 §:n ja 63 §:n nojalla. Yleistiedoksiantoa käytettäisiin tiedoksiantotapana hallintolain 55 §:n 2 momentin mukaan tilanteissa,
joissa tiedoksiannettavien henkilöiden lukumäärää ei tiedetä tai se on yli 30 ja tilanteissa, joissa tiedoksiantoa ei voida toimittaa todisteellisena tai tavallisena tiedoksiantona sekä 63 §:n 2 momentin
mukaan, kun ulkomaille tarkoitettua tiedoksiantoa ei saada toimitetuksi.
Voimassaolevan 62 §:n 1 momentin mukaan asiakirjan nähtävillä pitämisellä tarkoitetaan sitä, että
vastaanottajalle varataan tilaisuus tutustua tiedoksiannon kohteena olevaan asiakirjaan viranomaisessa. Kysymys ei siten ole asiakirjan asettamisesta julkisesti nähtäville, vaan tiedoksiannon vastaanottajan tulisi erikseen pyytää asiakirjoja nähtäväkseen. Tätä menettelyä ei ehdoteta muutettavaksi.
Myös ehdotetun 1 momentin lähtökohtana on asiakirjan pitäminen vastaanottajan nähtävillä ja nähtäville asettamisesta ilmoittaminen tiedoksiannon vastaanottajalle.
Asiakirjat pidetään yleistiedoksiannossa nähtävillä määrätyn ajan. Nähtävillä pitämisen ajasta ei ehdoteta säädettäväksi. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, että määräaika on kohtuullinen asian laatuun
ja siihen liittyviin olosuhteisiin nähden. Vastaanottajalle tulee näin ollen taata tosiasiallinen mahdollisuus asiakirjaan tutustumiselle.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin yleistiedoksiannon toteuttamistavasta. Ehdotuksen mukaan ensisijaisena menettelynä olisi ilmoituksen julkaiseminen yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla. Tarpeen vaatiessa ilmoitus voitaisiin voimassa olevan 2 momentin tapaan julkaista myös virallisessa lehdessä ja sellaisessa sanomalehdessä, josta vastaanottajan voidaan otaksua parhaiten saavan siitä tiedon. Tarve julkaista ilmoitus virallisessa lehdessä ja sanomalehdessä voisi johtua lähinnä
siitä, että viranomaisen verkkosivut eivät ole tietoverkkokatkosten tai vastaavien häiriötilanteiden
vuoksi käytössä tai niitä ei ole.
Nähtäville asettamisesta tulisi siten ilmoittaa joko yleisessä tietoverkossa tai vaihtoehtoisesti virallisessa lehdessä ja sanomalehdessä. Verkkosivuilla ilmoittaminen ei sinänsä estäisi sitä, että viranomainen voisi harkintansa mukaisesti ilmoittaa asiakirjan nähtäville asettamisesta myös muulla tavoin.
Laajempi ilmoittamistarve johtua esimerkiksi siitä, ettei tiedoksiannon vastaanottajalla arvioida olevan edellytyksiä tutustua asiaan verkkosivuilla tai viranomaisen toimialueella ei ole kattavaa verkkoyhteyttä. Ilmoittamisen laajuus jäisi viranomaisen tapauskohtaiseen harkintaan.
Virallisessa lehdessä ilmoittaminen tosin on melko hidasta ja kallista, mikä saattaa johtaa siihen, että
sen käyttö vähenee. Virallisessa lehdessä ilmoittaminen saattaisi tulla käyttöön esimerkiksi hallintolain 63 §:n 2 momentin tarkoittamissa tilanteissa.
Virallisen lehden ensisijaisuudesta ja viranomaisen ilmoitustaululla ilmoittamisesta luopuminen tehostaisi ja ajantasaistaisi yleistiedoksiannon menettelyä. Viranomaisen toimipaikassa sijaitsevalla ilmoitustaululla ilmoittamista ei voida pitää tehokkaana keinona saattaa asia yleisesti tiedoksi. Verkkosivuilla olevaan ilmoitukseen on myös mahdollista päästä tutustumaan viranomaisen toimipisteen
aukioloajoista riippumatta. Viranomaisella kuitenkin olisi edelleen halutessaan mahdollisuus julkaista ilmoitus myös esimerkiksi omalla sähköisellä ilmoitustaulullaan.
Ilmoituksesta on voimassaolevaa säännöstä vastaavasti käytävä ilmi, mitä asia koskee sekä maininta
asiakirjan nähtävillä pitämisen paikasta ja ajasta. Ilmoituksessa tulisi kuvata yleisluontoisesti tiedoksiannon kohteena olevan asian käsittelyn lähtökohtia sekä sitä, minkä tyyppisestä asiakirjasta tiedoksiannossa on kysymys. Ilmoituksessa ei sen sijaan saisi yksityiskohtaisesti selostaa asiakirjan sisältöä
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tai sitä, mihin lopputulokseen asiassa on päädytty. Tarkoituksena on ainoastaan välittää vastaanottajalle tieto mahdollisuudesta tutustua tiedoksiannon kohteena olevaan asiakirjaan ja tiedoksiannon toimittamisesta. Yleistiedoksiantomenettelyssä ei ole tarkoituksenmukaista, että kaikissa tilanteissa ilmoituksen lisäksi myös tiedoksiannettavat asiakirjat julkaistaan viranomaisen verkkosivuilla kuten
julkisissa kuulutuksissa.
Ilmoitus on julkaistava viranomaisen verkkosivuilla selvällä ja erotuttavalla tavalla. Julkaisemisessa
on huomioitava hyvän hallinnon toteutuminen, hallinnon oikeusperiaatteet, viranomaisen palveluperiaate, asiakaslähtöisyys sekä hyvä tiedonhallintatapa. Ilmoittamisen tulee olla tehokasta, eikä ilmoituksen tule sekoittua muuhun viranomaisen verkkosivuilla olevaan tiedottamiseen.
Ilmoitukset julkaistaisiin yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla. Kaikilla viranomaisilla
voidaan otaksua olevan nykyisin omat verkkosivut jo pelkästään täyttääkseen velvollisuuden tiedottaa omasta toiminnastaan. Toimivaltainen viranomainen on vastuussa tiedoksiannosta ja siitä, että
ilmoituksen sisältämät henkilötiedot poistetaan yleisestä tietoverkosta määrätyn ajan kuluttua ja ettei
ilmoituksessa julkaista salassapidettäviä tietoja.
Tiedot voitaisiin julkaista sen estämättä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16
§:n 3 momentissa säädetään. Julkisuuslain 16 §:n 3 momentin mukaan viranomaisen henkilörekisteristä saa antaa henkilötietoja sisältävän kopion tai tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa, jollei
laissa ole toisin erikseen säädetty, jos luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja. Säännöksen mukaan tiedon saa luovuttaa, jos luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja.
Hallintolain 62 §:ään lisättävä säännös julkisuuslain 16 §:n 3 momentista poikkeamiseksi on tarpeen,
koska mikäli ilmoituksessa on henkilötietoja, julkaistavat henkilötiedot kuten päätöksen kohteen nimi
tai kiinteistötunnus, saattavat olla osa viranomaisen henkilörekisteriä, jolloin kyse on julkisuuslain
16 §:n 3 momentin tarkoittamista tilanteista. Kun tieto luovutetaan yleisen tietoverkon kautta, viranomainen ei voi varmistua luovutuksensaajan oikeudesta henkilötiedon käyttämiseen, koska tieto on
kenen tahansa yleisen tietoverkon käyttäjän saatavissa. Ilman nimenomaista säännöstä ilmoituksessa
ei olisi mahdollista julkaista yleisessä tietoverkossa välttämättömäksikään katsottavaa henkilörekisteriin kuuluvaa henkilötietoa, kuten esimerkiksi kiinteistötunnusta.
Yksityiselämän ja henkilötietojen suojan kannalta on olennaista, että tiedot saatetaan julkisiksi yleisessä tietoverkossa vain, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Salassapitoperusteista säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:ssä, mutta on lisäksi huomioitava, että salassapitosäännöksiä saattaa sisältyä muuhun lainsäädäntöön. Ilmoituksessa on siten
julkaistava ainoastaan sen sisältämät julkiset tiedot.
Mitä tahansa julkisiksikaan arvioituja henkilötietoja ei tulisi viedä yleiseen tietoverkkoon. Ilmoituksessa voidaan julkaista ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Viranomaisen oikeutta käsitellä henkilötietoja yleisessä tietoverkossa arvioitaisiin tietosuoja-asetuksen ja henkilötietolain 2 lukuun sisältyvien henkilötietojen käsittelyä koskevien yleisten periaatteiden mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyn tulee olla asiallisesti perusteltua viranomaisen toiminnan kannalta.
Ilman asianomaisen henkilön suostumusta henkilötietoja saa käsitellä vain, jos käsittelystä säädetään
laissa tai käsittely johtuu rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tai sen nojalla määrätystä tehtävästä tai
velvoitteesta. Kaiken henkilötietojen käsittelyn on oltava oikeutettua ja tarpeellista koko sen ajan,
jolloin tietoja käsitellään. Ilmoitusajan päätyttyä päättyisi myös viranomaisen peruste ja tarve henkilötiedon käsittelemiseen yleisessä tietoverkossa. Kuten edellä on mainittu, ilmoituksessa ei saisi yksityiskohtaisesti selostaa asiakirjan sisältöä tai sitä, mihin lopputulokseen asiassa on päädytty.
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Henkilötiedot on siten poistettava yleisestä tietoverkosta nähtävilläpitoajan kuluttua. Tällöin peruste
henkilötietojen käsittelylle on poistunut.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin tiedoksisaannin ajankohdasta käytettäessä yleistiedoksiantoa.
Tiedoksiannon katsottaisiin tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta. Säännös
vastaisi voimassaolevaa 62 §:n 3 momenttia. Viranomaisen on syytä huolehtia siitä, että ilmoituksen
verkkoon viemisen päivämäärä pystytään jälkikäteen todentamaan esimerkiksi muutoksenhakuajan
päättymisen osoittamiseksi.
62 a §. Julkinen kuulutus. Pykälässä säädettäisiin julkisissa kuulutuksissa noudatettavasta menettelystä. Säännös korvaisi voimassaolevan lain julkisista kuulutuksista. Säännös olisi samankaltainen
kuin kuntalain 140 §.
Pykälän 1 momentin mukaan se, missä tilanteissa ja mikä viranomainen antaa julkisen kuulutuksen,
tulisi jatkossakin säätää muussa laissa. Näin julkisen kuulutuksen käytöstä tulisi säätää kussakin asiaryhmässä erikseen, ja harkita lain säätämisvaiheessa menettelyn tarve kyseisessä asiassa. Kuulutus
on yksi yleistiedoksiannon muoto, mutta sisältää 62 §:ssä tarkoitetusta yleistiedoksiannosta poikkeavia piirteitä.
Kuulutus ja kuulutettava asiakirja tulisi julkaista yleisessä tietoverkossa toimivaltaisen viranomaisen
verkkosivuilla. Tarpeen vaatiessa kuulutus, joka ei siis sisällä kuulutettavaa asiakirjaa, julkaistaisiin
myös asian vaikutusalueen sanomalehdessä tai muulla viranomaisen päättämällä tavalla. Tarve julkaista ilmoitus sanomalehdessä tai muulla viranomaisen päättämällä tavalla voisi johtua siitä, että
viranomaisen verkkosivut eivät ole tietoverkkokatkosten tai poikkeustilanteiden vuoksi käytössä tai
niitä ei ole. Tarve voisi myös johtua viranomaisen harkitsemasta laajemmasta tiedonsaantitarpeesta.
Kuuluttamistapaa valitessa viranomaisen on huomioitava tiedonsaantitarve ja asiakaslähtöisyys.
Kuuluttamisen laajuus jäisi viranomaisen harkintaan.
Säännöksen tarkoittamana muuna tapana voidaan pitää esimerkiksi perinteisellä ilmoitustaululla ilmoittamista. Keskeistä on, että tämän muun tavan pitää olla tiedonsaannin näkökulmasta tehokas
tapa. Esimerkiksi suuria kartta-asiakirjoja ei välttämättä tietoteknisesti aina pystytä julkaisemaan asianmukaisesti verkkosivuilla, jolloin nämä voitaisiin pitää nähtävillä viranomaisessa.
Kuulutuksesta on käytävä ilmi, mitä asia koskee sekä maininta siitä, missä ja mihin ajankohtaan
saakka asiakirja pidetään nähtävillä.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan tulee olla nähtävillä
yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta
johdu. Tällä korostetaan sitä lähtökohtaa, että viranomaisen verkkosivuilla julkaistaan sekä kuulutus
että kuulutettavat asiakirjat siten, että esimerkiksi oikaisuvaatimuksen tekeminen on mahdollista.
Tämä on myös merkittävä ero 62 §:n mukaisen yleistiedoksiannon ja 62 a §:n mukaisen kuulutuksen
välillä.
Säännöksen 14 vuorokauden nähtävilläpitoaika vastaa voimassaolevaa kuulutuslakia sekä kuntalain
ja maakuntalain ilmoittamista koskevia säännöksiä. Asian luonteesta voisi johtua pidempi tarve kuulutuksen pidemmälle nähtävilläpidolle. Tällainen saattaisi tulla kysymykseen sellaisen asiakirjan kuuluttamisessa, josta alkaa kulua muutoksenhakuaika. Tällöin asian luonne huomioiden on perusteltua
pitää kuulutus nähtävillä oikaisu- tai valitusajan. Myös esimerkiksi lausunnon tai mielipiteen ilmaisun
määräaika voi olla 14 vuorokautta pidempi, jolloin kuulutus tulee pitää nähtävillä yleisessä tietoverkossa määräajan päättymiseen. Jos asian luonteesta johtuu 14 vuorokautta pidempi aika, on henkilötiedot poistettava, kun tuo aika on kulunut.

24

Kuten 62 §:n yksityiskohtaisten perusteluiden kohdalla on todettu, myös kuulutus on julkaistava viranomaisen verkkosivuilla selvällä ja erotuttavalla tavalla. Julkaisemisessa on huomioitava hyvän
hallinnon toteutuminen, palveluperiaate, asiakaslähtöisyys ja hyvä tiedonhallintapa. Kuulutus ei esimerkiksi saa sekoittua muuhun viranomaisen verkkosivuilla olevaan tiedottamiseen. Lähtökohtana
on, että kuulutuksen on oltava viranomaisen verkkosivuilla, mutta säännös ei estä sitä, että kuulutuksia kootaan yhteen keskitetysti esimerkiksi suomi.fi-portaaliin tai aluehallintovirastojen omaan portaaliin.
Mitä edellä 62 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa on todettu henkilötietojen käsittelystä, henkilötietojen poistamisesta, vain välttämättömien henkilötietojen julkaisemisesta ja salassapitosäännösten
huomioimisesta koskee myös kuulutusten ja kuulutettavien asiakirjojen julkaisemista. Kuulutusten
kohdalla verkkosivuilla julkaistavia asiakirjoja on vielä enemmän kuin yleistiedoksiannossa, minkä
vuoksi henkilötietojen ja salassapidettävien tietojen käsittely vaatii viranomaiselta erityistä huomiota.
Myös kuulutusmenettelyssä tiedot voitaisiin julkaista sen estämättä, mitä viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentissa säädetään. Julkisuuslain 16 §:n 3 momentin mukaan
viranomaisen henkilörekisteristä saa antaa henkilötietoja sisältävän kopion tai tulosteen tai sen tiedot
sähköisessä muodossa, jollei laissa ole toisin erikseen säädetty, jos luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja.
Julkisuuslain 16 §:n 3 momentista poikkeava säännös on tarpeen, koska jos kuulutus sisältää henkilötietoja, julkaistavat henkilötiedot kuten päätöksen kohteen nimi tai kiinteistötunnus, saattavat olla
osa viranomaisen henkilörekisteriä. Kun tieto luovutetaan yleisen tietoverkon kautta, viranomainen
ei voi varmistua luovutuksensaajan oikeudesta henkilötiedon käyttämiseen. Ilman nimenomaista
säännöstä kuulutuksessa ei olisi mahdollista julkaista yleisessä tietoverkossa välttämättömäksikään
katsottavaa henkilörekisteriin kuuluvaa henkilötietoa.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin siitä, milloin tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen. Voimassa
oleva kuulutuslaki ei sisällä säännöksiä siitä, milloin kuulutuksen katsotaan tulleen tiedoksi. Tiedoksisaannin ajankohdasta onkin säädetty osassa erityislainsäädäntöä. Tiedoksisaannin ajankohdasta ehdotetaan otettavaksi nimenomainen säännös, koska julkisella kuulutuksella annetaan tiedoksi myös
päätöksiä, joihin on mahdollista hakea muutosta. Viranomaisen on syytä huolehtia siitä, että kuulutuksen verkkoon viemisen päivämäärä pystytään jälkikäteen todentamaan esimerkiksi muutoksenhakuajan päättymisen osoittamiseksi.
Pykälän 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. Menettelyjen samankaltaisuuden vuoksi on syytä omaksua 62 ja 62 a §:iin
yhtenäinen tiedoksisaantiaika. Jos kuulutus julkaistaan esimerkiksi sekä verkkosivuilla että sanomalehdessä, näiden tapahtuessa eri ajankohtana, tiedoksisaanti lasketaan ensimmäiseksi julkaistusta.
Määräaikojen laskemisesta säädetään tarkemmin laissa säädettyjen määräaikain laskemisesta
(150/1930) säädetään tarkemmin määräaikojen laskemisesta.
1.3

Asevelvollisuuslaki

15 §. Kutsunnan aika ja kutsuntaluettelo sekä kutsuntakuulutus. Pykälän 3 momentista poistettaisiin
viittaus kunnan ilmoitustauluun, ja korvattaisiin tämä viittauksella kunnan verkkosivuihin.
1.4

Kaivoslaki

40 §. Lupahakemuksesta tiedottaminen. Pykälän 1 momentista poistettaisiin viittaus kuulutuslakiin.
Lupaviranomaisen tulisi antaa malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullanhuuhdontalupaa koskeva hakemus tiedoksi hallintolain 62 a §:n mukaisella kuulutuksella. Momentissa säilytettäisiin poikkeava
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30 päivän kuulutusaika sekä nimenomainen säännös sanomalehdessä ilmoittamisesta. Säännöksestä
poistettaisiin viittaus kunnan ilmoitustaululla kuuluttamiseen. Lupaviranomaisen antama kuulutus tulisi lisäksi julkaista asianomaisissa kunnissa kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi linkittämällä kunnan verkkosivuilla lupaviranomaisen antamaan kuulutukseen.
Pykälän 2 momentista poistettaisiin hallintolain 62 §:n kanssa päällekkäinen säännös siitä, miten tiedoksianto tapahtuu, jos hakemuksesta on tiedotettava yli kolmellekymmenelle tiedossa olevalle henkilölle tai kun henkilöiden lukumäärää ei tiedetä. Näiltä osin sovelletaan hallintolain soveltamisalan
johdosta ilman nimenomaista viittaustakin hallintolain 62 §:ää.
57 §. Lupapäätöksen antaminen. Lupapäätöksen antamisessa luovuttaisiin julkipanomenettelystä. Pykälän 1 momentista poistettaisiin julkipanomenettelyä koskevat säännökset. Lupaviranomaisen tulisi
saattaa malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullanhuuhdontalupaa sekä kaivosaluelunastuslupaa koskeva päätös tiedoksi julkisesti kuuluttamalla hallintolain 62 a §:n mukaisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. Pykälän 2 momentissa olevasta
ilmoitustaulua koskevasta viittauksesta sekä hallintolain 62 a §:n kanssa päällekkäisestä sääntelystä
luovuttaisiin.
58 §. Lupapäätöksestä tiedottaminen. Pykälän 6 momentista poistettaisiin viittaus kuulutuslakiin, ja
lisättäisiin viittaus kuntalain 108 §:ään, jonka mukaisesti kuntien tulee julkaista lupaviranomaisen
kuulutus kuulutuksesta. Lain 57 §:n mukaan lupaviranomainen kuuluttaa päätöksen. Kunnat siten
julkaisisivat verkkosivuillaan kuulutuksen kuntalain 108 §:n mukaisesti, siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnissa saatetaan tiedoksi. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi linkittämällä kunnan verkkosivuilla lupaviranomaisen antamaan kuulutukseen.
74 §. Luvan siirtoa koskevan päätöksen antaminen ja siitä tiedottaminen. Pykälän 4 momentista poistettaisiin viittaus kuulutuslakiin, ja lisättäisiin viittaus kuntalain 108 §:ään, jonka mukaisesti kuntien
tulee julkaista lupaviranomaisen kuulutus. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi linkittämällä kunnan
verkkosivuilla lupaviranomaisen antamaan kuulutukseen. Lupaviranomainen toimii päätöksen kuuluttavana viranomaisena.
75 §. Varauspäätöksen antaminen ja siitä tiedottaminen. Pykälän 4 momentista poistettaisiin viittaus
kuulutuslakiin, ja lisättäisiin viittaus kuntalain 108 §:ään, jonka mukaisesti kuntien tulee julkaista
tieto lupaviranomaisen päätöksestä vastaavasti kuin lain 58 ja 74 §:ssä. Kyse on päätöksestä tiedottamisesta.
166 §. Hallinto-oikeuden päätöksen antaminen. Pykälän 1 momentissa poistettaisiin julkipanomenettelyä koskeva säännös. Päätöksen antamisesta ei siten ilmoitettaisi etukäteen, vaan vasta kun se on
annettu. Hallinto-oikeuden päätös saatettaisiin tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten kuin hallintolain
62 a §:ssä säädetään. Viittaus 57 §:n 2 momenttiin poistettaisiin tarpeettomana. Tiedoksisaannin katsotaan hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaisesti tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen
julkaisemisesta.
Pykälän 2 momentista poistettaisiin viittaus kuulutuslakiin, ja lisättäisiin viittaus kuntalain 108 §:ään,
jonka mukaisesti kuntien tulee julkaista tieto hallinto-oikeuden päätöksestä. Säännös vastaisi 58, 74
ja 75 §:iin ehdotettuja muutoksia. Kunta voisi julkaista verkkosivuillaan linkin hallinto-oikeuden päätökseen.
1.5

Kolttalaki

50 §. Päätöksestä tiedottaminen ja tiedoksisaanti. Pykälää muutettaisiin poistamalla maininta Inarin
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kunnan ilmoitustaulusta, ja viittaamalla kuntalain 108 §:ään. Tämä vastaa kuntalakiin tehtyä muutosta. Päätös tai vaalin tulos voitaisiin edelleen julkaista kunnan ilmoitustaululla, mutta velvoite ilmoitustaulun pitämiseen poistuisi.
1.6

Laki ajoneuvojen siirtämisestä

9 §. Ajoneuvon siirrosta ilmoittaminen ja siirtopäätös. Pykälästä poistettaisiin viittaus kuulutuslakiin.
Tilanne, jossa ajoneuvon omistaja tai tämän osoite ei ole tiedossa, vastaa hallintolain 55 §:n 1 momentissa säädettyä yleistiedoksiannon käyttötilannetta, minkä vuoksi tilanteessa sovellettaisiin hallintolain 62 §:n yleistiedoksiantomenettelyä.
1.7

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

8 a §. Pykälän 1 momentista poistettaisiin viittaus kunnan ilmoitustauluun. Päätös saatettaisiin tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten kuin 62 a §:ssä säädetään.
1.8

Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta

9 §. Pykälän 1 momentista poistettaisiin viittaus julkiseen kuuluttamiseen kunnan ilmoitustaululla
sekä julkaisemiseen internetsivuilla. Tiedoksiannossa sovellettaisiin hallintolain 62 a §:n mukaista
menettelyä. Momenttiin lisättäisiin viittaus kuntalain 108 §:ään koskien kuulutuksen julkaisemista
kunnissa.
1.9

Laki pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan

4 §. Asianosaisten kuuleminen siirtoehdotuksen johdosta. Pykälän 1 momentista poistettaisiin viittaus
kuulutuksen julkaisemisesta kunnan ilmoitustaululla. Maininta maanmittaustoimistosta päivitettäisiin
Maanmittauslaitokseksi. Maanmittauslaitos saattaisi luettelon karttoineen tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten kuin hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Erityissäännös kuuluttamisen nähtävilläpidosta
30 päivän ajan säilytettäisiin. Lisäksi kuulutus julkaistaisiin kunnassa kuntalain 108 §:n mukaisesti.
1.10 Laki tulvariskien hallinnasta
17 §. Osallistuminen ja tiedottaminen. Pykälän 2 momentista poistettaisiin viittaus kuntien ilmoitustauluihin sekä täsmennettäisiin kuulutusmenettelyä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kuuluttaisi 1 momentissa tarkoitetut ehdotukset hallintolain 62 a §:n mukaisesti. Kuulutus julkaistaisiin
myös toimialueen kunnissa kuntalain 108 §:n mukaisesti. Momentista poistettaisiin säännös sanomalehdessä tai muulla sopivalla tavalla ilmoittamisesta. Hallintolain 62 a § mahdollistaa tämän, minkä
vuoksi erityissääntelyä ei tarvita. Muutos on näiltä osin säädöstekninen, eikä aiheuta muutoksia nykytilaan. Kuulutus on pidettävä nähtävillä mielipiteiden esittämiselle säädetyn ajan.
18 §. Vesistö- ja meritulvariskien hallintasuunnitelman hyväksyminen. Pykälän 2 momenttia muutettaisiin siten, että julkipanomenettelystä luovuttaisiin. Maa- ja metsätalousministeriö saattaisi päätöksen tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten kuin hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Tiedoksiannon katsotaan hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. Kuulutus kuulutettavine asiakirjoineen julkaistaisiin lisäksi toimialueen kunnassa kuntalain 108 §:n mukaisesti.
Pykälän 3 momentissa täsmennettäisiin kuulutuksen nähtävilläpitoaikaa.
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1.11 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta
104 b §. Lupahakemuksesta tiedottaminen. Pykälän 1 momenttia muutettaisiin siten, että siitä poistettaisiin viittaus kuulutuslakiin sekä päällekkäinen sääntely hallintolain 62 a §:n ja kuntalain 108 §:n
kanssa. Poikkeava 30 päivän kuulutusaika säilytettäisiin pykälässä. Hallintolain 62 a §:n ja kuntalain
108 §:n vuoksi viittaus julkisuuslain 16 §:n 3 momenttiin poistettaisiin tarpeettomana.
1.12 Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä
15 §. Osallistuminen ja tiedottaminen. Pykälän 3 momentista poistettaisiin viittaus kuntien ilmoitustauluihin. Samalla kuulutusmenettelyä täsmennettäisiin. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
kuuluttaisi valmisteluasiakirjoista hallintolain 62 a §:n mukaisesti omilla verkkosivuillaan. Kuuluttaminen sisältää asiakirjojen nähtävilläolon, joten tämä maininta voidaan poistaa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ei enää kuuluttaisi kunnan ilmoitustauluilla. Alueen kunnat julkaisisivat
kuulutuksen kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi linkittämällä elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutuksen kunnan verkkosivuille. Maininta sähköisestä julkaisemisesta voidaan hallintolain 62 a § huomioiden poistaa. Pykälässä säilytettäisiin säännös kunnan
velvollisuudesta pitää asiakirjat nähtävillä kunnassa direktiivin sääntelystä johtuen.
17 §. Vesienhoitosuunnitelmien hyväksyminen. Pykälän 2 momentti julkipanomenettelystä kumottaisiin. Pykälän 3 mukaisesti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus saattaisi hyväksymispäätöksen tiedoksi julkisesti kuuluttamalla hallintolain 62 a §:n mukaisesti. Viittaus kuntien ilmoitustauluihin poistettaisiin. Maininta sanomalehdessä ilmoittamisesta poistettaisiin, sillä tämä sisältyy jo
hallintolain 62 a §:ään. Alueen kunnat julkaisisivat kuulutuksen kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tämä
voisi tapahtua esimerkiksi linkittämällä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus kunnan verkkosivuille. Pykälässä säilytettäisiin säännös kunnan velvollisuudesta pitää hyväksytty vesienhoitosuunnitelma nähtävillä kunnassa direktiivin sääntelystä johtuen.
1.13 Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
13 §. Päätös arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa. Pykälän 2 momentista poistettaisiin viittaus kuulutuslakiin sekä ilmoitustauluihin. Päätös tulisi saattaa tiedoksi julkisella kuulutuksella siten kuin hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Lisäksi kuulutus julkaistaisiin viipymättä hankkeen
todennäköisen vaikutusalueen kunnissa kuntalain 108 §:n mukaisesti. Salassapitosäännöksiä on noudatettava ilman erillistä viittausta.
17 §. Arviointiohjelmasta kuuleminen. Pykälän 2 momentista poistettaisiin viittaus kuulutuslakiin
sekä ilmoitustauluihin. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma tulisi saattaa viipymättä tiedoksi julkisella kuulutuksella siten kuin hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Lisäksi kuulutus julkaistaisiin hankkeen todennäköisen vaikutusalueen kunnissa kuntalain 108 §:n mukaisesti. Säännöksestä poistettaisiin lisäksi hallintolain 62 a §:n ja kuntalain 108 §:n kanssa päällekkäinen sääntely. Nimenomainen
maininta kuulutuksen julkaisemisesta sanomalehdessä säilytettäisiin, koska tämä vaatimus perustuu
direktiiviin.
1.14 Luonnonsuojelulaki
22 §. Alueen liittäminen luonnonsuojelualueeseen. Pykälän 3 momentista poistettaisiin viittaus kuulutuslakiin sekä kunnan ilmoitustauluun. Liittämisestä olisi kuulutettava hallintolain 62 a §:n mukaisesti. Lisäksi kuulutus olisi julkaistava kunnassa kuntalain 108 §:n mukaisesti.
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30 §. Kiellon voimassaolo. Pykälän 1 momentista poistettaisiin julkipanomenettelyä koskevat säännökset sekä viittaukset kuulutuslakiin ja ilmoitustauluun. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
saattaisi kieltopäätöksen tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten kuin hallintolain 62 a §:ssä säädetään.
47 §. Lajien esiintymispaikkojen suojelu. Pykälän 3 momentista poistettaisiin julkipanomenettelyä
koskevat säännökset sekä viittaukset kuulutuslakiin ja ilmoitustauluun. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus saattaisi kieltopäätöksen tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten kuin hallintolain 62 a
§:ssä säädetään.
64 §. Natura 2000 –verkosto. Pykälän 2 momentista poistettaisiin viittaus kuulutuslakiin ja ilmoitustauluihin. Viranomaisen saattaisi ehdotuksen tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten kuin hallintolain
62 a §:ssä säädetään. Momentista poistettaisiin maininta sanomalehdessä julkaisemisesta sekä tietojen saatavilla olosta hallintolain 62 a §:n kanssa päällekkäisen sääntelyn poistamiseksi. Maininta kuulutuskustannuksista poistettaisiin tarpeettomana.
1.15 Maa-aineslaki
13 §. Kuuleminen. Pykälän 1 momentin mukaan kunta kuuluttaisi maa-aineslupaa koskevasta hakemuksesta hallintolain 62 a §:n mukaisesti. Viittaus kunnan ilmoitustauluun poistettaisiin.
Pykälän 3 momentin mukaan lupaviranomaisen on kuulutettava hakemuksen vireilletulosta. Säännökseen lisättäisiin viittaus hallintolain 62 a §:ään. Lisäksi kuntien tulisi julkaista kuulutus kuntalain
108 §:n mukaisesti. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi linkittämällä lupaviranomaisen kuulutus kunnan
verkkosivuille.
19 §. Päätöksen julkipano. Pykälän otsikkoa ja 1 momenttia muutettaisiin pykälän sisältöä vastaavaksi. Päätöksen julkipanomenettelyä koskevasta säännöksestä luovuttaisiin. Päätös olisi saatettava
tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten kuin siten kuin hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Muu hallintolain 62 a §:n kanssa päällekkäinen sääntely poistettaisiin.
20 b §. Kuuleminen maa-aineslupapäätöstä koskevan valituksen johdosta. Kuuluttamisessa noudatettaisiin hallintolain 62 a §:n mukaista menettelyä. Lisäksi asianomaiset kunnat julkaisisivat kuulutuksen kuntalain 108 §:n mukaisesti. Säännös siitä, että kuulutuksessa on ilmoitettava, missä asiakirjat oat nähtävillä, poistettaisiin tarpeettomana, koska tästä säädettäisiin hallintolain 62 a §:ssä.
1.16 Maantielaki
108 §. Kuuluttaminen. Kuuluttamiseen sovellettaisiin hallintolain 62 a §:n mukaista menettelyä. Lisäksi pykälästä poistettaisiin hallintolain 62 a §:n kanssa päällekkäinen sääntely. Voimassaolevaa 30
päivän kuulutusaikaa ei ehdoteta muutettavaksi.
1.17 Vaalilaki
49 §. Ennakkoäänestyksestä tiedottaminen. Pykälän 2 momentin muotoilu julkipantavien kuulutuksin
ajantasaistettaisiin kuntalakia vastaavaan muotoon äänestyspaikalle asetettavilla ilmoituksilla. Kyse
olisi ainoastaan sanamuotoon liittyvästä muutoksesta, jolla ei ole vaikutuksia säännöksen soveltamiseen.
95 §. Kuntavaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen. Pykälän
2 momentin 1 kohdasta poistettaisiin viittaus kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustauluun. Kohdassa
viitattaisiin kuntalain 140 §:ään siten, että kunnan keskusvaalilautakunnan on julkaistava vaalien tuloksen sisältävä pöytäkirja valitusosoituksineen kyseisen säännöksen mukaan.
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104 §. Päätöksen tiedoksianto. Pykälän 2 momentista poistettaisiin viittaus kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustauluun. Tämä korvattaisiin viittauksella siten kuin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan,
mikä viittaa kuntalain 108 §:n mukaiseen menettelyyn. Tämä vastaisi nykytilaa.
105 §. Jatkovalitus. Pykälän 2 momentista poistettaisiin viittaus kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustauluun. Tämä korvattaisiin viittauksella siten kuin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan, mikä viittaa
kuntalain 108 §:n mukaiseen menettelyyn. Tämä vastaisi nykytilaa.
1.18 Ydinenergialaki
23 §. Lupahakemuksen käsitteleminen. Pykälän 5 momenttia muutettaisiin siten, että siitä poistettaisiin säännös lupahakemuksen kuulutuksen julkaisemisesta lupaviranomaisen ja kuntien internetsivuilla. Lupaviranomainen kuuluttaisi lupahakemuksesta hallintolain säännösten mukaisesti, minkä
lisäksi kunnat julkaisisivat kuulutuksen kuntalain 108 §:n mukaisesti. Muutoksella poistettaisiin
yleislakien kanssa turhaa päällekkäistä sääntelyä.
2

Tarkemmat säännökset ja määräykset

Kuulutuslakiin viittaavaa asetuksentasoista sääntelyä on yhteensä kuudessa asetuksessa, jotka tulee
ajantasaistaa. Nämä asetukset ovat koltta-asetus, maankäyttö- ja rakennusasetus, valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta, maastoliikenneasetus, vesiliikenneasetus ja ydinenergia-asetus.
Tässä esityksessä ei ehdoteta uusia asetuksenantovaltuuksia.
3

Voimaantulo

Lait ehdotetaan tulevaksi voimaan 1.1.2019.
4

Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys

Perustuslain 21 §
Lakiehdotusten kohteena olevat yleistiedoksiantoa ja julkisia kuulutuksia koskevat säännökset ovat
merkityksellisiä erityisesti perustuslain 21 §:ssä tarkoitetun hyvän hallinnon näkökulmasta. Tiedoksianto liittyy myös perustuslain 21 §:n 2 momentin mukaisiin hyvän hallinnon takeisiin, joihin sisältyy oikeus tulla kuulluksi, sekä oikeusturvaan. Kuuleminen kuuluu myös EU:n perusoikeuskirjan 41
artiklassa määritellyn hyvän hallinnon keskeisiin tekijöihin. Ehdotettu sääntely on merkityksellistä
myös perustuslain 2 §:n 2 momentin, 14 §:n 3 momentin ja 20 §:n 2 momentin mukaisten osallistumisoikeuksien toteutumisen kannalta.
Esitykseen sisältyvissä lakiehdotuksissa ei ole kyse uudesta sääntelystä, vaan voimassa olevan yleistiedoksiantoa ja julkisia kuulutuksia koskevan sääntelyn ajantasaistamisesta sekä tiedoksiantomenettelyjen tehostamisesta. Viittaukset viranomaisen ilmoitustaululla ilmoittamiseen ja kuuluttamiseen
ehdotetaan poistettavaksi. Ilmoitustaululla ilmoittamista tai kuuluttamista ei voida pitää nykyaikaisessa hallinnossa tiedonsaannin kannalta tehokkaana tiedoksiantamisen tapana. Julkisista kuulutuksista annettu laki on vanhentunut, ja sitä täydentävä erityislainsäädäntö on hyvin hajanaista.
Yleisen tietoverkon käyttö ilmoitusten ja päätösten tiedoksisaattamisessa on yleistynyt. Sitä voidaan
pitää sekä tiedoksiannosta vastaavan viranomaisen että tiedoksiannon vastaanottajien kannalta vai30

vattomana ja tiedonvälityksen näkökulmasta varsin tehokkaana ilmoittamistapana. Yleisen tietoverkon käyttö ehdotetaan siksi mahdollistettavaksi yleistiedoksiantomenettelyssä ja julkisissa kuulutuksissa. Vastaavan kaltainen sääntely on otettu myös kuntalakiin (HaVM 55/2014 vp ja PeVL 63/2014
vp) ja maakuntalakiesitykseen. Yleistiedoksianto olisi edelleen tarpeen vaatiessa mahdollista toimittaa myös ilmoittamalla asiakirjan nähtäville asettamisesta virallisessa lehdessä ja sanomalehdessä.
Ehdotettujen muutosten voidaan katsoa osaltaan edistävän hyvän hallinnon ja oikeusturvan toteutumista hallintoasioissa. Esityksellä tehostetaan yleistiedoksiannossa ja julkisissa kuulutuksissa noudatettavaa menettelyä. Vaikuttamismahdollisuuksien voidaan katsoa vahvistuvan, kun yleistiedoksianto- ja kuulutusmenettely tehostuvat. Ehdotuksilla edistettäisiin perustuslain 14 §:n 3 momentissa ja
20 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla yksilön mahdollisuuksia vaikuttaa itseään ja elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.
Julkisuusperiaate sekä yksityiselämän ja henkilötietojen suoja
Perustuslain 10 §:n mukaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu lailla. Henkilötietojen suojaa koskevan kansallisen sääntelyn osalta on huomioitava Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (2016/679). Myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 artiklan mukaan jokaisella
on oikeus siihen, että hänen yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiaan ja viestejään kunnioitetaan. Viranomaisen oikeutta käsitellä henkilötietoja yleisessä tietoverkossa arvioidaan tietosuoja-asetuksen ja
henkilötietolain 2 lukuun sisältyvien henkilötietojen käsittelyä koskevien yleisten periaatteiden mukaisesti.
Tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa
olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevana tietona pidetään sellaista
luonnollista henkilöä koskevia tietoja, josta voidaan suoraa tai epäsuorasti tunnistaa henkilö erityisesti tunnistetietojen kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen tai yhden
tai useamman hänelle tavanomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen,
kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella. Henkilötietona voidaan pitää siten myös esimerkiksi
kiinteistötunnusta, koska sen perusteella kiinteistön omistajat ovat melko vaivatta selvitettävissä.
Hallintolain 62 §:n tarkoittamasta ilmoituksesta nähtävillä pitämisestä ja 62 a §:n kuulutuksesta ja
kuulutettavista asiakirjoista saattaa ilmetä henkilötietoja tai muita yksityiselämän suojan piiriin kuuluvia tietoja tai tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta. Säännökset noudattelevat kuntalain
ja maakuntalain vastaavia säännöksiä. Molempia esityksiä on käsitelty perustuslakivaliokunnassa.
Valiokunta käsitteli kuntalain osalta yleisessä tietoverkossa julkaisemista koskevia säännöksiä (PeVL
63/2014 vp).
Henkilötietojen sekä yksityiselämän suojan kannalta on tärkeää, että tietoverkossa julkaistavissa asiakirjoissa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot (kuten PeVL
63/2014 vp). Tästä ehdotetaan säädettäväksi hallintolain 62 ja 62 a §:ssä.
Henkilötietojen käsittelyn tulee olla asiallisesti perusteltua viranomaisen toiminnan kannalta. Ilman
asianomaisen henkilön suostumusta henkilötietoja saa käsitellä vain, jos käsittelystä säädetään laissa
tai käsittely johtuu rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tai sen nojalla määrätystä tehtävästä tai velvoitteesta. Kaiken henkilötietojen käsittelyn on myös oltava oikeutettua ja tarpeellista koko sen ajan,
jolloin tietoja käsitellään. Ilmoituksen ja kuulutuksen nähtävilläpitoajan päätyttyä päättyisi myös viranomaisen peruste ja tarve henkilötiedon käsittelemiseen yleisessä tietoverkossa. Tietosuojan turvaamiseksi säädettäisiin henkilötietojen poistamisesta tietoverkosta määräajan kuluttua.
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Julkisuuslain 16 §:n 3 momentin mukaan viranomaisen henkilörekisteristä saa antaa henkilötietoja
sisältävän kopion tai tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa, jollei laissa ole toisin erikseen
säädetty, jos luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja. Kun tieto luovutetaan yleisen tietoverkon kautta, viranomainen ei voi varmistua luovutuksensaajan oikeudesta henkilötiedon käyttämiseen. Säännös julkisuuslain 16 §:n 3 momentista poikkeamiseksi on tarpeen. Jos ilmoitus tai kuulutus sisältää henkilötietoja,
julkaistavat henkilötiedot saattavat olla osa viranomaisen henkilörekisteriä. Tällöin kyse on julkisuuslain 16 §:n 3 momentin tarkoittamista tilanteista. Ilman julkisuuslain 16 §:n 3 momentista poikkeavaa
tällaista säännöstä 62 ja 62 a §:n mukaisissa menettelyissä ei olisi mahdollista julkaista yleisessä
tietoverkossa henkilötietoa, joka kuuluu henkilörekisteriin.
Yksityiselämän ja henkilötietojen suojan kannalta on lisäksi olennaista, että tiedot saatetaan julkisiksi
yleisessä tietoverkossa vain, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu (PeVL 63/2014
vp). Hallintolain 62 §:n mukaisessa ilmoituksessa ja 62 a §:n mukaisessa kuulutuksessa sekä kuulutettavissa asiakirjoissa voidaan siten julkaista ainoastaan julkiset tiedot.
Edellä esitetyillä perusteilla esitetään, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus.
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Lakiehdotukset
1.

Laki
julkisista kuulutuksista annetun lain kumoamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Tällä lailla kumotaan laki julkisista kuulutuksista (34/1925).

2§
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
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2.

Laki
hallintolain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan hallintolain (434/2013) 5 §:n 2 momentti ja 62 §, sekä
lisätään uusi 62 a §, seuraavasti:
5§
Suhde muuhun lainsäädäntöön
Jos muussa laissa on tästä laista poikkeavia säännöksiä, niitä sovelletaan tämän lain asemesta.
Hallintoasian sähköisestä vireillepanosta ja käsittelystä sekä päätöksen tavallisesta ja todisteellisesta sähköisestä tiedoksiannosta säädetään sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa
laissa (13/2003).
Hallintoasiassa noudatettavasta menettelystä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa säädetään
kirkkolaissa (1054/1993).
62 §
Yleistiedoksianto
Yleistiedoksiannossa asiakirja pidetään määrätyn ajan vastaanottajan nähtävillä viranomaisessa.
Asiakirjan nähtäville asettamisesta on ilmoitettava yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla tai tarpeen vaatiessa virallisessa lehdessä ja sellaisessa sanomalehdessä, josta vastaanottajan
voidaan otaksua parhaiten saavan tiedon. Ilmoituksesta on käytävä ilmi, mitä asia koskee sekä maininta siitä, missä ja mihin ajankohtaan saakka asiakirja pidetään nähtävillä. Ilmoituksessa julkaistaan
ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Tiedot voidaan julkaista sen estämättä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentissa säädetään.
Ilmoituksessa on todettava, että tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta.
Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta nähtävilläpitoajan kuluttua.
62 a §
Julkinen kuulutus
Jos muun lain mukaan asiakirja on annettava tiedoksi julkisella kuulutuksella, saatetaan se yleisesti
tiedoksi julkaisemalla se yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla. Tarpeen vaatiessa kuulutus julkaistaan myös asian vaikutusalueen sanomalehdessä tai muulla viranomaisen päättämällä tavalla. Kuulutuksesta on käytävä ilmi, mitä asia koskee sekä maininta siitä, missä ja mihin ajankohtaan
saakka asiakirja pidetään nähtävillä. Kuulutuksessa ja kuulutettavassa asiakirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Tiedot voidaan julkaista sen estämättä,
mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentissa säädetään.
Kuulutus ja kuulutettava asiakirja on oltava yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla
yleisesti nähtävillä vähintään 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Kuulutuksen ja
kuulutettavan asiakirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun kuluttua.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.
----34

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
-----------
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3.

Laki
asevelvollisuuslain 15 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan asevelvollisuuslain (1438/2007) 15 §:n 3 momentti, seuraavasti:

15 §
Kutsunnan aika ja kutsuntaluettelo sekä kutsuntakuulutus
——————————————
Kutsunnan ajasta ja paikasta ilmoitetaan kutsuntakuulutuksella, joka on nähtävillä puolustusvoimien verkkosivuilla ja kunnan verkkosivuilla vähintään kaksi viikkoa ennen kutsuntoja sekä kutsuntojen ajan. Tarpeen mukaan kuulutus voidaan pitää nähtävänä myös muulla tavoin.
----Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
-----------
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4.

Laki
kaivoslain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kaivoslain (321/2011) 40 §:n 1 ja 2 momentti, 57 §, 58 §:n 6 momentti, 74 §:n 4 momentti, 75 §:n 4 momentti ja 166 §:n 1 ja 2 momentti, seuraavasti:
40 §
Lupahakemuksesta tiedottaminen
Lupaviranomaisen on annettava malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullanhuuhdontalupaa koskeva hakemus tiedoksi julkisella kuulutuksella siten kuin hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Kuulutus
on pidettävä nähtävillä vähintään 30 päivän ajan. Kuulutus on julkaistava ainakin yhdessä toiminnan
vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä, jollei asian merkitys ole vähäinen tai ilmoittaminen on muutoin ilmeisen tarpeetonta. Kuulutus on lisäksi julkaistava asianomaisissa kunnissa kuntalain 108 §:n mukaisesti.
Kuulutuksesta on annettava erikseen tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.
——————————————
57 §
Lupapäätöksen antaminen
Lupaviranomaisen on annettava malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullanhuuhdontalupaa sekä
kaivosaluelunastuslupaa koskeva päätös tiedoksi julkisella kuulutuksella siten kuin hallintolain 62 a
§:ssä säädetään. Kuulutus on pidettävä nähtävillä sen ajan, jonka kuluessa päätökseen voidaan hakea
muutosta valittamalla.
58 §
Lupapäätöksestä tiedottaminen
——————————————
Lupaviranomaisen on huolehdittava, että kunnat, joiden alueita päätös koskee, julkaisevat viipymättä tiedon päätöksestä kuntalain 108 §:n mukaisesti. Lupaviranomaisen on lisäksi julkaistava tieto
päätöksestä ainakin yhdessä päätöksessä tarkoitetun toiminnan vaikutusalueella yleisesti leviävässä
sanomalehdessä, jollei asian merkitys ole vähäinen tai sen julkaiseminen on muutoin ilmeisen tarpeetonta.
74 §
Luvan siirtoa koskevan päätöksen antaminen ja siitä tiedottaminen
——————————————
Kaivosviranomaisen on huolehdittava, että kunnat, joiden alueita luvan siirtopäätös koskee, julkaisevat viipymättä tiedon päätöksestä kuntalain 108 §:n mukaisesti.
——————————————
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75 §
Varauspäätöksen antaminen ja siitä tiedottaminen
——————————————
Kaivosviranomaisen on huolehdittava, että kunnat, joiden alueilla varausalue sijaitsee, julkaisevat viipymättä tiedon päätöksestä kuntalain 108 §:n mukaisesti.
166 §
Hallinto-oikeuden päätöksen antaminen
Tämän lain mukaista hakemusasiaa koskeva hallinto-oikeuden päätös annetaan tiedoksi julkisella
kuulutuksella siten kuin hallintolain 62 a §:ssä säädetään.
Hallinto-oikeuden on huolehdittava siitä, että toiminnan sijaintikunta ja muu sellainen kunta,
jonka alueella toiminnan haitalliset vaikutukset ilmenevät, julkaisee viipymättä tiedon päätöksestä
kuntalain 108 §:n mukaisesti.
——————————————
----Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
-----------
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5.

Laki
kolttalain 50 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kolttalain (253/1995) 50 §, seuraavasti:
50 §
Päätöksestä tiedottaminen ja tiedoksisaanti
Koltan katsotaan saaneen kyläkokouksen tai kolttaneuvoston päätöksestä taikka vaalin tuloksesta
tiedon silloin, kun päätöksen tai vaalin tuloksen sisältävä pöytäkirjanote on pantu nähtäville Inarin
kunnassa kuntalain 108 §:n mukaisesti ja kolttien luottamusmiehen toimistossa. Päätökset ja vaalien
tulos voidaan lisäksi julkistaa myös paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä, jos kyläkokous niin päättää. Milloin päätös koskee ainoastaan yksittäistä kolttaa, tiedoksisaannin katsotaan kuitenkin tapahtuneen silloin, kun päätös on todisteellisesti annettu asianomaiselle tiedoksi.

----Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
-----------
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6.

Laki
ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2008) 9 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se
on laissa 1508/2011, seuraavasti:
9§
Ajoneuvon siirrosta ilmoittaminen ja siirtopäätös
——————————————
Viranomaisen on annettava varastosiirrosta kirjallinen päätös, joka on annettava tiedoksi ajoneuvoliikennerekisteriin merkitylle viimeiselle omistajalle tai muulle tiedossa olevalle omistajalle ja haltijalle tavallisella tiedoksiannolla siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Jäljennös päätöksestä tai siirrettyjen ajoneuvojen tunnistamisen kannalta olennaiset tiedot sisältävä luettelo on lähetettävä myös poliisille. Jos ajoneuvon omistaja tai tämän osoite ei ole tiedossa, tiedoksiantoon sovelletaan yleistiedoksiantoa koskevia säännöksiä. Päätös on annettava viipymättä siirron jälkeen. Päätöksessä on kehotettava noutamaan ajoneuvo 30 päivän kuluessa tiedonsaannista uhalla, että ajoneuvo
siirtyy kunnan omistukseen.

----Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
-----------
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7.

Laki
kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain
8 a §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain (669/1978)
8 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 547/2005, seuraavasti:
8a§
Edellä 4 §:n 4 momentin ja 8 §:n 1 ja 2 momentin mukainen päätösehdotus on saatettava tiedoksi
julkisella kuulutuksella siten kuin hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Päätösehdotuksesta on annettava
tieto aloitteen tekijöille. Lisäksi sellaisesta päätösehdotuksesta, jolla kunta ottaa tontinomistajien tehtäviä huolehtiakseen, on annettava tieto alueen tontinomistajille. Tiedoksianto voi tapahtua tavallisella kirjeellä. Muistutus ehdotuksesta on jätettävä kunnalle 14 päivän kuluessa ehdotuksen nähtäville
asettamisesta tai kirjeen tiedoksisaamisesta.
——————————————

----Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
-----------
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8.

Laki
kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) 9 §:n
1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 264/2017, seuraavasti:
9§
Hakemuskirjat ja ilmoitus lausunnon antamista varten asetetusta määräajasta annetaan tiedoksi
omistajalle ja haltijalle todisteellisena tiedoksiantona, sekä 8 §:n 2 momentissa tarkoitetulle kuultavalle tavallisena tiedoksiantona siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Tiedoksianto muille
kuin edellä mainituille toimitetaan julkisella kuulutuksella siten kuin hallintolain 62 a §:ssä säädetään.
Tieto kuulutuksesta on julkaistava lisäksi sellaisen kunnan, jonka alueelle lunastus ulottuu, verkkosivuilla kuntalain 108 §:n mukaisesti
——————————————
----Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
-----------
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9.

Laki
pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetun lain
(1197/1997) 4 §, seuraavasti:
4§
Asianosaisten kuuleminen siirtoehdotuksen johdosta
Maanmittauslaitos antaa luettelon karttoineen tiedoksi julkisella kuulutuksella siten kuin hallintolain
62 a §:ssä säädetään. Kuulutus on myös julkaistava kunnassa kuntalain 108 §:n tarkoittamalla tavalla.
Kuulutus on pidettävä nähtävillä vähintään 30 päivän ajan. Maanmittauslaitoksen on ilmoitettava
kuulutuksesta lisäksi kirjeellä asianomaisille kunnille ja niille alueiden omistajille, jotka osoitetietoineen kohtuudella saadaan selville.
——————————————

----Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
-----------
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10.

Laki
tulvariskien hallinnasta annetun lain 17 ja 18 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010) 17 §:n 2 momentti ja 18 §:n 2 ja 3 momentti, seuraavasti:
17 §
Osallistuminen ja tiedottaminen
——————————————
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antaa 1 momentissa tarkoitetut ehdotukset tiedoksi julkisella kuulutuksella siten kuin hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueen asianomaiset kunnat julkaisevat kuulutuksen siten kuin kuntalain (410/2015)
108 §:ssä säädetään. Kuulutus asiakirjoineen on pidettävä nähtävillä mielipiteiden esittämiselle säädetyn ajan. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus järjestää tarpeen mukaan tiedotustilaisuuksia,
joissa varataan tilaisuus mielipiteiden esittämiseen.
18 §
Vesistö- ja meritulvariskien hallintasuunnitelmien hyväksyminen
——————————————
Maa- ja metsätalousministeriö saattaa 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella siten kuin hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Maa- ja metsätalousministeriö toimittaa kuulutuksen ja päätöksen sähköisesti suunnitelmassa tarkoitetun vesistöalueen ja merenrannikon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, joka toimittaa ne toimialueensa asianomaisille kunnille
julkaistavaksi siten, kuin kuntalain 108 §:ssä säädetään. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimittaa lisäksi kuulutuksen ja päätöksen niille viranomaisille, joita asian käsittelyn aikaisemmissa vaiheissa on kuultu.
Edellä 2 momentissa tarkoitettu kuulutus ja päätös on pidettävä yleisesti nähtävillä maa- ja metsätalousministeriön ja asianomaisten kuntien verkkosivuilla muutoksenhaulle säädetyn ajan.

----Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
-----------
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11.

Laki
vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 104 b §:n
muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain
(390/2005) 104 b §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa (358/2015), seuraavasti:
104 b §
Lupahakemuksesta tiedottaminen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto antaa lupahakemuksen tiedoksi julkisella kuulutuksella siten
kuin hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Kuulutuksen on oltava nähtävillä vähintään 30 päivän ajan.
Kuulutus julkaistaan lisäksi asianomaisissa kunnissa kuntalain 108 §:n mukaisesti.
——————————————

----Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
-----------
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12.

Laki
vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 15 ja 17 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 15 §:n 3 momentti ja 17 §:n 3 momentti, sellaisena kuin 15 §:n 3 momentti on laissa 1593/2009 ja 17 §:n 3 momentti laissa 1593/2009,
kumotaan 17 §:n 2 momentti, seuraavasti:
15 §
Osallistuminen ja tiedottaminen
——————————————
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus saattaa valmisteluasiakirjat tiedoksi julkisella kuulutuksella siten kuin hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Kuulutus on lisäksi julkaistava alueen kunnissa
kuntalain 108 §:n tarkoittamalla tavalla ja pidettävä nähtävillä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on lisäksi pyydettävä tarvittavat lausunnot.
——————————————
17 §
Vesienhoitosuunnitelmien hyväksyminen
——————————————
Vesienhoitosuunnitelmien hyväksymisestä on toimitettava tieto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille, joiden on edelleen toimitettava tieto alueensa kunnille ja niille viranomaisille, joita
asian käsittelyn aikaisemmissa vaiheissa on kuultu. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus saattaa
hyväksymisen tiedoksi julkisella kuulutuksella siten kuin hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Kuulutus on lisäksi julkaistava kunnassa kuntalain 108 §:n mukaisesti. Kunnan aluetta koskeva hyväksytty vesienhoitosuunnitelma on oltava nähtävillä kunnassa.
——————————————

----Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
-----------
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13.

Laki
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 13 ja 17 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 13 §:n 2 momentti ja 17 §:n 2
momentti, seuraavasti:
13 §
Päätös arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa
——————————————
Päätös on annettava tiedoksi hankkeesta vastaavalle siten kuin hallintolain (434/2003) 60 §:ssä
säädetään. Päätös on lähetettävä tiedoksi asianomaisille viranomaisille sekä mahdolliselle aloitteen
tehneelle taholle. Päätös on saatettava tiedoksi julkisella kuulutuksella siten kuin hallintolain 62 a
§:ssä säädetään. Kuulutus julkaistaan viipymättä myös hankkeen todennäköisen vaikutusalueen kunnissa kuntalain 108 §:n mukaisesti.
17 §
Arviointiohjelmasta kuuleminen
——————————————
Yhteysviranomaisen on saatettava ympäristövaikutusten arviointiohjelma viipymättä tiedoksi julkisella kuulutuksella siten kuin hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Kuulutus ja arviointiohjelma on
oltava nähtävillä mielipiteiden esittämiseen ja lausuntojen antamiseen varatun ajan. Kuulutus on lisäksi julkaistava hankkeen todennäköisen vaikutusalueen kunnissa kuntalain 108 §:n mukaisesti. Lisäksi kuulutus on julkaistava ainakin yhdessä hankkeen vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Kuulutuksesta on käytävä ilmi riittävät tiedot hankkeesta, miten hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista ja niiden arvioimisesta on mahdollista saada tietoa, ja miten niistä voi esittää mielipiteitä. Kuulutuksen sisällöstä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Mielipiteet ja lausunnot on toimitettava yhteysviranomaiselle kuulutuksessa ilmoitettuna aikana, joka alkaa kuulutuksen
julkaisemispäivästä ja kestää 30 päivää. Erityisestä syystä aikaa voidaan pidentää enintään 60 päivän
mittaiseksi.

----Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
-----------
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14.

Laki
luonnonsuojelulain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan luonnonsuojelulain (1096/1996) 22 §:n 3 momentti, 30 §:n 1 momentti, 47 §:n 3 momentti ja 64 §:n 2 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 22 §:n 3 momentti laissa 58/2011, 30 §:n 1 momentti ja 47 §:n 3 momentti
laissa 1587/2009, seuraavasti:
22 §
Alueen liittäminen luonnonsuojelualueeseen
——————————————
Luonnonsuojelualueeseen liitettäväksi päätetyn tai haetun alueen kiinteistönmuodostuksessa noudatetaan, mitä 21 §:n 1 momentissa säädetään. Mikäli luonnonsuojelualueeseen liitetään valtion omistukseen siirtynyt yksityinen luonnonsuojelualue, poistetaan tämän rauhoitusta koskeva merkintä liittämisen yhteydessä kiinteistötietojärjestelmästä. Samalla lakkaavat aluetta koskevat aiemmat rauhoitusmääräykset olemasta voimassa. Liittäminen on saatettava tiedoksi julkisella kuulutuksella siten
kuin hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Kuulutus on lisäksi julkaistava kunnassa kuntalain 108 §:n
mukaisesti.
30 §
Kiellon voimaantulo
Edellä 29 §:n 1 momentissa tarkoitettu kielto tulee voimaan, kun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päätöksellään määritellyt suojeltuun luontotyyppiin kuuluvan alueen rajat ja antanut päätöksen tiedoksi alueen omistajille ja haltijoille Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus saattaa kieltopäätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella siten kuin hallintolain 62 a §:ssä säädetään.
——————————————
47 §
Lajien esiintymispaikkojen suojelu
——————————————
Edellä 2 momentissa tarkoitettu kielto tulee voimaan, kun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
on päätöksellään määritellyt erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan rajat ja antanut päätöksen
tiedoksi alueen omistajille ja haltijoille. Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus saattaa kieltopäätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella siten kuin hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Päätös on voimassa
mahdollisesta valituksesta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin päätä.
——————————————
64 §
Natura 2000 –verkosto
——————————————
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Mitä 8 §:ssä säädetään luonnonsuojeluohjelman laatimisesta ja hyväksymisestä, on soveltuvin osin
noudatettava laadittaessa ehdotusta Natura 2000 -verkostoon sisällytettävistä alueista. Ehdotus saatetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella siten kuin hallintolain 62 a §:ssä säädetään.
----Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
-----------
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15.

Laki
maa-aineslain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maa-aineslain (555/1981) 13 §:n 1 ja 3 momentti, 19 §:n otsikko ja 1 momentti ja 20 b §
1 momentti, sellaisina kuin 13 §:n 1 ja 3 momentti ovat laissa 258/2017, 19 §:n 1 momentti laissa
468/2005 ja 20 b § laissa 424/2015, seuraavasti:
13 §
Kuuleminen
Maa-aineslupaa koskeva hakemus saatetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella siten kuin hallintolain
62 a §:ssä säädetään. Kuulutuksen on oltava nähtävillä 30 päivän ajan. Tämän ohella kunnan on varattava ottamisalueen sisältävään kiinteistöön rajoittuvien kiinteistöjen ja muiden alueiden omistajille
ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi, paitsi milloin se on ilmeisen tarpeetonta. Jos hakemuksessa
tarkoitetulla hankkeella voi olla huomattavaa vaikutusta laajalla alueella tai lukuisten henkilöiden
oloihin, kuulutus on julkaistava ainakin yhdessä hankkeen vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Kuulemisesta ja ilmoituksista aiheutuneet kulut kuuluvat luvan hakijan maksettaviksi.
——————————————
Jos hakemus koskee ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa tarkoitettua hanketta, on lupaviranomaisen kuulutettava hakemuksen vireilletulosta hallintolain 62 a §:n mukaisesti.
Kuulutus on lisäksi julkaistava kuntalain 108 §:n mukaisesti. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen hakemuksesta. Rekisteröity yhdistys tai
säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön
viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, voi esittää mielipiteensä hakemuksesta
19 §
Päätöksen kuuluttaminen
Lupaviranomainen saattaa tiedoksi ottamislupaa koskevan päätöksen julkisella kuulutuksella siten
kuin hallintolain 62 a §:ssä säädetään.
——————————————
20 b §
Kuuleminen maa-aineslupapäätöstä koskevan valituksen johdosta
Hallinto-oikeus saattaa maa-aineslupapäätöstä koskevan luvan hakijan valituksen tiedoksi julkisella
kuulutuksella siten kuin hallintolain 62 a §:ssä säädetään, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta. Kuulutus
on lisäksi julkaistava kuntalain 108 §:n mukaisesti asianomaisissa kunnissa. Valitusasiakirjat on pidettävä nähtävillä asianomaisissa kunnissa kuulutusajan.
——————————————
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----Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
-----------
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16.

Laki
maantielain 108 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maantielain (503/2005) 108 §, sellaisena kuin se on laissa 566/2016, seuraavasti:
108 §
Kuuluttaminen
Milloin tämän lain tai sen nojalla on julkaistava kuulutus, määräys, kielto tai muu asia yleisesti tiedoksi eikä tiedoksi antamisen tavasta ole erikseen säädetty, tienpitoviranomainen saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla vähintään 30 päivän ajan siten kuin hallintolain 62 a §:ssä säädetään.
----Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
-----------
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17.

Laki
vaalilain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vaalilain (714/1998) 49 §:n 2 momentti, 95 §:n 2 momentin 1 kohta, 104 §:n 2 momentti
ja 105 §:n 2 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 49 §:n 2 momentti ja 95 §:n 2 momentin 1 kohta laissa 496/2013 sekä 104
§:n 2 momentti ja 105 §:n 2 momentti laissa 300/2009, seuraavasti:
49 §
Ennakkoäänestyksestä tiedottaminen
——————————————
Vaalitoimitsijoiden ja vaalitoimikunnan on huolehdittava siitä, että äänestysajoista ja ennakkoäänestyksen tarkemmasta järjestelystä tiedotetaan ennakkoäänestyspaikalle asetettavilla ilmoituksilla
ja tarvittaessa muullakin sopivalla tavalla.
——————————————
95 §
Kuntavaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen
——————————————
Kunnan keskusvaalilautakunnan on viipymättä:
1) julkaistava vaalien tuloksen sisältävä pöytäkirja valitusosoituksineen kuntalain 140 §:n mukaisesti;
——————————————
104 §
Päätöksen tiedoksianto
——————————————
Kuntavaaleissa hallinto-oikeuden päätöksestä on annettava tieto valittajalle, kunnanhallitukselle
ja kunnan keskusvaalilautakunnalle, puolueiden ja yhteislistojen vaaliasiamiehille sekä, jos päätöksellä on määrätty vaalien tulos oikaistavaksi tai vaalit uusittaviksi, oikeusministeriölle. Kunnan keskusvaalilautakunnan on saatettava hallinto-oikeuden päätös viipymättä tiedoksi myös kunnan jäsenille asettamalla päätös seitsemän päivän ajaksi siten kuin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan.
105 §
Jatkovalitus
——————————————
Jos päätöksellä on määrätty vaalien tulos oikaistavaksi tai vaalit uusittaviksi, valitusoikeus on
101 §:ssä mainituilla sekä kuntavaaleissa myös kunnanhallituksella. Niiden, jotka eivät ole saaneet
päätöstä erikseen tiedoksi, katsotaan saaneen päätöksestä tiedon silloin, kun päätöksestä ensimmäistä
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kertaa kuulutettiin yleisradiotoimintaa harjoittavan laitoksen lähetyksessä tai kun päätös asetettiin
nähtäväksi siten kuin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan.
——————————————
----Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
-----------
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18.

Laki
ydinenergialain 23 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ydinenergialain (990/1987) 23 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on laissa 260/2017,
seuraavasti:
23 §
Lupahakemuksen käsitteleminen
——————————————
Edellä 4 momentissa tarkoitettua hanketta koskeva lupahakemus saatetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella siten kuin hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Kuulutus julkaistaan myös kunnissa kuntalain
108 §:n mukaisesti. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on lisäksi varattava mahdollisuus
lausunnon antamiseen hakemuksesta. Rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka
toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, voi esittää mielipiteensä hakemuksesta.
----Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
-----------
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Liite
Rinnakkaistekstit
2.

Laki
hallintolain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan hallintolain (434/2013) 5 §:n 2 momentti ja 62 §, sekä
lisätään uusi 62 a §, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
5§

5§

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Jos muussa laissa on tästä laista poikkeavia
säännöksiä, niitä sovelletaan tämän lain asemesta.
Hallintoasian sähköisestä vireillepanosta ja
käsittelystä sekä päätöksen sähköisestä tiedoksiannosta säädetään sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003).
Hallintoasiassa noudatettavasta menettelystä
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa säädetään kirkkolaissa (1054/1993).

Jos muussa laissa on tästä laista poikkeavia
säännöksiä, niitä sovelletaan tämän lain asemesta.
Hallintoasian sähköisestä vireillepanosta ja
käsittelystä sekä päätöksen tavallisesta ja todisteellisesta sähköisestä tiedoksiannosta säädetään sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003).
Hallintoasiassa noudatettavasta menettelystä
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa säädetään kirkkolaissa (1054/1993).

62 §

62 §

Yleistiedoksianto

Yleistiedoksianto

Yleistiedoksiannossa asiakirja pidetään määrätyn ajan vastaanottajan nähtävillä viranomaisessa.
Asiakirjan nähtäville asettamisesta on ilmoitettava virallisessa lehdessä ja sen lisäksi viranomaisen ilmoitustaululla tai sellaisessa sanomalehdessä, josta vastaanottajan voidaan otaksua
parhaiten saavan tiedon. Ilmoituksesta on käytävä ilmi, mitä asia koskee sekä maininta siitä,
missä ja mihin ajankohtaan saakka asiakirja pidetään nähtävillä.

Yleistiedoksiannossa asiakirja pidetään määrätyn ajan vastaanottajan nähtävillä viranomaisessa.
Asiakirjan nähtäville asettamisesta on ilmoitettava yleisessä tietoverkossa viranomaisen
verkkosivuilla tai tarpeen vaatiessa virallisessa
lehdessä ja sellaisessa sanomalehdessä, josta
vastaanottajan voidaan otaksua parhaiten saavan tiedon. Ilmoituksesta on käytävä ilmi, mitä
asia koskee sekä maininta siitä, missä ja mihin
ajankohtaan saakka asiakirja pidetään nähtävillä. Ilmoituksessa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Tiedot voidaan julkaista sen estämättä, mitä
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viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun
lain 16 §:n 3 momentissa säädetään.
Ilmoituksessa on todettava, että tiedoksisaanIlmoituksessa on todettava, että tiedoksisaannin nin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päikatsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä il- vänä ilmoituksen julkaisemisesta.
moituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä.
Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta nähtävilläpitoajan kuluttua.
(uusi)

62 a §
Julkinen kuulutus
Jos muun lain mukaan asiakirja on annettava tiedoksi julkisella kuulutuksella, saatetaan
se yleisesti tiedoksi julkaisemalla se yleisessä
tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla. Tarpeen vaatiessa kuulutus julkaistaan myös asian
vaikutusalueen sanomalehdessä tai muulla viranomaisen päättämällä tavalla. Kuulutuksesta
on käytävä ilmi, mitä asia koskee sekä maininta
siitä, missä ja mihin ajankohtaan saakka asiakirja pidetään nähtävillä. Kuulutuksessa ja kuulutettavassa asiakirjassa julkaistaan ainoastaan
tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Tiedot voidaan julkaista sen estämättä,
mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentissa säädetään.
Kuulutus ja kuulutettava asiakirja on oltava
yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla yleisesti nähtävillä vähintään 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu.
Kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta
edellä mainitun kuluttua.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.
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3.

Laki
asevelvollisuuslain 15 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan asevelvollisuuslain (1438/2007) 15 §:n 3 momentti, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
15 §

15 §

Kutsunnan aika ja kutsuntaluettelo sekä kutsuntakuulutus

Kutsunnan aika ja kutsuntaluettelo sekä kutsuntakuulutus

——————————————
Kutsunnan ajasta ja paikasta ilmoitetaan kutsuntakuulutuksella, joka on nähtävillä puolustusvoimien verkkosivuilla ja kunnan ilmoitustaululla vähintään kaksi viikkoa ennen kutsuntoja sekä kutsuntojen ajan. Tarpeen mukaan
kuulutus voidaan pitää nähtävänä myös muulla
tavoin.

——————————————
Kutsunnan ajasta ja paikasta ilmoitetaan kutsuntakuulutuksella, joka on nähtävillä puolustusvoimien verkkosivuilla sekä kunnan verkkosivuilla vähintään kaksi viikkoa ennen kutsuntoja sekä kutsuntojen ajan. Tarpeen mukaan
kuulutus voidaan pitää nähtävänä myös muulla
tavoin.
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4.

Laki
kaivoslain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kaivoslain (321/2011) 40 §:n 1 ja 2 momentti, 57 §, 58 §:n 6 momentti, 74 §:n 4 momentti, 75 §:n 4 momentti ja 166 §:n 1 ja 2 momentti, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
40 §

40 §

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Lupaviranomaisen on tiedotettava malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullanhuuhdontalupaa koskevasta hakemuksesta kuuluttamalla
siitä vähintään 30 päivän ajan ilmoitustaulullaan
sekä asianomaisten kuntien ilmoitustauluilla.
Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettava ainakin yhdessä toiminnan vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä, jollei asian
merkitys ole vähäinen tai ilmoittaminen on
muutoin ilmeisen tarpeetonta. Kuuluttamisesta
säädetään muutoin julkisista kuulutuksista annetussa laissa (34/1925).
Kuulutuksesta on annettava erikseen tieto
niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.
Jos hakemuksesta on tiedotettava yli kolmellekymmenelle tiedossa olevalle henkilölle tai kun
henkilöiden lukumäärää ei tiedetä, voidaan asiasta tiedottaa ilmoittamalla siitä sellaisessa sanomalehdessä, josta vastaanottajan voidaan
otaksua parhaiten saavan tiedon.

Lupaviranomaisen on annettava malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullanhuuhdontalupaa koskeva hakemus tiedoksi julkisella kuulutuksella siten kuin hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Kuulutus on pidettävä nähtävillä vähintään 30 päivän ajan. Kuulutus on julkaistava ainakin yhdessä toiminnan vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä, jollei asian
merkitys ole vähäinen tai ilmoittaminen on muutoin ilmeisen tarpeetonta. Kuulutus on lisäksi
julkaistava asianomaisissa kunnissa kuntalain
108 §:n mukaisesti.
Kuulutuksesta on annettava erikseen tieto
niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.
——————————————

——————————————
57 §

57 §

Lupapäätöksen antaminen

Lupapäätöksen antaminen

Malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullanhuuhdontalupaa sekä kaivosaluelunastuslupaa
koskeva päätös annetaan julkipanon jälkeen, ja
sen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen
tietoon silloin, kun se on annettu.
Lupaviranomaisen on ilmoitettava päätöksen
antamisesta 1 momentin mukaisesti ennen sen
antamispäivää ilmoitustaulullaan. Julkipanoilmoituksessa on mainittava lupaviranomainen,

Lupaviranomaisen on annettava malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullanhuuhdontalupaa sekä kaivosaluelunastuslupaa koskeva päätös tiedoksi julkisella kuulutuksella siten kuin
hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Kuulutus on
pidettävä nähtävillä sen ajan, jonka kuluessa
päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla.
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asian laatu, luvan antamispäivä ja valitusaika. Ilmoitus on pidettävä nähtävillä vähintään sen
ajan, jonka kuluessa päätökseen voidaan hakea
muutosta valittamalla. Päätöksen tulee olla saatavana ilmoituksessa mainittuna antamispäivänä
myös sähköisesti.
58 §

58 §

Lupapäätöksestä tiedottaminen

Lupapäätöksestä tiedottaminen

——————————————
Lupaviranomaisen on huolehdittava, että
kunnat, joiden alueita päätös koskee, julkaisevat
viipymättä tiedon päätöksestä siten kuin julkisista kuulutuksista annetussa laissa säädetään.
Lupaviranomaisen on lisäksi julkaistava tieto
päätöksestä ainakin yhdessä päätöksessä tarkoitetun toiminnan vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä, jollei asian merkitys ole
vähäinen tai sen julkaiseminen on muutoin ilmeisen tarpeetonta.

——————————————
Lupaviranomaisen on huolehdittava, että
kunnat, joiden alueita päätös koskee, julkaisevat
viipymättä tiedon päätöksestä kuntalain 108 §:n
mukaisesti. Lupaviranomaisen on lisäksi julkaistava tieto päätöksestä ainakin yhdessä päätöksessä tarkoitetun toiminnan vaikutusalueella
yleisesti leviävässä sanomalehdessä, jollei asian
merkitys ole vähäinen tai sen julkaiseminen on
muutoin ilmeisen tarpeetonta.

——————————————

——————————————

74 §

74 §

Luvan siirtoa koskevan päätöksen antaminen ja Luvan siirtoa koskevan päätöksen antaminen ja
siitä tiedottaminen
siitä tiedottaminen
——————————————
Kaivosviranomaisen on huolehdittava, että
kunnat, joiden alueita luvan siirtopäätös koskee,
julkaisevat viipymättä tiedon päätöksestä siten
kuin julkisista kuulutuksista annetussa laissa
säädetään.

——————————————
Kaivosviranomaisen on huolehdittava, että
kunnat, joiden alueita luvan siirtopäätös koskee,
julkaisevat viipymättä tiedon päätöksestä kuntalain 108 §:n mukaisesti.
——————————————

——————————————
75 §

75 §

Varauspäätöksen antaminen ja siitä tiedottaminen

Varauspäätöksen antaminen ja siitä tiedottaminen

——————————————
——————————————
Kaivosviranomaisen on huolehdittava, että
Kaivosviranomaisen on huolehdittava, että
kunnat, joiden alueilla varausalue sijaitsee, jul- kunnat, joiden alueilla varausalue sijaitsee, julkaisevat viipymättä tiedon päätöksestä siten kaisevat viipymättä tiedon päätöksestä kuntalain 108 §:n mukaisesti.
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kuin julkisista kuulutuksista annetussa laissa
säädetään.
166 §

166 §

Hallinto-oikeuden päätöksen antaminen

Hallinto-oikeuden päätöksen antaminen

Tämän lain mukaista hakemusasiaa koskeva
hallinto-oikeuden päätös annetaan julkipanon
jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen valitukseen
oikeutettujen tietoon silloin, kun se on annettu.
Päätöksen antamisesta on ilmoitettava etukäteen
noudattaen, mitä 57 §:n 2 momentissa lupapäätöksen antamisesta säädetään.
Hallinto-oikeuden on huolehdittava siitä,
että toiminnan sijaintikunta ja muu sellainen
kunta, jonka alueella toiminnan haitalliset vaikutukset ilmenevät, julkaisee viipymättä tiedon
päätöksestä siten kuin julkisista kuulutuksista
annetussa laissa säädetään.

Tämän lain mukaista hakemusasiaa koskeva
hallinto-oikeuden päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella siten kuin hallintolain 62 a
§:ssä säädetään.

——————————————

——————————————

Hallinto-oikeuden on huolehdittava siitä,
että toiminnan sijaintikunta ja muu sellainen
kunta, jonka alueella toiminnan haitalliset vaikutukset ilmenevät, julkaisee viipymättä tiedon
päätöksestä kuntalain 108 §:n mukaisesti.
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5.

Laki
kolttalain 50 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kolttalain (253/1995) 50 §, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
50 §

50 §

Päätöksestä tiedottaminen ja tiedoksisaanti

Päätöksestä tiedottaminen ja tiedoksisaanti

Koltan katsotaan saaneen kyläkokouksen tai
kolttaneuvoston päätöksestä taikka vaalin tuloksesta tiedon silloin, kun päätöksen tai vaalin tuloksen sisältävä pöytäkirjanote on pantu nähtäville Inarin kunnan ilmoitustaululle ja kolttien
luottamusmiehen toimistossa. Päätökset ja vaalien tulos voidaan lisäksi julkistaa myös paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä,
jos kyläkokous niin päättää. Milloin päätös koskee ainoastaan yksittäistä kolttaa, tiedoksisaannin katsotaan kuitenkin tapahtuneen silloin, kun
päätös on todisteellisesti annettu asianomaiselle
tiedoksi.

Koltan katsotaan saaneen kyläkokouksen tai
kolttaneuvoston päätöksestä taikka vaalin tuloksesta tiedon silloin, kun päätöksen tai vaalin tuloksen sisältävä pöytäkirjanote on pantu nähtäville Inarin kunnassa kuntalain 108 §:n mukaisesti ja kolttien luottamusmiehen toimistossa.
Päätökset ja vaalien tulos voidaan lisäksi julkistaa myös paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä, jos kyläkokous niin päättää. Milloin päätös koskee ainoastaan yksittäistä kolttaa,
tiedoksisaannin katsotaan kuitenkin tapahtuneen
silloin, kun päätös on todisteellisesti annettu asianomaiselle tiedoksi.
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6.

Laki
ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2008) 9 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se
on laissa 1508/2011, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
9§

9§

Ajoneuvon siirrosta ilmoittaminen ja siirtopäätös

Ajoneuvon siirrosta ilmoittaminen ja siirtopäätös

——————————————
Viranomaisen on annettava varastosiirrosta
kirjallinen päätös, joka on annettava tiedoksi
ajoneuvoliikennerekisteriin merkitylle viimeiselle omistajalle tai muulle tiedossa olevalle
omistajalle ja haltijalle tavallisella tiedoksiannolla siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Jäljennös päätöksestä tai siirrettyjen ajoneuvojen tunnistamisen kannalta olennaiset tiedot sisältävä luettelo on lähetettävä myös poliisille. Jos ajoneuvon omistaja tai tämän osoite ei
ole tiedossa, tiedoksianto tehdään kuuluttamalla
siitä vähintään 30 päivän ajan asianomaisen
kunnan ilmoitustaululla siten kuin julkisista
kuulutuksista annetussa laissa (34/1925) säädetään. Jos tiedoksianto on tehty kuuluttamalla,
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kuulutuspäivästä.
Päätös on annettava viipymättä siirron jälkeen.
Päätöksessä on kehotettava noutamaan ajoneuvo 30 päivän kuluessa tiedonsaannista
uhalla, että ajoneuvo siirtyy kunnan omistukseen.

——————————————
Viranomaisen on annettava varastosiirrosta
kirjallinen päätös, joka on annettava tiedoksi
ajoneuvoliikennerekisteriin merkitylle viimeiselle omistajalle tai muulle tiedossa olevalle
omistajalle ja haltijalle tavallisella tiedoksiannolla siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Jäljennös päätöksestä tai siirrettyjen ajoneuvojen tunnistamisen kannalta olennaiset tiedot sisältävä luettelo on lähetettävä myös poliisille. Jos ajoneuvon omistaja tai tämän osoite ei
ole tiedossa, tiedoksiantoon sovelletaan yleistiedoksiantoa koskevia säännöksiä. Päätös on annettava viipymättä siirron jälkeen. Päätöksessä
on kehotettava noutamaan ajoneuvo 30 päivän
kuluessa tiedonsaannista uhalla, että ajoneuvo
siirtyy kunnan omistukseen.
——————————————

——————————————
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7.

Laki
kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 8 a §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain (669/1978)
8 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 547/2005, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
8a§

8a§

Ennen 4 §:n 4 momentin ja 8 §:n 1 ja 2 momentin mukaisen päätöksen tekemistä päätösehdotuksen pitämisestä julkisesti nähtävänä on
etukäteen ilmoitettava kunnan ilmoitustaululla
ja vähintään yhdessä paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Päätösehdotuksesta
on annettava tieto aloitteen tekijöille. Lisäksi
sellaisesta päätösehdotuksesta, jolla kunta ottaa
tontinomistajien tehtäviä huolehtiakseen, on annettava tieto alueen tontinomistajille. Tiedoksianto voi tapahtua tavallisella kirjeellä. Muistutus ehdotuksesta on jätettävä kunnalle 14 päivän
kuluessa ehdotuksen nähtäville asettamisesta tai
kirjeen tiedoksisaamisesta.

Edellä 4 §:n 4 momentin ja 8 §:n 1 ja 2 momentin mukainen päätösehdotus on saatettava
tiedoksi julkisella kuulutuksella siten kuin hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Päätösehdotuksesta on annettava tieto aloitteen tekijöille. Lisäksi sellaisesta päätösehdotuksesta, jolla kunta
ottaa tontinomistajien tehtäviä huolehtiakseen,
on annettava tieto alueen tontinomistajille. Tiedoksianto voi tapahtua tavallisella kirjeellä.
Muistutus ehdotuksesta on jätettävä kunnalle 14
päivän kuluessa ehdotuksen nähtäville asettamisesta tai kirjeen tiedoksisaamisesta.
——————————————

——————————————
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8.

Laki
kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan (603/1977) 9 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 264/2017, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
9§

9§

Hakemuskirjat ja ilmoitus lausunnon antamista varten asetetusta määräajasta annetaan tiedoksi omistajalle ja haltijalle todisteellisena tiedoksiantona, sekä 8 §:n 2 momentissa tarkoitetulle kuultavalle tavallisena tiedoksiantona siten
kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Tiedoksianto muille kuin edellä mainituille toimitetaan julkisella kuulutuksella kunnan ilmoitustaululla siten kuin siitä erikseen säädetään. Jos
lunastuslupahakemus koskee hanketta, johon
sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia, kuulutus on julkaistava
lisäksi kunnan internetsivuilla.

Hakemuskirjat ja ilmoitus lausunnon antamista varten asetetusta määräajasta annetaan tiedoksi omistajalle ja haltijalle todisteellisena tiedoksiantona, sekä 8 §:n 2 momentissa tarkoitetulle kuultavalle tavallisena tiedoksiantona siten
kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Tiedoksianto muille kuin edellä mainituille toimitetaan julkisella kuulutuksella siten kuin hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Tieto kuulutuksesta
on julkaistava lisäksi sellaisen kunnan, jonka
alueelle lunastus ulottuu, verkkosivuilla kuntalain 108 §:n mukaisesti.

——————————————

——————————————
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9.

Laki
pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetun lain
(1197/1997) 4 §:n 1 momentti, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
4§

4§

Asianosaisten kuuleminen siirtoehdotuksen joh- Asianosaisten kuuleminen siirtoehdotuksen johdosta
dosta
Luettelo karttoineen on maanmittaustoimiston toimesta pidettävä julkisesti nähtävillä asianomaisten kuntien ilmoitustauluilla vähintään
30 päivän ajan sen jälkeen, kun nähtäville asettamisesta on ilmoitettu yhdessä tai kahdessa
paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Nähtäville asettamisesta maanmittaustoimiston on ilmoitettava lisäksi kirjeellä asianomaisille kunnille ja niille alueiden omistajille,
jotka osoitetietoineen kohtuudella saadaan selville.

Maanmittauslaitos antaa luettelon karttoineen tiedoksi julkisella kuulutuksella siten kuin
hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Kuulutus on
myös julkaistava kunnassa kuntalain 108 §:n
tarkoittamalla tavalla. Kuulutus on pidettävä
nähtävillä vähintään 30 päivän ajan. Maanmittauslaitoksen on ilmoitettava kuulutuksesta lisäksi kirjeellä asianomaisille kunnille ja niille
alueiden omistajille, jotka osoitetietoineen kohtuudella saadaan selville.
——————————————

——————————————
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10.

Laki
tulvariskien hallinnasta annetun lain 17 ja 18 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010) 17 §:n 2 momentti ja 18 §:n 2 ja 3 momentti, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
17 §

17 §

Osallistuminen ja tiedottaminen

Osallistuminen ja tiedottaminen

——————————————
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus julkaisee kuulutuksen 1 momentissa tarkoitettujen
ehdotusten nähtävillä pitämisestä alueen kuntien
ilmoitustauluilla. Ehdotukset ja niiden taustaasiakirjat pidetään tarpeellisilta osin nähtävillä
alueen kunnissa ja julkaistaan sähköisesti. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ilmoittaa
lisäksi ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi alueella yleisesti ilmestyvissä sanomalehdissä taikka muulla sopivaksi katsomallaan
tavalla sekä järjestää tarpeen mukaan tiedotustilaisuuksia, joissa varataan tilaisuus mielipiteiden esittämiseen.

——————————————
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antaa 1 momentissa tarkoitetut ehdotukset tiedoksi
julkisella kuulutuksella siten kuin hallintolain
62 a §:ssä säädetään. Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen toimialueen asianomaiset
kunnat julkaisevat kuulutuksen siten kuin kuntalain (410/2015) 108 §:ssä säädetään. Kuulutus
asiakirjoineen on pidettävä nähtävillä mielipiteiden esittämiselle säädetyn ajan. Elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus järjestää tarpeen
mukaan tiedotustilaisuuksia, joissa varataan tilaisuus mielipiteiden esittämiseen.

18 §

18 §

Vesistö- ja meritulvariskien hallintasuunnitelmien hyväksyminen

Vesistö- ja meritulvariskien hallintasuunnitelmien hyväksyminen

——————————————
Päätös tulvariskien hallintasuunnitelmasta
annetaan julkipanon jälkeen, ja sen katsotaan
tulleen asianomaisten tietoon, kun se on annettu.
Tulvariskien hallintasuunnitelmien hyväksymisestä toimitetaan tieto suunnitelmassa tarkoitetun vesistöalueen ja merenrannikon elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskukselle, joka kuuluttaa hyväksymisestä toimialueensa kunnissa sekä
ilmoittaa hyväksymisestä riittävällä tavalla sanomalehdissä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimittaa tiedon suunnitelman hyväksymisestä kunnille ja niille viranomaisille, joita
asian käsittelyn aikaisemmissa vaiheissa on

——————————————
Maa- ja metsätalousministeriö saattaa 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella siten kuin hallintolain 62 a
§:ssä säädetään. Maa- ja metsätalousministeriö
toimittaa kuulutuksen ja päätöksen sähköisesti
suunnitelmassa tarkoitetun vesistöalueen ja merenrannikon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, joka toimittaa ne toimialueensa asianomaisille kunnille julkaistavaksi siten, kuin
kuntalain 108 §:ssä säädetään. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimittaa lisäksi kuulutuksen ja päätöksen niille viranomaisille, joita
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kuultu. Kunnan aluetta koskeva hyväksytty ve- asian käsittelyn aikaisemmissa vaiheissa on
sistöalueen ja merenrannikon tulvariskien hal- kuultu.
lintasuunnitelma pidetään nähtävillä kunnassa.
Edellä 2 momentissa tarkoitettu kuulutus ja
päätös on pidettävä yleisesti nähtävillä maa- ja
metsätalousministeriön ja asianomaisten kuntien verkkosivuilla muutoksenhaulle säädetyn
ajan.
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11.

Laki
vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 104 b §:n
muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain
(390/2005) 104 b §:n 1 momentti sellaisena kuin se on laissa 358/2015, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
104 b §

104 b §

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on tiedotettava lupahakemuksesta kuuluttamalla siitä
vähintään 30 päivän ajan asianomaisten kuntien
ilmoitustauluilla siten kuin julkisista kuulutuksista annetussa laissa (34/1925) säädetään. Kuulutus on julkaistava myös lupaviranomaisen internet-sivuilla, jolloin kuulutus voi sisältää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun
lain 16 §:n 3 momentissa säädetyn estämättä toiminnanharjoittajan nimen ja toiminnan sijaintipaikan tiedot. Lisäksi kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettava ainakin yhdessä toiminnan
vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä, jollei asian merkitys ole vähäinen tai ilmoittaminen on muutoin ilmeisen tarpeetonta.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto antaa lupahakemuksen tiedoksi julkisella kuulutuksella
siten kuin hallintolain 62 a §:ssä säädetään.
Kuulutuksen on oltava nähtävillä vähintään 30
päivän ajan. Kuulutus julkaistaan lisäksi asianomaisissa kunnissa kuntalain 108 §:n mukaisesti.
——————————————

——————————————
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12.

Laki
vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 15 ja 17 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 15 §:n 3 momentti ja 17 §:n 3 momentti, sellaisena kuin 15 §:n 3 momentti on laissa 1593/2009 ja 17 §:n 3 momentti laissa 1593/2009,
kumotaan 17 §:n 2 momentti, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
15 §

15 §

Osallistuminen ja tiedottaminen

Osallistuminen ja tiedottaminen

——————————————
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
on julkaistava kuulutus valmisteluasiakirjojen
nähtävilläolosta alueen kuntien ilmoitustauluilla. Asiakirjat on pidettävä nähtävillä tarpeellisilta osin alueen kunnissa, ja ne on julkaistava
sähköisesti. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on lisäksi pyydettävä tarvittavat lausunnot.

——————————————
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
saattaa valmisteluasiakirjat tiedoksi julkisella
kuulutuksella siten kuin hallintolain 62 a §:ssä
säädetään. Kuulutus on lisäksi julkaistava alueen kunnissa kuntalain 108 §:n tarkoittamalla
tavalla ja pidettävä nähtävillä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on lisäksi pyydettävä tarvittavat lausunnot.

——————————————

——————————————

17 §

17 §

Vesienhoitosuunnitelmien hyväksyminen

Vesienhoitosuunnitelmien hyväksyminen

——————————————
Päätös vesienhoitosuunnitelmasta annetaan
julkipanon jälkeen, ja sen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon, kun se on annettu.
Vesienhoitosuunnitelmien hyväksymisestä
on toimitettava tieto elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksille, joiden on edelleen toimitettava tieto alueensa kunnille ja niille viranomaisille, joita asian käsittelyn aikaisemmissa
vaiheissa on kuultu. Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen on kuulutettava hyväksymisestä kunnan ilmoitustaululla sekä ilmoitettava hyväksymisestä riittävällä tavalla sanomalehdissä. Kunnan aluetta koskeva hyväksytty
vesienhoitosuunnitelma on oltava nähtävillä
kunnassa.
——————————————

——————————————
(kumotaan)
Vesienhoitosuunnitelmien hyväksymisestä on
toimitettava tieto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille, joiden on edelleen toimitettava
tieto alueensa kunnille ja niille viranomaisille,
joita asian käsittelyn aikaisemmissa vaiheissa
on kuultu. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus saattaa hyväksymisen tiedoksi julkisella
kuulutuksella siten kuin hallintolain 62 a §:ssä
säädetään. Kuulutus on lisäksi julkaistava kunnassa kuntalain 108 §:n mukaisesti. Kunnan
aluetta koskeva hyväksytty vesienhoitosuunnitelma on oltava nähtävillä kunnassa.
——————————————
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13.

Laki
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 13 ja 17 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 13 §:n 2 ja 17 §:n 2
momentti, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
13 §

13 §

Päätös arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa

Päätös arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa

——————————————
Päätös on annettava tiedoksi hankkeesta vastaavalle siten kuin hallintolain (434/2003) 60
§:ssä säädetään. Päätös on julkaistava sähköisesti toimivaltaisen viranomaisen internetsivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, ja lähetettävä tiedoksi asianomaisille viranomaisille sekä mahdolliselle
aloitteen tehneelle taholle. Päätöksestä on lisäksi tiedotettava viipymättä kuuluttamalla vähintään 14 päivän ajan hankkeen todennäköisen
vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla siten
kuin julkisista kuulutuksista annetussa laissa
(34/1925) säädetään. Mitä julkisista kuulutuksista annetussa laissa säädetään kuulutuksen panemisesta ilmoitustaululle, sovelletaan kuulutuksen julkaisemiseen sähköisesti kunnan internetsivuilla.

——————————————
Päätös on annettava tiedoksi hankkeesta vastaavalle siten kuin hallintolain (434/2003) 60
§:ssä säädetään. Päätös on lähetettävä tiedoksi
asianomaisille viranomaisille sekä mahdolliselle
aloitteen tehneelle taholle. Päätös on saatettava
tiedoksi julkisella kuulutuksella siten kuin hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Kuulutus julkaistaan viipymättä myös hankkeen todennäköisen
vaikutusalueen kunnissa kuntalain 108 §:n mukaisesti.

17 §

17 §

Arviointiohjelmasta kuuleminen

Arviointiohjelmasta kuuleminen

——————————————
Yhteysviranomaisen on tiedotettava ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta kuuluttamalla siitä viipymättä mielipiteiden esittämiseen
ja lausuntojen antamiseen varatun ajan sähköisesti omilla internetsivuillaan ja hankkeen todennäköisen vaikutusalueen kunnissa. Mitä julkisista kuulutuksista annetussa laissa säädetään
kuulutuksen panemisesta ilmoitustaululle, sovelletaan kuulutuksen julkaisemiseen sähköi-

——————————————
Yhteysviranomaisen on saatettava ympäristövaikutusten arviointiohjelma viipymättä tiedoksi
julkisella kuulutuksella siten kuin hallintolain
62 a §:ssä säädetään. Kuulutus ja arviointiohjelma on oltava nähtävillä mielipiteiden esittämiseen ja lausuntojen antamiseen varatun ajan.
Kuulutus on lisäksi julkaistava hankkeen todennäköisen vaikutusalueen kunnissa kuntalain 108
§:n mukaisesti. Lisäksi kuulutus on julkaistava
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sesti kunnan internetsivuilla. Lisäksi arviointiohjelmasta on tiedotettava ainakin yhdessä
hankkeen vaikutusalueella yleisesti leviävässä
sanomalehdessä. Kuulutuksesta on käytävä ilmi
riittävät tiedot hankkeesta, miten hankkeesta ja
sen ympäristövaikutuksista ja niiden arvioimisesta on mahdollista saada tietoa, ja miten niistä
voi esittää mielipiteitä. Kuulutuksen sisällöstä
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Mielipiteet ja lausunnot on toimitettava
yhteysviranomaiselle kuulutuksessa ilmoitettuna aikana, joka alkaa kuulutuksen julkaisemispäivästä ja kestää 30 päivää. Erityisestä syystä
aikaa voidaan pidentää enintään 60 päivän mittaiseksi.

ainakin yhdessä hankkeen vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Kuulutuksesta
on käytävä ilmi riittävät tiedot hankkeesta, miten hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista ja
niiden arvioimisesta on mahdollista saada tietoa,
ja miten niistä voi esittää mielipiteitä. Kuulutuksen sisällöstä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Mielipiteet ja lausunnot on
toimitettava yhteysviranomaiselle kuulutuksessa ilmoitettuna aikana, joka alkaa kuulutuksen julkaisemispäivästä ja kestää 30 päivää. Erityisestä syystä aikaa voidaan pidentää enintään
60 päivän mittaiseksi.
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14.

Laki
luonnonsuojelulain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan luonnonsuojelulain (1096/1996) 22 §:n 3 momentti, 30 §:n 1 momentti, 47 §:n 3 momentti ja 64 §:n 2 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 22 §:n 3 momentti laissa 58/2011, 30 §:n 1 momentti ja 47 §:n 3 momentti
laissa 1587/2009, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
22 §

22 §

Alueen liittäminen luonnonsuojelualueeseen

Alueen liittäminen luonnonsuojelualueeseen

——————————————
Luonnonsuojelualueeseen liitettäväksi päätetyn tai haetun alueen kiinteistönmuodostuksessa noudatetaan, mitä 21 §:n 1 momentissa
säädetään. Mikäli luonnonsuojelualueeseen liitetään valtion omistukseen siirtynyt yksityinen
luonnonsuojelualue, poistetaan tämän rauhoitusta koskeva merkintä liittämisen yhteydessä
kiinteistötietojärjestelmästä. Samalla lakkaavat
aluetta koskevat aiemmat rauhoitusmääräykset
olemasta voimassa. Liittämisestä on kuulutettava kunnan ilmoitustaululla siten kuin julkisista
kuulutuksista annetussa laissa (34/1925) säädetään.

——————————————
Luonnonsuojelualueeseen liitettäväksi päätetyn tai haetun alueen kiinteistönmuodostuksessa noudatetaan, mitä 21 §:n 1 momentissa
säädetään. Mikäli luonnonsuojelualueeseen liitetään valtion omistukseen siirtynyt yksityinen
luonnonsuojelualue, poistetaan tämän rauhoitusta koskeva merkintä liittämisen yhteydessä
kiinteistötietojärjestelmästä. Samalla lakkaavat
aluetta koskevat aiemmat rauhoitusmääräykset
olemasta voimassa. Liittäminen on saatettava
tiedoksi julkisella kuulutuksella siten kuin hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Kuulutus on lisäksi julkaistava kunnassa kuntalain 108 §:n
mukaisesti.

30 §

30 §

Kiellon voimaantulo

Kiellon voimaantulo

Edellä 29 §:n 1 momentissa tarkoitettu kielto
tulee voimaan, kun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päätöksellään määritellyt suojeltuun luontotyyppiin kuuluvan alueen rajat ja
antanut päätöksen tiedoksi alueen omistajille ja
haltijoille. Kielto annetaan julkipanon jälkeen,
ja siitä on kuulutettava kunnan ilmoitustaululla
siten kuin julkisista kuulutuksista annetussa
laissa säädetään.
——————————————

Edellä 29 §:n 1 momentissa tarkoitettu kielto
tulee voimaan, kun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päätöksellään määritellyt suojeltuun luontotyyppiin kuuluvan alueen rajat ja
antanut päätöksen tiedoksi alueen omistajille ja
haltijoille. Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus saattaa kieltopäätöksen tiedoksi julkisella
kuulutuksella siten kuin hallintolain 62 a §:ssä
säädetään.
——————————————
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47 §

47 §

Lajien esiintymispaikkojen suojelu

Lajien esiintymispaikkojen suojelu

——————————————
Edellä 2 momentissa tarkoitettu kielto tulee
voimaan, kun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päätöksellään määritellyt erityisesti
suojeltavan lajin esiintymispaikan rajat ja antanut päätöksen tiedoksi alueen omistajille ja haltijoille. Kielto annetaan julkipanon jälkeen, ja
siitä on kuulutettava kunnan ilmoitustaululla siten kuin julkisista kuulutuksista annetussa laissa
säädetään. Päätös on voimassa mahdollisesta
valituksesta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin päätä.
——————————————

——————————————
Edellä 2 momentissa tarkoitettu kielto tulee
voimaan, kun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päätöksellään määritellyt erityisesti
suojeltavan lajin esiintymispaikan rajat ja antanut päätöksen tiedoksi alueen omistajille ja haltijoille. Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
saattaa kieltopäätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella siten kuin hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Päätös on voimassa mahdollisesta valituksesta huolimatta, jollei valitusviranomainen
toisin päätä.
——————————————

64 §

64 §

Natura 2000 –verkosto

Natura 2000 –verkosto

——————————————
Mitä 8 §:ssä säädetään luonnonsuojeluohjelman laatimisesta ja hyväksymisestä, on soveltuvin osin noudatettava laadittaessa ehdotusta Natura 2000 -verkostoon sisällytettävistä alueista.
Asianosaisten kuuleminen suoritetaan kuitenkin
kuuluttamalla ehdotuksesta kunnan ilmoitustaululla siten kuin julkisista kuulutuksista annetussa laissa säädetään. Kuulutuksen julkaisemisesta on lisäksi riittävän ajoissa ilmoitettava vähintään yhdessä paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Kuulutuskustannukset
maksetaan valtion varoista. Ehdotusta koskevien tietojen tulee olla saatavilla asianomaisessa
kunnassa kuulutusajan.

——————————————
Mitä 8 §:ssä säädetään luonnonsuojeluohjelman laatimisesta ja hyväksymisestä, on soveltuvin osin noudatettava laadittaessa ehdotusta Natura 2000 -verkostoon sisällytettävistä alueista.
Ehdotus saatetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella siten kuin hallintolain 62 a §:ssä säädetään.
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15.

Laki
maa-aineslain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maa-aineslain (555/1981) 13 §:n 1 ja 3 momentti, 19 §:n otsikko ja 1 momentti ja 20 b §
1 momentti, sellaisina kuin 13 §:n 1 ja 3 momentti ovat laissa 258/2017, 19 §:n 1 momentti laissa
468/2005 ja 20 b § laissa 424/2015, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
13 §

13 §

Kuuleminen

Kuuleminen

Maa-aineslupaa koskevan hakemuksen johdosta on kuulutettava kunnan ilmoitustaululla
30 päivän ajan. Tämän ohella kunnan on varattava ottamisalueen sisältävään kiinteistöön rajoittuvien kiinteistöjen ja muiden alueiden omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi,
paitsi milloin se on ilmeisen tarpeetonta. Jos hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella voi olla
huomattavaa vaikutusta laajalla alueella tai lukuisten henkilöiden oloihin, hakemuksesta on lisäksi ilmoitettava ainakin yhdessä hankkeen
vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Kuulemisesta ja ilmoituksista aiheutuneet
kulut kuuluvat luvan hakijan maksettaviksi

Maa-aineslupaa koskeva hakemus saatetaan
tiedoksi julkisella kuulutuksella siten kuin hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Kuulutuksen on
oltava nähtävillä 30 päivän ajan. Tämän ohella
kunnan on varattava ottamisalueen sisältävään
kiinteistöön rajoittuvien kiinteistöjen ja muiden
alueiden omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla
kuulluiksi, paitsi milloin se on ilmeisen tarpeetonta. Jos hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella
voi olla huomattavaa vaikutusta laajalla alueella
tai lukuisten henkilöiden oloihin, kuulutus on
julkaistava ainakin yhdessä hankkeen vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä.
Kuulemisesta ja ilmoituksista aiheutuneet kulut
kuuluvat luvan hakijan maksettaviksi.
——————————————

——————————————
Jos hakemus koskee ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä annetussa laissa tarkoitettua hanketta, on hakemuksen vireilletulosta tiedotettava kuulutuksella, joka julkaistaan lupaviranomaisen ja kuntien internetsivuilla. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen hakemuksesta. Rekisteröity yhdistys tai säätiö,
jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveydentai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön
viihtyisyyden edistäminen ja jonka toimintaalueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, voi esittää mielipiteensä hakemuksesta.

Jos hakemus koskee ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä annetussa laissa tarkoitettua hanketta, lupaviranomainen saattaa hakemuksen tiedoksi julkisella kuulutuksella siten
kuin hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Kuulutus
on lisäksi julkaistava kuntalain 108 §:n mukaisesti. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen hakemuksesta. Rekisteröity yhdistys tai
säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, voi esittää mielipiteensä
hakemuksesta.
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19 §

19 §

Päätöksen julkipano

Päätöksen kuuluttaminen

Lupaviranomaisen ottamislupaa koskeva
Lupaviranomainen saattaa tiedoksi ottamispäätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen lupaa koskevan päätöksen julkisella kuulutukantamisesta on ilmoitettava ennen sen antamis- sella siten kuin hallintolain 62 a §:ssä säädepäivää päätöksen tehneen viranomaisen ilmoi- tään.
tustaululla. Ilmoituksessa on mainittava viran——————————————
omainen, asian laatu ja päätöksen antamispäivä.
Ilmoitus on pidettävä ilmoitustaululla vähintään
valituksen tekemiselle varatun ajan. Päätöksen
on oltava julkipanossa ilmoitettuna antamispäivänä asianomaisten saatavana. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin, kun se
on annettu.
——————————————
20 b §

20 b §

Kuuleminen maa-aineslupapäätöstä koskevan
valituksen johdosta

Kuuleminen maa-aineslupapäätöstä koskevan
valituksen johdosta

Hallinto-oikeuden on tiedotettava kuuluttamalla maa-aineslupapäätöstä koskevasta luvan
hakijan valituksesta, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta, vähintään 14 päivän ajan hallinto-oikeuden ja asianomaisten kuntien ilmoitustauluilla. Valitusasiakirjat on pidettävä nähtävillä
asianomaisissa kunnissa kuulutusajan. Kuulutuksessa on ilmoitettava, missä asiakirjat ovat
nähtävillä.

Hallinto-oikeus saattaa maa-aineslupapäätöstä koskevan luvan hakijan valituksen tiedoksi
julkisella kuulutuksella siten kuin hallintolain
62 a §:ssä säädetään, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta. Kuulutus on lisäksi julkaistava kuntalain 108 §:n mukaisesti asianomaisissa kunnissa. Valitusasiakirjat on pidettävä nähtävillä
asianomaisissa kunnissa kuulutusajan.
——————————————

——————————————
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16.

Laki
maantielain 108 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maantielain (503/2005) 108 §, sellaisena kuin se on laissa 566/2016, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
108 §

108 §

Kuuluttaminen

Kuuluttaminen

Milloin tämän lain tai sen nojalla on julkaistava kuulutus, määräys, kielto tai muu asia
yleisesti tiedoksi eikä tiedoksi antamisen tavasta
ole erikseen säädetty, tulee tienpitoviranomaisen tiedottaa asiasta kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän ajan siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettava ainakin yhdessä toiminnan vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä, jollei asian merkitys ole vähäinen tai ilmoittaminen ole muutoin ilmeisen tarpeetonta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkipanosta, mikä on kuulutuksessa ja ilmoituksessa
todettava.

Milloin tämän lain tai sen nojalla on julkaistava kuulutus, määräys, kielto tai muu asia
yleisesti tiedoksi eikä tiedoksi antamisen tavasta
ole erikseen säädetty, tienpitoviranomainen
saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla
vähintään 30 päivän ajan siten kuin hallintolain
62 a §:ssä säädetään.
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17.

Laki
vaalilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vaalilain (714/1998) 49 §:n 2 momentti, 95 §:n 2 momentin 1 kohta, 104 §:n 2 momentti
ja 105 §:n 2 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 49 §:n 2 momentti ja 95 §:n 2 momentin 1 kohta laissa 496/2013 sekä 104
§:n 2 momentti ja 105 §:n 2 momentti laissa 300/2009, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
49 §

49 §

Ennakkoäänestyksestä tiedottaminen

Ennakkoäänestyksestä tiedottaminen

——————————————
Vaalitoimitsijoiden ja vaalitoimikunnan on
huolehdittava siitä, että äänestysajoista ja ennakkoäänestyksen tarkemmasta järjestelystä tiedotetaan ennakkoäänestyspaikalla julkipantavin
kuulutuksin ja tarvittaessa muullakin sopivalla
tavalla.
——————————————

——————————————
Vaalitoimitsijoiden ja vaalitoimikunnan on
huolehdittava siitä, että äänestysajoista ja ennakkoäänestyksen tarkemmasta järjestelystä tiedotetaan ennakkoäänestyspaikalle asetettavilla
ilmoituksilla ja tarvittaessa muullakin sopivalla
tavalla.
——————————————

95 §

95 §

Kuntavaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen

Kuntavaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen

——————————————
Kunnan keskusvaalilautakunnan on viipymättä:
1) julkaistava vaalien tulos laittamalla sen sisältävä pöytäkirja valitusosoituksineen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle seitsemän
päivän ajaksi;
——————————————

——————————————
Kunnan keskusvaalilautakunnan on viipymättä:
1) julkaistava vaalien tuloksen sisältävä pöytäkirja valitusosoituksineen kuntalain 140 §:n mukaisesti;

104 §

104 §

Päätöksen tiedoksianto
——————————————
Kuntavaaleissa hallinto-oikeuden päätöksestä on annettava tieto valittajalle, kunnanhallitukselle ja kunnan keskusvaalilautakunnalle,
puolueiden ja yhteislistojen vaaliasiamiehille
sekä, jos päätöksellä on määrätty vaalien tulos

Päätöksen tiedoksianto
——————————————
Kuntavaaleissa hallinto-oikeuden päätöksestä on annettava tieto valittajalle, kunnanhallitukselle ja kunnan keskusvaalilautakunnalle,
puolueiden ja yhteislistojen vaaliasiamiehille
sekä, jos päätöksellä on määrätty vaalien tulos

——————————————
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oikaistavaksi tai vaalit uusittaviksi, oikeusministeriölle. Kunnan keskusvaalilautakunnan on
saatettava hallinto-oikeuden päätös viipymättä
tiedoksi myös kunnan jäsenille asettamalla päätös seitsemän päivän ajaksi nähtäväksi kunnan
julkisten kuulutusten ilmoitustaululle.

oikaistavaksi tai vaalit uusittaviksi, oikeusministeriölle. Kunnan keskusvaalilautakunnan on
saatettava hallinto-oikeuden päätös viipymättä
tiedoksi myös kunnan jäsenille asettamalla päätös seitsemän päivän ajaksi siten kuin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan.

105 §

105 §

Jatkovalitus

Jatkovalitus

——————————————
Jos päätöksellä on määrätty vaalien tulos oikaistavaksi tai vaalit uusittaviksi, valitusoikeus
on 101 §:ssä mainituilla sekä kuntavaaleissa
myös kunnanhallituksella. Niiden, jotka eivät
ole saaneet päätöstä erikseen tiedoksi, katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon silloin, kun päätöksestä ensimmäistä kertaa kuulutettiin yleisradiotoimintaa harjoittavan laitoksen lähetyksessä tai
kun päätös asetettiin nähtäväksi kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle.
——————————————

——————————————
Jos päätöksellä on määrätty vaalien tulos oikaistavaksi tai vaalit uusittaviksi, valitusoikeus
on 101 §:ssä mainituilla sekä kuntavaaleissa
myös kunnanhallituksella. Niiden, jotka eivät
ole saaneet päätöstä erikseen tiedoksi, katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon silloin, kun päätöksestä ensimmäistä kertaa kuulutettiin yleisradiotoimintaa harjoittavan laitoksen lähetyksessä tai
kun päätös asetettiin nähtäväksi siten kuin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan.
——————————————
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18.

Laki
ydinenergialain 23 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ydinenergialain (990/1987) 23 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 260/2017,
seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
23 §

23 §

Lupahakemuksen käsitteleminen

Lupahakemuksen käsitteleminen

——————————————

——————————————

Edellä 4 momentissa tarkoitettua hanketta
koskevan lupahakemuksen vireilletulosta on tiedotettava kuulutuksella, joka julkaistaan lupaviranomaisen ja kuntien internetsivuilla. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on lisäksi varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen hakemuksesta. Rekisteröity yhdistys tai
säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, voi esittää mielipiteensä
hakemuksesta.

Edellä 4 momentissa tarkoitettua hanketta
koskeva lupahakemus saatetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella siten kuin hallintolain 62 a
§:ssä säädetään. Kuulutus julkaistaan myös
kunnissa kuntalain 108 §:n mukaisesti. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on lisäksi varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen hakemuksesta. Rekisteröity yhdistys tai
säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, voi esittää mielipiteensä
hakemuksesta.
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