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Luonnos hallituksen esitykseksi julkisista kuulutuksista annetun lain
kumoamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Yleiset kommentit esitysluonnoksesta
Tähän voitte halutessanne kirjoittaa saatteen lausunnolle
Lausunto on annettu konsernijohtajan päätöksellä 9.3.2018 § 50.
Yleiset kommentit esitysluonnoksesta
Tampereen kaupunki kannattaa esityksen mukaisia lakiehdotuksia.

Julkisista kuulutuksista annetun lain kumoaminen (1. lakiehdotus)
Onko näkemyksenne mukaan tarvetta erilliselle kuulutusmenettelylle (hallintolain 62 a §) vai voitaisiinko
julkisissa kuulutuksissa noudattaa yleistiedoksiannosta säädettyä menettelyä (hallintolain 62 §)?
Viranomaisen näkökulmasta on perustelua, että nämä kaksi käsitteellisesti toisistaan eroavaa
menettelymuotoa pidetään erillään. Eri säännöksissä määriteltyinä ne myös selkeyttävät kummankin
menettelyn käyttötilanteita.

Sinänsä kummankin säännöksen tarkoitus on sama eli saattaa menettelyiden kohteena olevat asiat
mahdollisimman tehokkaasti asianosaisten/kuntalaisten yms. tietoon. Molemmissa ehdotetuissa
menettelytavoissa esitetään pääsäännöksi samaa eli julkaisemista yleisessä tietoverkossa.
Yleistiedoksiantoa ei enää tarvitsisi tehdä säännönmukaisesti virallisessa lehdessä. Käytännössä
molemmat tiedonantotavat lähentyisivät toisiaan ja näyttäytyisivät kuntalaisille samanlaisina ja mitä
ilmeisimmin samassa paikassa viranomaisen sähköisellä ilmoitustaululla tms. olevina tiedotteina.
Kuntalaisten näkökulmasta menettelymuodolla ei ole merkitystä, vaan heille tärkeintä on tieto siitä,
mistä asiassa on kysymys ja miten hänen tulee tarvittaessa asian suhteen menetellä. Tähän nähden
menettelyjen yhtenäistämistä tulisi myös harkita.
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Kuulutuslain kumoamisen myötä ehdotetaan poistettavaksi muussa lainsäädännössä olevat viittaukset
viranomaisen ilmoitustauluihin niiltä osin kuin on kyse kuulutuslain tarkoittamasta ilmoitustaululla
ilmoittamisesta. Mikä on näkemyksenne tästä?
Esitys on kannatettava.

Ehdotetut muutokset hallintolakiin (2. lakiehdotus)
Kommenttinne yleistiedoksiantomenettelyä koskevaan säännökseen ehdotetuista muutoksista
(hallintolain 62 §)
Esitys on kannatettava.

Säännönmukaisesta virallisessa lehdessä ilmoittamisesta luopuminen on tarkoituksenmukaista,
koska käytännössä virallinen lehti ei saavuta kohderyhmää tavoitellulla tavalla.

Kommenttinne julkisia kuulutuksia koskevasta säännöksestä (hallintolain 62 a §)
Esitys on kannatettava.

Printtimediassa ilmoittaminen on edelleen tietyissä tapauksissa tarpeellinen tiedonvälityksen keino.
Esitys sisältää velvoitteen tarpeen vaatiessa ottaa huomioon ilmoituksen kohteena olevat tahot,
mikä on kuntalaisten tehokkaan tiedonsaannin näkökulmasta keskeistä.

Esityksessä ehdotetaan tarkistettavaksi kuulutuslakiin, julkisiin kuulutuksiin sekä
viranomaisen ilmoitustauluihin liittyvät viittaukset muussa lainsäädännössä.
Kommenttinne muista luonnoksen lakiehdotuksista (3-18)
3. laki asevelvollisuuslain 15 §:n muuttamisesta
4. laki kaivoslain muuttamisesta
5. laki kolttalain 50 §:n muuttamisesta
6. laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
7. laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 8 a §:n
muuttamisesta
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8. laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
9. laki pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetun lain 4 §:n muuttamisesta
10. laki tulvariskien hallinnasta annetun lain 17 ja 18 §:n muuttamisesta
11. laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 104 b §:n
muuttamisesta
12. laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 15 ja 17 §:n muuttamisesta
13. laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 13 ja 17 §:n muuttamisesta
14. laki luonnonsuojelulain muuttamisesta
15. laki maa-aineslain muuttamisesta
16. laki maantielain 108 §:n muuttamisesta
17. laki vaalilain muuttamisesta
18. laki ydinenergialain 23 §:n muuttamisesta
-

Muut kommentit
Voitte kirjoittaa tähän mahdolliset muut kommentit esitysluonnoksesta
-
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Aittala Pauliina
Tampereen kaupunki
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