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Luonnos hallituksen esitykseksi julkisista kuulutuksista annetun lain
kumoamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Yleiset kommentit esitysluonnoksesta
Tähän voitte halutessanne kirjoittaa saatteen lausunnolle
Yleiset kommentit esitysluonnoksesta
Porin kaupunginhallitus katsoo, että vuonna 1925 voimaan tullut laki julkisista kuulutuksista on
vanhentuneena ja käytännön sekavuutta aiheut-tavana syytä kumota kokonaisuudessaan.

Tarvittavat säännökset on luontevaa siirtää yleiseen lainsäädäntöön eli hallintolakiin, jonka
säännöksiä myös ajantasaistetaan. Käytäntö tällä hetkellä voimassa olevan kuntalain mukaisen
julkaisemisen ja tiedottamisen kanssa yhdenmukaistuu. Samalla myös vanhentunut käytäntö
viranomaisten ilmoitustaulusta poistuu.

Julkisista kuulutuksista annetun lain kumoaminen (1. lakiehdotus)
Onko näkemyksenne mukaan tarvetta erilliselle kuulutusmenettelylle (hallintolain 62 a §) vai voitaisiinko
julkisissa kuulutuksissa noudattaa yleistiedoksiannosta säädettyä menettelyä (hallintolain 62 §)?
Kuulutuslain kumoamisen myötä ehdotetaan poistettavaksi muussa lainsäädännössä olevat viittaukset
viranomaisen ilmoitustauluihin niiltä osin kuin on kyse kuulutuslain tarkoittamasta ilmoitustaululla
ilmoittamisesta. Mikä on näkemyksenne tästä?
-

Ehdotetut muutokset hallintolakiin (2. lakiehdotus)
Lausuntopalvelu.fi

1/3

Kommenttinne yleistiedoksiantomenettelyä koskevaan säännökseen ehdotetuista muutoksista
(hallintolain 62 §)
Kyseinen lain muutos tarkoittaa myös ns. julkipanomenettelystä luopumista. Kyseinen käsite on
aiheuttanut epäselvyyttä ja ollut poikkeus myös hallintolain mukaisista tiedoksiantomenettelyistä.
Myös tässä tapauksessa yhdenmukaisiin julkaisu- ja kuulutuskäytäntöihin siirtyminen on
tavoiteltavaa.
Kommenttinne julkisia kuulutuksia koskevasta säännöksestä (hallintolain 62 a §)
Luopuminen sekä viranomaisen ilmoitustaulusta että virallisesta lehdestä ensisijaisena
tiedoksiantomenettelynä tietyissä asioissa tehostaa julkisten kuulutusten tiedoksiantoa. Myös
käytäntöjen yhtenäistäminen (esitys vastaa myös hallituksen esitystä maakuntalaiksi) tehostaa myös
eri viranomaisten ja kuntien julkaisemiskäytäntöjä. Siirtyminen ensisijaisesti sähköiseen
kuulutusmenettelyyn vähentää myös viranomaisten kuulutuskustannuksia.

Esityksessä ehdotetaan tarkistettavaksi kuulutuslakiin, julkisiin kuulutuksiin sekä
viranomaisen ilmoitustauluihin liittyvät viittaukset muussa lainsäädännössä.
Kommenttinne muista luonnoksen lakiehdotuksista (3-18)
3. laki asevelvollisuuslain 15 §:n muuttamisesta
4. laki kaivoslain muuttamisesta
5. laki kolttalain 50 §:n muuttamisesta
6. laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
7. laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 8 a §:n
muuttamisesta
8. laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
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
-
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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
Porin kaupunginhallitus pitää toivottavana, että uudistuksen voimaantuloa mahdollisuuksien
mukaan kiirehdittäisiin.

Arola Maija
Porin kaupunki
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