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Pohjois-Savon ELY-keskus

Lausunto

09.03.2018 KEHA/1526/2017

Asia:  OM8/41/2017

Luonnos hallituksen esitykseksi julkisista kuulutuksista annetun lain 
kumoamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Yleiset kommentit esitysluonnoksesta

Tähän voitte halutessanne kirjoittaa saatteen lausunnolle

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) lausunto luonnoksesta 
hallituksen esitykseksi laiksi julkisista kuulutuksista annetun lain kumoamiseksi ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi.

Yleiset kommentit esitysluonnoksesta

Pohjois-Savon ELY-keskus katsoo, että lakiehdotus on tarpeellinen, kannatettava ja tervetullut. 
Julkaisut viranomaisten ilmoitustauluilla ja Virallisessa lehdessä ovat palvelleet ensisijaisesti muotoa, 
ei niinkään tarkoitusta.

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 §)?

Pohjois-Savon ELY-keskus pitää omaa lainkohtaa 62 a § erilliselle kuulutusmenettelylle 
tarkoituksenmukaisena.

Kuulutuslain kumoamisen myötä ehdotetaan poistettavaksi muussa lainsäädännössä olevat viittaukset 
viranomaisen ilmoitustauluihin niiltä osin kuin on kyse kuulutuslain tarkoittamasta ilmoitustaululla 
ilmoittamisesta. Mikä on näkemyksenne tästä?

Pohjois-Savon ELY-keskus pitää ehdotusta tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena.

Ehdotetut muutokset hallintolakiin (2. lakiehdotus)

Kommenttinne yleistiedoksiantomenettelyä koskevaan säännökseen ehdotetuista muutoksista 
(hallintolain 62 §)

-
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Kommenttinne julkisia kuulutuksia koskevasta säännöksestä (hallintolain 62 a §)

-

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

-

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

Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 
(252/2017, YVAL) 17 §:n 2 momenttiin. Kyseinen säännös koskee lain mukaisen arviointiohjelman, 
mutta myös arviointiselostuksen kuuluttamista (ks. YVAL 20 § 1 momentti). Luonnoksessa esitetyssä 
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muodossa 17 §:n 2 momentissa todettaisiin, että " -- 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." 

Arviointiohjelmaa ja -selostusta koskevien kuulutusten sisällöstä on säädetty tarkemmin YVA-
asetuksen (277/2017) 5 §:ssä. Ko. säännöksen mukaan kuulutuksesta on käytävä muun ohessa ilmi 
riittävästi yksilöidyt tiedot hankkeesta. YVA-menettelyssä arvioitavat hankkeet ovat laajoja ja 
yleensä menettelyssä tutkitaan hankkeelle useita eri toteutusvaihtoehtoja. Yhteysviranomaisten 
toimesta hankkeen ja sen eri toteutusvaihtoehtojen kirjaaminen kuulutukseen on usein nähty 
tarpeelliseksi hankkeen riittävää yksilöintiä silmälläpitäen. Tämä on johtanut siihen, että kuulutukset 
ovat muodostuneet varsin pitkiksi – ja ovat/olisivat huomattavan pitkiä sanomalehdissä 
julkaisemista ajatellen. Näin etenkin hankkeissa, joissa on useita eri toteutusvaihtoehtoja ja niiden 
alavaihtoehtoja.

Vuonna 2017 toteutetun YVA-lainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä YVAL 17 §:n 2 
momentissa päädyttiinkin edellyttämään kuulutuksen julkaisemista ainoastaan yhteysviranomaisen 
verkkosivuilla sekä hankkeen vaikutusalueen kunnissa, mutta " -- arviointiohjelmasta on tiedotettava 
ainakin yhdessä hankkeen vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä." (ks. myös HE 
259/2016 vp, s. 62) Lakiin v. 2017 tehty muutos mahdollistaa yksilöityjen kuulutusten julkaisemisen 
verkossa sekä kustannustehokkaan tiedottamisen sanomalehdissä. 

ELY-keskus toivoo, että asia huomioidaan lakimuutosta valmisteltaessa – nyt esitetyssä muodossa 
YVAL:n muutos olisi askel taaksepäin v. 2017 tehdylle uudistukselle. Asia on merkityksellinen myös 
sen johdosta, että YVA-menettelyn yhteydessä syntyvistä kuulemiskustannuksista vastaa YVAL 38 
§:n 1 momentin nojalla hankkeesta vastaava. 

14. laki luonnonsuojelulain muuttamisesta

-

15. laki maa-aineslain muuttamisesta

-

16. laki maantielain 108 §:n muuttamisesta

-

17. laki vaalilain muuttamisesta

-

18. laki ydinenergialain 23 §:n muuttamisesta

-
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Muut kommentit

Voitte kirjoittaa tähän mahdolliset muut kommentit esitysluonnoksesta

-

Virranta Kari
Pohjois-Savon ELY-keskus

Kokkonen Kari
Pohjois-Savon ELY-keskus


