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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
Jyväskylän kaupungin lausunto perustuu kaupunginhallituksen päätökseen 5.3.2018/35.

Yleiset kommentit esitysluonnoksesta
Julkisista kuulutuksista annettu laki sekä asetus julkisista kuulutuksista ovat suurelta osin
vanhentuneita, mistä syystä kyseisten säädösten kumoaminen ja sääntelyn ajantasaistaminen
muualla lainsäädännössä on tarpeen.

Yleisen tietoverkon käyttöä kuulutusmenettelyssä ja päätösten tiedoksiannoksi on pidettävä
tehokkaana ja joustavana ilmoitustapana sekä kunnan että kuntalaisten näkökulmasta. Tämän
vuoksi esitysluonnoksen mukaisia muutoksia on pidettävä kannatettavina sekä tiedoksiannossa ja
julkisissa kuulutuksissa noudatettavaa menettelyä tehostavina. Esitysluonnoksen mukaiset
muutokset mahdollistavat tarpeen vaatiessa tiedoksiannon ja kuulutuksen julkaisemisen virallisessa
lehdessä ja sanomalehdessä.

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 §)?
Siltä osin kuin kuulutusmenettelyllä on tarkoitus korvata erityislainsäädännön mukaisia
julkipanomenettelyitä päätösten tiedoksiantamisessa, yleistiedoksiannosta erillinen
kuulutusmenettelyä koskeva sääntely on tarpeen, mikäli hallintolain yleistiedoksiantoa koskeva
sääntely säilyy aineelliselta sisällöltään ennallaan. Eli jatkossakin on syytä sääntelytasolla erottaa
toisistaan hallintolain 62 §:n mukainen yleistiedoksiantomenettely ja
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toisaalta ehdotetulla hallintolain 62 a §:n mukaisella julkisella kuulutuksella tiedoksiannettavat
päätösasiakirjat
Kuulutuslain kumoamisen myötä ehdotetaan poistettavaksi muussa lainsäädännössä olevat viittaukset
viranomaisen ilmoitustauluihin niiltä osin kuin on kyse kuulutuslain tarkoittamasta ilmoitustaululla
ilmoittamisesta. Mikä on näkemyksenne tästä?
Muutos on tarpeellinen. Fyysisten ilmoitustaulujen ylläpitäminen on vanhentunutta käytäntöä,
eivätkä kuntalaiset juurikaan käytä tätä mahdollisuutta todellisuudessa.

Ehdotetut muutokset hallintolakiin (2. lakiehdotus)
Kommenttinne yleistiedoksiantomenettelyä koskevaan säännökseen ehdotetuista muutoksista
(hallintolain 62 §)
Ehdotetut muutokset ovat tarpeellisia. Yleistiedoksiantomenettelyä joudutaan soveltamaan
erityisesti kunnan teknisellä ja ympäristösektorilla usein, ja ehdotetut muutokset tekevät
menettelystä sekä hallinnollisesti keveämmän että osallisten tiedonsaannin kannalta
tehokkaamman.
Kommenttinne julkisia kuulutuksia koskevasta säännöksestä (hallintolain 62 a §)
Siltä osin kuin julkisia kuulutuksia koskevalla hallintolain yleissäännöksellä on tarkoitus korvata
erityislainsäädännössä olevaa päätösten julkipanomenettelyä koskevaa sääntelyä, on
erityislainsäädännössä jatkossakin syytä yksityiskohtaisesti säätää päätösten lähettämisestä niin
asianosaisille kuin muille tarpeellisille tahoille.

Koska hallintolain 62 a §:ää on tarkoitus soveltaa myös hallintolainkäyttöasioissa, tästä ns.
hallintolain soveltamisalapoikkeamasta olisi hyvä mainita ainakin säännöksen yksityiskohtaisissa
perusteluissa.

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
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7. laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 8 a §:n
muuttamisesta
8. laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
9. laki pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetun lain 4 §:n muuttamisesta
10. laki tulvariskien hallinnasta annetun lain 17 ja 18 §:n muuttamisesta
11. laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 104 b §:n
muuttamisesta
12. laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 15 ja 17 §:n muuttamisesta
13. laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 13 ja 17 §:n muuttamisesta
14. laki luonnonsuojelulain muuttamisesta
15. laki maa-aineslain muuttamisesta
16. laki maantielain 108 §:n muuttamisesta
17. laki vaalilain muuttamisesta
18. laki ydinenergialain 23 §:n muuttamisesta
-

Muut kommentit
Voitte kirjoittaa tähän mahdolliset muut kommentit esitysluonnoksesta
Ehdotetut muutokset erityislakeihin ovat kannatettavia.
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