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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
Aluehallintovirastojen valtakunnallinen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualue (HAKE), joka toimii
Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteydessä, on koonnut aluehallintovirastojen yhteisen
lausunnon.

Lausunnon antamiselle on lausunnon antajan pyynnöstä myönnetty 6.3.2018 puhelimitse viikko
lisäaikaa 16.3.2018 sakka.
Yleiset kommentit esitysluonnoksesta
Aluehallintovirastot kannattavat esitysluonnosta ja pitävät julkisista kuulutuksista annetun lain
kumoamista perusteltuna. Kaikkien olemassa olevien erityislakien kuulutussäännösten
ajantasaistaminen muun muassa sähköinen menettely huomioon ottaen on kannatettavaa.

Aluehallintovirastojen ympäristölupavastuualueiden näkökulmasta kuulutuksista on säädetty
ympäristönsuojelulaissa ja vesilaissa. YSL 44 §:ssä on viittaus lakiin julkisista kuulutuksista. Julkisista
kuulutuksista annetun lain kumoamisella ei ole suurta merkitystä ympäristölupavastuualueen
toiminnan kannalta, koska säännökset ovat YSL:ssa ja vesilaissa.
Vesilain 11 luvun 10 §:ää voisi yhdenmukaistaa YSL:n kanssa siten, että poistetaan määräys
kuulutuksen julkaisemisesta lupaviranomaisen ilmoitustaululla.

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 §)?
Ei lausuttavaa.
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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?
Aluehallintovirastot pitävät ehdotusta kannatettavana.

Ehdotetut muutokset hallintolakiin (2. lakiehdotus)
Kommenttinne yleistiedoksiantomenettelyä koskevaan säännökseen ehdotetuista muutoksista
(hallintolain 62 §)
Ei lausuttavaa.
Kommenttinne julkisia kuulutuksia koskevasta säännöksestä (hallintolain 62 a §)
Hallintolain uusi 62a pykälä on riittävä ja toimiva. Samalla voidaan luopua ilmoitustauluista, jotka
ovat jo pitkään olleet asiallisesti tarpeettomia. Uusi menettely tukee sähköiseen käsittelyyn
siirtymistä ja on yhdenmukainen kuntalain kanssa.

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
-
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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
Aluehallintovirastojen pelastustoimen- ja varautumisen vastuualue on kiinnittänyt huomiota
oheiseen asiaan:

Sisäministeriön asetus erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta
(612/2015) 4 §

Valmisteluvaiheen kuuleminen ja asiakirjojen nähtäville asettaminen
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Pelastuslaitoksen tulee ulkoisen pelastussuunnitelman valmisteluvaiheessa kuulla yleisöä, jota asia
koskee, sekä asettaa ulkoisen pelastussuunnitelman luonnos julkisesti nähtäväksi.
Pelastussuunnitelma tulee asettaa nähtäväksi myös, jos siihen tarkastamisen yhteydessä on tehty
oleellisia muutoksia.

Yleisölle, jota asia koskee, tulee varata tilaisuus esittää mielipiteensä suunnitelmasta kohtuullisessa
ajassa. Pelastuslaitoksen tulee ottaa esitetyt mielipiteet asianmukaisesti huomioon ulkoisia
pelastussuunnitelmia laadittaessa.

Kuulemisesta tulee ilmoittaa ainakin yhdessä toiminnan vaikutusalueella yleisesti leviävässä
sanomalehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla vähintään 14 päivää ennen
kuulemistilaisuutta. Ilmoituksesta tulee selvitä suunnitelman tarkoitus sekä seuraavat tiedot.

Tanhuanpää Eero
Etelä-Suomen aluehallintovirasto - Vs. hallintojohtaja, yksikön päällikkö
Lauri Latva-Äijö on hyväksynyt lausunnon.
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