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1. SÄÄNNÖKSET, JOISSA VIITATAAN KUULUTUSLAKIIN
Kaivoslaki 621/2011
40 § Lupahakemuksesta tiedottaminen
Lupaviranomaisen on tiedotettava malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullanhuuhdontalupaa
koskevasta hakemuksesta kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän ajan ilmoitustaulullaan
sekä asianomaisten kuntien ilmoitustauluilla. Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettava
ainakin yhdessä toiminnan vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä, jollei asian
merkitys ole vähäinen tai ilmoittaminen on muutoin ilmeisen tarpeetonta. Kuuluttamisesta
säädetään muutoin julkisista kuulutuksista annetussa laissa (34/1925).
Kuulutuksesta on annettava erikseen tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.
Jos hakemuksesta on tiedotettava yli kolmellekymmenelle tiedossa olevalle henkilölle tai kun
henkilöiden lukumäärää ei tiedetä, voidaan asiasta tiedottaa ilmoittamalla siitä sellaisessa
sanomalehdessä, josta vastaanottajan voidaan otaksua parhaiten saavan tiedon.
Yhteisen alueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle tiedotetaan hakemuksesta antamalla
siitä tieto yhteisaluelain (758/1989) 26 §:n 4 momentissa tarkoitetulle edustajalle. Jollei
tällaista edustajaa ole nimetty, tieto toimitetaan jollekin osakkaalle ja hakemuksesta
tiedotetaan lisäksi 1 momentin mukaisesti kuulutuksella sanomalehdessä.
Tarkempia säännöksiä kuulutukseen sisällytettävistä asioista voidaan antaa valtioneuvoston
asetuksella.
57 § Lupapäätöksen antaminen
Malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullanhuuhdontalupaa sekä kaivosaluelunastuslupaa
koskeva päätös annetaan julkipanon jälkeen, ja sen katsotaan tulleen valitukseen
oikeutettujen tietoon silloin, kun se on annettu.
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Lupaviranomaisen on ilmoitettava päätöksen antamisesta 1 momentin mukaisesti ennen sen
antamispäivää ilmoitustaulullaan. Julkipanoilmoituksessa on mainittava lupaviranomainen,
asian laatu, luvan antamispäivä ja valitusaika. Ilmoitus on pidettävä nähtävillä vähintään sen
ajan, jonka kuluessa päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla. Päätöksen tulee olla
saatavana ilmoituksessa mainittuna antamispäivänä myös sähköisesti.
58 § Lupapäätöksestä tiedottaminen
Lupaviranomaisen on toimitettava malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullanhuuhdontalupaa
koskeva päätös hakijalle.
Lupaviranomaisen on toimitettava jäljennös päätöksestä niille, jotka ovat tätä erikseen
pyytäneet, sekä niille kunnille, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille ja muille
viranomaisille, joille asiasta sen käsittelyn aikana on annettu tieto tai joilta on pyydetty
lausunto. Kaivosluvan myöntämistä koskevasta päätöksestä on viipymättä toimitettava
jäljennös Säteilyturvakeskukselle ja Maanmittauslaitokselle.
Jos päätös kohdistuu saamelaisten kotiseutualueelle tai se koskee 38 §:n 2 momentissa
tarkoitettua hanketta, on jäljennös päätöksestä toimitettava saamelaiskäräjille. Kolttaalueelle kohdistuvasta päätöksestä on toimitettava jäljennös kolttien kyläkokoukselle ja
erityiselle poronhoitoalueelle kohdistuvasta päätöksestä jäljennös asianomaiselle
paliskunnalle.
Lupaviranomaisen on ilmoitettava päätöksen antamisesta niille, jotka ovat tehneet
muistutuksen asiassa tai ovat ilmoitusta erikseen pyytäneet, sekä niille asianosaisille, joita
asia erityisesti koskee. Jos päätöksestä on ilmoitettava yli kolmellekymmenelle tiedossa
olevalle henkilölle tai kun henkilöiden lukumäärää ei tiedetä, sovelletaan vastaavasti, mitä
lupahakemuksesta tiedottamisesta 40 §:n 2 momentissa säädetään. Jos päätöksestä on
annettava tieto yhteisen alueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle, sovelletaan, mitä
lupahakemuksesta tiedottamisesta 40 §:n 3 momentissa säädetään.
Jos muistutuskirjelmässä on useita allekirjoittajia, riittää, että jäljennös päätöksestä
toimitetaan tai tieto sen antamisesta ilmoitetaan muistutuksen ensimmäiselle
allekirjoittajalle.
Lupaviranomaisen on huolehdittava, että kunnat, joiden alueita päätös koskee, julkaisevat
viipymättä tiedon päätöksestä siten kuin julkisista kuulutuksista annetussa laissa säädetään.
Lupaviranomaisen on lisäksi julkaistava tieto päätöksestä ainakin yhdessä päätöksessä
tarkoitetun toiminnan vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä, jollei asian
merkitys ole vähäinen tai sen julkaiseminen on muutoin ilmeisen tarpeetonta.
Lupaviranomaisen on huolehdittava, että malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja
kullanhuuhdontalupaa koskevasta päätöksestä tehdään merkintä
kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetussa laissa (453/2002)
tarkoitettuun kiinteistötietojärjestelmään.
74 § Luvan siirtoa koskevan päätöksen antaminen ja siitä tiedottaminen
Malminetsintäluvan, kaivosluvan ja kullanhuuhdontaluvan siirtoa koskevan päätöksen
antamiseen sovelletaan, mitä 57 §:ssä säädetään lupapäätöksen antamisesta.
Kaivosviranomaisen on toimitettava päätös hakijalle ja jäljennös siitä siirron saajalle.
Malminetsintäluvan siirron saaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan asiasta kirjallisesti
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malminetsintäalueeseen kuuluvien kiinteistöjen omistajille ja kaivosluvan siirron saaja
kaivosalueeseen kuuluvien kiinteistön omistajille.
Kaivosviranomaisen on julkaistava tieto päätöksestä ainakin yhdessä päätöksessä tarkoitetun
toiminnan vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä.
Kaivosviranomaisen on huolehdittava, että kunnat, joiden alueita luvan siirtopäätös koskee,
julkaisevat viipymättä tiedon päätöksestä siten kuin julkisista kuulutuksista annetussa laissa
säädetään.
Kaivosviranomaisen on tiedotettava kaivosaluelunastusluvan siirrosta luvanhaltijalle ja
siirron saajalle.
75 § Varauspäätöksen antaminen ja siitä tiedottaminen
Varauspäätöksen antamiseen sovelletaan, mitä 57 §:ssä säädetään lupapäätöksen
antamisesta.
Kaivosviranomaisen on toimitettava varauspäätös varaajalle.
Kaivosviranomaisen on julkaistava tieto päätöksestä ainakin yhdessä päätöksessä
tarkoitetulla varausalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä ja tarvittaessa sellaisessa
sanomalehdessä, josta alueeseen kuuluvien kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden voidaan
otaksua parhaiten saavan tiedon asiasta.
Kaivosviranomaisen on huolehdittava, että kunnat, joiden alueilla varausalue sijaitsee,
julkaisevat viipymättä tiedon päätöksestä siten kuin julkisista kuulutuksista annetussa laissa
säädetään.
166 § Hallinto-oikeuden päätöksen antaminen
Tämän lain mukaista hakemusasiaa koskeva hallinto-oikeuden päätös annetaan julkipanon
jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon silloin, kun se on
annettu. Päätöksen antamisesta on ilmoitettava etukäteen noudattaen, mitä 57 §:n 2
momentissa lupapäätöksen antamisesta säädetään.
Hallinto-oikeuden on huolehdittava siitä, että toiminnan sijaintikunta ja muu sellainen kunta,
jonka alueella toiminnan haitalliset vaikutukset ilmenevät, julkaisee viipymättä tiedon
päätöksestä siten kuin julkisista kuulutuksista annetussa laissa säädetään.
Hallinto-oikeuden on toimitettava antamansa päätös valittajalle. Lisäksi hallinto-oikeuden on
toimitettava päätöksen jäljennös kaivosviranomaiselle ja sitä pyytäneille asianosaisille sekä
luvanhaltijalle, jos tämä ei ole valittajana.
Tämän lain mukaista hallintopakkoasiaa koskeva hallinto-oikeuden päätös on annettava
tiedoksi todisteellisena tiedoksiantona siten kuin hallintolaissa säädetään.

4
Laki ajoneuvojen siirtämisestä 828/2008
9 § Ajoneuvon siirrosta ilmoittaminen ja siirtopäätös
Viranomaisen on ilmoitettava lähisiirrosta ajoneuvon omistajalle tai haltijalle suullisesti tai
kirjallisesti taikka jätettävä sitä koskeva ilmoitus näkyvälle paikalle ajoneuvoon.
Viranomaisen on laadittava ajoneuvon lähisiirrosta pöytäkirja tai tehtävä muu kirjallinen
merkintä siirtoon liittyvään asiakirjaan.
Viranomaisen on annettava varastosiirrosta kirjallinen päätös, joka on annettava tiedoksi
ajoneuvoliikennerekisteriin merkitylle viimeiselle omistajalle tai muulle tiedossa olevalle
omistajalle ja haltijalle tavallisella tiedoksiannolla siten kuin hallintolaissa (434/2003)
säädetään. Jäljennös päätöksestä tai siirrettyjen ajoneuvojen tunnistamisen kannalta
olennaiset tiedot sisältävä luettelo on lähetettävä myös poliisille. Jos ajoneuvon omistaja tai
tämän osoite ei ole tiedossa, tiedoksianto tehdään kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän
ajan asianomaisen kunnan ilmoitustaululla siten kuin julkisista kuulutuksista annetussa laissa
(34/1925) säädetään. Jos tiedoksianto on tehty kuuluttamalla, asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kuulutuspäivästä. Päätös on annettava
viipymättä siirron jälkeen. Päätöksessä on kehotettava noutamaan ajoneuvo 30 päivän
kuluessa tiedonsaannista uhalla, että ajoneuvo siirtyy kunnan omistukseen.
Edellä 2 momentissa tarkoitetun päätöksen antaa ajoneuvon siirtänyt viranomainen.
Päätöksessä on mainittava siirron syy, siirretty ajoneuvo, paikka, josta se on siirretty, ja
paikka, jonne se on siirretty, sekä siirtäjä ja siirtäjän yhteystiedot.
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005
104 b § Lupahakemuksesta tiedottaminen
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on tiedotettava lupahakemuksesta kuuluttamalla siitä
vähintään 30 päivän ajan asianomaisten kuntien ilmoitustauluilla siten kuin julkisista
kuulutuksista annetussa laissa (34/1925) säädetään. Kuulutus on julkaistava myös
lupaviranomaisen internet-sivuilla, jolloin kuulutus voi sisältää viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentissa säädetyn estämättä toiminnanharjoittajan
nimen ja toiminnan sijaintipaikan tiedot. Lisäksi kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettava
ainakin yhdessä toiminnan vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä, jollei asian
merkitys ole vähäinen tai ilmoittaminen on muutoin ilmeisen tarpeetonta.
Kuulutuksesta on annettava erikseen tieto yleisölle, jota asia koskee. Jos hakemuksesta on
tiedotettava yli kolmellekymmenelle tiedossa olevalle henkilölle tai kun henkilöiden
lukumäärää ei tiedetä, voidaan asiasta tiedottaa ilmoittamalla siitä sellaisessa
sanomalehdessä, josta vastaanottajan voidaan otaksua parhaiten saavan tiedon.
Yhteisen alueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle tiedotetaan hakemuksesta antamalla
siitä tieto yhteisaluelain (758/1989) 26 §:n 4 momentissa tarkoitetulle edustajalle. Jollei
tällaista edustajaa ole nimetty, tieto toimitetaan jollekin osakkaalle ja hakemuksesta
tiedotetaan lisäksi tämän pykälän 1 momentin mukaisesti kuulutuksella sanomalehdessä.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä kuulutuksesta, siihen
sisällytettävistä asioista ja sen julkaisemisesta sekä muusta lupahakemusta koskevasta
tiedottamisesta.
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Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017
13 § Päätös arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa
Ennen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamista yksittäistapauksessa koskevan
päätöksen tekemistä on arviointimenettelyn tarpeesta kuultava asianomaisia viranomaisia,
ellei tämä ole ilmeisen tarpeetonta. Niissä tapauksissa, joissa arviointimenettelyä ei
edellytetä, päätöksessä on todettava myös mahdolliset hankkeesta vastaavan esittämät
hankkeen ominaisuudet ja erityiset toimenpiteet, joilla pyritään välttämään tai ehkäisemään
hankkeen merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Toimivaltaisen viranomaisen on
tehtävä päätös arviointimenettelyn soveltamisesta viipymättä, kuitenkin viimeistään
kuukauden kuluttua siitä, kun se on saanut hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista riittävät
tiedot.
Päätös on annettava tiedoksi hankkeesta vastaavalle siten kuin hallintolain (434/2003) 60
§:ssä säädetään. Päätös on julkaistava sähköisesti toimivaltaisen viranomaisen
internetsivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, ja lähetettävä
tiedoksi asianomaisille viranomaisille sekä mahdolliselle aloitteen tehneelle taholle.
Päätöksestä on lisäksi tiedotettava viipymättä kuuluttamalla vähintään 14 päivän ajan
hankkeen todennäköisen vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla siten kuin julkisista
kuulutuksista annetussa laissa (34/1925) säädetään. Mitä julkisista kuulutuksista annetussa
laissa säädetään kuulutuksen panemisesta ilmoitustaululle, sovelletaan kuulutuksen
julkaisemiseen sähköisesti kunnan internetsivuilla.
17 § Arviointiohjelmasta kuuleminen
Yhteysviranomaisen on huolehdittava siitä, että arviointiohjelmasta pyydetään tarvittavat
lausunnot ja varataan mahdollisuus mielipiteiden esittämiseen. Yhteysviranomaisen on
varattava hankkeen vaikutusalueen kunnille tilaisuus antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta.
Yhteysviranomaisen on tiedotettava ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta kuuluttamalla
siitä viipymättä mielipiteiden esittämiseen ja lausuntojen antamiseen varatun ajan
sähköisesti omilla internetsivuillaan ja hankkeen todennäköisen vaikutusalueen kunnissa.
Mitä julkisista kuulutuksista annetussa laissa säädetään kuulutuksen panemisesta
ilmoitustaululle, sovelletaan kuulutuksen julkaisemiseen sähköisesti kunnan internetsivuilla.
Lisäksi arviointiohjelmasta on tiedotettava 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. Mielipiteet ja lausunnot on toimitettava
yhteysviranomaiselle kuulutuksessa ilmoitettuna aikana, joka alkaa kuulutuksen
julkaisemispäivästä ja kestää 30 päivää. Erityisestä syystä aikaa voidaan pidentää enintään 60
päivän mittaiseksi.
20 § Arviointiselostuksesta kuuleminen
Yhteysviranomaisen on tiedotettava ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
noudattamalla, mitä 17 §:n 2 momentissa säädetään. Kuulutuksen sisällöstä säädetään
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
Yhteysviranomaisen on huolehdittava myös siitä, että arviointiselostuksesta pyydetään
tarvittavat lausunnot ja varataan mahdollisuus mielipiteiden esittämiseen.
Yhteysviranomaisen on varattava hankkeen vaikutusalueen kunnille tilaisuus antaa
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lausuntonsa arviointiselostuksesta. Mielipiteet ja lausunnot on toimitettava
yhteysviranomaiselle kuulutuksessa ilmoitettuna aikana, joka alkaa kuulutuksen
julkaisemispäivästä ja kestää vähintään 30 päivää ja enintään 60 päivää.
Luonnonsuojelulaki 1096/1996
22 § Alueen liittäminen luonnonsuojelualueeseen
Sellainen valtion omistukseen siirtynyt alue, jonka käytöstä luonnonsuojelualueen
laajennusalueeksi on tehty päätös hankinnan tai muun saannon yhteydessä, luetaan
kuuluvaksi asianomaiseen luonnonsuojelualueeseen. Metsähallituksen hakemuksesta
luonnonsuojelualueeseen voidaan liittää kiinteistötoimituksessa tai kiinteistöjen
yhdistämispäätöksellä muukin sellainen alue, joka kuuluu Metsähallituksesta annetun lain
(1378/2004) 14 §:ssä tarkoitettuun julkisten hallintotehtävien omaisuuteen. Hakemuksesta
ei luonnonsuojelualueeseen voida kuitenkaan liittää yleiseen vesialueeseen kuuluvaa aluetta.
Kansallispuistoon liittyvä, muun julkisoikeudellisen yhteisön kuin valtion omistama alue
voidaan yhteisön suostumuksella liittää kansallispuistoon.
Luonnonsuojelualueeseen liitettäväksi päätetyn tai haetun alueen
kiinteistönmuodostuksessa noudatetaan, mitä 21 §:n 1 momentissa säädetään. Mikäli
luonnonsuojelualueeseen liitetään valtion omistukseen siirtynyt yksityinen
luonnonsuojelualue, poistetaan tämän rauhoitusta koskeva merkintä liittämisen yhteydessä
kiinteistötietojärjestelmästä. Samalla lakkaavat aluetta koskevat aiemmat
rauhoitusmääräykset olemasta voimassa. Liittämisestä on kuulutettava kunnan
ilmoitustaululla siten kuin julkisista kuulutuksista annetussa laissa (34/1925) säädetään.
30 § Kiellon voimaantulo
Edellä 29 §:n 1 momentissa tarkoitettu kielto tulee voimaan, kun elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus on päätöksellään määritellyt suojeltuun luontotyyppiin kuuluvan alueen
rajat ja antanut päätöksen tiedoksi alueen omistajille ja haltijoille. Kielto annetaan
julkipanon jälkeen, ja siitä on kuulutettava kunnan ilmoitustaululla siten kuin julkisista
kuulutuksista annetussa laissa säädetään.
Edellä 1 momentissa tarkoitetut päätökset ovat voimassa mahdollisesta valituksesta
huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin päätä.
Jos suojeltuun luontotyyppiin kuuluvan alueen luonnonarvot ovat hävinneet, voidaan alueen
suojelu lakkauttaa. Menettelystä on tällöin voimassa, mitä 1 momentissa säädetään.
47 § Lajien esiintymispaikkojen suojelu
Asetuksella voidaan säätää erityisesti suojeltavaksi lajiksi sellainen uhanalainen eliölaji, jonka
häviämisuhka on ilmeinen. Ympäristöministeriön on tarvittaessa laadittava ohjelma
erityisesti suojeltavan lajin kannan tai kantojen elvyttämiseksi.
Erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai
heikentäminen on kielletty.
Edellä 2 momentissa tarkoitettu kielto tulee voimaan, kun elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus on päätöksellään määritellyt erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan
rajat ja antanut päätöksen tiedoksi alueen omistajille ja haltijoille. Kielto annetaan
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julkipanon jälkeen, ja siitä on kuulutettava kunnan ilmoitustaululla siten kuin julkisista
kuulutuksista annetussa laissa säädetään. Päätös on voimassa mahdollisesta valituksesta
huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin päätä.
Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan suojelun lakkauttamisesta on vastaavasti
voimassa, mitä 30 §:n 3 momentissa säädetään suojeltuun luontotyyppiin kuuluvan alueen
suojelun lakkauttamisesta.
Edellä 5 a §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettujen lajien suotuisan suojelutason
saavuttamisen tai säilyttämisen kannalta merkittävien esiintymispaikkojen hävittäminen tai
heikentäminen on kielletty. Kiellon voimaantuloon ja lakkauttamiseen sovelletaan, mitä
tämän pykälän 3 ja 4 momentissa säädetään.
64 § Natura 2000 -verkosto
Euroopan unionin Natura 2000 -verkosto Suomessa koostuu:
1) lintudirektiivin perusteella Euroopan unionin komissiolle ilmoitetuista erityisistä
suojelualueista;
2) erityisten suojelutoimien alueista, joista on säädetty ympäristöministeriön asetuksella sen
jälkeen, kun komissio tai neuvosto on luontodirektiivin perusteella hyväksynyt kyseiset
alueet yhteisön tärkeinä pitämiksi alueiksi.
Mitä 8 §:ssä säädetään luonnonsuojeluohjelman laatimisesta ja hyväksymisestä, on
soveltuvin osin noudatettava laadittaessa ehdotusta Natura 2000 -verkostoon
sisällytettävistä alueista. Asianosaisten kuuleminen suoritetaan kuitenkin kuuluttamalla
ehdotuksesta kunnan ilmoitustaululla siten kuin julkisista kuulutuksista annetussa laissa
säädetään. Kuulutuksen julkaisemisesta on lisäksi riittävän ajoissa ilmoitettava vähintään
yhdessä paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Kuulutuskustannukset
maksetaan valtion varoista. Ehdotusta koskevien tietojen tulee olla saatavilla asianomaisessa
kunnassa kuulutusajan.
Natura 2000 -verkostoon sisältyvää aluetta koskevien luonnontieteellisten tietojen
muuttamisesta päättää valtioneuvoston yleisistunto.
Valtioneuvoston päätöksestä valittamiseen sovelletaan, mitä 61 §:n 1, 3 ja 4 momentissa
säädetään.
Suomen Natura 2000 -verkostoon sisältyvien alueiden luettelo ja kartat julkaistaan
ympäristöministeriön asetuksella. Alueita koskeva luettelo sisältää alueen tunnusnumeron,
nimen, keskipisteen koordinaatit, alueen suojelun perusteen ja tiedon siitä, esiintyykö
alueella luontodirektiivin liitteessä I tarkoitettu ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi tai
liitteessä II tarkoitettu ensisijaisesti suojeltava laji.
Maastoliikenneasetus 10/1996
3 § Kuuluttaminen esityksestä
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tai, jos kunta on esityksen tekijänä, kunnan on
tiedotettava esityksestä kuuluttamalla vähintään 14 päivän ajan kunnan ilmoitustaululla
siten kuin julkisista kuulutuksista annetussa laissa (34/25) säädetään. Kuulutuksen
julkaisemisesta on lisäksi ilmoitettava riittävän ajoissa vähintään yhdessä paikkakunnalla
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yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Kuulutuskustannukset maksetaan valtion varoista.
(29.12.2009/1821)
Esitystä koskevien tietojen tulee olla saatavilla asianomaisessa kunnassa kuulutusajan.
4 § Muistutukset
Muistutukset esityksen johdosta on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle osoitettuina
toimitettava kunnanhallitukselle 14 päivän kuluessa kuulutusajan päättymisestä. Kunnan on
toimitettava muistutukset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
5 § Kuuluttaminen päätöksestä
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on tiedotettava päätöksestään noudattamalla
soveltuvin osin, mitä 3 §:ssä säädetään. Päätöstä koskevasta kuulutuksesta on käytävä ilmi
päätöksen antaja, antopäivä, päätöksen pääasiallinen sisältö sekä kiellon tai rajoituksen
voimaantulo. Kuulutuksesta tulee myös käydä ilmi, missä päätöstä koskevat tarkemmat
tiedot ovat saatavilla.
10 § Kuulutuskustannukset
Reitin pitäjän on maksettava reittisuunnitelman hyväksymismenettelystä aiheutuvat
kuulutuskustannukset. Kuulutuskustannukset, jotka aiheutuvat kunnan
ympäristönsuojelulautakunnan päätöksen vahvistamisesta, maksetaan kuitenkin valtion
varoista.
Muinaismuistolaki 295/1963
8§
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulee tarvittaessa antaa erityisiä kiinteän
muinaisjäännöksen arvoa turvaavia määräyksiä. Määräykset voidaan ulottaa koskemaan
myös suoja-alueen ulkopuolella olevaa aluetta, jollei alueen omistajalle tai jollekin muulle
siitä aiheudu huomattavaa haittaa.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös on julkipantava kunnan ilmoitustaululle
niin kuin julkisista kuulutuksista säädetään sekä, jos se harkitaan tarpeelliseksi, sopivaan
paikkaan muinaisjäännöksen läheisyyteen.
Vesiliikenneasetus 124/1997
5 § Kuuluttaminen esityksestä
Alueellisen ympäristökeskuksen tai merenkulkupiirin tai, jos kunta on esityksen tekijänä,
kunnan on tiedotettava esityksestä kuuluttamalla vähintään 14 päivän ajan kunnan
ilmoitustaululla siten kuin julkisista kuulutuksista annetussa laissa (34/1925) säädetään.
Kuulutuksen julkaisemisesta on lisäksi ilmoitettava riittävän ajoissa vähintään yhdessä
paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Kuulutuskustannukset maksetaan
valtion varoista.
Esitystä koskevien tietojen tulee olla saatavilla asianomaisessa kunnassa kuulutusajan.
6 § Muistutukset
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Muistutus esityksen johdosta on alueelliselle ympäristökeskukselle tai merenkulkupiirille
osoitettuna toimitettava kunnanhallitukselle 14 päivän kuluessa kuulutusajan päättymisestä.
Kunnan on toimitettava muistutus alueelliselle ympäristökeskukselle tai merenkulkupiirille.
7 § Kuuluttaminen päätöksestä
Alueellisen ympäristökeskuksen ja merenkulkupiirin on tiedotettava päätöksestään
noudattamalla soveltuvin osin, mitä 5 §:ssä säädetään. Päätöstä koskevasta kuulutuksesta on
käytävä ilmi päätöksen antaja, antopäivä, päätöksen pääasiallinen sisältö sekä kiellon tai
rajoituksen voimaantulo. Kuulutuksesta tulee myös käydä ilmi, missä päätöstä koskevat
tarkemmat tiedot ovat saatavilla.
Ympäristönsuojelulaki 527/2014
44 § Lupahakemuksesta tiedottaminen
Lupaviranomaisen on tiedotettava lupahakemuksesta kuuluttamalla siitä vähintään 30
päivän ajan toiminnan vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla siten kuin julkisista
kuulutuksista annetussa laissa (34/1925) säädetään. Kuulutus on julkaistava myös
lupaviranomaisen internetsivuilla, jolloin kuulutus voi sisältää viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetun lain (621/1999) 16 §:n 3 momentin estämättä toiminnanharjoittajan
nimen ja toiminnan sijaintipaikan tiedot. Lisäksi kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettava
ainakin yhdessä toiminnan vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä, jollei asian
merkitys ole vähäinen tai ilmoittaminen ole muutoin ilmeisen tarpeetonta. Kuulutus on
annettava erikseen tiedoksi niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.
Hakemusasiakirjat on pidettävä nähtävillä vähintään kuulutusajan toiminnan vaikutusalueen
kunnissa. Lisäksi valtion ympäristölupaviranomaisen on julkaistava internetsivuillaan yleisölle
tarkoitettu tiivistelmä lupahakemuksesta ja mahdollisuuksien mukaan hakemuksen muu
keskeinen sisältö. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on tiedotettava hakemuksen
sisällöstä internetsivuillaan mahdollisuuksien mukaan. Hakemus voi sisältää viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentin estämättä toiminnanharjoittajan
nimen ja toiminnan sijaintipaikan tiedot, jos hakemus pidetään tietoverkossa vain tehokkaan
tiedottamisen vaatiman tarpeellisen ajan.
Tiedoksiantoon yhteisalueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle sovelletaan, mitä vesilain
11 luvun 11 §:n 2 momentissa säädetään.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä kuulutuksesta ja sen
julkaisemisesta sekä muusta lupahakemusta koskevasta tiedottamisesta.
84 § Lupapäätöksen antaminen
Lupapäätös annetaan julkipanon jälkeen, ja sen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen
tietoon silloin, kun se on annettu.
Päätöksen antamisesta 1 momentin mukaisesti ilmoitetaan ennen sen antamispäivää
päätöksen tehneen viranomaisen ilmoitustaululla. Julkipanoilmoituksessa on mainittava
viranomainen, asian laatu, päätöksen antamispäivä ja valitusaika sekä missä ja mihin
ajankohtaan asti päätös pidetään yleisön nähtävillä. Ilmoitus on pidettävä päätöksen
tehneen viranomaisen ilmoitustaululla vähintään sen ajan, jonka kuluessa päätökseen
voidaan hakea muutosta valittamalla. Päätöksen on oltava saatavana ilmoituksessa
mainittuna antamispäivänä

10
95 § Maaperää ja pohjavettä koskevat toimet direktiivilaitoksen toiminnan päättyessä
Jos direktiivilaitoksen toimintaan liittyen on tullut laatia 82 §:ssä tarkoitettu maaperän ja
pohjaveden tilaa koskeva perustilaselvitys, toiminnanharjoittajan on mainitussa pykälässä
tarkoitetun toiminnan päättyessä arvioitava maaperän ja pohjaveden tilaa suhteessa
perustilaan. Arviossa on erityisesti tarkasteltava 66 §:ssä tarkoitettuja merkityksellisiä
vaarallisia aineita, ja siihen on sisällytettävä selvitys mahdollisista perustilan palauttamiseksi
tarvittavista toimista. Arvio on toimitettava valtion valvontaviranomaiselle tai, jos toimivalta
perustilan palauttamista koskevissa asioissa on siirretty 4 momentin mukaisesti, kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Viranomainen tekee arvion johdosta päätöksen, jossa on
annettava määräykset perustilan palauttamiseksi tarvittavista toimista, jos maaperän tai
pohjaveden tila toiminnan seurauksena eroaa huomattavasti perustilasta. Toimien tekninen
toteutettavuus voidaan tällöin ottaa huomioon. Määräykset voivat koskea esimerkiksi
pilaavien aineiden poistamista, vähentämistä, leviämisen estämistä tai hallitsemista sekä
maa-aineksen hyödyntämistä. Päätös annetaan julkipanon jälkeen, ja siitä on tiedotettava
siten kuin 84 §:ssä säädetään ympäristölupapäätöksen antamisesta ja 85 §:ssä päätöksestä
tiedottamisesta.
Jos perustilaa ei ole selvitetty tai alueesta perustilassa voi aiheutua vaaraa tai haittaa
terveydelle tai ympäristölle, alueen pilaantuneisuus on selvitettävä ja pilaantunut alue on
puhdistettava siten kuin 14 luvussa säädetään.
Viranomaisen on julkaistava internetsivuillaan tieto maaperää ja pohjavettä koskevista
toimista, jotka direktiivilaitos on toimintansa päättyessä toteuttanut.
Ympäristöministeriö voi kunnan hakemuksesta ja kuultuaan valtion valvontaviranomaista ja
valtion ympäristölupaviranomaista päättää, että perustilan palauttamista koskevissa asioissa
toimivaltaisena viranomaisena toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Toimivalta
voidaan siirtää määräajaksi tai toistaiseksi. Päätöstä voidaan muuttaa, jos toimivallan
siirtämisen edellytyksiä ei enää ole. Toimivallan siirron edellytyksistä, siinä noudatettavasta
menettelystä ja asioiden käsittelystä siirtymävaiheessa noudatetaan, mitä 138 §:ssä
säädetään.
122 § Ilmoituksen käsittely
Viranomaisen on 118–120 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen johdosta annettava päätös.
Päätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset toiminnasta aiheutuvan ympäristön
pilaantumisen ehkäisemiseksi ja toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten
velvollisuuksien täyttämiseksi. Päätöksessä voidaan lisäksi antaa määräyksiä toiminnan
tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille.
Viranomainen voi kieltää tai keskeyttää toiminnan, jos yleiselle tai yksityiselle edulle
aiheutuvia huomattavia haittoja ei voida määräyksillä riittävästi vähentää. Päätös annetaan
julkipanon jälkeen, ja siitä on tiedotettava siten kuin 84 §:ssä säädetään
ympäristölupapäätöksen antamisesta ilmoittamisesta ja 85 §:n 1 ja 2 momentissa
päätöksestä tiedottamisesta. Määräykset voidaan antaa tai toiminta kieltää, vaikka
ilmoitusvelvollisuus olisi lyöty laimin.
Viranomainen voi 1 momentissa tarkoitettujen määräysten lisäksi 120 §:ssä tarkoitetuissa
tilanteissa hyväksyä määräämillään ehdoilla välttämättömän lyhytaikaisen poikkeamisen
tähän lakiin tai jätelakiin perustuvasta velvollisuudesta. Poikkeamisesta ei saa aiheutua
terveyshaittaa tai merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai
sen vaaraa. Määräyksistä pilaantuneen maaperän tai pohjaveden puhdistamiseksi säädetään
14 luvussa ja määräyksistä vesistön merkittävän pilaantumisen tai luontovahingon
korjaamiseksi 176 §:ssä.
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Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 118–120 §:ssä tarkoitetun
ilmoituksen sisällöstä, tekemisestä ja käsittelystä sekä päätöksen sisällöstä.
136 § Päätös pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta
Maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen
yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen
toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus valtion
valvontaviranomaiselle, jos puhdistaminen ei 4 luvun nojalla edellytä ympäristölupaa.
Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen
kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista.
Valtion valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen.
Päätöksessä on annettava tarvittavat määräykset pilaantuneen alueen puhdistamisesta,
puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen hyödyntämisestä sekä tarkkailusta. Pilaantuneen
alueen puhdistamisen on katettava toimet, jotka ovat tarpeen pilaavien aineiden
poistamiseksi, vähentämiseksi, leviämisen estämiseksi tai hallitsemiseksi. Päätös annetaan
julkipanon jälkeen, ja siitä on tiedotettava siten kuin 84 §:ssä säädetään
ympäristölupapäätöksen antamisesta ja 85 §:ssä päätöksestä tiedottamisesta.
Ilmoituksesta ja sen johdosta tehtävästä päätöksestä voidaan antaa tarkempia säännöksiä
valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia
säännöksiä myös pilaantuneen maa-aineksen käsittelystä ja eristämisestä, puhdistamisen
teknisistä vaatimuksista sekä tarkkailusta ja valvonnasta.
192 § Oikaisuvaatimus tarkkailusuunnitelmaa ja tarkkailumääräysten muuttamista
koskevasta päätöksestä
Lupaviranomaisen määräämän viranomaisen 64 ja 65 §:ssä tarkoitettuun päätökseen saa
hakea oikaisua lupaviranomaiselta 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta.
Oikaisuvaatimus tehdään valtion ympäristölupaviranomaiselle, jos yhteistarkkailuun
kuuluvan jonkin toiminnan tarkkailuvelvoite on perustunut sen antamaan päätökseen.
Oikaisuvaatimuksena voidaan käsitellä myös yhteistarkkailun kustannuksien jakamista
koskeva erimielisyys. Oikaisuvaatimuksen johdosta tehtävä päätös annetaan 84 §:ssä
tarkoitetuin tavoin julkipanon jälkeen ja siitä on tiedotettava noudattaen 84, 85 ja 96 §:ää.
Oikaisuvaatimuksen johdosta tehtyyn päätökseen haetaan muutosta siten kuin 190 §:ssä
säädetään. Oikaisuvaatimuksen käsittelyyn sovelletaan muutoin hallintolakia.
196 § Kuuleminen ympäristölupapäätöstä koskevan valituksen johdosta
Vaasan hallinto-oikeuden on tiedotettava kuuluttamalla ympäristölupapäätöstä koskevasta
luvan hakijan valituksesta, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta, vähintään 14 päivän ajan
hallinto-oikeuden ja asianomaisten kuntien ilmoitustauluilla. Valitusasiakirjat on pidettävä
nähtävillä asianomaisissa kunnissa kuulutusajan. Kuulutuksessa on ilmoitettava, missä
asiakirjat ovat nähtävillä.
Vaasan hallinto-oikeuden on lisäksi varattava luvan hakijan valituksen johdosta tilaisuus
vastineen antamiseen niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, sekä yleistä etua
valvoville viranomaisille, jollei tämä ole ilmeisen tarpeetonta. Muutoin valituksista on
kuultava siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Tieto valituksesta vastineen antamista
varten annetaan siten kuin hallintolaissa säädetään. Samalla on ilmoitettava, missä
valitusasiakirjat ovat nähtävillä sekä minne vastinekirjelmät voidaan vastineen antamista
varten varatussa ajassa toimittaa.
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Edellä 47 §:n 1 momentissa tarkoitetussa yhteiskäsittelyssä annettuun päätökseen
sovelletaan, mitä vesilain 15 luvun 3 §:n 1–4 momentissa säädetään kuulemisesta valituksen
johdosta.
197 § Menettely muutoksenhakutuomioistuimessa
Sen lisäksi, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään katselmuksesta,
muutoksenhakutuomioistuin tai sen määräyksestä sen puheenjohtaja, jäsen tai esittelijä voi
suorittaa paikalla tarkastuksen.
Ympäristölupaa koskeva Vaasan hallinto-oikeuden päätös on annettava julkipanon jälkeen,
jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon silloin, kun se on annettu. Hallintooikeuden on lisäksi huolehdittava siitä, että päätöksestä ilmoitetaan viipymättä toiminnan
sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ilmoitustaululla.
Vaasan hallinto-oikeuden päätös on toimitettava valittajalle ja päätöksen jäljennös sitä
pyytäneille asianosaisille sekä lupaa koskevassa asiassa toiminnanharjoittajalle, jos tämä ei
ole valittajana. Jäljennös päätöksestä on lisäksi toimitettava valtion
ympäristölupaviranomaiselle, valvontaviranomaiselle, asiassa yleistä etua valvoville
viranomaisille ja Suomen ympäristökeskukselle.
Tämän lain mukaista hallintopakkoasiaa koskeva hallinto-oikeuden päätös annetaan tiedoksi
todisteellisena tiedoksiantona siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.
Muutoksenhakutuomioistuimen on toimitettava lupa- ja valvontaviranomaiselle sähköisesti
tietoja niiden antamiin päätöksiin tehdyistä muutoksista ja päätösten lainvoimaisuudesta,
jotta tiedot voidaan tallentaa ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Valtioneuvoston
asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tämän momentin mukaisesta tietojen
toimittamisen tavasta ja ajankohdasta.
214 § Kuuleminen ja tiedottaminen yhteistoteutuksesta
Ympäristöministeriön on ennen 213 §:ssä tarkoitetun päätöksen tekemistä pyydettävä
hakemuksesta lausunto toiminnan sijaintikunnalta ja vaikutusalueen kunnilta, asianomaisilta
valtion valvontaviranomaisilta sekä valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettäviltä
tahoilta. Lisäksi 186 §:ssä tarkoitetulle rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle on varattava
tilaisuus tulla kuulluksi hakemuksen johdosta.
Hakemuksesta on kuulutettava virallisessa lehdessä, ja kuulutus on julkaistava
ympäristöministeriön tietoverkkosivuilla. Lisäksi hakemuksesta on tiedotettava toiminnan
sijaintikunnassa ja vaikutusalueen kunnissa siten kuin kuntalaissa säädetään.
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2. SÄÄNNÖKSET, JOISSA EI VIITATA KUULUTUSLAKIIN, MUTTA SÄÄDETÄÄN
KUULUTTAMISESTA TAI TIEDOTTAMISESTA VIRANOMAISEN ILMOITUSTAULULLA
Asetus kanavien ja avattavien siltojen liikennesäännöstä 512/1991
5§
Merenkulkuhallitus määrää päätöksellään liikennekauden pituuden. Liikennekauden
pituudesta Saimaan kanavalla sovitaan kuitenkin kunakin vuonna jääolosuhteet huomioon
ottaen Saimaan kanavan Suomen ja Neuvostoliiton valtuutettujen kesken.
Merenkulkupiiri voi välttämättömiksi katsomiensa korjaustöiden ajaksi tai muusta erityisestä
syystä kuultuaan mahdollisuuksien mukaan liikennöitsijöitä ja uittajia keskeyttää
vesiliikenteen. Muutoksista on asianmukaisesti kuulutettava tai muulla tavoin ilmoitettava.
Merenkulkupiiri voi keskeyttää vesiliikenteen vesistön säännöstelyjuoksutuksen ajaksi
Taipaleen, Konnuksen, Ahkiolahden, Nerkoon, Lempäälän sekä Kalkkisten kanavilla.
Juoksutuksesta aiheutuvista rajoituksista on asianmukaisesti kuulutettava tai muulla tavoin
ilmoitettava.
Asevelvollisuuslaki 1438/2007
15 § Kutsunnan aika ja kutsuntaluettelo sekä kutsuntakuulutus
Kutsunnat pidetään vuosittain, ja ne aloitetaan aikaisintaan elokuun 15 päivänä ja päätetään
viimeistään joulukuun 15 päivänä.
Kutsunnanalainen merkitään kutsuntaluetteloon sen kunnan mukaan, jossa hänellä on 1
päivänä tammikuuta ollut kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta tai
väestökirjanpitokunta.
Kutsunnan ajasta ja paikasta ilmoitetaan kutsuntakuulutuksella, joka on nähtävillä
puolustusvoimien verkkosivuilla ja kunnan ilmoitustaululla vähintään kaksi viikkoa ennen
kutsuntoja sekä kutsuntojen ajan. Tarpeen mukaan kuulutus voidaan pitää nähtävänä myös
muulla tavoin.
86 § Liikekannallepanon aikaiseen palvelukseen määrääminen
Puolustusvoimien liikekannallepano voi olla osittainen tai yleinen. Osittaisen
liikekannallepanon aikaiseen palvelukseen voidaan määrätä reserviin kuuluva asevelvollinen.
Yleisen liikekannallepanon aikana myös varareservi tai osa siitä voidaan määrätä
palvelukseen, 50 vuotta täyttäneet ainoastaan eduskunnan suostumuksella.
Liikekannallepanon aikaiseen palvelukseen voidaan tarvittaessa määrätä
puolustusministeriön kuulutuksella. Palvelukseen voidaan määrätä astumaan välittömästi.
Hallintolaki 434/2003
62 § Yleistiedoksianto
Yleistiedoksiannossa asiakirja pidetään määrätyn ajan vastaanottajan nähtävillä
viranomaisessa.
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Asiakirjan nähtäville asettamisesta on ilmoitettava virallisessa lehdessä ja sen lisäksi
viranomaisen ilmoitustaululla tai sellaisessa sanomalehdessä, josta vastaanottajan voidaan
otaksua parhaiten saavan tiedon. Ilmoituksesta on käytävä ilmi, mitä asia koskee sekä
maininta siitä, missä ja mihin ajankohtaan saakka asiakirja pidetään nähtävillä.
Ilmoituksessa on todettava, että tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä
päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä.
Koltta-asetus 133/1997
17 § Suunnitelmasta tiedottaminen
Edellä 16 §:ssä tarkoitetun suunnitelmaehdotuksen laatimisen aloittamisesta on tiedotettava
Inarin kunnassa yleisesti leviävässä sanomalehdessä sekä Inarin kunnan ilmoitustaululla. Siitä
on lisäksi ilmoitettava kirjeitse Inarin kunnalle sekä niille henkilöille, jotka ovat tehneet
maansaantihakemuksen. Suunnitelmaa laadittaessa voidaan tarvittaessa pitää kokouksia.
Kokouksissa voidaan päättää muiden kokousten pitämisestä ja niiden ilmoittamisesta.
38 § Kokouskutsu
Kutsu kyläkokoukseen on julkaistava vähintään seitsemän päivää ennen kokousta yhdessä
koltta-alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä ja pantava nähtäville Inarin kunnan
ilmoitustauluille. Kyläkokous voi päättää, että kokouksesta ilmoitetaan muullakin tavoin.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä ne tärkeimmät asiat, joita
kyläkokouksessa on tarkoitus käsitellä.
Kolttalaki 253/1995
50 § Päätöksestä tiedottaminen ja tiedoksisaanti
Koltan katsotaan saaneen kyläkokouksen tai kolttaneuvoston päätöksestä taikka vaalin
tuloksesta tiedon silloin, kun päätöksen tai vaalin tuloksen sisältävä pöytäkirjanote on pantu
nähtäville Inarin kunnan ilmoitustaululle ja kolttien luottamusmiehen toimistossa. Päätökset
ja vaalien tulos voidaan lisäksi julkistaa myös paikkakunnalla yleisesti leviävässä
sanomalehdessä, jos kyläkokous niin päättää. Milloin päätös koskee ainoastaan yksittäistä
kolttaa, tiedoksisaannin katsotaan kuitenkin tapahtuneen silloin, kun päätös on
todisteellisesti annettu asianomaiselle tiedoksi.
Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 669/1978
8a§
Ennen 4 §:n 4 momentin ja 8 §:n 1 ja 2 momentin mukaisen päätöksen tekemistä
päätösehdotuksen pitämisestä julkisesti nähtävänä on etukäteen ilmoitettava kunnan
ilmoitustaululla ja vähintään yhdessä paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä.
Päätösehdotuksesta on annettava tieto aloitteen tekijöille. Lisäksi sellaisesta
päätösehdotuksesta, jolla kunta ottaa tontinomistajien tehtäviä huolehtiakseen, on
annettava tieto alueen tontinomistajille. Tiedoksianto voi tapahtua tavallisella kirjeellä.
Muistutus ehdotuksesta on jätettävä kunnalle 14 päivän kuluessa ehdotuksen nähtäville
asettamisesta tai kirjeen tiedoksisaamisesta.
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Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös annetaan tiedoksi aloitteen tekijöille. Päätös
annetaan todisteellisesti tiedoksi niille tontinomistajille, joita päätös koskee siten kuin
hallintolaissa (434/2003) säädetään.
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 603/1977
9§
Hakemuskirjat ja ilmoitus lausunnon antamista varten asetetusta määräajasta annetaan
tiedoksi omistajalle ja haltijalle todisteellisena tiedoksiantona, sekä 8 §:n 2 momentissa
tarkoitetulle kuultavalle tavallisena tiedoksiantona siten kuin hallintolaissa (434/2003)
säädetään. Tiedoksianto muille kuin edellä mainituille toimitetaan julkisella kuulutuksella
kunnan ilmoitustaululla siten kuin siitä erikseen säädetään. Jos lunastuslupahakemus koskee
hanketta, johon sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia,
kuulutus on julkaistava lisäksi kunnan internetsivuilla.
Mikäli hakemuskirjat ovat niin laajat taikka kuultavien suuren lukumäärän vuoksi tai muutoin
sellaiset, että niiden kaikkien luovuttaminen kuultavalle tuottaa kohtuuttomia vaikeuksia,
tiedoksiantoon on liitettävä ilmoitus puuttuvista asiakirjoista sekä siitä, missä ja milloin ne
ovat asianomaisessa kunnassa nähtävinä.
Jos lunastus koskee 7 §:n 3 momentissa tarkoitettua omaisuutta, tiedoksianto toimitetaan
yhteismetsän, muun yhteisen alueen ja yhteisen erityisen etuuden osakkaiden
muodostamalle osakaskunnalle noudattaen, mitä siitä erikseen säädetään. (
Jos lunastus tapahtuu voimansiirtolinjan, maakaasuverkoston tai muun näihin verrattavan
yrityksen rakentamista varten, voidaan kiinteän omaisuuden omistajien ja käyttöoikeuden
haltijoiden kuuleminen järjestää siten, että hakija varaa niille omistajille ja haltijoille, joiden
etua ja oikeutta asia koskee, mahdollisuuden lausua mielipiteensä hankkeesta kussakin
kunnassa järjestettävässä kokouksessa. Jos hakemuksessa tarkoitettu yritys koskee jonkin
kunnan aluetta vain vähäiseltä osin, voidaan tällaisessa kunnassa sijaitsevan kiinteän
omaisuuden omistajien ja käyttöoikeuden haltijoiden kuuleminen kuitenkin järjestää samalla
kertaa toisessa kunnassa järjestettävässä kokouksessa. Kokouksesta on annettava tieto
kussakin kunnassa sillä tavoin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Kokouksen
pöytäkirja on liitettävä lunastushakemukseen. Kuultavalle, joka haluaa liittää kirjallisen
lausumansa pöytäkirjaan, on varattava siihen mahdollisuus kokouksessa, tai jos hän sitä
vaatii, kokouksen jälkeen määräajassa, joka ei saa olla 14 päivää lyhyempi.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä kuulutuksen sisällöstä.
Laki pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan 1197/1997
4 § Asianosaisten kuuleminen siirtoehdotuksen johdosta
Luettelo karttoineen on maanmittaustoimiston toimesta pidettävä julkisesti nähtävillä
asianomaisten kuntien ilmoitustauluilla vähintään 30 päivän ajan sen jälkeen, kun nähtäville
asettamisesta on ilmoitettu yhdessä tai kahdessa paikkakunnalla yleisesti leviävässä
sanomalehdessä. Nähtäville asettamisesta maanmittaustoimiston on ilmoitettava lisäksi
kirjeellä asianomaisille kunnille ja niille alueiden omistajille, jotka osoitetietoineen
kohtuudella saadaan selville.
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Asianomaisella kunnalla ja alueen omistajalla on oikeus tehdä huomautuksia siirtoehdotusta
vastaan. Huomautukset on toimitettava maanmittaustoimistoon 30 päivän kuluessa
nähtävilläoloajan päättymisestä.
Laki rahoitusvakausviranomaisesta 1195/2014
5 luku 9 § Maksuvelvollisuuden alkaminen
Jos talletuspankki ei ole suorittanut erääntyneitä ja riidattomia korvauskelpoisia talletuksia,
tallettaja voi ilmoittaa asiasta virastolle.
Viraston on viiden työpäivän kuluessa 1 momentissa tarkoitetusta ilmoituksesta taikka
saatuaan tiedon siitä, että talletuspankki on tuomioistuimen tai muun viranomaisen
päätöksellä todettu maksukyvyttömäksi, päätettävä, onko talletukset korvattava
talletussuojarahaston varoista.
Maksuvelvollisuuden määräämisen edellytyksenä on, että 1 momentissa tarkoitetun
saamisen maksamatta jääminen on saadun selvityksen perusteella johtunut pankin maksutai muista taloudellisista vaikeuksista eivätkä vaikeudet viraston arvion mukaan ole tilapäisiä.
Viraston on tehtävä tässä pykälässä tarkoitettu päätös yhteistyössä Finanssivalvonnan ja
Suomen Pankin kanssa.
Viraston on arvioidessaan 2 momentissa tarkoitettujen vaikeuksien tilapäisyyttä otettava
huomioon talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain 5 luvussa tarkoitettu
yhteenliittymän jäsenluottolaitosten keskinäinen vastuu.
Viraston on ilmoitettava 2 momentissa tarkoitetusta päätöksestään päätöksen kohteena
olevalle talletuspankille, sen tallettajille, valtiovarainministeriölle ja Finanssivalvonnalle sekä,
jos talletuspankki kuuluu luottolaitostoiminnasta annetun lain 13 luvussa tarkoitettuun
vakuusrahastoon, tälle vakuusrahastolle. Jos pankilla on ulkomailla sivuliike, päätöksestä on
lisäksi ilmoitettava sivuliikkeen sijaintivaltion valvontaviranomaiselle ja
talletussuojarahastolle. Viraston on lisäksi julkisella kuulutuksella ilmoitettava, mihin
toimenpiteisiin tallettajien on ryhdyttävä saamistensa turvaamiseksi. Kuulutus on julkaistava
myös talletuspankin toimialueella ilmestyvissä suurimmissa päivälehdissä suomeksi ja
ruotsiksi.
Edellä 2 momentissa tarkoitetun viraston päätöksen toteuttamiseksi talletuspankin on
toimitettava virastolle tiedot tallettajista ja heidän 8 §:n mukaan korvattavista
talletuksistaan. Virasto ei saa antaa tietoja muille kuin sellaisille viranomaisille, joilla
luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun 14 §:n mukaan on oikeus saada salassa
pidettäviä tietoja.
Laki saamelaiskäräjistä 974/1995
22 a § Vaalien aloittaminen
Vaalien aloittamisesta on julkisesti kuulutettava.
25 § Vaaliluettelon nähtävänä pitäminen
Vaalilautakunta asettaa vaaliluettelon tai siinä olevat tiedot henkilötunnuksia lukuun
ottamatta nähtäville siten, että nähtävänä pitämistä koskevan ajan päättymisestä on aikaa
vaalien toimittamiseen vähintään viisi kuukautta.
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Vaaliluettelo pidetään nähtävänä 10 perättäisenä arkipäivänä, ei kuitenkaan arkilauantaina,
vähintään kolme tuntia päivässä.
Vaaliluettelon nähtävänä pitämisestä on julkisesti kuulutettava.
28 § Vaalitoimitus
Saamelaiskäräjien vaalit toimitetaan syyskuun ensimmäisen täyden viikon maanantaista
alkavan neljän viikon aikana. Vaalit toimitetaan postin välityksellä, mutta voidaan
vaalilautakunnan niin päättäessä saamelaisten kotiseutualueella lisäksi toimittaa vaalipäivän
äänestyksenä. Vaalien toimittamisesta on julkisesti kuulutettava.
Laki tulvariskien hallinnasta 620/2010
17 § Osallistuminen ja tiedottaminen
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on varattava kaikille mahdollisuus tutustua 4 §:n
1 momentissa tarkoitettuun ehdotukseen merkittävien tulvariskialueiden nimeämiseksi ja
ehdotukseen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi sekä niiden tausta-asiakirjoihin ja varattava
tilaisuus esittää mielipiteensä ehdotuksista kirjallisesti tai sähköisesti. Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus pyytää lisäksi tarvittavat lausunnot.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus julkaisee kuulutuksen 1 momentissa tarkoitettujen
ehdotusten nähtävillä pitämisestä alueen kuntien ilmoitustauluilla. Ehdotukset ja niiden
tausta-asiakirjat pidetään tarpeellisilta osin nähtävillä alueen kunnissa ja julkaistaan
sähköisesti. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ilmoittaa lisäksi ehdotuksesta
tulvariskien hallintasuunnitelmaksi alueella yleisesti ilmestyvissä sanomalehdissä taikka
muulla sopivaksi katsomallaan tavalla sekä järjestää tarpeen mukaan tiedotustilaisuuksia,
joissa varataan tilaisuus mielipiteiden esittämiseen.
18 § Vesistö- ja meritulvariskien hallintasuunnitelmien hyväksyminen
Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy vesistöalueiden ja merenrannikon tulvariskien
hallintasuunnitelmat.
Päätös tulvariskien hallintasuunnitelmasta annetaan julkipanon jälkeen, ja sen katsotaan
tulleen asianomaisten tietoon, kun se on annettu.
Tulvariskien hallintasuunnitelmien hyväksymisestä toimitetaan tieto suunnitelmassa
tarkoitetun vesistöalueen ja merenrannikon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle,
joka kuuluttaa hyväksymisestä toimialueensa kunnissa sekä ilmoittaa hyväksymisestä
riittävällä tavalla sanomalehdissä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimittaa tiedon
suunnitelman hyväksymisestä kunnille ja niille viranomaisille, joita asian käsittelyn
aikaisemmissa vaiheissa on kuultu. Kunnan aluetta koskeva hyväksytty vesistöalueen ja
merenrannikon tulvariskien hallintasuunnitelma pidetään nähtävillä kunnassa.
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 1299/2004
15 § Osallistuminen ja tiedottaminen
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on varattava kaikille mahdollisuus tutustua 13
§:ssä tarkoitettuihin valmisteluasiakirjoihin ja niiden tausta-asiakirjoihin sekä varattava
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tilaisuus esittää mielipiteensä valmisteluasiakirjoista kirjallisesti tai sähköisesti.
Valmisteluasiakirjojen ja tausta-asiakirjojen julkisuudesta säädetään viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on julkaistava kuulutus valmisteluasiakirjojen
nähtävilläolosta alueen kuntien ilmoitustauluilla. Asiakirjat on pidettävä nähtävillä
tarpeellisilta osin alueen kunnissa, ja ne on julkaistava sähköisesti. Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen on lisäksi pyydettävä tarvittavat lausunnot.
Hoitosuunnitelmaehdotuksesta sekä yhteensovitetusta vesienhoitosuunnitelmasta on lisäksi
ilmoitettava alueella yleisesti ilmestyvissä sanomalehdissä sekä järjestettävä tarpeen
mukaan tiedotustilaisuuksia, joissa varataan tilaisuus mielipiteen esittämiseen.
17 § Vesienhoitosuunnitelmien hyväksyminen
Valtioneuvosto hyväksyy vesienhoitosuunnitelmat.
Päätös vesienhoitosuunnitelmasta annetaan julkipanon jälkeen, ja sen katsotaan tulleen
asianomaisten tietoon, kun se on annettu.
Vesienhoitosuunnitelmien hyväksymisestä on toimitettava tieto elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksille, joiden on edelleen toimitettava tieto alueensa kunnille ja niille
viranomaisille, joita asian käsittelyn aikaisemmissa vaiheissa on kuultu. Elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen on kuulutettava hyväksymisestä kunnan ilmoitustaululla sekä
ilmoitettava hyväksymisestä riittävällä tavalla sanomalehdissä. Kunnan aluetta koskeva
hyväksytty vesienhoitosuunnitelma on oltava nähtävillä kunnassa. (22.12.2009/1593) [HE
161/2009]
Ympäristöministeriö julkaisee valtioneuvoston hyväksymät vesienhoitosuunnitelmat
sähköisesti.
Valtioneuvoston päätöksen tiedoksi saattamisesta kansainvälisellä vesienhoitoalueella
voidaan antaa määräyksiä Suomea sitovassa kansainvälisessä sopimuksessa.
Maa-aineslaki 555/1981
13 § Kuuleminen
Maa-aineslupaa koskevan hakemuksen johdosta on kuulutettava kunnan ilmoitustaululla 30
päivän ajan. Tämän ohella kunnan on varattava ottamisalueen sisältävään kiinteistöön
rajoittuvien kiinteistöjen ja muiden alueiden omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi,
paitsi milloin se on ilmeisen tarpeetonta. Jos hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella voi olla
huomattavaa vaikutusta laajalla alueella tai lukuisten henkilöiden oloihin, hakemuksesta on
lisäksi ilmoitettava ainakin yhdessä hankkeen vaikutusalueella yleisesti leviävässä
sanomalehdessä. Kuulemisesta ja ilmoituksista aiheutuneet kulut kuuluvat luvan hakijan
maksettaviksi.
Luvan hakija voi liittää hakemukseensa selvityksen siitä, että naapurit tai osa naapureista
ovat tietoisia hankkeen kannalta merkittävistä asiakirjoista ja tiedoista sekä selvityksen
heidän mahdollisesta kannastaan hankkeeseen. Siltä osin kuin hakija ei ole esittänyt riittävää
selvitystä naapurien kuulemisesta, on kunnan järjestettävä kuuleminen. Kuulemisesta
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
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Jos hakemus koskee ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa
tarkoitettua hanketta, on hakemuksen vireilletulosta tiedotettava kuulutuksella, joka
julkaistaan lupaviranomaisen ja kuntien internetsivuilla. Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle on varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen hakemuksesta.
Rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai
luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella
kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, voi esittää mielipiteensä
hakemuksesta
20 b § Kuuleminen maa-aineslupapäätöstä koskevan valituksen johdosta
Hallinto-oikeuden on tiedotettava kuuluttamalla maa-aineslupapäätöstä koskevasta luvan
hakijan valituksesta, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta, vähintään 14 päivän ajan hallintooikeuden ja asianomaisten kuntien ilmoitustauluilla. Valitusasiakirjat on pidettävä nähtävillä
asianomaisissa kunnissa kuulutusajan. Kuulutuksessa on ilmoitettava, missä asiakirjat ovat
nähtävillä.
Hallinto-oikeuden on lisäksi varattava luvan hakijan valituksen johdosta tilaisuus vastineen
antamiselle niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, sekä yleistä etua valvoville
viranomaisille, jollei tämä ole ilmeisen tarpeetonta. Muutoin valituksista on kuultava siten
kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.
Tieto valituksesta vastineen antamista varten annetaan siten kuin hallintolaissa säädetään.
Samalla on ilmoitettava, missä valitusasiakirjat ovat nähtävillä sekä minne vastinekirjelmät
voidaan vastineen antamista varten varatussa ajassa toimittaa.
Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1996
86 § Kuuleminen poikkeamista koskevan hakemuksen johdosta
Poikkeamista koskevan hakemuksen johdosta rakennuspaikan naapureille on annettava tieto
hakemuksesta ja varattava heille vähintään seitsemän päivää esittää muistutuksensa
hakemuksesta. Ilmoitus hakemuksesta saadaan lähettää tavallisena kirjeenä. Muiden
maankäyttö- ja rakennuslain 173 §:n 1 momentissa tarkoitettujen asianosaisten kuulemiseksi
silloin, kun laajempi kuuleminen on tarpeen, on hakemuksesta kuulutettava kunnan
ilmoitustaululla ja ilmoitettava lisäksi hakemuksesta ainakin yhdessä hankkeen
vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä ja varattava asianosaisille vastaava aika
muistutuksen tekemiseen. Sellaisen naapurin osalta, jonka osoitetta ei saada selville
väestötietojärjestelmästä tai osoite ei muuten ole kunnan tiedossa, saadaan ilmoittamisessa
menetellä kuten edellä muiden asianosaisten kuulemisesta säädetään. Määräaika lasketaan
tällöin kuulutuksen julkaisemisesta sanomalehdessä. (22.6.2005/437)
Hakija voi liittää hakemukseensa selvityksen siitä, että naapurit tai osa naapureista ovat
tietoisia hankkeesta, ja selvityksen heidän mahdollisesta kannastaan hankkeeseen. Siltä osin
kuin hakija on esittänyt selvityksen naapurien kuulemisesta, ei 1 momentissa säädetty
kunnan järjestämä kuuleminen ole tarpeen.
87 § Kuuleminen alueellista poikkeamista koskevasta päätösehdotuksesta
Kunnan on tiedotettava alueellista poikkeamista koskevasta päätösehdotuksesta naapureille
ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti
vaikuttaa kuuluttamalla siitä kunnan ilmoitustaululla sekä ilmoittamalla siitä kunnan
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internetsivuilla ja ainakin yhdessä hankkeen vaikutusalueella yleisesti leviävässä
sanomalehdessä.
Kunnan on varattava 1 momentissa mainituille vähintään 14 päivää aikaa tehdä alueellista
poikkeamista koskevasta päätösehdotuksesta kirjallinen muistutus.
93 § Kaavojen ja eräiden päätösten voimaantulo
Maakuntakaava tulee voimaan, kun päätöksestä on kuulutettu maakuntakaavan alueeseen
kuuluvissa kunnissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset niissä julkaistaan. Maakuntakaavan
voimaantulosta kuulutetaan kun päätös on saanut lainvoiman. Jos maankäyttö- ja
rakennuslain 201 §:n nojalla on määrätty kaava tulemaan voimaan ennen kuin päätös on
saanut lainvoiman, kuuluttaminen voidaan tehdä välittömästi määräyksen antamisen
jälkeen. Kuntien yhteisen oikeusvaikutteisen yleiskaavan voimaantulosta on voimassa, mitä
maakuntakaavan voimaantulosta säädetään.
Yleiskaava, asemakaava ja rakennusjärjestys tulevat voimaan, kun hyväksymispäätöksestä on
kuulutettu niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Kaavan tai
rakennusjärjestyksen voimaantulosta kuulutetaan, kun päätös on saanut lainvoiman. Jos
kunnanhallitus on maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla määrännyt kaavan osan
tulemaan voimaan ennen kuin hyväksymispäätös on saanut lainvoiman, kuuluttaminen
voidaan tehdä välittömästi määräyksen antamisen jälkeen. Tonttijako tulee voimaan, kun
hyväksymistä koskeva päätös on saanut lainvoiman.
Viranomaisten päättämät rakennuskiellot sekä maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n 3
momentissa tarkoitettu rakentamisrajoitus, 128 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu
toimenpiderajoitus sekä 177 §:n 5 momentissa tarkoitettu rakennuskielto ja
toimenpiderajoitus tulevat voimaan, kun niistä on kuulutettu niin kuin kunnalliset ilmoitukset
kunnassa julkaistaan.
Asemakaavan hyväksymisestä johtuva, maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentissa
tarkoitettu rakennuskielto ja siihen liittyvä 128 §:ssä tarkoitettu toimenpiderajoitus tulevat
voimaan hyväksymistä koskevalla päätöksellä.
Maantielaki 503/20051
6 § Maantielautat
Maantiehen kuuluu myös lautta väylineen ja laituri. Lautta voi olla ohjausköyden tai sitä
korvaavan Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymän muun laitteiston ohjaama lautta
(lossi) taikka vapaasti ohjailtava lautta (lautta-alus). (22.12.2009/1242) [HE 189/2009]
Lautoista on voimassa, mitä niistä erikseen säädetään ja määrätään. Lautta-alusten osalta on
lisäksi soveltuvin osin voimassa, mitä merilaissa (674/1994) ja sen nojalla säädetään ja
määrätään kauppa-aluksista. Lossin kuljettajalla tulee olla riittävä terveys sekä riittävät tiedot
ja taidot lossin kuljettamiseksi ja koneiston hoitamiseksi samoin kuin riittävät tiedot
vesiliikenteen säännöistä. Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tarkempia määräyksiä lossin
kuljettajan pätevyydestä ja tältä vaadittavasta todistuksesta. Liikenteen turvallisuusvirasto
määrää lossien katsastuksesta ja tienpitoviranomainen lossin miehityksestä.
(22.12.2009/1242) [HE 189/2009]
1

Muilta osin maantielain kuuluttamista koskevat pykälät liitteen osiossa 3.
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Lautat liikennöivät pääsääntöisesti ilman aikataulua. Liikenteellisistä syistä voi
tienpitoviranomainen päättää, että lauttaa liikennöidään aikataulun mukaan. Päätöksen
tulee samalla sisältää aikataulun määräämisen perusteet. Ennen asian ratkaisemista on
tienpitoviranomaisen varattava niille, joita lauttaliikenne välittömästi koskee, mahdollisuus
lausua mielipiteensä asiassa sekä hankittava asianomaisen kunnan ja tarvittaessa muunkin
viranomaisen lausunto. Tienpitoviranomaisen tulee kuuluttaa päätöksestä, ja aikataulu on
asetettava nähtäville lauttapaikan välittömään läheisyyteen.
Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädetään tarkemmin lauttojen valvonnasta,
kulkujärjestyksestä lautalle, etuoikeutetuista kuljetuksista ja muusta tieliikenteestä, lossin
kuljettamisesta ohjausköydestä irrotettuna, lauttaväylän ja yleisen kulkuväylän risteämisen
aiheuttamista toimenpiteistä, lossin kuljettajalta vaadittavasta lääkärintodistuksesta ja
lauttalaiturin varusteista.
16 § Tutkimusoikeus
Kun tienpitoviranomainen on päättänyt aloittaa yleis- tai tiesuunnitelman laatimisen, on
kiinteistöllä sallittava tutkimustöiden suorittaminen. Tässä tarkoituksessa saadaan
kiinteistöllä suorittaa mittaus, maastoon merkitseminen, kartoitus tai maaperän tutkimus
taikka muu valmistava toimenpide. Tutkimustyössä ei toisen oikeuteen saa puuttua enempää
kuin tutkimuksen tuloksen saavuttamiseksi on välttämätöntä eikä omistajalle tai
oikeudenhaltijalle saa aiheuttaa tarpeetonta häiriötä.
Yleis- ja tiesuunnitelman laatimisen sekä näihin liittyvien tutkimusten aloittamisesta on
ilmoitettava kunnalle sekä kuuluttamalla tai muulla sopivaksi katsottavalla tavalla 27 §:n 1
momentissa mainituille henkilöille, ja näillä on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua
mielipiteensä asiassa.
27 § Vuorovaikutus
Yleis- ja tiesuunnitelmaa laadittaessa on kiinteistön omistajille ja muille asianosaisille sekä
niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa,
varattava mahdollisuus osallistua suunnitelman valmisteluun, arvioida suunnitelman
vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiassa.
Ennen suunnitelman hyväksymistä on 1 momentissa mainituille tahoille varattava tilaisuus
muistutuksen tekemiseen suunnitelmasta. Tässä tarkoituksessa tulee kunnan pitää yleis- ja
tiesuunnitelma yleisesti nähtävänä 30 päivän ajan. Muistutukset suunnitelmaa vastaan on
toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Kunnan tulee toimittaa
lausuntonsa nähtävillä olleesta suunnitelmasta ja sitä vastaan tehdyistä muistutuksista sekä
jätetyt muistutuskirjelmät tienpitoviranomaiselle. Suunnitelman nähtäväksi asettamisesta
sekä muistutusten tekemistavasta ja -ajasta on kunnan kuulutettava niin kuin kunnalliset
ilmoitukset asianomaisessa kunnassa julkaistaan. Tienpitoviranomaisen on lähetettävä
kirjallinen ilmoitus suunnitelman nähtäväksi asettamisesta sellaisille suunnitelman
vaikutusalueen kiinteistön omistajille tai haltijoille, joiden asuinpaikka on toisessa kunnassa
ja on asiakirjoissa mainittu tai muuten tunnettu.
Muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet
osoitteensa, on ilmoitettava tienpitoviranomaisen perusteltu kannanotto esitettyyn
muistutukseen.
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Tienpitoviranomaisen on pyydettävä suunnitelmasta lausunto niiltä maakunnan liitoilta ja
kunnilta, joiden alueelle suunnitelma sijoittuu tai joiden alueella suunnitelman vaikutukset
muutoin ilmenevät. Tienpitoviranomaisen on pyydettävä muulta viranomaiselta lausunto, jos
se on päätösharkinnassa tarpeen. Jos tienpitoviranomainen on muu kuin elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus, myös keskukselta on pyydettävä lausunto. (22.12.2009/1242) [HE
189/2009]
Jos yleisesti nähtävillä ollutta tiesuunnitelmaa on tarpeen muuttaa ja muutoksen vaikutukset
arvioidaan vähäisiksi, voidaan noudattaa yksinkertaisempaa menettelyä kuin 2–4
momentissa säädetään.
Tarkemmat säännökset vuorovaikutusmenettelystä annetaan valtioneuvoston asetuksella.
34 § Rajoitettu kunnossapito
Erityisestä syystä tienpitoviranomainen voi päättää, että jotain maantietä tai maantienosaa
ei pidetä 33 §:ssä tarkoitetussa kunnossa. Tällainen tie tai tienosa suljetaan yleiseltä
liikenteeltä ja sulkeminen osoitetaan liikennemerkillä. Tien tai tien osan sulkemisesta on
ilmoitettava poliisille ja pelastusviranomaisille, jos sulkemisella voi olla merkitystä niiden
kiireellisten tehtävien hoitamisen kannalta. Tarvittaessa tien tai tienosan sulkemisesta on
ilmoitettava kuuluttamalla.
Tienpitoviranomainen voi päättää, että osa määrätystä maantiehen kuuluvasta
jalkakäytävästä tai pyörätiestä taikka yhdistetystä tai rinnakkaisesta pyörätiestä ja
jalkakäytävästä pidetään kunnossa ilman liukkauden torjuntaa
40 § Liittymän poistaminen
Maantien rakentamisen yhteydessä tienpitoviranomainen poistaa kustannuksellaan
tiesuunnitelmassa kielletyn liittymän tai estää sen käytön, kun hyväksyttävä korvaava
kulkuyhteys on järjestetty.
Tienpitoviranomainen voi poistaa kustannuksellaan asemakaavan vastaisen liittymän tai
estää sen käytön, jos hyväksyttävä korvaava kulkuyhteys on järjestetty. Ennen
toimenpiteeseen ryhtymistä on asianomaiselle kiinteistön omistajalle tai haltijalle ja kyseisen
yksityisen tien tiekunnalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi ja, jos liittymää käytetään
yleisesti liikenteeseen, tulee asiasta kuuluttaa.
49 § Kasvillisuuden ja luonnonesteiden poistamista koskeva menettely
Ennen kuin tienpitoviranomainen ryhtyy poistamaan 44 §:n 2 momentissa ja 45 §:n 2
momentissa tarkoitettua kasvillisuutta tai jälkimmäisessä lainkohdassa tarkoitettuja
luonnonesteitä, tulee siitä ilmoittaa asianomaisen kiinteistön omistajalle tai haltijalle taikka
siitä kuuluttaa hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. Kiinteistön omistaja voi
halutessaan itse huolehtia toimenpiteistä tienpitoviranomaisen osoituksen mukaan.
108 § Kuuluttaminen
Milloin tämän lain tai sen nojalla on julkaistava kuulutus, määräys, kielto tai muu asia
yleisesti tiedoksi eikä tiedoksi antamisen tavasta ole erikseen säädetty, tulee
tienpitoviranomaisen tiedottaa asiasta kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän ajan siten
kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Kuulutuksen julkaisemisesta on
ilmoitettava ainakin yhdessä toiminnan vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä,

23
jollei asian merkitys ole vähäinen tai ilmoittaminen ole muutoin ilmeisen tarpeetonta.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkipanosta,
mikä on kuulutuksessa ja ilmoituksessa todettava.
Siviilipalveluslaki 1446/2007
65 § Liikekannallepanon aikainen palvelus
Tasavallan presidentti päättää valtioneuvoston esityksestä siviilipalvelusvelvollisten
liikekannallepanosta.
Siviilipalvelusvelvolliset määrätään liikekannallepanon aikaiseen palvelukseen
siviilipalveluskeskuksen määräyksellä tai tarvittaessa työ- ja elinkeinoministeriön
kuulutuksella. Palvelukseen voidaan määrätä astumaan heti. Asevelvollisuuslain 86 §:ssä
tarkoitetun puolustusvoimien osittaisen liikekannallepanon aikana palvelukseen voidaan
määrätä siviilivarantoon kuuluva siviilipalvelusvelvollinen. Puolustusvoimien yleisen
liikekannallepanon aikana palvelukseen voidaan määrätä myös lisävarantoon kuuluva
siviilipalvelusvelvollinen, 50 vuotta täyttäneet voidaan määrätä palvelukseen kuitenkin
ainoastaan eduskunnan suostumuksella.
Asevelvollisuuden suorittamisesta rauhan aikana terveydellisistä syistä vapautettu
siviilipalvelusvelvollinen voidaan yleisen liikekannallepanon aikana määrätä 24 §:ssä
tarkoitettuun palveluskelpoisuustarkastukseen sekä määrätä palvelukseen, jos hänet
todetaan palveluskelpoiseksi.
Siviilipalvelusvelvollisen liikekannallepanon aikainen palvelus tapahtuu
siviilipalveluskeskuksen johtamana ja alaisuudessa taikka pelastuslain (468/2003) 4 §:ssä
tarkoitettujen pelastusviranomaisten, mainitun lain 6 §:n 1 momentin 5–10 kohdassa
tarkoitettujen pelastustoimintaan ja väestönsuojeluun osallistuvien eri viranomaisten taikka
opetusministeriön ja sen alaisten virastojen johtamana ja alaisuudessa. Edellä tarkoitetut
viranomaiset toimivat liikekannallepanon aikana siviilipalveluspaikkoina.
Puolustusvoimilla on 4 momentin estämättä oikeus määrätä liikekannallepanon aikaiseen
palvelukseen siviilipalvelusvelvollinen tai siviilipalvelukseen hakeutunut, joka on 18 §:n
nojalla velvollinen toimittamaan selvityksen vakaumuksestaan
vakaumuksentutkintalautakunnalle ja, jonka tutkittu vakaumus ei estä sijoittamista
puolustusvoimien palvelukseen.
Siviilipalveluskeskus määrää liikekannallepanotilanteessa 4 momentissa tarkoitettujen
viranomaisten käyttöön niiden pyynnöstä tarpeelliseksi katsomansa määrän
siviilipalvelusvelvollisia, joita ei ole 67 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti vapautettu
palveluksesta tai varattu terveydenhuollon ammattihenkilöstöä poikkeusoloissa koskevan
varausjärjestelmän puitteissa terveydenhuollon tehtäviin taikka määrätty valmiuslain
(1080/1991) mukaisesti suorittamaan yleistä työvelvollisuutta tai terveydenhuollon
työvelvollisuutta.
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Vaalilaki 714/19982
92 § Kansanedustajien varaedustajat
Kansanedustajan varaedustaja määrätään siten, että varaedustajaksi tulee ensimmäinen
valitsematta jäänyt ehdokas siitä puolueesta tai yhteislistasta taikka, jos on muodostettu
vaaliliitto, ensimmäinen valitsematta jäänyt ehdokas siitä vaaliliitosta, johon valittu kuului.
Jollei edustajalle muutoin saada varaedustajaa, varaedustajaksi tulee se valitsematta jäänyt
ehdokas, jonka nimi on ensimmäisenä 91 §:ssä tarkoitetussa nimisarjassa.
Jos varaedustaja tulee edustajaksi tai muutoin poistuu, vaalipiirilautakunnan tulee määrätä
edustajalle uusi varaedustaja noudattaen, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään.
Jos Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä edustajanpaikka tulee avoimeksi eikä 1 tai 2
momentissa tarkoitettua varaedustajaa ole, vaalipiirissä on viipymättä toimitettava uudet
eduskuntavaalit. Oikeusministeriö määrää vaalien ajan ja kuuluttaa sen. Ennakkoäänestys
toimitetaan vain Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä.
Valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta 391/2012
26 § Lupahakemuksesta kuuluttaminen
Kaivoslain 40 §:ssä tarkoitetusta kuulutuksesta tulee käydä ilmi ainakin:
1) hakijan nimi;
2) kuvaus hakemuksen mukaisen toiminnan laadusta, kestosta ja laajuudesta;
3) tieto alueesta, jolla hakemuksen mukaista toimintaa suoritettaisiin;
4) tieto hakemusasiakirjojen nähtävillä pidosta;
5) tieto muistutusten ja mielipiteiden jättämiseksi;
6) tieto mahdollisesta julkisesta kuulemistilaisuudesta.
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 713/2014
11 § Kuulutus lupahakemuksesta ja asiakirjojen nähtävilläpito
Lupahakemuksesta on kuulutettava sen jälkeen kun asia on riittävän yksityiskohtaisesti
selvitetty. Lupahakemusta koskevasta kuulutuksesta on käytävä ilmi ainakin:
1) asian luonne;
2) hakijan yksilöinti- ja yhteystiedot;
3) kuvaus toiminnasta;
4) toiminnan sijoittamispaikka;
5) tiedot olennaisista päästöistä ja syntyvistä jätteistä;
6) tieto asian ratkaisevasta viranomaisesta ja siitä, keneltä asiasta saa lisätietoja;
7) tieto siitä, missä ja mihin ajankohtaan asti hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä;
8) tieto muistutusten ja mielipiteiden jättämiseksi;
9) tieto mahdollisesta julkisesta kuulemistilaisuudesta;
10) tieto mahdollisista lupahakemuksen johdosta käytävistä Suomen ja muun Euroopan
unionin jäsenvaltion välisistä neuvotteluista, jotka koskevat toiminnasta aiheutuvia
valtioiden rajat ylittäviä vaikutuksia;
11) tieto siitä, sovelletaanko hankkeeseen ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.
2

Muilta osin vaalilain kuuluttamista koskevat pykälät liitteen osiossa 3.
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Jos lupaa on haettu ympäristönsuojelulain 41 §:ssä tarkoitettuihin toimintoihin erillisillä
hakemuksilla, niistä voidaan kuuluttaa yhteisesti yhdellä kuulutuksella.
Hakemusasiakirjat on toimitettava kuntaan pidettäviksi nähtävinä kuulutuksessa mainitussa
paikassa. Kunnan suostumuksesta asiakirjat voidaan toimittaa sähköisessä muodossa
Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 713/2006 (uuden
ympäristövaikutusten arviointimenettelylain nojalla annettavaa asetusta ei vielä annettu)
11 § Kuulutus
Arviointiohjelmaa koskevasta kuulutuksesta on käytävä ilmi riittävästi yksilöidyt tiedot
hankkeesta, sen sijainnista, hankkeesta vastaavasta sekä siitä, miten arviointiohjelmasta voi
esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja. Lisäksi kuulutuksessa on mainittava, missä
arviointiohjelma ja yhteysviranomaisen siitä myöhemmin antama lausunto pidetään
nähtävinä arviointimenettelyn aikana. Jos hankkeeseen sovelletaan valtioiden välistä
arviointimenettelyä, tämä on mainittava kuulutuksessa.
Arviointiselostusta koskevasta kuulutuksesta on soveltuvin osin voimassa, mitä 1
momentissa säädetään.
Vesilaki 587/2011
5 luku 35 § Kokouksesta ilmoittaminen
Ojitustoimituksen toimituskokouksesta ja loppukokouksesta on julkisesti kuulutettava
vähintään neljätoista päivää ennen kokousta niissä kunnissa, joiden alueelle ojituksen
vaikutukset ulottuvat. Jos hakemus koskee ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
annetussa laissa ( / ) tarkoitettua hanketta, kuulutus on lisäksi julkaistava kuntien
internetsivuilla Ojitussuunnitelma on samassa ajassa toimitettava 33 §:n 2 momentissa
mainituille viranomaisille ja lähetettävä asianomaiseen kuntaan pidettäväksi yleisesti
nähtävänä. Toimituskokouksesta ja loppukokouksesta on lisäksi ilmoitettava tiedossa olevalla
postiosoitteella lähetetyssä kirjeessä niille maanomistajille, joita ojitus koskee. Jos ojitus
koskee toisen maalla olevaa puroa, jossa on voimalaitos tai muu rakennelma, kirje on
lähetettävä myös laitoksen tai rakennelman omistajalle.
Jos ojitus koskee yhteisen alueen järjestäytymätöntä osakaskuntaa, toimituskokouksesta ja
loppukokouksesta on ilmoitettava osakaskunnalle noudattaen soveltuvin osin, mitä 11 luvun
11 §:n 2 momentissa säädetään.
Merkitykseltään vähäisissä ja sellaisissa ojitusasioissa, joissa 1 ja 2 momentin mukainen
tiedoksianto ei asian luonteen vuoksi ole tarpeen, tieto toimituskokouksesta ja
loppukokouksesta voidaan antaa muulla tavoin. Jos asia ei vaikuta muiden kuin hakijan
oikeuteen tai etuun, tiedoksiantoa ei tarvita.
5 luku 37 § Ojitustoimituksen päätöksen antaminen
Ojitustoimituksen päätös on annettava 30 päivän kuluessa toimituskokouksesta tai
loppukokouksesta, jollei valtion valvontaviranomainen erityisistä syistä pidennä tätä aikaa.
Päätös annetaan valtion valvontaviranomaisen ilmoitustaululle asetettavassa kuulutuksessa
mainittuna päivänä, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Päätöksestä on lisäksi ilmoitettava tiedossa olevalla postiosoitteella niille, joita asia koskee.
Päätös on toimitettava hakijalle ja jäljennös siitä muulle sitä pyytäneelle asianosaiselle.
Jäljennös päätöksestä on myös lähetettävä asianomaisten kuntien
ympäristönsuojeluviranomaisille, valtion valvontaviranomaiselle ja kalatalousviranomaiselle.
7 luku 4 § Kuulutushakemus
Jos säännöstelystä ilmeisesti aiheutuu hyötyä muille, luvanhakijan on tarjottava
hyödynsaajille osallistumista säännöstelyyn tekemällä kuulutushakemus lupaviranomaiselle.
Kun hakijana on valtion viranomainen, kuulutushakemusta ei ole tarpeen tehdä.
Kuulutushakemukseen on liitettävä hankkeen suunnitelma, selvitys hyödynsaajista ja heidän
saamansa hyödyn arvioidusta suuruudesta sekä hankkeen kustannusarvio.
Lupaviranomaisen on julkisella kuulutuksella kehotettava hyödynsaajia ilmoittamaan
lupaviranomaiselle osallistumisestaan hankkeeseen. Kuulutushakemus on kuitenkin
hylättävä, jos hakemukseen liitetyn suunnitelman perusteella on ilmeistä, ettei lupaa sen
mukaiseen hankkeeseen voida antaa.
Jos kuulutushakemus on tehty muulloin kuin lupahakemuksen yhteydessä, hanketta koskeva
lupahakemus on tehtävä vuoden kuluessa kuulutusajan päättymisestä, jollei
lupaviranomainen hakemuksesta ole pidentänyt määräaikaa.
7 luku 5 § Osallistuminen säännöstelyhankkeeseen
Toisen vireille panemasta säännöstelyhankkeesta merkittävää hyötyä saavalla on oikeus
osallistua säännöstelyhankkeeseen. Hyötyä saavan on ilmoitettava osallistumisestaan
kirjallisesti lupaviranomaiselle kuulutuksessa määrätyn ajan kuluessa.
Jos 1 momentin mukaan osallistumiseen oikeutettu hyödynsaaja on ilmoittanut
osallistuvansa hankkeen toteuttamiseen, lupaviranomaisen on säännöstelyä koskevan lupaasian tultua vireille osoitettava hakija ryhtymään 12 luvussa tarkoitettuihin toimenpiteisiin
säännöstely-yhteisön perustamiseksi.
7 luku 10 § Ulkopuolisen hyödynsaajan vastuu säännöstelyn kustannuksista
Lupaviranomainen voi lupapäätöksessä hakemuksesta velvoittaa hyödynsaajan, joka ei halua
osallistua säännöstelyhankkeeseen, osallistumaan hankkeen kustannuksiin. Valtiota ei pidetä
hyödynsaajana, ellei säännöstelystä välittömästi aiheudu hyötyä valtion omaisuudelle tai
valtion säännöstelyhankkeelle.
Luvanhakijan on 4 §:ssä tarkoitetun kuulutuksen antamisen jälkeen todistettavasti
toimitettava hyödynsaajalle vaatimuksensa tämän velvoittamiseksi osallistumaan
kustannuksiin sekä jäljennös kuulutuksesta.
Lupaviranomainen voi hakemuksesta määrätä hankkeesta vastaavan antamaan selvityksen 1
momentissa tarkoitetun suorituksen käytöstä. Selvitys on toimitettava valtion
valvontaviranomaiselle, jossa sen tulee olla selvitystä vaatineen nähtävänä
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8 luku 8 § Osallistumistarjous
Aloitteentekijän on tarjottava muille 5 §:n mukaan osallistumaan oikeutetuille osallistumista
voimalaitoksen rakentamiseen tekemällä kuulutushakemus lupaviranomaiselle.
Kuulutushakemukseen on liitettävä hankkeen suunnitelma, selvitys, josta käy ilmi, kenelle
käyttöön otettava vesivoima kuuluu, sekä hankkeen kustannusarvio ilmoituksineen siitä,
mikä osa kustannuksista on tarkoitettu hankkeeseen osallistuvien rahoitettavaksi.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä hakemuksen sisällöstä ja
siihen liitettävistä selvityksistä.
8 luku 9 § Julkinen kuulutus voimalaitoksen rakentamisesta
Lupaviranomaisen on julkisella kuulutuksella kehotettava osallistumaan oikeutettuja
kirjallisesti ilmoittamaan lupaviranomaiselle osallistumisestaan hankkeeseen sekä
esittämään tarvittava selvitys osallistumisoikeudestaan viimeistään kuulutuksessa
määrättynä päivänä. Kuulutushakemus on kuitenkin hylättävä, jos hakemukseen liitetyn
selvityksen perusteella on ilmeistä, ettei lupaa hankkeeseen voida antaa.
Asiakirjojen tulee olla kuulutusajan asianomaisten nähtävänä lupaviranomaisen
virkahuoneistossa tai kuulutuksessa ilmoitetussa muussa paikassa. Aloitteentekijän on
viivytyksettä kuulutuksen antamisen jälkeen todistettavasti toimitettava jäljennös
kuulutuksesta muille käyttöön otettavan vesivoiman osakkaille, joille kuuluu vähintään
sadasosa käyttöön otettavasta vesivoimasta.
Vesivoiman osakas, joka ei määräajassa tee 1 momentin mukaista ilmoitusta, menettää
oikeutensa osallistua hankkeeseen. Sama koskee ilmoituksen määräajassa tehnyttä osakasta,
joka ei 60 päivässä todisteellisen kehotuksen saamisesta allekirjoita yhtiösopimusta siihen
liittyvine yhtiöjärjestyksineen tai tee 7 §:n 3 momentin mukaista pyyntöä.
8 luku 10 § Lupahakemus
Hanketta koskeva lupahakemus on tehtävä vuoden kuluessa 9 §:ssä tarkoitetussa
kuulutuksessa määrätyn ajan päättymisestä uhalla, että aloite on muutoin katsottava
rauenneeksi. Lupaviranomainen voi hakemuksesta pidentää määräaikaa.
Jollei toisin ole sovittu, lupahakemus on tehtävä 7 §:n mukaisesti perustettavan osakeyhtiön
nimiin. Lupahakemuksen yhteydessä on esitettävä selvitys siitä, että osallistumistarjous on
annettu 9 §:n mukaisesti tiedoksi.
11 luku 10 § Hakemuksesta tiedottaminen
Hakemuksesta on tiedotettava kuulutuksella, joka julkaistaan lupaviranomaisen
ilmoitustaululla ja hankkeen vaikutusalueen kuntien ilmoitustaululla. Jos hakemus koskee
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa tarkoitettua hanketta, kuulutus
on lisäksi julkaistava lupaviranomaisen ja kuntien internetsivuilla. Kuulutuksesta on käytävä
ilmi, mitä muistutuksia tehtäessä ja mielipiteitä ilmaistaessa on noudatettava.
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä kuulutuksen sisällöstä ja sen
julkaisemisesta
Kuulutus on pidettävä nähtävänä 30 päivän ajan lupaviranomaisen määräämästä päivästä.
Lupaviranomainen voi kuitenkin asian laatu huomioon ottaen päättää, että kuulutus on
pidettävä nähtävillä tätä pitempään, kuitenkin enintään 45 päivän ajan. Tiedoksiantoa varten
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kappale hakemusta ja sen liitteitä on toimitettava asianomaiseen kuntaan pidettäväksi
nähtävänä kuulutuksessa mainitussa paikassa.
Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettava ainakin yhdessä hankkeen vaikutusalueella
yleisesti leviävässä sanomalehdessä, jollei asian merkitys ole vähäinen tai ilmoittaminen on
muutoin ilmeisen tarpeetonta.
Jos hakemus koskee Suomen talousvyöhykkeellä toteutettavaa hanketta, 1 momentissa
tarkoitettu kuulutus on julkaistava niissä kunnissa, joiden alueen kohdalla hanke
toteutetaan. Kuulutuksen julkaisemisesta on lisäksi ilmoitettava virallisessa lehdessä.
Merkitykseltään vähäisissä hakemusasioissa ja hakemusasioissa, joissa 1 momentin tai 11 §:n
mukainen tiedoksianto ei asian laadun vuoksi ole tarpeen, tieto hakemuksesta voidaan antaa
muulla tavoin. Jos asia ei vaikuta muuhun kuin hakijan oikeuteen tai etuun,
tiedoksiantamista ei tarvita.
11 luku 11 § Tiedon antaminen erikseen
Kuulutuksesta on annettava erikseen tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.
Yhteisalueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle voidaan antaa hakemuksesta tieto
yhteisaluelain 26 §:n estämättä julkisella kuulutuksella kunnan ilmoitustaululla siten kuin
siitä erikseen säädetään. Jos hakemus koskee osakkaiden oikeutta muutoin kuin vähäisessä
määrin, kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettava ainakin yhdessä toiminnan
vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä.
11 luku 22 § Päätöksen antaminen ja päätöksestä tiedottaminen
Päätös annetaan julkipanon jälkeen, ja sen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen
tietoon silloin, kun se on annettu. Päätöksen antamisesta on ilmoitettava ennen sen
antamispäivää lupaviranomaisen ilmoitustaululla.
Päätös on toimitettava hakijalle. Päätöksestä on toimitettava jäljennös niille, jotka ovat sitä
pyytäneet, valvontaviranomaisille ja asiassa yleistä etua valvoville viranomaisille.
Jäljennös päätöksestä on lähetettävä hankkeen vaikutusalueen kuntiin pidettäväksi yleisesti
nähtävänä. Lupaviranomaisen on ilmoitettava päätöksen nähtäväksi asettamisesta näissä
kunnissa julkisella kuulutuksella. Kuulutuksessa on mainittava, milloin valitusaika päättyy.
Jäljennös kuulutuksesta on lähetettävä tiedossa olevalla postiosoitteella 11 §:ssä
tarkoitetuille asianosaisille, 9 §:ssä tarkoitetuille viranomaisille ja asiassa muistutuksen
tehneille sekä mielipiteen ilmaisseille.
Tieto päätöksestä on lisäksi julkaistava ainakin yhdessä hankkeen vaikutusalueella yleisesti
leviävässä sanomalehdessä, jollei asian merkitys ole vähäinen tai julkaiseminen on muutoin
ilmeisen tarpeetonta.
Ydinenergia-asetus 161/1988
29 §
Kauppa- ja teollisuusministeriön on ilmoitettava julkisesti ydinlaitoshankkeen vireilläolosta
sekä:
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1) missä ja minkä ajan kuluessa hakijan julkaisemaa yleispiirteistä selvitystä
ydinlaitoshankkeesta on yleisön saatavilla;
2) suunnitellun ydinlaitoksen lähiympäristön asukkaiden, kuntien sekä paikallisten
viranomaisten mahdollisuudesta esittää kirjallisesti mielipiteensä ydinlaitoshankkeesta sekä
mihin mennessä mielipiteet on toimitettava ministeriölle; sekä
3) missä ja milloin järjestetään ydinenergialain 13 §:n 2 momentissa tarkoitettu julkinen
tilaisuus.
Ilmoitus 1 momentissa mainituista asioista on:
1) pidettävä ainakin suunnitellun ydinlaitoksen sijainti- ja naapurikuntien julkisten
kuulutusten ilmoitustaululla vähintään kuukauden ajan; ja
2) julkaistava samoissa kunnissa yleisesti leviävissä sanomalehdissä vähintään kuukautta
ennen julkisen tilaisuuden järjestämistä.
Ydinenergialaki 990/1987
23 § Lupahakemuksen käsitteleminen
Lupahakemuksesta on pyydettävä Säteilyturvakeskuksen ja ympäristöministeriön lausunto,
jollei se ole toiminnan luonteen vuoksi ilmeisen tarpeetonta. Säteilyturvakeskuksen on
sisällytettävä lausuntoonsa ehdotus lupaehdoiksi, jotka ovat tarpeen 2 a luvun mukaisten
turvallisuusvaatimusten toteuttamiseksi. Jos hakemus koskee 2 §:ssä tarkoitettua vientiä,
mainitun pykälän 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen tekemistä tai 22 §:ssä
tarkoitetun ydinlaitoksen käyttämistä tilapäisesti Suomen alueella, hakemuksesta on lisäksi
pyydettävä ulkoasiainministeriön lausunto, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta.
Ennen kuin ratkaistaan hakemus luvan saamisesta 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa
tarkoitettuun toimintaan, on hakijan toimitettava lupahakemuksen liitteenä selvitys.
Selvityksen laatimiseen ja julkistamiseen sovelletaan vastaavasti, mitä 13 §:n 1 momentissa
säädetään.
Valtioneuvosto käsittelee 2 momentissa tarkoitetun lupahakemuksen ja samaa toimintaa
tarkoittavan kaivoslain (621/2011) mukaisen kaivoslupahakemuksen yhdessä ja ratkaisee ne
samalla päätöksellä noudattaen vastaavasti, mitä tässä laissa sekä kaivoslain 5 ja 6 luvussa
säädetään. Lupapäätökseen sovelletaan vastaavasti, mitä siitä kaivoslain 56—58 §:ssä
säädetään. Jos lupahakemus koskee kaivoshanketta, jolle on myönnetty kaivoslaissa
tarkoitettu kaivoslupa, sovelletaan tämän lain lisäksi, mitä kaivoslain 38—40 ja 42 §:ssä
lupamenettelystä sekä 56—58 §:ssä lupapäätöksestä säädetään. Jos 2 momentissa
tarkoitettuun toimintaan ei sovelleta kaivoslakia, noudatetaan kokonaisuudessaan tämän
lain 13 §:ssä säädettyä menettelyä.
Velvollisuudesta liittää ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa ( / )
tarkoitettua hanketta koskevaan lupahakemukseen ympäristövaikutusten arviointiselostus ja
yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä säädetään mainitussa laissa.
Edellä 4 momentissa tarkoitettua hanketta koskevan lupahakemuksen vireilletulosta on
tiedotettava kuulutuksella, joka julkaistaan lupaviranomaisen ja kuntien internetsivuilla.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on lisäksi varattava mahdollisuus lausunnon
antamiseen hakemuksesta. Rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on
ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden
edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät,
voi esittää mielipiteensä hakemuksesta.
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3. SÄÄNNÖKSET, JOIDEN MUKAAN KUULUTETAAN SITEN KUIN KUNNALLISET
ILMOITUKSET KUNNASSA JULKAISTAAN TAI KUNNAN ILMOITUSTAULULLA
Elintarvikelaki 23/2006
86 § Kunnalliset elintarvikemääräykset
Kunnan elintarvikevalvontaviranomainen voi antaa tämän lain täytäntöön panemiseksi
tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä
elintarvikkeisiin liittyvän terveysvaaran ehkäisemiseksi ja elintarvikkeisiin liittyvien
terveydellisten olojen valvomiseksi.
Määräykset voivat koskea:
1) elintarvikkeiden käsittelyä, myyntiä tai luovutusta suuressa yleisötilaisuudessa;
2) elintarvikkeiden käsittelyä, myyntiä tai luovutusta torilla tai muualla ulkotilassa.
Kunnan valvontaviranomainen voi myöntää poikkeuksen elintarvikemääräyksestä siinä
mainituin perustein.
Päätös elintarvikemääräysten hyväksymisestä annetaan tiedoksi siten kuin kunnalliset
ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun kuulutus on
asetettu yleisesti nähtäville. Samoin on kuulutettava elintarvikemääräysten voimaantulosta.
Määräykset on lähetettävä tiedoksi aluehallintovirastolle.
Kuntarakennelaki 1698/2009
7 § Yhdistymisesityksen valmistelu kunnassa
Yhdistymisesityksen valmistelussa kunkin kunnan velvollisuudesta huolehtia kunnan
asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista säädetään kuntalain (410/2015) 5
luvussa ja vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta henkilöille, joiden elinympäristöön,
työntekoon tai muihin oloihin kuntien yhdistymisellä voi olla huomattava vaikutus,
säädetään hallintolain (434/2003) 41 §:ssä. (10.4.2015/411) [HE 268/2014]
Kunnanhallituksen on lisäksi varattava kunnan asukkaille ja muille, jotka katsovat asian
koskevan itseään, tilaisuus tehdä huomautus ehdotuksesta kuntien yhdistymisesitykseksi.
Huomautus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun huomautusten tekemistä koskeva
kuulutus on kunnassa julkaistu siten kuin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan. Kunnanhallitus
antaa huomautuksista lausunnon ja tekee kuntien yhdistymisestä ehdotuksen valtuustolle.
Yhdistymisesityksen valmistelu toteutetaan yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa
siten kuin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetussa laissa
(449/2007) säädetään.
12 § Kuntien yhteisen esityksen sisältö ja valmistelu
Muutoksen kohteena olevien kuntien yhteisessä esityksessä kunnan osan siirtämisestä
toiseen kuntaan on perusteltava kuntajaon muuttamisen tarve ja selvitettävä, miten 4 §:ssä
säädetyt kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttyvät.
Kuntien on liitettävä esitykseensä kiinteistörekisterin pitäjän ja maistraatin lausunnot.
Kiinteistörekisterin pitäjän lausuntoon on liitettävä luettelo kunnasta toiseen siirrettävistä
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kiinteistörekisterin rekisteriyksiköistä ja niiden osista sekä tarpeen mukaan ehdotus kuntien
välisen rajan sijainniksi. Maistraatin lausunnosta on käytävä ilmi siirrettäväksi esitetyn
kunnan osan asukasmäärä ja kielisuhteet.
Esityksen valmistelussa kunkin kunnan velvollisuudesta huolehtia kunnan asukkaiden
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista säädetään kuntalain 5 luvussa ja
vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta henkilöille, joiden elinympäristöön, työntekoon
tai muihin oloihin kunnan osan siirtämisellä toiseen kuntaan voi olla huomattava vaikutus,
säädetään hallintolain 41 §:ssä.
Kunnanhallituksen on varattava kunnan asukkaille ja muille, jotka katsovat asian koskevan
itseään, tilaisuus tehdä huomautus kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan. Huomautus
on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun huomautusten tekemistä koskeva kuulutus on
kunnassa julkaistu siten kuin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan. Kunnanhallitus antaa
huomautuksista lausunnon ja tekee valtuustolle ehdotuksen kunnan osan siirtämisestä
toiseen kuntaan.
Esityksen valmistelu toteutetaan yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa siten kuin
työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetussa laissa säädetään.
14 § Kunnan tai kunnan jäsenen esityksen valmisteleva käsittely
Ministeriö määrää yksittäisen kunnan tai kunnan jäsenen tekemän kunnan osan siirtämistä
koskevan esityksen valmistelevasta käsittelystä, jollei se hylkää esitystä 21 §:n 3 momentin
perusteella heti. Ministeriö voi perustellusta syystä myös lykätä valmistelevan käsittelyn
aloittamista.
Ministeriön on hankittava esityksestä asianomaisen kiinteistörekisterin pitäjän ja maistraatin
lausunto. Kiinteistörekisterin pitäjän lausuntoon on liitettävä luettelo kunnasta toiseen
siirrettävistä kiinteistörekisterin rekisteriyksiköistä ja niiden osista sekä tarpeen mukaan
ehdotus kuntien välisen rajan sijainniksi. Maistraatin lausunnosta on käytävä ilmi
siirrettäväksi esitetyn kunnan osan asukasmäärä ja kielisuhteet.
Ministeriön on määrättävä, että muutoksen kohteena olevat kunnat varaavat asukkailleen ja
muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, tilaisuuden tehdä huomautus esityksestä.
Huomautus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun huomautusten tekemistä koskeva
kuulutus on kunnassa julkaistu siten kuin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan. Huomautus on
toimitettava sen kunnan kunnanhallitukselle, jonka asukas huomautuksen tekijä on tai johon
nähden huomautuksen tekijä katsoo muuten olevansa asianosainen.
Muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustojen on annettava esityksestä ja sitä koskevista
huomautuksista lausuntonsa. Kunnan lausunto ja huomautukset on toimitettava asetetussa
määräajassa ministeriölle.
Laki tilusten rauhoittamisesta kotieläinten vahingonteolta 47/1921 (HE 7/2017 vp, esitetty kumottavaksi)
19 §
Aikaisintaan kahden viikon kuluttua perustavasta kokouksesta on tilusrauhoitussopimuksen
käsittelyä varten pidettävä uusi kokous, josta on tieto annettava sillä tavalla, kuin
kunnallisista kuulutuksista on määrätty, ellei perustavassa kokouksessa ole siitä toisin
päätetty.
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Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, niinkuin kunnanvaltuuston kokouksesta on säädetty;
ja kokouksessa osalliset ovat pöytäkirjaan merkittävät.
Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1996
93 § Kaavojen ja eräiden päätösten voimaantulo
Maakuntakaava tulee voimaan, kun päätöksestä on kuulutettu maakuntakaavan alueeseen
kuuluvissa kunnissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset niissä julkaistaan. Maakuntakaavan
voimaantulosta kuulutetaan kun päätös on saanut lainvoiman. Jos maankäyttö- ja
rakennuslain 201 §:n nojalla on määrätty kaava tulemaan voimaan ennen kuin päätös on
saanut lainvoiman, kuuluttaminen voidaan tehdä välittömästi määräyksen antamisen
jälkeen. Kuntien yhteisen oikeusvaikutteisen yleiskaavan voimaantulosta on voimassa, mitä
maakuntakaavan voimaantulosta säädetään.
Yleiskaava, asemakaava ja rakennusjärjestys tulevat voimaan, kun hyväksymispäätöksestä on
kuulutettu niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Kaavan tai
rakennusjärjestyksen voimaantulosta kuulutetaan, kun päätös on saanut lainvoiman. Jos
kunnanhallitus on maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla määrännyt kaavan osan
tulemaan voimaan ennen kuin hyväksymispäätös on saanut lainvoiman, kuuluttaminen
voidaan tehdä välittömästi määräyksen antamisen jälkeen. Tonttijako tulee voimaan, kun
hyväksymistä koskeva päätös on saanut lainvoiman.
Viranomaisten päättämät rakennuskiellot sekä maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n 3
momentissa tarkoitettu rakentamisrajoitus, 128 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu
toimenpiderajoitus sekä 177 §:n 5 momentissa tarkoitettu rakennuskielto ja
toimenpiderajoitus tulevat voimaan, kun niistä on kuulutettu niin kuin kunnalliset ilmoitukset
kunnassa julkaistaan.
Asemakaavan hyväksymisestä johtuva, maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentissa
tarkoitettu rakennuskielto ja siihen liittyvä 128 §:ssä tarkoitettu toimenpiderajoitus tulevat
voimaan hyväksymistä koskevalla päätöksellä.
Maantielaki 503/2005
27 § Vuorovaikutus
Yleis- ja tiesuunnitelmaa laadittaessa on kiinteistön omistajille ja muille asianosaisille sekä
niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa,
varattava mahdollisuus osallistua suunnitelman valmisteluun, arvioida suunnitelman
vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiassa.
Ennen suunnitelman hyväksymistä on 1 momentissa mainituille tahoille varattava tilaisuus
muistutuksen tekemiseen suunnitelmasta. Tässä tarkoituksessa tulee kunnan pitää yleis- ja
tiesuunnitelma yleisesti nähtävänä 30 päivän ajan. Muistutukset suunnitelmaa vastaan on
toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Kunnan tulee toimittaa
lausuntonsa nähtävillä olleesta suunnitelmasta ja sitä vastaan tehdyistä muistutuksista sekä
jätetyt muistutuskirjelmät tienpitoviranomaiselle. Suunnitelman nähtäväksi asettamisesta
sekä muistutusten tekemistavasta ja -ajasta on kunnan kuulutettava niin kuin kunnalliset
ilmoitukset asianomaisessa kunnassa julkaistaan. Tienpitoviranomaisen on lähetettävä
kirjallinen ilmoitus suunnitelman nähtäväksi asettamisesta sellaisille suunnitelman
vaikutusalueen kiinteistön omistajille tai haltijoille, joiden asuinpaikka on toisessa kunnassa
ja on asiakirjoissa mainittu tai muuten tunnettu.
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Muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet
osoitteensa, on ilmoitettava tienpitoviranomaisen perusteltu kannanotto esitettyyn
muistutukseen.
Tienpitoviranomaisen on pyydettävä suunnitelmasta lausunto niiltä maakunnan liitoilta ja
kunnilta, joiden alueelle suunnitelma sijoittuu tai joiden alueella suunnitelman vaikutukset
muutoin ilmenevät. Tienpitoviranomaisen on pyydettävä muulta viranomaiselta lausunto, jos
se on päätösharkinnassa tarpeen. Jos tienpitoviranomainen on muu kuin elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus, myös keskukselta on pyydettävä lausunto. (22.12.2009/1242) [HE
189/2009]
Jos yleisesti nähtävillä ollutta tiesuunnitelmaa on tarpeen muuttaa ja muutoksen vaikutukset
arvioidaan vähäisiksi, voidaan noudattaa yksinkertaisempaa menettelyä kuin 2–4
momentissa säädetään.
Tarkemmat säännökset vuorovaikutusmenettelystä annetaan valtioneuvoston asetuksella.
108 § Kuuluttaminen
Milloin tämän lain tai sen nojalla on julkaistava kuulutus, määräys, kielto tai muu asia
yleisesti tiedoksi eikä tiedoksi antamisen tavasta ole erikseen säädetty, tulee
tienpitoviranomaisen tiedottaa asiasta kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän ajan siten
kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Kuulutuksen julkaisemisesta on
ilmoitettava ainakin yhdessä toiminnan vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä,
jollei asian merkitys ole vähäinen tai ilmoittaminen ole muutoin ilmeisen tarpeetonta.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkipanosta,
mikä on kuulutuksessa ja ilmoituksessa todettava.
Ratalaki 110/2007
9 § Tutkimusoikeus
Kun radanpitäjä on päättänyt aloittaa yleis- tai ratasuunnitelman laatimisen, sillä on oikeus
tehdä tutkimustöitä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä. Tässä tarkoituksessa
saadaan tässä pykälässä tarkoitetulla kiinteistöllä suorittaa mittaus, maastoon
merkitseminen, kartoitus tai maaperän tutkimus taikka muu valmistava toimenpide.
Tutkimustyössä ei toisen oikeuteen saa puuttua enempää kuin tutkimuksen tuloksen
saavuttamiseksi on välttämätöntä eikä omistajalle tai oikeudenhaltijalle saa aiheuttaa
tarpeetonta häiriötä.
Suunnitelman laatimisesta sekä siihen liittyvien tutkimusten aloittamisesta on ilmoitettava
kunnalle sekä kuuluttamalla tai muulla sopivaksi katsottavalla tavalla 22 §:n 1 momentissa
mainituille henkilöille ja näillä on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä
asiasta.
18 § Tasoristeysten poistaminen
Tie- ja rautatieliikenteen turvallisuuden parantamiseksi ja rautatieliikenteen tehostamiseksi
voidaan ratasuunnitelmassa osoittaa tasoristeys poistettavaksi tai tasoristeyksiä
järjesteltäviksi sekä osoittaa tasoristeykselle käyttörajoituksia tai tasoristeysten
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turvallisuuteen liittyviä järjestelmiä ja laitteita. Jos ratasuunnitelmassa osoitetaan tasoristeys
poistettavaksi, on uuden kulkuyhteyden järjestäminen osoitettava ratasuunnitelmassa.
Radanpitäjä tekee tarvittavan uuden tien ja tasoristeyksen tai hankkii oikeuden ennestään
olevaan tiehen.
Radanpitäjä voi poistaa ratasuunnitelmassa poistettavaksi osoitetun yksityisen tien
tasoristeyksen, kun hyväksytty ja suunnitelman mukainen korvaava kulkuyhteys on
järjestetty.
Radanpitäjä poistaa asemakaavan vastaisen tasoristeyksen, kun hyväksytty korvaava
kulkuyhteys on rakennettu ja kadunpitopäätös tehty. Jos kyseistä tasoristeystä käytetään
yleisesti liikenteeseen, tulee radanpitäjän ilmoittaa tasoristeyksen poistamisesta etukäteen
kuuluttamalla.
Jos yksityisen tien tasoristeyksen käytöstä aiheutuu välitöntä vaaraa tie- tai
rautatieliikenteen turvallisuudelle, radanpitäjä voi päätöksellään määrätä tienpitäjän
tekemään tasoristeykseen tai sille johtavalle tienosalle vaaran välttämiseksi tarpeelliset
muutokset taikka määrätä tasoristeys suljettavaksi, poistettavaksi tai siirrettäväksi taikka
määrätä rajoituksia tasoristeyksen ajoneuvoliikenteelle. Radanpitäjän tulee ilmoittaa tässä
momentissa tarkoitetusta muutoksesta hyvissä ajoin etukäteen tienpitäjälle. Jos tämä
laiminlyö päätöksessä määrätyt velvoitteensa, radanpitäjä voi suorittaa tai teettää tarvittavat
toimenpiteet tienpitäjän kustannuksella sekä tieliikennelain (267/1981) 51 §:n 2 momentin
estämättä asettaa tielle tasoristeyksen liikennettä rajoittavan liikenteen ohjauslaitteen.
Tasoristeyksen muutoksesta, siirtämisestä tai poistamisesta johtuvat tarpeelliset korvaavat
kulkuyhteydet järjestetään ja niitä koskevat korvausasiat käsitellään yksityistietoimituksessa,
jota radanpitäjän on haettava päätöksen annettuaan.
22 § Vuorovaikutus
Yleis- ja ratasuunnitelmaa laadittaessa on kiinteistön omistajille ja muille asianosaisille sekä
niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa,
varattava mahdollisuus osallistua suunnitelman valmisteluun, arvioida suunnitelman
vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiassa.
Ennen suunnitelman hyväksymistä on 1 momentissa mainituille tahoille varattava tilaisuus
muistutuksen tekemiseen suunnitelmasta. Tässä tarkoituksessa kunnan tulee pitää yleis- ja
ratasuunnitelma yleisesti nähtävänä 30 päivän ajan. Muistutukset suunnitelmaa vastaan on
toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Kunnan tulee toimittaa
lausuntonsa nähtävillä olleesta suunnitelmasta ja sitä vastaan tehdyistä muistutuksista sekä
jätetyt muistutuskirjelmät radanpitäjälle. Suunnitelman nähtäväksi asettamisesta sekä
muistutusten tekemistavasta ja -ajasta on kunnan kuulutettava niin kuin kunnalliset
ilmoitukset asianomaisessa kunnassa julkaistaan. Ilmoitus on aina julkaistava vähintään
yhdessä vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Radanpitäjän on lähetettävä
kirjallinen ilmoitus suunnitelman nähtäväksi asettamisesta sellaisille suunnitelman
vaikutusalueen kiinteistön omistajille ja haltijoille, joiden asuinpaikka on toisessa kunnassa ja
jotka on asiakirjoissa mainittu tai muuten tunnettu.
Radanpitäjä ilmoittaa perustellun kannanottonsa esitettyihin muistutuksiin niille
muistutuksentekijöille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet
osoitteensa.
Radanpitäjän on pyydettävä yleis- ja ratasuunnitelmasta lausunto niiltä elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksilta, maakunnan liitoilta ja kunnilta, joiden alueelle suunnitelma sijoittuu
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ja joiden alueella suunnitelman vaikutukset muutoin ilmenevät. Radanpitäjän tulee pyytää
muulta viranomaiselta lausunto, jos se on päätösharkinnassa tarpeen.
Jos yleisesti nähtävillä ollutta ratasuunnitelmaa on tarpeen muuttaa ja muutoksen
vaikutukset arvioidaan vähäisiksi, voidaan noudattaa yksinkertaisempaa menettelyä kuin 2–4
momentissa säädetään.
Tarkemmat säännökset vuorovaikutusmenettelystä annetaan valtioneuvoston asetuksella.
42 § Kasvillisuuden ja luonnonesteiden poistamista koskeva menettely
Ennen kuin radanpitäjä ryhtyy poistamaan 37 §:n 2 momentissa ja 38 §:n 2 momentissa
tarkoitettua kasvillisuutta tai jälkimmäisessä lainkohdassa tarkoitettuja luonnonesteitä, siitä
tulee ilmoittaa asianomaisen kiinteistön omistajalle tai haltijalle taikka kuuluttaa siitä hyvissä
ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. Kiinteistön omistaja tai haltija voi halutessaan itse
huolehtia toimenpiteistä radanpitäjän osoituksen mukaan
95 § Kuuluttaminen
Milloin tämän lain nojalla on julkaistava kuulutus, määräys, kielto tai muu asia yleisesti
tiedoksi eikä tiedoksi antamisen tavasta ole erikseen säädetty, on asiasta tiedotettava
kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän ajan siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa
julkaistaan. Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettava ainakin yhdessä toiminnan
vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä, jollei asian merkitys ole vähäinen tai
ilmoittaminen ole muutoin ilmeisen tarpeetonta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen
seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkipanosta, mikä on kuulutuksessa ja ilmoituksessa
todettava.
Ulkoilulaki 606/1973
4§
Ulkoilureittisuunnitelman vahvistaa se elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka
toimialueella ulkoilureitti tai suurin osa siitä on. Ennen suunnitelman vahvistamista on niille,
joiden oikeutta tai etua suunnitelma koskee, varattava tilaisuus muistutusten tekemiseen
suunnitelman johdosta.
Kunnan on 1 momentissa säädetyssä tarkoituksessa pidettävä suunnitelma nähtävänä 14
päivän aikana. Muistutukset suunnitelmaa vastaan on elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle osoitettuina toimitettava asianomaiselle kunnalliselle viranomaiselle
30 päivän kuluessa suunnitelman nähtävänä olon päättymisestä lukien. Suunnitelman
nähtäväksi asettamisesta sekä muistutusten tekemistavasta ja -ajasta on kunnan
kustannuksellaan kuulutettava siinä järjestyksessä kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa
saatetaan tiedoksi. Lisäksi on, jos se hankaluudetta voi tapahtua, suunnitelman nähtäväksi
panemisesta erikseen ilmoitettava maanomistajille ja poronhoitoalueella paikalliselle
paliskunnalle, joiden alueen kautta reitti tulisi kulkemaan.
Kunnan on toimitettava jätetyt muistutuskirjelmät omine lausuntoineen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukselle.
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Vaalilaki 714/1998
34 § Asiakirjojen jättämisestä määrääminen ja kuuluttaminen
Ehdokashakemukset käsittelevä viranomainen määrää viimeistään 55. päivänä ennen
presidentinvaalin vaalipäivää ja 48. päivänä ennen muiden vaalien vaalipäivää pidettävässä
kokouksessaan, kenelle, minä päivinä ja kellonaikoina sekä missä sille tarkoitetut
ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on annettava.
Määräyksestä on laadittava kuulutus, joka on annettava tiedoksi puolueiden ilmoittamille
vaaliasiamiehille ja pantava nähtäväksi viranomaisen kokoushuoneistossa sekä julkaistava
kuntavaaleissa sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi ja muissa vaaleissa
virallisessa lehdessä.
49 § Ennakkoäänestyksestä tiedottaminen
Kunnan keskusvaalilautakunnan on tiedotettava kunnan alueella olevista kotimaan yleisistä
ennakkoäänestyspaikoista ja äänestysajoista niissä sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset
saatetaan tiedoksi.
Vaalitoimitsijoiden ja vaalitoimikunnan on huolehdittava siitä, että äänestysajoista ja
ennakkoäänestyksen tarkemmasta järjestelystä tiedotetaan ennakkoäänestyspaikalla
julkipantavin kuulutuksin ja tarvittaessa muullakin sopivalla tavalla.
Oikeusministeriön on riittävällä ja sopivalla tavalla tiedotettava yleisistä
ennakkoäänestyspaikoista ja äänestysajoista niissä.
95 § Kuntavaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen
Kunnan keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalien tuloksen 3. päivänä vaalipäivän jälkeen
viimeistään kello 18 aloitettavassa kokouksessaan.
Kunnan keskusvaalilautakunnan on viipymättä:
1) julkaistava vaalien tulos laittamalla sen sisältävä pöytäkirja valitusosoituksineen kunnan
julkisten kuulutusten ilmoitustaululle seitsemän päivän ajaksi;
2) annettava luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään valtuustolle ja
tiedotettava siitä sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset kunnassa saatetaan tiedoksi; sekä
3) annettava tieto vaalien tuloksesta oikeusministeriölle sen määräämällä tavalla.
104 § Päätöksen tiedoksianto
Eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa hallinto-oikeuden päätöksestä on annettava
tieto valittajalle, asianomaiselle vaalipiirilautakunnalle, puolueiden ja yhteislistojen
vaaliasiamiehille sekä oikeusministeriölle. Lisäksi päätöksestä on viipymättä kuulutettava
yleisradiotoimintaa harjoittavan laitoksen lähetyksessä, jos päätöksellä on määrätty vaalien
tulos oikaistavaksi tai vaalit uusittaviksi.
Kuntavaaleissa hallinto-oikeuden päätöksestä on annettava tieto valittajalle,
kunnanhallitukselle ja kunnan keskusvaalilautakunnalle, puolueiden ja yhteislistojen
vaaliasiamiehille sekä, jos päätöksellä on määrätty vaalien tulos oikaistavaksi tai vaalit
uusittaviksi, oikeusministeriölle. Kunnan keskusvaalilautakunnan on saatettava hallinto-
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oikeuden päätös viipymättä tiedoksi myös kunnan jäsenille asettamalla päätös seitsemän
päivän ajaksi nähtäväksi kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle.
105 § Jatkovalitus
Hallinto-oikeuden päätöksestä saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän
kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.
Jos päätöksellä on määrätty vaalien tulos oikaistavaksi tai vaalit uusittaviksi, valitusoikeus on
101 §:ssä mainituilla sekä kuntavaaleissa myös kunnanhallituksella. Niiden, jotka eivät ole
saaneet päätöstä erikseen tiedoksi, katsotaan saaneen päätöksestä tiedon silloin, kun
päätöksestä ensimmäistä kertaa kuulutettiin yleisradiotoimintaa harjoittavan laitoksen
lähetyksessä tai kun päätös asetettiin nähtäväksi kunnan julkisten kuulutusten
ilmoitustaululle.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi antamiseen ja kuuluttamiseen
sovelletaan, mitä hallinto-oikeuden päätöksestä 104 §:ssä säädetään.
145 § Valittavien valtuutettujen määrästä kuuluttaminen
Kunnan keskusvaalilautakunnan on kuulutettava, montako valtuutettua kunnassa valitaan.
Kuulutus on viipymättä julkaistava sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi ja
pantava nähtäväksi keskusvaalilautakunnan kokoushuoneistossa. Kuulutus voidaan antaa 34
§:n 2 momentissa tarkoitetun kuulutuksen yhteydessä.
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4. MUU JULKISIIN KUULUTUKSIIN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ
Järjestyslaki 612/2003
6 § Mainostaminen ja kuulutukset
Yleistä järjestystä tai turvallisuutta vaarantavan häikäisevän tai harhauttavan valon taikka
liikenteenohjauslaitetta muistuttavan tai muuten turvallisuutta vaarantavan mainoksen
käyttäminen on kielletty. Tällaisen valon tai mainoksen käyttäjän on poliisin kehotuksesta
viipymättä poistettava valo tai mainos.
Viranomaisen yleisesti nähtäville asettaman julkisen kuulutuksen tai tiedonannon luvaton
poistaminen tai turmeleminen on kielletty.
Kielilaki 423/2003
32 § Viranomaisten tiedottaminen
Valtion ja kunnallisen viranomaisen yleisölle suunnatussa tiedottamisessa on kaksikielisessä
kunnassa käytettävä suomen ja ruotsin kieltä. Asianomaisen ministeriön on huolehdittava
siitä, että yksilön hengen, terveyden ja turvallisuuden sekä omaisuuden ja ympäristön
kannalta oleellinen tieto annetaan koko maassa molemmilla kansalliskielillä.
Kaksikielisen viranomaisen ilmoitukset, kuulutukset ja julkipanot sekä muut yleisölle
annettavat tiedotteet tulee antaa suomen ja ruotsin kielellä.
Viranomaisten laatimien selvitysten, päätösten tai muiden vastaavien tekstien julkaiseminen
ei velvoita kääntämään niitä sellaisinaan. Viranomaisen tulee kuitenkin huolehtia sekä
suomen- että ruotsinkielisen väestön tiedonsaantitarpeista
Saamen kielilaki 1086/2003
8 § Viranomaisten tiedottaminen
Viranomaisten on yleisölle suunnatussa tiedottamisessa käytettävä myös saamen kieltä.
Viranomaisen ilmoitukset, kuulutukset ja julkipanot sekä muut yleisölle annettavat
tiedotteet sekä opasteet ja yleisön käytettäviksi tarkoitetut lomakkeet täyttöohjeineen on
saamelaisten kotiseutualueella laadittava ja annettava myös saamen kielellä.
Käräjäoikeuden, tuomarin, kihlakunnanviraston tai sen osaston tai kihlakunnan erillisen
viraston taikka niiden virkamiehen viran puolesta antamat kuulutukset ja tiedonannot
yksityisen oikeutta koskevissa asioissa voidaan kuitenkin harkinnan mukaan antaa
yksinomaan suomen kielellä, jos saamen kielen käyttäminen olisi ilmeisen tarpeetonta.
Muissa kuin 2 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa valtion viranomaisissa on 1 momentissa
tarkoitetut ilmoitukset, kuulutukset, julkipanot ja tiedotteet sekä lomakkeet täyttöohjeineen
laadittava ja annettava myös saamen kielellä, milloin ne pääosin koskevat saamelaisia tai
milloin siihen muuten on erityistä syytä.
Vaaleja ja kansanäänestyksiä varten laadittavia ilmoituskortteja ei laadita saamen kielellä
lukuun ottamatta saamelaiskäräjistä annetun lain 24 §:ssä tarkoitettuja ilmoituskortteja.

