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Hallituksen esitys Eduskunnalle tiedoksiantoa kunnalle koske
van lainsäädännön uudistamiseksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että haaste tai muu 
tiedoksiauto kunnalle toimitettaisiin pääsääntöi
sesti kunnanjohtajalle. Nykyisin tiedoksiauto on 
toimitettava kunnanhallituksen puheenjohtajal
le. Uuden kunnallislain voimaantulon jälkeen 
kunnanjohtaja soveltuu käytännössä kunnanhalli
tuksen puheenjohtajaa paremmin tiedoksiauto
jen vastaanottajaksi. 

Ehdotus toteutettaisiin muuttamalla tiedoksi
annosta hallintoasioissa annetun lain 13 §:ää ja 
oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 16 §:ää. Lain
muutokset on tarkoitus saattaa voimaan heti kun 
eduskunta on ne hyväksynyt. 

PERUSTELUT 

Tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun lain 
{232 1 66) 13 §:n mukaan tiedoksiauto kunnalle 
toimitetaan pääsääntöisesti kunnanhallituksen 
puheenjohtajalle. Oikeudenkäymiskaaren 11 lu
vun (362/60) 16 §:n 1 momenttiin sisältyy vas
taava säännös haasteen antamisesta tiedoksi. Ny
kyisen kunnallislain (953/76) 54 §:n 3 momentin 
mukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja on 
kaikissa kunnissa luottamushenkilö. Viimeksi 
mainitun lain 56 §:n 1 momentin mukaan kun
nassa on kunnanjohtajan virka, jonka haltijan 
tehtävänä on kunnanhallituksen alaisena johtaa 
kunnan hallintoa. 

Kunnanjohtaja soveltuu kunnanhallituksen 
puheenjohtajaa paremmin kunnalle toimitetta
vien tiedoksiautojen vastaanottajaksi, koska kun
nanjohtaja on viranhaltijana helpommin tavoitet
tavissa. Kunnanjohtaja voi myös nopeasti ryhtyä 
tiedoksiannosta mahdollisesti seuraaviin toimiin. 
Kunnallislain 58 §:n 5 momentin {388/81) mu
kaan kunnanjohtajalla on oikeus käyttää puhe
valtaa kunnanhallituksen puolesta. Tämän vuoksi 
ehdotetaan tiedoksiannosta hallintoasioissa anne
tun lain 13 § muutettavaksi siten, että tiedoksi
auto kunnalle olisi pääsääntöisesti toimitettava 
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kunnanjohtajalle. Samoin ehdotetaan oikeuden
käymiskaaren 11 luvun 16 §:n 1 monentti muu
tettavaksi niin, että kunnalle otettu haaste olisi 
pääsääntöisesti annettava tiedoksi kunnanjohta
jalle. 

Kunnallislain 15 3 §: n mukaisesti kunta voi 
saada lykkäystä kunnanjohtajan viran perustami
sesen. Virkaa ei olekaan perustettu aivan kaikkiin 
kuntiin. Sen vuoksi tiedoksiannosta hallintoasi
oissa annetussa laissa ja oikeudenkäymiskaaressa 
olisi näiden tilanteiden varalta säilytettävä mah
dollisuus toimittaa tiedoksiauto kunnanhallituk
sen puheenjohtajalle. 

Esitys perustuu sisäasiainministeriön oikeusmi
nisteriölle tekemään aloitteeseen. Oikeusministe
riön esitysluonnoksesta on kuultu kuntien kes
kusjärjestöjä. 

Esityksellä ei ole organisatorisia eikä taloudelli
sia vaikutuksia. Uudistus voisi tulla voimaan pian 
sen hyväksymisen jälkeen. Uusia säännöksiä so
vellettaisiin lakien voimaantulon jälkeen suoritet
taviin tiedoksiantoihin. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotukset: 
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1 . 
Laki 

tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun lain 13 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tiedoksiannosta hallintoasioissa 15 päivänä huhtikuu
ta 1966 annetun lain (232/66) 13 § näin kuuluvaksi: 

13 § 
Tiedoksianto kunnalle on to1m1tettava kun

nanjohtajalle tai, milloin kunnassa ei ole kun
nanjohtajan virkaa, kunnanhallituksen puheen
johtajalle taikka niissä asioissa, joissa kunnallisel
la lautakunnalla lain mukaan on itsenäinen toi
mivalta, tämän lautakunnan puheenjohtajalle. 
Tiedoksianto voidan toimittaa myös henkilölle, 

2. 

joka lain, asetuksen taikka ohje- tai johtosäännön 
nojalla on asetettu kunnanjohtajan tai puheen
johtajan ohella hänen puolestaan vastaan otta
maan tiedonantoja. 

Tämä laki tulee v01maan päivänä 
kuuta 198 . 

Laki 
oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 16 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 16 §:n 1 momentti 
sellaisena kuin se on 12 päivänä elokuuta 1960 annetussa laiss:J, (362/60) näin kuuluvaksi: 

16 § 
Kunnalle otettu haaste on annettava tiedoksi 

kunnanjohtajalle tai, milloin kunnassa ei ole 
kunnanjohtajan virkaa, kunnanhallituksen pu
heenjohtajalle taikka niissä asioissa, joissa kun
nallisella lautakunnalla lain mukaan on itsenäi
nan toimivalta, tämän lautakunnan puheenjoh
tajalle. Haaste voidaan antaa tiedoksi myös hen-
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kilölle, joka lain, asetuksen taikka ohje- tai 
johtosäännön nojalla on asetettu kunnanjohtajan 
tai puheenjohtajan ohella hänen puolestaan vas
taan ottamaan tiedonantoja. 

Tämä laki tulee v01maan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 
MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Kaarina Suonio 
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Liite 

1 . 
Laki 

tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun lain 13 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tiedoksiannosta hallintoasioissa 15 päivänä huhtikuu
ta 1966 annetun lain (232/66) 13 § näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

13 §. 
Tiedoksianto kunnalle on toimitettava kunnal

lishallituksen puheenjohtajalle taikka niissä asi
oissa, joissa kunnallisella lautakunnalla lain mu
kaan on itsenäinen toimivalta, tämän lautakun
nan puheenjohtajalle. Tiedoksianto voidaan toi
mittaa myös henkilölle, joka lain, asetuksen 
taikka ohje- tai johtosäännön nojalla on asetettu 
puheenjohtajan ohella hänen puolestaan vastaan 
ottamaan tiedoksiantoja. 

2. 

Ehdotus 

13 § 
Tiedoksianto kunnalle on toimitettava kun

nanjohtajalle tai, mzlloin kunnassa ei ole kun
nanjohtajan virkaa, kunnanhallituksen puheen
johtajalle taikka niissä asioissa, joissa kunnallisel
la lautakunnalla lain mukaan on itsenäinen toi
mivalta, tämän lautakunnan puheenjohtajalle. 
Tiedoksianto voidan toimittaa myös henkilölle, 
joka lain, asetuksen taikka ohje- tai johtosäännön 
nojalla on asetettu kunnanjohtajan tai puheen
johtajan ohella hänen puolestaan vastaan otta
maan tiedonantoja. 

Tämä laki tulee votmaan påi"vänä 
kuuta 198 . 

Laki 
oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 16 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 16 §:n 1 momentti 
sellaisena kuin se on 12 päivänä elokuuta 1960 annetussa laissa (362/60) näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

16 §. 
Kunnalle otettu haaste on annettava tiedoksi 

kunnallishallituksen puheenjohtajalle taikka niis
sä asioissa, joissa kunnallisella lautakunnalla lain 
mukaan on itsenäinen toimivalta, tämän lauta
kunnan puheenjohtajalle. Kunnallishallituksen 
tai lautakunnan puheenjohtajan sijasta voidaan 
haaste myös antaa tiedoksi henkilölle, joka lain, 
asetuksen taikka ohje- tai johtosäännön nojalla 
on asetettu puheenjohtajan ohella hänen puoles
taan vastaanottamaan tiedonantoja. 

Ehdotus 

16 § 
Kunnalle otettu haaste on annettava tiedoksi 

kunnanjohtajalle tai, mzlloin kunnassa ei ole 
kunnanjohtajan virkaa, kunnanhallituksen pu
heenjohtajalle taikka niissä asioissa, joissa kun
nallisella lautakunnalla lain mukaan on itsenäi
nan toimivalta, tämän lautakunnan puheenjoh
tajalle. Haaste voidaan antaa tiedoksi myös hen
kilölle, joka lain, asetuksen taikka ohje- tai 
johtosäännön nojalla on asetettu kunnanjohtajan 
tai puheenjohtajan ohella hänen puolestaan vas
taan ottamaan tiedonantoja. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




