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Oikeusministeriö 
 
 
 
 
 
 
Lausuntopyyntö OM8/41/2017 
 
Sisäministeriön lausunto; HE julkisista kuulutuksista annetun lain kumoa-
miseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

Oikeusministeriö on pyytänyt sisäministeriön lausuntoa luonnoksesta hallituksen esi-
tykseksi julkisista kuulutuksista annetun lain kumoamiseksi sekä eräiksi siihen liitty-
viksi laeiksi. 

Esityksen tavoitteena on ajantasaistaa julkisista kuulutuksia koskevat menettelysään-
nökset. Kumoamalla vuodelta 1925 oleva kuulutuslaki viranomaisen fyysisellä ilmoi-
tustaululla kuuluttamisesta siirryttäisiin yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkko-
sivulla kuuluttamiseen.  

Sisäministeriö pitää esitystä kannatettavana. Yhteiskunnallinen muutos ja nopea säh-
köisen tiedonvälityksen ja -toimintaympäristön kehittyminen mahdollistaa ja edellyttää 
viranomaistoiminnassa nykyaikaisten tiedonvälityskanavien käyttöä. Samalla aktivoi-
daan viranomaiset tuottamaan tietoa ja palveluja kansalaisille sähköisessä muodos-
sa.  

Tässä yhteydessä sisäministeriö nostaa esille sen, millä tavalla varmistetaan se, että 
niilläkin ihmisillä, joilla ei ole käytettävissä sähköisiä palveluita tai jotka eivät osaa 
käyttää niitä, olisi jollain muulla tavoin saada tietoa sellaisista asiakirjoista, jotka vi-
ranomaisen on lainsäädännön nojalla tuotava julki. Lisäksi sisäministeriö toteaa, että 
luonnoksessa hallituksen esitykseksi ei nähtävästi ole käsitelty millään tavoin edellä 
mainittua tekijää esityksen vaikutusarvioinneissa, mitä voidaan pitää vakavana puut-
teena.  

Lisäksi sisäministeriö lausuu poliisitoimen osalta erityisesti seuraavaa: 

Poliisitoimessa käytetään julkisia kuulutuksia etsimällä omistajia muun muassa polii-
sin hallussa olevalle omaisuudelle. Tällaista isännätöntä omaisuutta poliisille toimite-
taan löytötavarana ja sitä jää poliisin haltuun esimerkiksi rikostutkinnan yhteydessä. 
Pakkokeinolain (806/2011) 7 luvun 23 § 4 momentissa on todettu, että palautettavan 
esineen, omaisuuden tai asiakirjan omistaja tai muu henkilö, jolla on siihen oikeus, ei 
ole poliisin tiedossa, poliisin on selvitettävä kysymystä mahdollisuuksien mukaan. 
Tarvittaessa on käytettävä julkista kuulutusta. Omaisuutta, jolle ei ole löytynyt omista-
jaa ja jota ei ole voitu palauttaa, myydään julkisilla huutokaupoilla. 

Poliisissa sähköinen kuuluttaminen omaisuuslistauksilla ei välttämättä tuo suurta 
muutosta tiedon sisältöön verrattuna nykyiseen käytäntöön. Valokuvien käyttö ainakin  
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arvokkaampien esineiden osalta todennäköisesti voisi tuottaa kuulutuksen yhteydes-
sä paremman tuloksen. Kuulutusmenettelyn uudistaminen tulee aktivoimaan ihmisiä, 
jolloin mahdollisiin yhteydenottoihin on kyettävä reagoimaan. Muutos tulee edellyttä-
mään poliisin osalta sisäistä ohjeistusta. 

 

 

vt. Kansliapäällikkö Esko Koskinen 

 

Erityisasiantuntija Hanne Huvila 

 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministeriö 
09.03.2018 klo 09:21. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta. 

 

 

Tiedoksi Sisäministeri Mykkänen 
Erityisavustaja Andersson-Bohren 
Poliisitarkastaja Tuovinen 

 
 
 
 


