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Arviomuistio julkisista kuulutuksista annetun lain (34/1925)
uudistamistarpeista
Johdanto
Arviomuistiossa selvitetään julkisiin kuulutuksiin liittyvä nykyinen sääntelytilanne sekä
kartoitetaan, voitaisiinko laki julkisista kuulutuksista (34/1925) sekä asetus julkisista
kuulutuksista annetun lain soveltamisesta (36/1925) kumota ja korvata itsenäisillä
säännöksillä yleislaissa tai erityislainsäädännössä vai tarvitaanko jatkossa edelleenkin
yleislaki sääntelemään kuulutuksia. Kuulutuslaissa säädetään kuulutusmenettelystä eli
erilaisten hallinnollisten tiedonantojen saattamisesta yleisesti tiedoksi kuuluttamalla.
Kuulutuslain mukaan tiedoksi saattaminen tapahtuu kunnan tähän tarkoitukseen varatulla
ilmoitustaululla. Laki julkisista kuulutuksista on tullut voimaan vuonna 1925, eikä sitä tai sen
nojalla annettua asetusta ole tämän jälkeen muutettu. Kuulutuslaki onkin suurelta osin
vanhentunutta ja vain muodollisesti voimassaolevaa lainsäädäntöä.
Linkki arviomuistioon ja se liitteisiin on alla.

Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne julkisista kuulutuksista annetun lain
uudistamistarpeita koskevasta arviomuistiosta.
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun
lausuntopyyntöön 31.7.2017 mennessä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen
sähköpostitse tai postitse.
Ministeriöt voivat halutessaan pyytää lausuntoa omalta hallinnonalaltaan. Samalla
oikeusministeriö toteaa, että myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa
lausuntonsa.
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi oikeusministeriö pyytää, että lausunto
jaotellaan mahdollisuuksien mukaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden ja
kysymysten mukaisesti.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet ->
Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
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Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään maanantaina 31.7.2017.

Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antaa erityisasiantuntija Heini Färkkilä, puh. 029 515 0378, sähköposti
etunimi.sukunimi@om.fi
Lisätietoa lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta
lausuntopalvelu.om@om.fi.

Liitteet:
Arviomuistio julkisista kuulutuksista annetun lain uudistamistarpeista.pdf
Liite 1, Kooste kuulutuksiin liittyvästä lainsäädännöstä.pdf
Liite 2, Säännökset, jotka viittaavat kuulutuslakiin ja kuulutuksiin.pdf

Jakelu:
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Etelä-Savon ELY-keskus
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Helsingin hallinto-oikeus
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad
Hämeen ELY-keskus
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Inarin kunta
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Joensuun kaupunki
Jyväskylän kaupunki
Kaakkois-Suomi ELY-keskus
Kainuun ELY-keskus
Keski-Suomen ELY-keskus
Kolttien kyläkokous
Kuusamon kaupunki
Lapin ELY-keskus
Liikenne- ja viestintäministeriö
Liikennevirasto
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Maa- ja metsätalousministeriö
Maanmittauslaitos
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Oikeusministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Pirkanmaan ELY-keskus
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Porin kaupunki
Puolustusministeriö
Puolustusvoimat
Rahoitusvakausvirasto
Rovaniemen kaupunki
Saamelaiskäräjät
Sisäministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Sotkamon kunta
Suomen Kuntaliitto
Tietosuojavaltuutettu
Turun hallinto-oikeus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Työ- ja elinkeinoministeriö
Ulkoasiainministeriö
Uudenmaan ELY-keskus
Vaasan hallinto-oikeus
Vaasan kaupunki - Vasa stad
Valtioneuvoston kanslia
Valtiovarainministeriö
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Ympäristöministeriö
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Lausuntopyynnön kysymykset
1. Tähän voitte halutessanne kirjoittaa saatteen lausunnollenne tai yleisiä kommentteja
arviomuistiosta

2. Arviomuistiossa katsotaan, että laki julkisista kuulutuksista sekä asetus julkisista
kuulutuksista annetun lain soveltamisesta tulisi kumota vanhentuneena.
o Kannatan yllä esitettyä
o Vastustan yllä esitettyä
o En ota kantaa

Mahdolliset lisäkommenttinne:

3. Arviomuistiossa todetaan, että kuntien ja maakuntien kuulutusten osalta
erityislainsäädännön viittaukset kuulutuslakiin olisi mahdollista muuttaa viittauksiksi
kuntalakiin ja maakuntalakiin. Miltä osin arvioitte olevan edelleen tarvetta kuulutusmenettelyä
koskevalle sääntelylle, kun otetaan huomioon maakunta- ja aluehallintouudistuksen
tehtäväsiirrot sekä kuntalain ja maakuntalakiesityksen säännökset kuulutusmenettelystä?

4. Olisiko valtion ja muiden viranomaisten kuulutuksista mahdollista erityislainsäädännössä
joltain osin luopua ottaen huomioon hallintolain 41 § koskien vaikutusmahdollisuuksien
varaamista sekä 62 § yleistiedoksiannosta?

5. Mikäli katsotte, että edelleen on tarvetta kuulutusmenettelyä koskevalle säännökselle
(kuntalain ja maakuntalain lisäksi), tulisiko tästä käsityksenne mukaan säätää kussakin
erityislaissa, jossa kuulutusvelvollisuus perustetaan, vai yleislaissa?

6. Jos katsotte, että valtion viranomaisia ja muita viranomaisia koskevasta
kuulutusmenettelystä pitäisi säätää yleislaissa, kuten hallintolaissa, miltä osin
kuulutusmenettelystä olisi yleissäännöksessä tarpeen säätää?

7. Arviomuistion liitteisiin on listattu julkisista kuulutuksista annettuun lakiin suoraan viittaavat
säännökset sekä säännökset, joissa säädetään kuuluttamisesta kuulutuslain tarkoittamassa
merkityksessä ja ilmoitustauluilla tiedottamisesta. Liitteessä 1 säädökset on myös listattu
vastuuministeriöittäin. Erityislainsäädännössä on runsaasti säännöksiä, jotka poikkeavat
kuulutuslaista tai jotka ovat kuulutuslakia täydentäviä. Onko hallinnonalanne
erityislainsäädäntöä tarpeen tarkistaa tai arvioida, miltä osin täydentävälle tai poikkeavalle
sääntelylle on edelleen tarvetta?
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8. Onko teillä lausuttavaa arviomuistiossa esitettyihin kuuluttamiseen liittyviin tietosuoja- ja
julkisuusnäkökohtiin?

9. Onko teillä muuta lausuttavaa arviomuistioon liittyen?

Manninen Sami
Oikeusministeriö

Färkkilä Heini
Oikeusministeriö
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