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Arviomuistio julkisista kuulutuksista annetun lain (34/1925) 
uudistamistarpeista

Lausuntopyynnön kysymykset

1. Tähän voitte halutessanne kirjoittaa saatteen lausunnollenne tai yleisiä kommentteja arviomuistiosta

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä ei ole huomautettavaa oikeusministeriön muistiosta. Lakia julkisista 
kuulutuksista voidaan muuttaa tarpeen mukaan tai se voidaan kumota. Saattaisi kuitenkin olla 
kansalaisten näkökulmasta tarpeellista, että edelleen olisi säädetty yhdenmukaisesta 
kuuluttamisesta helposti tavoitettavassa toimipisteessä. Hallintolain mukainen viranomaisen 
ilmoitustaulu ei välttämättä tavoita kaikkia vielä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan lainsäädännössä julkisista kuulutuksista annettuun 
lakiin viitataan vain muinaismuistolaissa. Opetus- ja kulttuuriministeriössä on vireillä 
muinaismuistolain muutos, jossa edelleen viitattaisiin lakiin julkisista kuulutuksista. Viittaus voidaan 
muuttaa, mutta muutoksella on taloudellisia vaikutuksia, kun tiedoksiantoon joudutaan luomaan 
uusi järjestelmä.

Lausunto talletetaan opetus- ja kulttuuriministeriössä ja liitetään lausuntopyyntöjärjestelmään

tekstinä.

2. Arviomuistiossa katsotaan, että laki julkisista kuulutuksista sekä asetus julkisista kuulutuksista annetun 
lain soveltamisesta tulisi kumota vanhentuneena.

-

Mahdolliset lisäkommenttinne:

-

3. Arviomuistiossa todetaan, että kuntien ja maakuntien kuulutusten osalta erityislainsäädännön 
viittaukset kuulutuslakiin olisi mahdollista muuttaa viittauksiksi kuntalakiin ja maakuntalakiin. Miltä osin 
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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?

-

8. Onko teillä lausuttavaa arviomuistiossa esitettyihin kuuluttamiseen liittyviin tietosuoja- ja 
julkisuusnäkökohtiin?

-

9. Onko teillä muuta lausuttavaa arviomuistioon liittyen?

-
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