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Maanmittauslaitos

Lausunto

31.07.2017

Asia:  OM 8/41/2017

Arviomuistio julkisista kuulutuksista annetun lain (34/1925) 
uudistamistarpeista

Lausuntopyynnön kysymykset

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

Maanmittauslaitos viittaa 28.7.2017 päivättyyn erilliseen lausuntoon. 

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

Kannatan yllä esitettyä

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?

Hallintolain 62 §:ää olisi muutettava. 

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

Kuulutuksista virallisessa lehdessä ja sanomalehdessä tulisi 2020-luvulla vähitellen luopua ja siirtyä 
”internet -kuuluttamiseen” eli perustaa sähköinen ilmoitustaulu valtiolle (ja kunnille ym.) 

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?
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Kuuluttaminen on MML:n toimialalla poikkeus, joten erityislainsäädännössä voidaan säätää, milloin 
on kuulutettava (esim. meluhaittakorvauksia käsittelyssä maantietoimituksessa jne.)

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

Yleistiedoksiantoa koskevassa 62 §:ssä, johon on viittauksia mm. lunastuslaissa ja maantielaissa (ks. 
tarkemmin MML:n lausunto 28.7.2017)

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?

Hallintolain 62 §:ään on viittaus ainakin lunastuslaissa ja maantielaissa. Ns. enklaavilaki tai erillisten 
vesijättöjen lakkautuslaki ovat merkityksellisiä vain rajoitetun ajan. Kuulutuslainhuutoja koskee 
maakaari ja siellä on viittaus hallintolain 62 §:ään.

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

Ks. MML:n lausunto 28.7.2017.

9. Onko teillä muuta lausuttavaa arviomuistioon liittyen?

Pidämme arviomuistiota asianmukaisena. 

Solin Helena
Maanmittauslaitos - Keskushallinto / pääjohtajan sijaisena 
maanmittausneuvos Markku Markkula, oikeuspalvelujen 
vastuualuepäällikkö Maija-Liisa Niskala


