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Pormestari piifitti antaa oikeusministeridlle seuraavan lausunnon. Vd-
liotsikot perustuvat lausu ntopyynn6ssd esitettyih in kysymyksiin.

1. Saate ja yleiset kommentit

Helsing in kaupu n ki kannattaa julkisista kuuluiuksista an netu n lainstidi-
ddnn6n uudistamista. Julkisia kuulutuksia koskeva lainsditiddintO on t
vanhentunutta ja epdselvdd. Lakija asetus julkisista kuulutuksista (kuu-
lutuslaki, kuulutusasetus) on annettu toisenlaisissa viestinndllisissd olo- I
suhteissa, eivditkii ne sisdlld endd tarkoituksenmukaisia sddnn6ksid tie- '
doksiantojen ja viestin ndn toteuttam iseksi tehokkaasti, Ku ul uttam isen
siirtdminen yleiseen tietoverkkoon edistdd tosiasiallista tiedoksisaantia
ja tehostaa viranomaisten toimintaa.

Kuulutussddnndkset ja viittaukset kuulutusmenettelyyn erityislaeissa tu- I
lisi samassa yhteydeisti yhteniiistdd, koska sittinteiy on hajanaista se- I
kti kiisitteet ja terminologia (kuulutus, ilmoitus, julkipano, tiedoksianto) 5

epdselvdd ja epiiyhteniiistdi. Lainsii€idiinn6ssd tulisi selkedsti erotella,
mil loi n kysymys on vaikutusmahdollisuuksien varaam iseen liittyviistfi
kuulutusmenettelystd ja milloin tehdyn tai tehtdvdin piitit6ksen tiedok-
siantam iseen li ittyviistii menettelystd.

2. Julkisista kuulutuksista annetun lain ja asetuksen kumoaminen

Helsingin kaupunki kannattaa julkisista kuulutuksista annetun lain ja
asetuksen kumoamista. Kuitenkin yleiset kuulutusmenettelyd koskevat
sddn n6kset tu I isi sisdillyttEiii hall intolaki in erilld6n erityislakien ku ul utus-
ten sistiltOd koskevasta sdidntelystd.

3. Kuntien ja maakuntien kuulutukset
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Arviomuistiossa todetaan, ettd kuntien ja maakuntien kuulutusten osal-
ta erityislainsddddnndn viittaukset kuulutuslakiin olisi mahdollista muut-
taa viittauksiksi kuntalakiin ja maakuntalakiin. Trilloin valtion viranomai-
sia koskevat kuulutussfidnn0kset voitaisiin liittaa erityislakeihin tai hal-
lintolakiin. T*imii on mahdollista ja parannus nykytilaan. Vield perustel-
lumpaa kuitenkin olisi luopua erottelusta kunnan ja valtion kuulutuksiin.

Nykyisen kuulutuslain m ukaan ku nnan on yll;ipidetttivai i lmoitustaulua.
Valtionkin viranomaisten kuul uttam inen kunnan ilmoitustau I u lla perus-
tunee siihen, ettd on katsottu siellii toteutetun kuulutuksen saavuttavan
yleisdn tehokkaimmin; paikallisia ilmoitustauluja on ollut enemmdn ja
ne ovat olleet ldhempAnd kansalaista. Nyky-yhteiskunnassa ku nnankin
ilmoitustaulu on tiedottamisen vdlineeni merkitykseton. Kuuluttamisen
siirtyessti yleiseen tietoverkkoon ei ole siis perusteltua kytked valtion vi-
ranomaisen kuuluttam ista kuntaan, m utta toisaalta kun nankaan eri vi-
ranomaisia koskevien erityislakien kuulutussddnndksid ei tarvitsisi
muuttaa viittaukseksi kuntalakiin.

Kunnan ja valtion viranomaisten kuuluttamisen menettelyn tulisi olla sa-
manlaista. Esikuvana tdstd ovat kuntalain (41012015) sddnndkset kuu-
luttamisesta yleisessd tietoverkossa. Mikiili erityislaeissa valtion ja kun-
tien viranomaisten ku ulutukset siirtyveit yleiseen tietoverkkoon, tu Iisi
kuulutusmenettelystii sddtiiti vain yhdessd laissa, johon sekd kuntalais-
sa, mahdollisessa maakuntalaissa etttt erityislaeissa olisi viittaukset.

Kuuluffaminen tulisi toteuttaa kunkin viranomaisen omin resurssein vi-
ranomaisen omalla verkkosivulla. Tdll6in olisi menettelyn kannalta mer-
kityksetdntd, minkd viranomaisen tai mihin erityislakiin perustuvasta
kuulutuksesta olisi kysymys. Kunnan pddtOsasiakirjojen yleisestd ndh-
t€iviintipidosta voitaisi i n edel leen siidtdd ku ntal a issa, koska kyseessd
on vain kuntaa koskeva sddntely, joka perustuu kunnan jdsenen laa-
jaan muutoksenhakuoikeuteen.

4. Erityislainsddddnn0n suhde hallintolain mukaisiin vaikuttamismahdollisuuksien
varaam iseen ja yleistiedoksiantoon

Kuulutuslainsddddnn6n uudistuksen tavoitteena tulisi olla my6s hallin-
nollinen selkeys, joka saavutetaan yhtendistiimdlldi ja jaottelemalla uu-
delleen eri puolilla oikeusjiirjestystii olevia kuulutussd€inndksiii. Voi-
massa olevassa lainsddiddnn6ssd sisdltd ja menettelyt ovat usein se-
kaisin erityislaeissa ja kuulutuslaissa sekd kdsitteistd ja terminologia
epiijohdonmukaista.

Erityislainsddddnn6ssd tulisi jatkossa sddtdd siitd, m issd tilanteessa ja
m inkA sisdlt6isend kuu I uttaminen ku lloisenkin asian kannalta tarkoituk-
sem ukaisesti tehdii€in. Yleissddn n6ksi in puolestaan ki rjattaisii n, m illd
tavalla kuuluttaminen toteutetaan. Titlldin olisi erierityislaeissa mahdol-
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lista ottaa huomioon erilaisten asioiden tarpeet kuuluttamisen suhteen,
mutta menettely olisi yhten€iisesti vain kerran siitidetty yleislaissa.

Vaikuttamismahdollisuuksien varaamista koskevasiidintelyontietyllti E

tavalla edellii tarkoitettu erityissddnnos, koska siind kfisitelld#in tilannet- I
ta, jossa tulee ryhtya kuulutusmenettelyyn, jolleijo jossain erityislaissa ."
oletarkempaasddntelydvuorovaikutuksentoteuttamisestaasioiden A

valmistelussa ja selvittdmisessd. Yleistiedoksianto taas on pddt6ksen E

tiedoksiantokeino. Vaikka menettelyj€i yhtentiistettdisiinkin, tulisi eri H

asiat myds kdsitteellisesti pit€iii erillddn. e

:
5. Kuulutusmenettely erityislaissa vaiyleislaissa i

s
Edellfl esitetyllii tavalla perustelluinta olisi sdiitdd menettelyst€i yleis- E

laissa, johon muualla lainsd€idtinn6ssd olisi viittaus. Luontevimmin tti- E

hiin sopisi hallintolaki i
;

6. Kuulutusmenettelyn sisitlt6 yleislaissa 
$

Edellii esitetyllii tavalla menettelysddinn6ksissti tulisi sddtdd, miten kuu-
luttaminen toteutettaisiin yleisessd tietoverkossa nykyisen kuntalain il- E

moitnssddnn6ksen tapaat; Koskatietoverkossa julkaiseminen on ny- F

kyisiin menetelmiin verrattuna tosiasiallisen tiedonsaannin kannalta yli- o

voimainen, voitaisiin lisaksi luopua monista nykyistd kuulutuslakia tdy- 5

dentdvistd erityissddn n0ksistd.

7. Hallinnonalan erityissd€intely :

EdellEi esitetyllii tavalla nykyisistd kuulutuslakia tiiydentiivistd erityis-
sddnndksistd voitaisiin luopua, koska ndmd tdydennykset liittyv€it
useimm iten ku u I uttam isen tehokkuuden lisddm iseen, m ikd tietoverkko-
kuulutukseen siirryttdessd tulee tarpeettomaksi.

8. Tietosuoja ja julkisuus

Tietosuojaa ja julkisuutta koskevat kysymykset tulee tarkastella samas-
sa yhteydessd, kun annetaan EU:n tietosuoja-asetukseen perustuva
kansallinen lainsddddnt6. Nykyisen kuntalai n henki ldtietosddntely ku u-
lutusten yhteydessd ei ole henkildtietojen suojan kannalta t€iysin opti-
maalinen. Tarkasteltavaksi voitaisii n ottaa vaihtoehto, jossa m itii€in
henkil6tietoja ei julkaistaisi yleisessd tietoverkossa, vaan tiiydelliset
ku u lutukset ja ptidtdkset olisivat saatavissa viranomaiselta erikseen.
Tatmd parantaisi tietosuojaa, m utta tietoverkkokuu luttam isen tehokku u-
desta ei tarvitsisijuuri tinkiri.

9. Yhteenveto
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Esittelijd

Lisitiedot

Muutoksenhaku

Otteet

Helsingin kaupunki katsoo, ettd kuuluttaminen tulisi siirtdd yleiseen tie-
toverkkoo n. Yleiset ku u I uttam ista koskevat menettelysA€in nOkset voitai-
siin kirjata hallintolakiin. Tfill6in eitarvittaisi muiden lakien menettelyd
koskevia sddnndksid tai kunnan ja valtion kuulutusten erottelua. Kiisit-
teistd ja terminologia tulisi selkeyttdd ja yhtendistaici.

vs. kansliapdallikko
Marja-Leena Rinkineva

Antti Peltonen, hallintopddllikko, puhelin: 310 36018
a ntti. pe lto nen (a)hel. fi

M u utoksen h aku kielto, valm istel u ta i ttiytti nt66n pa no

Ote
Oikeusministeri6

P0ytdki rja note on la hetetty asian osais elle 1 0.7 .201 7 .
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