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Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Lausunto

31.07.2017 KEHA/1526/2017 

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

Kuulutusmenettelyjen uudistaminen ja ajan tasalle saattaminen on tarpeen ja kannatettavaa. 
Kuulutusten siirtäminen tietoverkkoon edistänee käytännössä tosiasiallista tiedoksisaantia, mutta 
valmistelussa tulisi kuitenkin selvittää, miten voidaan turvata tiedoksisaanti myös niille, joilla ei eri 
syistä ole tosiasiallisesti mahdollisuutta nähdä tietoverkossa julkaistavia kuulutuksia. 

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?

Kuulutusvelvollisuuksia olisi jatkossa kuntien ja maakuntien lisäksi myös muilla viranomaisille kuten 
mahdollisella LUOVA-virastolla. Kuulutusmenettelyä koskevan sääntelyn kokoaminen 
yleissäännökseen olisi perusteltua.

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

Hallintolain 41 ja 62 §:t eivät riittävässä määrin turvaa kuuluttamismenettelyn tavoitteita. 
Erityislainsäädännössä tulisi jatkossakin säätää missä tilanteissa kuulutuksia julkaistaan. 
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Erityislainsäädännössä tulisi myös säätää tilanteista, joissa esim. verkossa julkaisemista ei yksistään 
pidettäisi riittävänä menettelynä.

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?

Kuulutusmenettelystä tulisi säätää kaikkia viranomaisia koskien yleislaissa. Myöskään kuntia ja 
maakuntia koskien ei olisi välttämättä tarvetta erillisille säännöksille. Erityislainsäädäntöön ei ole 
tarpeen ottaa kuulutusmenettelyä koskevia määräyksiä.

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

Yleissäännöksessä tulisi säätää siitä, miten kuuluttaminen toteutetaan. Säädettäviä asioita olisivat 
ainakin kuulutuksen julkaisutavasta sekä julkaisualustasta, määräajasta kuulutuksen nähtävillä 
pitämiselle ja kuulutuksen oikeusvaikutuksista.

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?

Erityislainsäädännön kuuluttamista koskevat säännökset on syytä käydä läpi kokonaisuudessaan. 
Mikäli kuulutukset siirtyvät jatkossa yleiseen tietoverkkoon, olisi syytä arvioida onko olemassa 
asiaryhmiä, joissa tietoverkossa kuuluttamisen lisäksi muu tiedotustapa, esim. sanomalehdessä 
ilmoittaminen, olisi tarpeen.

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

Ei lausuttavaa.

9. Onko teillä muuta lausuttavaa arviomuistioon liittyen?

Ei lausuttavaa.

Ruotsalainen Jani
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus


