
 
 
 

   
 

RAUMAN KAUPUNKI 

Konsernipalvelut 

PL 41, 26101 Rauma 

rauma.fi 

 

RAUMAN KAUPUNKI 
4.12.2012 
RAU/1004/00.01.01.01/2017 
 

Rauman kaupungin ilmoitusten julkaiseminen 

KH 575 § 

Esityslistan liitteet: 

1. Kaupunginvaltuuston päätös 101 § 12.12.2016 

Toimialajohtaja Sari Salo 27.11.2017: 

Kunnan ilmoituksilla tarkoitetaan niin sanottuja virallisia kuulutuksia mm. kokouksista, viran 

kuuluttamisesta, vaaleista sekä kaavoitusta koskevista tiedoksiannoista. 

Taustaa 

Kaupungin ilmoituksia koskeva sääntely on muuttunut kuntalain astuttua voimaan 1.6.2017. 

Aiemmin kunnan ilmoitukset julkaistiin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä erillispäätöksellä 

valituissa lehdissä. Nykyisen kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan jatkossa 

tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä 

muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muualla kunnan päättämällä tavalla. 

Rauman kaupungin ilmoitusten julkaisussa on noudatettu uuden kuntalain voimaantulon jälkeen 

kuitenkin vielä kaupunginvaltuuston päätöstä 101 §12.12.2016 (ks. liite 1). 

Nykyisen kuntalain voimaantulon voidaan katsoa kumonneen aiemmat päätökset kaupungin 

ilmoitusmenettelystä. 

Kunnan ilmoitustaulu ja kuulutusten julkaiseminen 

Kuntalain 1.6.2017 § 108 perusteella ilmoitusten julkaisuun vaikuttaa se, minkä lain nojalla 

ilmoitusmenettelystä on säädetty. Kuntalain mukainen ilmoitusmenettely on ohjattu julkiseen 

tietoverkkoon. Erityislakien mukainen ilmoitusmenettely ohjautuu yhtä osittain kunnan viralliselle 

ilmoitustaululle, joka sijaitsee kaupungintalon ala-aulassa osoitteessa Kanalinranta 3. Sekä 

tietoverkossa julkaistu että kaupungin virallinen ilmoitustaulu ovat konsernipalveluiden kirjaamon 

ylläpitämiä.  

Vaikka kuntalain mukaan viralliset ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa, joltain osin 

kaupungin virallisia ilmoituksia julkaistaan jatkossakin myös painetussa mediassa, kuten mm. 

vaaleja koskevat kuulutukset ja kaupunginvaltuuston kokouskutsut. 

Muut ilmoitukset 

Kunnalla on myös muun, kuten EU-lainsäädännön nojalla, velvollisuus julkaista ilmoituksia. Tällöin 

ilmoitukselta saadaan edellyttää laajaa kansallista näkyvyyttä. Edellä olevan lainsäädännöllisen 

ilmoittelun lisäksi kunnalla on muita tiedottamisintressejä sekä markkinointia ja rekrytointeja 

koskevia ilmoituksia. Rauman kaupungilla on ollut rekrytoinnissa käytössä sähköisen kuntarekry.fi-

ilmoittelun ohella painetussa mediassa keskitetty koonti-ilmoittelu, jota jatketaan edelleen. 

Toimialat vastaavat kustannuksellaan tehtäviinsä tai projekteihinsa liittyvien ilmoitusten 

julkaisemisesta. Ilmoitusten julkaisussa on noudatettava kaupungin poikkihallinnollisten tieto- ja 

asianhallintapalvelut- sekä viestintä- ja markkinointipalvelut -tiimien ohjeistuksia.  
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Viestintäkanavat 

Kaupungin on harkittava tiedottamistarpeessaan, miten asia mahdollisimman tehokkaasti 

saavuttaa viestinnän kohteena olevat kunnan asukkaat. Harkinnassa on huomioitava, ettei kaikilla 

kunnan asukkailla ole varaa tai halua tilata printtimediaa tai toisaalta mahdollisuutta käyttää 

sähköisiä medioita. 

Kaupungin viestintä- ja markkinointipalvelut ja hankintapalvelut vastaavat yhteistyössä viestintää 

koskevien tarvittavien hankintojen kilpailuttamisesta edellä kuvatut tiedottamisen kentän muutokset 

huomioiden. 

Esitän, että kaupunginhallitus päättää, että: 

 kaupungin ilmoitukset julkaistaan julkisessa tietoverkossa kaupungin nettisivuilla 

 erityislainsäädäntöön perustuvat ilmoitukset julkaistaan lain niin vaatiessa 

konsernipalveluiden kirjaamon ylläpitämillä ilmoitustauluilla kaupungintalon ala-aulassa 

osoitteessa Kanalinranta 3 

 kaikkien kaupungin ilmoitusten julkaiseminen tapahtuu toimialojen vastuulla ja 

kustannuksella kaupungin tieto- ja asianhallintapalveluiden sekä viestintä- ja 

markkinointipalveluiden ohjeistuksia noudattaen 

 nykyisen kuntalain voimaantulolla on kumottu aiemmat päätökset kaupungin 

ilmoitusmenettelystä 

 päätös astuu voimaan 1.1.2018 

 päätös annetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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