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Työryhmän ja seurantaryhmän määräajan 
pidentäminen  

 

Oikeusministeriö asetti 17.8.2021 työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus 
vahingonkorvauslain julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevien säännösten 
muuttamisesta sekä tarvittavista pakkokeinojen ja poliisin toimivaltuuksien käyttämiseen 
liittyvistä vahingonkorvausoikeudellisista erityissäännöksistä. Työryhmän työtä seuraamaan 
asetettiin 23.9.2021 seurantaryhmä. Työryhmän ja sitä seuraamaan asetetun 
seurantaryhmän määräajaksi asetettiin 31.5.2022. 

Oikeusministeriö on päättänyt jatkaa työryhmän määräaikaa 30.11.2022 asti tarvittavien 
julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevien lainsäädäntömuutosten 
valmistelemiseksi. Työryhmän toimeksiantoa tarkistetaan siten, että se käsittää myös 
rikosperusteisia vapaudenmenetyksiä koskevan korvaussääntelyn uudistamisen (laki 
syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta 
maksettavasta korvauksesta, 422/1974). Ehdotuksen laatimisen yhteydessä työryhmän on 
arvioitava, onko lakiehdotuksessa perusteltua säätää myös muuhun kuin rikokseen 
perustuvan aiheettoman vapaudenmenetyksen korvaamisesta, ja, jos tätä pidetään 
perusteltuna, sisällyttää sitä koskevat säännökset valmisteltavaan lakiehdotukseen.  

Työryhmän työtä seuraamaan asetetun seurantaryhmän määräaikaa jatketaan vastaavasti 
30.11.2022 asti.  

Oikeusministeriö nimeää suostumuksensa mukaisesti lainsäädäntöneuvos Heini Färkkilän 
oikeusministeriön demokratia- ja julkisoikeusosaston julkisoikeusyksiköstä työryhmän 
pysyväksi asiantuntijaksi 1.6.2022 alkaen.  

Oikeusministeriö on pyynnöstä myöntänyt eron hallintolakimies Veera Vuornokselle 
seurantaryhmän jäsenen tehtävästä ja nimennyt hänen tilalleen 1.6.2022 alkaen 
yksikönpäällikkö Päivi Seppälän Kilpailu- ja kuluttajavirastosta.  
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Oikeusministeriö on pyynnöstä myöntänyt eron lakimies Juho Jaatiselle seurantaryhmän 
jäsenen tehtävästä ja nimennyt hänen tilalleen 1.6.2022 alkaen lakimies Hannele Pöyryn 
Suomen Lääkäriliitto ry:stä.  

Osastopäällikön sijainen, hallitusneuvos Merja Muilu 

Yksikönpäällikkö  Pekka Pulkkinen  

  
 

Jakelu Kilpailu- ja kuluttajavirasto 
Oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Julkisoikeusyksikkö 
Suomen Lääkäriliitto ry 
 

Tiedoksi Työryhmän puheenjohtaja, jäsenet ja pysyvät asiantuntijat 
Seurantaryhmän puheenjohtaja ja jäsenet 
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