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Julkisen talouden ohjauksen kehittäminen -hankkeen työryhmän 1. kokous 

Aika 19.1.2022 klo 10.01–12.02 

Paikka Teams 

Osallistujat Annika Klimenko, VM/BO (pj) 

Jonna Berghäll, VM/BO (jäsen) 

Miika Grönholm, VM/VO (jäsen) 

Marketta Henriksson, VM/EUS (jäsen) 

Jenni Kellokumpu, VTV (pysyvä asiantuntija) 

Eeva Mäenpää, VM/KAO (varajäsen), saapui klo 10.46 

Sami Napari, VM/RMO (jäsen), poistui klo 11.30 

Mari Nuutila, eduskunta (pysyvä asiantuntija) 

Seppo Orjasniemi, VM/KO (jäsen) 

Marja Paavonen, VM/KAO (jäsen) 

Fransiska Pukander, VM/VO (jäsen) 

Tanja Rantanen, VM/BO (jäsen), poistui klo 10.47 

Johannes Räsänen, VM/KO (jäsen) 

Mika Sainio, VTV (pysyvä asiantuntija) 

Ilari Ahola, VM/KO (sihteeri) 

Johanna von Knorring-Rosenlew, VM/BO (sihteeri) 

Niina Suutarinen, VM/BO (sihteeri) 

Veliarvo Tamminen, VM/KO (sihteeri) 

Annika Mäkelä, VM/BO (tekninen sihteeri) 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.01. Puheenjohtaja kertoi hankkeen 

taustoista ja pidettiin esittäytymiskierros. Todettiin että VM/KO on hankkeen 

asettamisen jälkeen nimennyt työryhmään toiseksi jäseneksi erityisasiantuntija 

Seppo Orjasniemen. 

Kokousmuistio 
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2. Hankkeen aikataulu ja keskeiset teemat 

Käytiin läpi hankkeen yleistä aikataulua ja keskeisiä teemoja. Hankkeen 

asettamispäätöksen mukaan hankkeen etenemisestä informoidaan 

eduskuntapuolueita. Pyydettiin työryhmältä mahdollisia ajatuksia siitä, miten 

puolueita voisi lähestyä. 

3. Työryhmän työskentelytavoista sopiminen  

Käytiin läpi ehdotus työryhmän työskentelytavoiksi. Keskusteltiin mm. hankkeen 

teemojen viestinnästä. VTV:llä oli hyviä kokemuksia seminaarin järjestämisestä 

viime lokakuussa, ja työryhmältä tuli kiitoksia VTV:n seminaarille. Todettiin, että 

mahdollisen seminaarin järjestämiseen on varattava kunnolla aikaa. Sovittiin, että 

sihteeristö keskustelee hankkeen viestinnästä VM:n viestinnän kanssa, ja että 

tuodaan seuraavaan kokoukseen viestintäsuunnitelma. 

4. Alustus seuraavaan osioon: Kehysjärjestelmä ja muut fipo-säännöt tällä vaalikaudella 

Alustuksena seuraavaan osioon käytiin läpi nykyisen vaalikauden fipo-sääntöjä ja 

kehysjärjestelmää. 

5. Työryhmän odotukset ja evästykset 

Käytiin keskustelua työryhmän odotuksista ja evästyksistä hankkeelle.  

Ennakkoon laaditut kysymykset olivat: 

 Odotuksenne tälle hankkeelle ja työryhmälle? 

 Mitä hankkeen teemoihin linkittyviä ajankohtaisia tai muuten hyviä raportteja, 

julkaisuja ym. tunnistatte, jotka voisivat olla hyödyllisiä? Saa antaa vinkkejä ja 

linkkejä tai ilmiantaa vaikkapa asiantuntijoita, joita sihteeristö voisi tavata. 

 Millaista muutosta julkisen talouden ohjauksen kokonaisuus mielestänne 

tarvitsee? Olisiko kyse hienosäädöstä ja kehysjärjestelmän kehittämisestä 

vastaamaan uusia olosuhteita? Vai tarvitaanko suurempi muutos koko 

ajattelutavassa? Ehkä säädöspohjan kehittäminen?  Mitä reunaehtoja 

hankkeen työlle tunnistatte? 

Työryhmää pyydettiin kirjaamaan vastaukset myös Howspace-työtilaan. 

6. Muut asiat 

Ei ollut muita asioita. 
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7. Seuraava kokous 

Työryhmän seuraava kokous on perjantaina 11.2. klo 13–15 (Teams). 

8. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.02. 

 

  

Jakelu Työryhmä  


