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JULKISUUSLAIN AJANTASAISTAMISTYÖRYHMÄN KOKOUS 2/2021
Aika

24.3.2021 klo 10.00 - 12.00

Paikka

Teams- kokous

Osallistujat

Olli Mäenpää, professori (pj)
Jyrki Paloposki, tietohallintopäällikkö, ulkoministeriö
Virpi Korhonen, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö
Tiina Mantere, hallintolakimies, sisäministeriö
Kosti Honkanen, vanhempi hallitussihteeri, puolustusministeriö
Karri Safo, hallitusneuvos, valtiovarainministeriö
Juho-Antti Jantunen, hallitusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö
Kirsi Taipale, lainsäädäntöneuvos, maa- ja metsätalousministeriö
Saara Kulmala, ylitarkastaja, liikenne- ja viestintäministeriö
Kari Klemm, hallitusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö
Jaana Koski, hallintoylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
Maija Seppälä, erityisasiantuntija, ympäristöministeriö
Ida Sulin, johtava lakimies, Suomen Kuntaliitto ry
Piritta Poikonen, johtava lakimies, Finanssiala ry
Tytti Oras, lakimies, OTK, Suomen Journalistiliitto ry
Leo Lahti, apulaisprofessori, akatemiatutkija, Open Knowledge Finland ry
Juha Lavapuro, oikeusneuvos, korkein hallinto-oikeus (pysyvä asiantuntija)
Mikko Sarja, esittelijäneuvos, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (pysyvä asiantuntija)
Tuula Majuri, kansliapäällikkö, oikeuskanslerinvirasto (pysyvä asiantuntija)
Leena Morri, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö (sihteeri)
Anna Saarela, hallitussihteeri, oikeusministeriö (sihteeri)

ASIALISTA

1

Kokouksen avaaminen ja esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00.

2

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

2(2)

3

Työsuunnitelmasta päättäminen
Hyväksyttiin työsuunnitelma.

4

Alustus ja työryhmän näkemykset kiireellisistä muutostarpeista
Pysyvät asiantuntijat alustivat keskustelua esittelemällä ylimpien laillisuusvalvojien ja korkeimman hallinto-oikeuden tekemiä havaintoja julkisuuslain muutostarpeista ja niiden kiireellisyydestä.

Keskusteltiin kehittämistarpeista. Todettiin, että työryhmän sihteeristö laatii seuraavaa kokousta varten listauksen muodossa ehdotuksen kiireellisistä muutostarpeista.

5

Vuorovaikutussuunnitelma ja kysely viranomaisille ja median edustajille
Esiteltiin vuorovaikutussuunnitelmaan ja viranomaisille suunnattuihin kyselyihin tehdyt täsmennykset sekä median edustajille suunnattu kysely. Todettiin, että kyselyt toteutetaan avoimina, mutta jaellaan myös jakelulistan
mukaisesti erikseen. Keskusteltiin vuorovaikutussuunnitelmasta ja kyselyistä sekä niiden jakelusta. Sovittiin, että
sihteeristö tekee keskustelussa esille tulleet täsmennykset jakelulistaan. Päätettiin, että laaditaan myös taloudellisille toimijoille erillinen kysely.

6

Julkisuuslain 1. luvun tarkastelu
Julkisuuslain 1. luvun tarkastelu päätettiin ajan puutteen vuoksi siirtää seuraavaan kokoukseen.

7

Muut asiat
Todettiin, ettei ole muita asioita.

8

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 14.4. klo 10 -12. Kokouksessa käsitellään muun muassa julkisuuslain 1
lukua, kiireellisiä muutostarpeita ja soveltamisalan laajentamista.

9

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.07.

