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JULKISUUSLAIN SOVELTAMISALAN LAAJENTAMISTA SELVITTÄVÄN ALATYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2021
Aika

11.3.2021 klo 9.00 - 11.00

Paikka

Teams- kokous

Osallistujat

Olli Mäenpää, professori (pj)
Heidi Alajoki, hallitussihteeri, valtioneuvoston kanslia
Virpi Korhonen, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö
Anu Rajamäki, erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö
Jarno Liski, toimittaja, Tutkivan journalismin yhdistys ry
Klaus Krokfors, hallituksen jäsen, Transparency International ry
Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies, Suomen Kuntaliitto ry
Leena Morri, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö (sihteeri)
Anna Saarela, hallitussihteeri, oikeusministeriö (sihteeri)
Asiantuntijat:
Karoliina Kiuru, johtaja, Eläketurvakeskus, poistui klo 9.59
Visa Kronbäck, lakiasiainpäällikkö, Liikennevakuutuskeskus
Antti Kivipuro, lakimies, Fingrid oyj
Risto Huopaniemi, hallintojohtaja, Finnvera oyj
Riikka Korvenoja, Legal Counsel, Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy
Anneli Tiainen, lakiasiain päällikkö, Suomen Vesilaitosyhdistys ry
Jyrki Jauhiainen, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, poistui klo 10.49

ASIALISTA

1

Kokouksen avaaminen ja asialistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00.

2

Esittäytyminen ja työryhmän toimintatavat
Kokouksen alussa käytiin esittäytymiskierros.
Keskusteltiin alatyöryhmän toimintatavoista. Kokousfrekvenssistä todettiin, että se olisi arviolta 8 kokousta vuodessa. Sovittiin, että kokousten kesto on noin kaksi tuntia. Kokousmateriaali on tarkoitus jakaa vähintään muutamia päiviä ennen kokousta. Pöytäkirjat pidetään päätöspöytäkirjoina. Kokoukset järjestetään toistaiseksi
Teams- sovelluksen välityksellä.

2(2)

Työryhmän sihteeristö luo Tiimeri –työtilan työryhmän käyttöön. Tavoitteena on se, että jatkossa kokouskutsun
mukana tulee linkki työtilaan kyseiseen kansioon, josta kokousmateriaali on haettavissa. Sihteeristö lähettää
erikseen kutsun Tiimeriin ja ohjeistuksen sen käyttöön, kun oikeudet on luotu.
Keskusteltiin työryhmän työn avoimuudesta. Todettiin, että kokousten pöytäkirjat viedään hankeikkunaan.
Keskusteltiin siitä, millä tavalla työryhmässä käydyistä keskusteluista viestitään työryhmän ulkopuolella. Todettiin, että puheenjohtaja tai sihteeristö tiedottavat hankkeesta ulospäin.
Sijaistuksista sovittiin, että lähtökohtaisesti varsinaiset nimetyt edustajat osallistuvat kokouksiin eikä sijaisjärjestelmää ei ole tarpeen ottaa käyttöön.
3

Työskentelyn lähtökohdat ja tavoitteet
Käytiin läpi työryhmän asettamispäätöstä (liite 1).
Esiteltiin julkisuuslain soveltamisalan laajentamiseen liittyvä esiselvitys ja siitä saatua lausuntopalautta (liitteet 2
ja 3).
Keskusteltiin esiselvityksestä. Todettiin, että keskustelua jatketaan ja esille tuotuja seikkoja huomioidaan työryhmän työskentelyssä.

4

Alaryhmän työsuunnitelma
Esiteltiin alatyöryhmän työsuunnitelma (liite 4).

5

Muut asiat
Todettiin, ettei ole muita käsiteltäviä asioita.

6

Seuraava kokous
Sovittiin, että seuraava kokous pidettäisiin torstaina 8.4. alustavasti klo 10 – 12.

7

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.49.

