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JULKISUUSLAIN AJANTASAISTAMISTYÖRYHMÄN KOKOUS 4/2021
Aika

5.5.2021 klo 10.00 - 12.00

Paikka

Teams- kokous

Osallistujat

Olli Mäenpää, professori (pj)
Maaret Suomi, lainsäädäntöneuvos, valtioneuvoston kanslia
Jyrki Paloposki, tietohallintopäällikkö, ulkoministeriö, poistui klo 11.52
Virpi Korhonen, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö
Tiina Mantere, hallintolakimies, sisäministeriö
Kosti Honkanen, vanhempi hallitussihteeri, puolustusministeriö
Karri Safo, hallitusneuvos, valtiovarainministeriö
Juho-Antti Jantunen, hallitusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö, poistui klo 11.44
Katri Aho, lainsäädäntöneuvos, maa- ja metsätalousministeriö
Saara Kulmala, ylitarkastaja, liikenne- ja viestintäministeriö
Kari Klemm, hallitusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö
Joni Komulainen, hallitusneuvos, 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, neuvotteleva virkamies, oikeusministeriö (sihteeri)

ASIALISTA
1

Kokouksen avaaminen ja esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.01.

2

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3

Julkisuuslain 2. luvun tarkastelu

2(2)

Lainsäädäntöneuvos Virpi Korhonen esitteli työryhmälle keskeisiä ministeriön tiedossa olevia havaintoja julkisuuslain 2. luvun kehittämistarpeista.
Keskusteltiin 2. luvun kehittämistarpeista, esimerkiksi selkiyttämisestä ja luvun otsikoinnista. Todettiin, että keskustelussa esille tulleet evästykset ja näkökohdat huomioidaan pykälien luonnosten muotoiluissa, joita sihteeristössä laaditaan syksyn kokouksiin. Tarvittaessa 2. lukuun voidaan palata seuraavassa kokouksessa.
Työryhmä voi konsultoida tarvittaessa oikeusministeriön asettamaa automaattisen päätöksenteon työryhmää
kysymyksissä, joilla on liityntöjä kummakin työryhmän työhön. Voimassa olevan julkisuuslain 6 §:n 1 momentin
4 –kohdan ajantasaistamiseen saadaan muotoiluapua valtiovarainministeriöstä ja Suomen kuntaliitosta.
4

Kiireellisistä muutostarpeista päättäminen
Todettiin, että lisäehdotuksia ei ole edellisen kokouksen jälkeen tullut. Lukukohtaisen tarkastelun yhteydessä
valmisteluun voidaan tarvittaessa nostaa vielä joustavasti työn edetessä tunnistettavia kiireellistä muutosta vaatia seikkoja.

5

Tietojen uudelleenkäyttöä koskeva EU-sääntely
a.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1024 avoimesta datasta ja julkisen sektorin
hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (Avoimen datan direktiivi)
Lainsäädäntöneuvos Maarit Huotari valtiovarainministeriöstä esitteli avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa sekä direktiivin liityntää julkisuuslakiin. Keskustelussa todettiin, että julkisuuslain ajantasaistamishankkeen kannalta on tarpeen pysyä tietoisena hankkeen etenemisestä myös jatkossa.

b. Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta datahallinnosta (Datahallintosäädös)
Päätettiin siirtää käsittely seuraavaan kokoukseen.
6

Muut asiat
Todettiin tuleva muutos sihteeristön kokoonpanossa ja yhteystiedoissa.

7

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 26.5.2021.

8

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.02

