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JULKISUUSLAIN SOVELTAMISALAN LAAJENTAMISTA SELVITTÄVÄN ALATYÖRYHMÄN KOKOUS 2/2021
Aika

6.5.2021 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
Visa Kronbäck, lakiasiainpäällikkö, Liikennevakuutuskeskus
Antti Kivipuro, lakimies, Fingrid oyj
Risto Huopaniemi, hallintojohtaja, Finnvera oyj
Riikka Korvenoja, Legal Counsel, Traffic Management Finland oy
Anneli Tiainen, lakiasiain päällikkö, Suomen Vesilaitosyhdistys ry
Jyrki Jauhiainen, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeirö

ASIALISTA

1

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.01.

2

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3

Päätyöryhmän evästykset alaryhmän työlle

2(2)

Lainsäädäntöneuvos Virpi Korhonen esitteli päätyöryhmässä soveltamisalan laajentamisesta käytyä keskustelua.
Keskusteltiin soveltamisalan laajentamisen työssä huomioitavista seikoista ja alkuvaiheessa selvitettävistä kysymyksistä. Todettiin, että päätyöryhmän evästykset eivät ainakaan rajoita alaryhmän työtä ja painotuksia.
MMM:n tekemä alustava selvitys annetaan tiedoksi alaryhmän jäsenille ja asiantuntijoille. VM:stä saadaan tukea
julkisten varojen käytön analyysiin ja tietotarpeisiin.
4

Julkinen hallintotehtävä ja perustuslain 124 §:n reunaehdot
Lainsäädäntöneuvos Virpi Korhonen esitteli peruslakivaliokunnan lausuntokäytännössä esitettyjä näkökohtia
julkisen hallintotehtävän hoitamiseen liittyen. Käytiin keskustelua julkisen hallintotehtävän hoitamiseen liittyvistä reunaehdoista julkisuuslain ajantasaistamisessa ja soveltamisalan laajentamisessa huomioitavaksi.

5

Keskeiset selvitys- ja tietotarpeet
Lainsäädäntöneuvos Virpi Korhonen esitteli keskustelun pohjaksi julkisuuslain soveltamisalan laajentamisen jatkoselvitystarpeet muistiota. Keskusteltiin siitä, millaista lisäselvitystä ja lisätietoa olisi tarpeen saada alaryhmän
työn tueksi. Todettiin, että julkisomisteisista ja julkiseen toimintaa kytkeytyvistä organisaatiomuodoista on olemassa aiempi oikeusministeriön selvitys, jossa organisaatiokenttä on kartoitettu. Keskustelussa nousi esille, että
toimittajajärjestöt ovat kokoamassa huomioita julkisuuden toteutumisen ongelmakohdista, ja todettiin, että
nämä huomiot ovat hyödyksi työryhmän työssä. Todettiin myös, että sihteeristölle voi toimittaa erikseen täydentäviä näkökohtia kokousten välissäkin.

6

Alaryhmän työsuunnitelman täydentäminen
Kolme ensimmäistä alaryhmän kokousta on varattu yleiskeskustelulle sekä selvitys- ja tietotarpeiden tunnistamiseen. Sen jälkeen alaryhmässä voidaan siirtyä teemakohtaiseen yksityiskohtaisempaan tarkasteluun. Sihteeristö
tuo seuraavaan kokoukseen tarkemman ehdotuksen työsuunnitelmasta sekä teemoista, joita otetaan tarkasteluun.

7

Muut asiat
Todettiin muutos sihteeristön jäsenistössä ja yhteystiedoissa.

8

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 10.6.2021.

9

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.06.

