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JULKISUUSLAIN AJANTASAISTAMISTYÖRYHMÄN KOKOUS 10/2021
Aika

10.11.2021 klo 10.00 - 12.00

Paikka

Teams- kokous

Osallistujat

Olli Mäenpää, professori (pj)
Maaret Suomi, lainsäädäntöneuvos, valtioneuvoston kanslia
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
Maija Seppälä, erityisasiantuntija, ympäristöministeriö
Ida Sulin, johtava lakimies, Suomen Kuntaliitto ry, osittain
Piritta Poikonen, johtava lakimies, Finanssiala ry
Tytti Oras, lakimies, OTK, Suomen Journalistiliitto ry
Leo Lahti, apulaisprofessori, akatemiatutkija, Open Knowledge Finland ry
Mikko Sarja, esittelijäneuvos, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (pysyvä asiantuntija)
Tuula Majuri, kansliapäällikkö, oikeuskanslerinvirasto (pysyvä asiantuntija)
Liisa Leppävirta, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö (sihteeri)
Anna Saarela, neuvotteleva virkamies, oikeusministeriö (sihteeri)
Heidi Alajoki, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö (sihteeri)

Poissa
Kari Klemm, hallitusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö
Joni Komulainen, hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö
Juha Lavapuro, oikeusneuvos, korkein hallinto-oikeus (pysyvä asiantuntija)

ASIALISTA

1

Kokouksen avaaminen ja esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00. Kokouksen esityslista hyväksyttiin.
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2

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3

Julkisuuslain 6. luvun tarkastelu
Lainsäädäntöneuvos Liisa Leppävirta esitteli julkisuuslain 24 §:n kehittämistarpeiden arvioinnista laadittua muistiota. Keskusteltiin salassapitosäännösten kehittämistarpeista työryhmän työn puitteissa. Päätettiin, että asiaan
palataan työn myöhemmässä vaiheessa.

4.

Esitutkinta-asiakirjojen salassapitoperusteiden selkeyttäminen
Lainsäädäntöneuvos Virpi Korhonen esitteli julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 26 kohdan valmisteluryhmän kokouksissa keskusteltuja seikkoja.

5.

Yhteenvetoa kyselyjen vastauksista
Lainsäädäntöneuvos Heidi Alajoki esitteli viranomaisille suunnattuun kyselyyn annettujen vastausten perusteella
tehtyjä tiivistelmiä.

6.

Kysely Ota kantaa –palveluun
Lainsäädäntöneuvos Liisa Leppävirta esitteli kyselyluonnosta. Päätettiin julkaista kysely Ota kantaa –palvelussa.
Kysely on auki tammikuun puoleen väliin saakka.

7.

Työpajojen suunnittelu
Keskusteltiin työpajojen järjestämisestä. Päätettiin, että työpajat toteutetaan ensi vuoden alkupuolella.

8.

Julkisuuslain 7. luvun tarkastelu
Lainsäädäntöneuvos Liisa Leppävirta esitteli julkisuuslain 7 luvun kehittämistarpeita koskevaa muistiota. Keskusteltiin muun muassa 26 ja 29 §:ssä säädetyn suostumusperusteen suhteesta tietosuoja-asetuksessa säädettyyn
suostumukseen sekä 28 §:ssä säädetyn erityisen ministeriöiden päätösvaltaa koskevan säännöksen käyttöalasta
ja tarpeellisuudesta.

9.

Julkisuuslain 1. luvun tarkastelu
Siirrettiin asiakohdan käsittely seuraavaan kokoukseen.

10. Muut asiat
Keskusteltiin loppuvuoden työstä. Katsaus julkisuuslain soveltamisalan laajentamista selvittävän alaryhmän työhön käsitellään tammikuussa.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.04.

