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SÄÄDÖSTYÖRYHMÄ
Pvmt Keskusteltavat asiat
Päätettävät asiat
Ei kokousta. Työryhmän jäsenille toimitetaan tietopaketti:
- Perustiedot direktiivistä
- Materiaalipaketti
- Lainsäädäntötyön työpaketit
- Työryhmien työsuunnitelma
27.4.-3.5.
1. Aiempi kansallinen implementointi: kuvaus aiemmasta
implementoinnista ja notifioinneista.
3. Kansallisen liikkumavaran kuvaus
4.1. Kuvaus nykyisen sääntelyn suhteesta direktiivin yleisiin
säännöksiin. Alustava arvio.
5. Sektorisääntelyn kartoitus: työn aloitus

Työsuunnitelma
Kokousaikataulu
Toimintatavat

11. Vaikutusarvioinnin suunnittelu direktiivin pohjalta
1. Aiempi kansallinen implementointi: kuvaus aiemmasta
implementoinnist ja notifioinneista.
5. Sektorisääntelyn kartoitus: työn aloitus
6. Ennakkotieto: tarvekartoitus mahdollisille kansallisille
siirtymäajan poikkeuksille arvokkaiden tietoaineistojen
avaamisessa

2. Direktiivin soveltamisala kansallisessa kontekstissa.
4.1. Tarkennettu kuvaus nykysääntelyn suhteesta direktiivin
yleisiin säännöksiin ja arvio nykyisen yleisen sääntelyn
riittävyydestä.
4.3. Kartoitus toimivaltaan liittyvistä pykälistä ja
olemassaolevista toimivaltasäännöksistä
3. Kartoitus määritelmistä lainsäädännössä ja EU oikeudessa.
Arvio tarpeesta määritelmille säädöksissä.

3. Kansallisen liikkumavaran kuvaus ja toimeksianto
liikkumavaran käytöstä asiantuntijatyöryhmälle.

2. Direktiivin soveltamisala kansallisessa kontekstissa tiedoksi.
Alustava keskustelu soveltamisalan piiristä käytännössä.
9. Alustava keskustelu hallitusohjelmakirjausten edistämisestä
täytäntöönpanon yhteydessä
3. Kansallisen liikkumavaran kuvaus ja lainsäädäntötyöryhmän
toimeksianto kansallisen liikkumavaran käytöstä, alustava
keskustelu.
4.3. Lainsäädäntötyöryhmän toimeksianto tehtävän- ja
toimivallanjaon suosituksesta
6. Tarve mahdollisille kansallisille siirtymäajan poikkeuksille
arvokkaiden tietoaineistojen avaamisessa
3. Kartoitus määritelmistä kansallisessa sanastotyössä tai
muissa lähteissä. Suositus määriteltävistä termeistä.
11. Vaikutusten arviointi

Työsuunnitelma
Kokousaikataulu
Toimintatavat

4.5./7.5.

11.5./13.5.
4.2. Luonnos yleisistä säännöksistä, ml. mahdolliset
2. Kysymykset soveltamisalasta asiantuntijaryhmälle.
määritelmät
4.4. Kartoitus muutoksenhakumenettelyn tarpeesta ja arvio eri
reiteistä
4.5. Luonnos yksinoikeuksia koskevista pykälistä
5. Sektorisääntelyn kartoitus, ml. arvio yhteyksistä
täytäntöönpanoon
1. Mahdollinen ehdotus implementoinnin täydentämisestä tai
korjaamisesta
7. Kuvaus maksuja koskevien säännösten suhteesta
kansalliseen sääntelyyn ja arvio muutostarpeista.
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ASIANTUNTIJATYÖRYHMÄ
Keskusteltavat asiat
Päätettävät asiat
Ei kokousta. Työryhmän jäsenille toimitetaan tietopaketti:
- Perustiedot direktiivistä
- Materiaalipaketti
- Lainsäädäntötyön työpaketit
- Työryhmien työsuunnitelma

18.5./20.5.

4.3. Tehtävän- ja toimivallanjaon suositukset
6. Suositus lainsäädäntötyöryhmälle mahdollisista siirtymäajan
lainsäädäntötyöryhmälle
poikkeuksista arvokkaiden tietoaineistojen avaamisessa
9. Hallitusohjelmakirjausten edistäminen täytäntöönpanon
yhtydessä. Toimenpidesuositukset ja prioriointi.
3. Ehdotukset kansallisen liikkumavaran käytöstä, ml.
käytännön näkökulma tiedon avaamiseen ja sen tavoitteisiin
8. Tutkimustiedon politiikat ja menettelyt, alustava keskustelu
2. Mahdolliset kommentit soveltamisalasta
lainsäädäntötyöryhmälle. Arvio soveltamisalan käytännön
piiristä ja toimijoista.
11. Vaikutusten aviointi
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4.4. Luonnos muutoksenhakupykälistä
6. Tarve kansalliselle sääntelylle arvokkaista tietoaineistoista,
ml mahdollinen siirtymäpoikkeus
7. Mahdolliset maksuja koskevat säännösluonnokset

1. Mahdolliset luonnokset aiemman implementoinnin
täydennyksestä tai korjauksesta.
4.2. Luonnos yleisistä säännöksistä
4.5. Luonnos yksinoikeuksia koskevista pykälistä
5. Sektorisääntelyn kartoitus, linjaus täytäntöönpanon
yhteydessä tehtävistä muutoksista. Syötteet
vastuuministeriöille.

11. Vaikutusten arviointi
8. Tutkimustiedon politiikat ja menettelyt, luonnos
toimintamallista

4.3. Suositus tehtävän-ja toimivallanjaosta
lainsäädäntötyöryhmälle
2. Mahdolliset kommentit soveltamisalasta
lainsäädäntötyöryhmälle. Arvio soveltamisalan käytännön
piiristä ja toimijoista.
9. Suositus hallitusohjelmakirjausten edistämisestä ja
toimenpiteiden priorisointi lainsäädäntötyöryhmälle
3. Ehdotus kansallisen liikkumavaran käytöstä

2. Mahdolliset soveltamisalaa koskevat pykäläluonnokset
5. Mahdolliset kiinteässä yhteydessä olevan sektorisääntelyn
muutokset, pykäläluonnokset.
9. Asiantuntijaryhmän suositus hallitusohjelmakirjausten
edistämisestä
3. Asiantuntijatyörhmän ehdotus kansallisen liikkumavaran
käytöstä
4.3. Luonnos toimivaltasäännöksistä
6. Mahdolliset pykäläluonnokset arvokkaista tietoaineistoista
ja poikkeuksista

4.4. Luonnos muutoksenhakupykälistä
11. Arvio ja luonnos sääntelyn päälinjoista
asiantuntijatyöryhmän vaikutusarvioinnin tueksi. Ml.
Pakollisen minimisääntelyn tunnistaminen.

11. Vaikutusten arvioinnin työn tarkennus
lainsäädäntötyöryhmän päälinjojen avulla.
7. Maksuja koskevien luonnosten vaikutusarviointi ja arvio
kansallisten poikkeusten tarpeellisuudesta

8. Tutkimustiedon politiikat ja menettelyt, suositus
toimintamallista

9. ja 3. Arvio ja suunnitelma asiantuntijaryhmän suositusten
edistämisestä sääntelyn yhteydessä, ml. pykäläluonnokset.
8. Luonnos tutkimustiedon politiikkojen ja menettelyiden
sääntelystä

2. Mahdolliset soveltamisalaa koskevat pykäläluonnokset
4.3. Luonnos toimivaltasäännöksistä
5. Mahdolliset kiinteässä yhteydessä olevan sektorisääntelyn
muutokset, pykäläluonnokset.
6. Mahdolliset pykäläluonnokset arvokkaista tietoaineistoista
ja poikkeuksista

11. Vaikutusten arviointi

7. Suositus maksuja koskevista kansallisista poikkeuksista
lainsäädäntötyöryhmälle, muut mahdolliset kommentit
maksuja koskevista luonnoksista.

7. Asiantuntijaryhmän suositusten perusteella muokatut
luonnokset maksuja koskevista säännöksistä.
10. Keskustelu sääntelykokonaisuuden systematiikasta ja
alustavat linjat kokonaisuudesta sihteeristön työn tueksi.

9. ja 3. Hallitusohjelmakirjausten edistäminen ja kansallisen
liikkumavaran käyttö, pykäläluonnokset.
8. Luonnos tutkimustiedon politiikkojen ja menettelyiden
sääntelystä
7. Maksuja koskevat luonnokset.

11. Vaikutusten arviointi

25.5./28.5.

1.6./4.6.

8.6./11.6.

15.6./18.6.

Virkamiesvalmistelu ja mahdolliset kirjalliset kommenttikierrokset kesän aikana. Kaikki pykälien 1. luonnokset käsiteltynä
ennen taukoa.
26-32

22.6.-9.8.
Kaikki pykälät koottuna lakiehdotuksiksi
Luonnos säännöskohtaisisksi perusteluiksi
Luonnos keskeisistä ehdotuksista
Luonnos muista toteuttamisvaihtoehdoista
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11. Vaikutusten arviointi
Lainsäädäntötyöryhmän luonnosten mahdollinen
kommentointi.

10.8.-16.8.
Kaikki pykälät koottuna lakiehdotuksiksi, muokkaukset
Luonnos säännöskohtaisisksi perusteluiksi, muokkaukset
Luonnos keskeisistä ehdotuksista, muokkaukset
Luonnos muista toteuttamisvaihtoehdoista, muokkaukset
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Vaikutusten arviointi.

17.8.-23.8.

11. Vaikutusten arviointi

11. Vaikutusten arviointi: asiantuntijatyöryhmän arvion
läpikäynti, keskustelu pääasiallisista vaikutuksista ja
ensimmäinen luonnos.
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24.8.-30.8.
11. Luonnos pääasiallisista vaikutuksista, muutokset
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31.8.-6.9.
Lainsäädäntötyöryhmän muistio kokonaisuudessaan, sisältäen
- luonnokset lakiehdotuksiksi;
- luonnokset lakiehdotusten säännöskohtaisiksi perusteluiksi;
- luonnos keskeisistä ehdotuksista ja pääsiallisista
vaikutuksista; sekä
- arvio täytäntöönpanon muista kansallisista
toteuttamisvaihtoehdoista
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7.9.-13.9.

