Säädösvalmistelun työpaketit
Päivitetty 27.4.2020

1.

2.

3.

4.

Aiempi kansallinen implementointi
LainsäädäntöTR

- Kuvaus aiemmasta implementoinnista ja notifioinneista
- Arvio siitä, onko aiemmassa implementoinnissa täydennettävää tai
korjattavaa nykyisen tiedon valossa
- Mikäli tarpeellinen, ehdotus aiemman implementoinnin täydentämisen
edellyttämistä säädöksistä

AsiantuntijaTR

- Lainsäädäntötyöryhmän kuvaus tiedoksi

Direktiivin soveltamisala
LainsäädäntöTR

- Direktiviin soveltamisalan avaaminen kansallisen sääntelyn ja
toimintaympäristön kontekstissa
- Tarvittaessa kansallisen sääntelyn soveltamisalaa koskevat
säännösehdotukset

AsiantuntijaTR

- Arvio käytännön toimijoista, jotka tulevat soveltamisalan piiriin. Kommentit
soveltamisalasta lainsäädäntötyöryhmälle.

Kansallisen liikkumavaran kuvaus ja ehdotukset sen käytöstä
LainsäädäntöTR

- Kansallinen liikkumavara on kuvattava hallituksen esitystä varten, erityisesti
perustuslain ja perusoikeuksien näkökulmasta. Liikkumavara on myös
kartoitettava, jotta voidaan päättää sen käytöstä
- Kuvaus sääntelyn pakollisesta minimitasosta
- Tunnistetaan mahdolliset muuten pakottavat säännökset, joissa
harmonisoinnin tasoa ei voi ylittää.
- Laadittava ehdotus liikkumavaran käytöstä, ml. luonnos liikkumavaran
käyttöä vastaavista säädöksistä

AsiantuntijaTR

- Kun kansallinen liikkumavara on kuvattu, hahmoteltava mitä liikkumavaraa
koskevat valinnat tarkoittavat käytännössä ja millä tavoin liikkumavaran kautta
voisi edistää tiedon avaamista
- Suositus lainsäädäntötyöryhmälle siitä, millä tavalla kansallista liikkumavaraa
käytettäisiin, ml. priorisointi eri tavoitteiden edistämiseksi. Alustavat arviot
vaikutuksista
- Yhteys kohtaan 9., yhteensovitettava.

Yleiset säännökset tietojen avaamisesta, menettelyistä, toimivallasta
4.1.

Olemassa olevan sääntelyn kartoitus ja nykytilan arvio
LainsäädäntöTR
- Selvitettävä ja kuvattava voimassa olevan kansallisen sääntelyn suhde
direktiivin yleisiin säännöksiin: missä määrin sisältyvät julkisuuslakiin,
tiedonhallintalakiin tai muihin lakeihin (materiaalia nykytilan kuvaukseen)
- Arvioitava, missä määrin tämä sääntely on riittävää tai puutteellista
suhteessa direktiiviin (materiaalia nykytilan arvioon)
- Huomioitava erityisesti yleinen velvoite avata tietoa, menettelysäännöt,
toimivalta ja muut horistontaaliset säännökset tiedon avaamisesta.

AsiantuntijaTR
4.2.

AsiantuntijaTR
4.3.

--

Yleiset säännökset tietojen avaamisesta ja tiedon avaamisen menettelyistä
LainsäädäntöTR
- Luonnos yleisistä säännöksistä tarpeellisilta osin
- Tunnistettava myös sellaiset uudet määritelmät, jotka edellyttävät kansallista
sääntelyä.
--

Toimivaltasäännökset
LainsäädäntöTR
- Kartoitettava sellaiset artiklat, jotka edellyttävät vastuutahon määrittelyä
sekä määriteltävä, miltä osin on tarve säätää toimivallasta.
- Kartoitettava olemassa olevat toimivaltasäännökset tiedon avaamisessa.
- Luonnos toimivaltasäännöksistä tarpeellisilta osin

AsiantuntijaTR

4.4.

4.5.

5.

6.

7.

8.

Muutoksenhaku
LainsäädäntöTR

- Suositus lainsäädäntötyöryhmälle tarkoituksenmukaisesta tehtävän- ja
toimivallanjaosta tietojen avaamisen edistämisessä ja valvonnassa. Ml.
suositus siitä, onko tarpeen säätää tai määritellä toimivaltaa käytännön
edistämistoimien osalta.
- Siltä osin, kun toimivallasta ei säädettäisi, ehdotus käytännön toiminnan
järjestämisestä

- Kartoitus erillisen muutoksenhakumenettelyn tarpeesta
- Vertaileva arvio eri muutoksenhakureittien tarkoituksenmukaisuudesta
- Luonnos muutoksenhakua koskevista säännöksistä

AsiantuntijaTR
-Yksinoikeusjärjestelyiden kiellot ja rajoitukset
LainsäädäntöTR
- Kartoitetaan yksinoikeuksiin liittyvä sääntelytarve ja luonnos mahdollisista
yksinoikeuksia koskevista säännöksistä

AsiantuntijaTR
- Mahdollinen tietopohja yksinoikeuksien käytöstä
Vaikutukset olemassa olevaan sektorisääntelyyn
LainsäädäntöTR

- Kartoitettava olemassaoleva sektorisääntely, johon direktiivillä on vaikutusta
(materiaalia nykytilan kuvaukseen)
- Tunnistettava sellaiset mahdolliset sektorikohtaiset säännökset, joilla on
kiinteä yhteys direktiivin täytäntöönpanoon
- Syöte sektorisääntelystä vastaaville ministeriöillä tarkistaa mahdolliset
muutostarpeet

AsiantuntijaTR

- Varmistettava, että sektorisääntelyn kartoitus on tyhjentävä

Arvokkaat tietoaineistot ja kansallinen sääntely
LainsäädäntöTR

- Arvioidaan tarve kansalliselle sääntelylle arvokkaiden tietoaineistojen
avaamisesta ja menettelyistä, erityisesti mahdollisesta kansallisesta
siirtymäajasta tiettyjen tietoaineistojen osalta

AsiantuntijaTR

- Suositus lainsäädäntötyöryhmälle mahdollisista poikkeuksista arvokkaiden
tietoaineistojen avaamiseen siirtymäaikana

Maksut
LainsäädäntöTR

- Kuvaus direktiivin maksuja koskevien säännösten suhteesta
maksuperustelakiin , julkisuuslain maksuja koskevaan sääntelyyn sekä
kansalliseen sektorisääntelyyn tietojen luovutuksesta. Arvio voimassa olevaan
sääntelyyn kohdistuvista muutostarpeista
- Mikäli tarpeen, arvio parhaasta tavasta implementoida maksuja koskevat
säännökset: yleisten säännösten yhteyteen, maksuperustelakiin vai
sektorikohtaiseen sääntelyyn?
- Mahdolliset kansalliset poikkeukset

AsiantuntijaTR

- Maksuja koskevien muutosten vaikutusarviointi
- Arvio kansallisten poikkeusten tarpeellisuudesta

Tutkimustiedon politiikat ja menettelyt
LainsäädäntöTR
AsiantuntijaTR

9.

10.

- Luonnos sääntelystä asiantuntijatyöryhmän suosituksen pohjalta
- Suositus lainsäädäntötyöryhmälle kansallisesta toimintamallista ja
toimivallanjaosta
Sääntelytoimien suhde hallitusohjelmatavoitteisiin
LainsäädäntöTR
- Arvio asiantuntijaryhmän suositusten edistämisestä sääntelyn keinoin
täytäntöönpanon yhteydessä.
AsiantuntijaTR
- Suositus lainsäädäntötyöryhmälle siitä, millä tavoin hallitusohjelman
kirjauksia tiedon avaamisesta tulis edistää täytäntöönpanon yhteydessä
- Toimenpidesuositusten priorisointi
- Yhteys kohtaan 3., yhteensovitettava.
Sääntelykokonaisuuden arvio ja sääntelystrategia
LainsäädäntöTR
- Arvioitava esittettävän uuden sääntelyn suhde olemassa olevan
sääntelykokonaisuuden systematiikkaan. Onko tarve keskittää/hajauttaa
sääntelyä etc.
- Päätetään uusien säännösten sijoittamisesta.

11.

AsiantuntijaTR
Vaikutusten arviointi

--

LainsäädäntöTR
AsiantuntijaTR

12.

- Luonnos keskeisistä vaikutuksista hallituksen esitystä varten
- Vaikutusten arvionti
- Ml. minimisääntelyn vaikutusten arviointi
Hallituksen esityksen luonnos
LainsäädäntöTR

- luonnokset lakiehdotuksiksi;
- luonnokset lakiehdotusten säännöskohtaisiksi perusteluiksi;
- luonnos keskeisistä ehdotuksista ja pääasiallisista vaikutuksista; sekä
- arvio täytäntöönpanon muista kansallisista toteuttamisvaihtoehdoista, siltä
osin, kun työryhmä pitää niitä lainsäädännön kannalta merkitykselliinä.

AsiantuntijaTR

- Kommentointi pyydettäessä

