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Alustava työsuunnitelma: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/ muiden 
kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan unionissa vaatimia kansallisia 
toimenpiteitä tukeva työryhmä 

 
 

Tavoitteet ja teemat 
 

Muiden kuin henkilötietojen vapaata liikkuvuutta koskeva asetus edellyttää 
jäsenvaltioilta kansallisten toimenpiteiden toteuttamista. Asetus edellyttää 
jäsenvaltioilta lainsäädännössä olevien sähköisen tiedon sijaintirajoitusten 
selvittämistä ja niiden asetuksenmukaisuuden arvioimista. Alustava kartoi-
tus sijaintirajoituksista on tehty jo asetuksen valmistelun aikana. Tämä arvi-
ointityö täydennetään nyt kattavaksi selvitykseksi.  Tätä varten kootaan 
työryhmä, joka tukee asetuksen kansallista täytäntöönpanotyötä.  
 
Työryhmällä on kolme tehtävää: 

1. Selvittää eri hallinnonaloilla voimassa olevia sijaintirajoituksia.  
2. Selvittää sijaintirajoitusten poistamisesta tai pysyttämisestä aiheu-

tuvia vaikutuksia. 
3. Eritellä niitä kriteereitä, joiden perusteella mahdollisten rajoitusten 

asianmukaisuus arvioidaan. 
 
Työryhmän työtä avustaa sille nimitettävä sihteeristö. 
 
Selvityksen pohjalta voidaan valmistella hallituksen esitys, jolla kumotaan 
selvitystyössä mahdollisesti löydetyt perusteettomat sijaintirajoitukset. 
Tästä keskustellaan työryhmässä ja mahdollisesta hallituksen esityksestä 
tehdään oma säädöshankkeensa. Kukin ministeriö on vastuussa oman 
hallinnonalansa lainsäädännöstä, joten ne voivat päättää, että ne arvioivat 
omat lainsäädäntönsä oman, jonkin toisen hankkeen yhteydessä. 
 
Aikataulu 
 
10.12.2018 työryhmän jäsenten nimeäminen ja työryhmän asettaminen. 
 
Työryhmä aloittaa kokoontumiset työryhmän asettamisen jälkeen ja ko-
koontuu siihen asti, kun asetuksen soveltaminen alkaa.  
 
Ryhmä koostuu eri ministeriöiden edustajista, joilla on asiantuntemusta 
hallinnonalansa sähköisen tiedon säilytystä käsittelevästä lainsäädän-
nöstä. Kokoukset kestävät noin 1,5 tuntia. 
 
1. Kokous 15.1.2019, klo 13-14.30, Eteläesplanadi 4 (Sali 1) 

 Järjestäytyminen ja työryhmän tavoitteiden sekä tehtävien läpi-
käynti. 
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 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/ muiden 
kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan uni-
onissa, aikataulun ja taustamuistion esittely. 

 

 Keskustelu asiantuntijakuulemisesta 
 

 Sektorikohtainen kartoitus tehtäväksi työryhmän jäsenille. 
 

 
2. Kokous 27.2.2019, klo 13-14.30, Eteläesplanadi 4 (Sali 4) 
 

 Sektorikohtaisten kartoituksen esittely 
 

 Vaikutusarviointien koonti tehtäväksi työryhmän jäsenille 
 

 
3. Kokous 14.3.2019, klo 13-14.30, Eteläesplanadi 4 (Sali 4) 
 

 Ensimmäinen asiantuntijakuuleminen sijaintirajoituksista ja niiden 
vaikutuksista 
 

 Keskustelua kriteereistä, joiden perusteella mahdollisten rajoitusten 
asianmukaisuus arvioidaan 
 

4. Kokous 28.3.2019, klo 13-14.30, Eteläesplanadi 4 (Sali 4) 
 

 Toinen asiantuntijakuuleminen sijaintirajoituksista ja niiden vaiku-
tuksista 
 

 Keskustelua kriteereistä, joiden perusteella mahdollisten rajoitusten 
asianmukaisuus arvioidaan 

 
 
5. Kokous 10.4.2019, klo 13-14.30, Eteläesplanadi 4 (Sali 4) 
 

 Selvitysluonnoksen esittely ja läpikäynti 
 

 
6. Kokous 15.5.2019, klo 13-14.30, Eteläesplanadi 4 (Sali 4) 
 

 Selvitysluonnoksen viimeistely 
 

 Keskustelua notifiointimenettelystä 
 

 Muut mahdolliset asiat 
 
 
7. Kokous 12.6.2017, klo 13-14.30, Eteläesplanadi 4 (Sali 4) 
 

 selvityksen hyväksyntä 
 


