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Asettamispäätös: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1807 muiden kuin 
henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan unionissa vaatimia kansallisia toi-
menpiteitä tukeva työryhmä 

  
Asettaminen 

Liikenne- ja viestintäministeriö on tänään tekemällään päätöksellä asetta-
nut muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan 
unionissa annetun asetuksen vaatimien kansallisten toimenpiteiden toteut-
tamista tukevan työryhmän. 
 
 

Toimikausi  Työryhmän toimikausi on 15.1.–30.6.2019. 
 

Tausta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1807 muiden kuin 
henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan unionissa tulee 
voimaan 18.12.2018 ja jäsenvaltioilta edellytetään kansallisten toimenpitei-
den toteuttamista 24 kuukauden sisällä asetuksen voimaantulosta.  
 
Asetuksen keskeinen vaatimus on, että jäsenvaltioiden on poistettava pe-
rusteettomat sijaintivaatimukset sähköisessä muodossa olevalle tiedolle. 
Perustelluiksi sijaintivaatimuksiksi katsottaisiin ainoastaan yleistä turvalli-
suutta koskevat, suhteellisuusperiaatteen mukaiset sijaintivaatimukset. 
Asetuksessa jäsenvaltiot velvoitetaan 24 kuukauden kuluessa asetuksen 
soveltamisajan alettua varmistamaan, ettei kansallisesti ole voimassa pe-
rusteettomia sijaintirajoituksia sekä notifioimaan perustellut sijaintirajoituk-
set komissiolle. Kansallisina toimenpiteinä tulee siten arvioitavaksi mahdol-
liset säädösmuutostarpeet sijaintirajoituksia sisältäviin säädöksiin ja mää-
räyksiin. 
 
Asetuksen soveltamisajan alettua jäsenvaltiot velvoitetaan notifioimaan ko-
missiolle kaikki uudet säädösehdotukset, joissa asetetaan uusia sijaintira-
joituksia. Jäsenvaltioiden tulee myös perustaa keskitetty EU-tason yhteys-
piste, jonka kautta jäsenvaltion viranomaiset voivat pyytää tietoja toisten 
jäsenvaltioiden viranomaisilta. Lisäksi jäsenvaltioiden on saatettava yhden 
verkossa olevan tietopisteen kautta saataville lista kaikista tiedon sijainti-
vaatimuksista. Jäsenvaltioiden tulee ilmoittaa tämä tietopiste komissiolle, 
joka kokoaa niistä yhden listan sivuillensa. 
 
 

Tavoitteet Asetuksen edellyttämien kansallisten toimien toteuttaminen vaatii eri hallin-
nonalojen lainsäädännön tarkastelua ja arviointia. Tätä tehtävää varten 
kootaan työryhmä. Työryhmän työ täydentää asetuksen valmistelun aikana 
tehtyä valmistelua. 
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Tehtävä 
Työryhmän tehtävänä on: 
 

1. Selvittää eri hallinnonaloilla voimassa olevia sijaintirajoituksia. Työ 
painottuu voimassa olevaan lainsäädäntöön. 

2. Selvittää sijaintirajoitusten poistamisesta tai pysyttämisestä aiheu-
tuvia vaikutuksia. 

3. Eritellä niitä kriteereitä, joiden perusteella mahdollisten rajoitusten 
asianmukaisuus arvioidaan. 

 
Työryhmän työ kootaan selvitykseksi. 
 
 

Työryhmän kokoonpano 
 

Puheenjohtaja Maria Rautavirta, tietoliiketoimintayksikön johtaja 1.1.2019 lukien, liikenne- 
ja viestintäministeriö 

 
Varapuheenjohtaja Taru Rastas, viestintäneuvos, liikenne- ja viestintäministeriö 

 
 

Jäsenet  
maa- ja metsätalousministeriö: 
jäsen: Kirsi Taipale, lainsäädäntöneuvos 
varajäsen: Timo-Ville Nieminen, hallitussihteeri 
 
oikeusministeriö 
jäsen: Kimmo Janhunen, johtava asiantuntija 
varajäsen: Niklas Vainio, lainsäädäntöneuvos 

 
puolustusministeriö 
jäsen: Perttu Wasenius, hallitussihteeri 
varajäsen: Teija Pellikainen, hallitussihteeri 
 
sisäministeriö: 
jäsen: Minna Bloigu, johtava asiantuntija 
varajäsen: Ismo Parviainen, johtava asiantuntija 
 
valtiovarainministeriö: 
jäsen: Riitta Autere, neuvotteleva virkamies 
varajäsen: Pauli Kartano, neuvotteleva virkamies 
 

  ympäristöministeriö 
jäsen: Jukka Litmanen, tietohallintojohtaja 
ei varajäsentä 
 
*** 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön jäsenet nime-
tään myöhemmin. 
 



3(3) 
 
 

 
 
 

     
Liikenne- ja viestintäministeriö Käyntiosoite Postiosoite Puhelin www.lvm.fi 

 Eteläesplanadi 16  PL 31 029516001 etunimi.sukunimi@lvm.fi 

 (kirjaamo) 00023 Valtioneuvosto  kirjaamo@lvm.fi 

 Helsinki    

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, ulkoministeriö ja valioneuvoston kanslia ovat 
ilmoittaneet, etteivät ne nimeä jäsentä. 
 
*** 
 
Puheenjohtaja voi päättää asiantuntijoiden kuulemisesta ja osallistumi-
sesta työryhmän toimintaan. 
 
 

Sihteerit  Tuomas Kaivola, neuvotteleva virkamies, liikenne- ja viestintäministeriö 
  Lotta Engdahl, erityisasiantuntija, liikenne- ja viestintäministeriö 
 
 
 
 

 
 
 
Anne Berner 
Liikenne- ja viestintäministeri 
 
 
 
 
Harri Pursiainen 
Kansliapäällikkö 
 
 
 
 
 

Jakelu Työryhmän puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet, varajäsenet ja sih-
teerit 
  


