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Nimeämispyyntö: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/ muiden kuin hen-
kilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan unionissa vaatimia kansallisia toimen-
piteitä tukeva työryhmä  

 
Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2018/ muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden ke-
hyksestä Euroopan unionissa vaatimien kansallisten toimenpiteiden toteut-
tamista tukevan työryhmän. Työryhmän pääasiallisena tarkoituksena on 
selvittää eri hallinnonaloilla voimassa olevia sijaintirajoituksia ja niiden vai-
kutuksia. Työryhmän työ täydentää asetuksen valmistelun aikana tehtyä 
arviointia, ja se kootaan selvitykseksi. Tarkempi kuvaus työryhmän alusta-
vassa työsuunnitelmassa (liite 2). 
 
Asetus muiden kuin henkilötietojen vapaasta liikkuvuudesta EU:ssa tullee 
voimaan joulukuussa 2018 ja jäsenvaltioilta edellytetään kansallisia toi-
menpiteitä 24 kuukauden sisällä voimaantulosta. Asetuksessa jäsenvaltiot 
velvoitetaan varmistamaan, ettei kansallisesti ole voimassa perusteettomia 
sijaintirajoituksia sekä notifioimaan perustellut sijaintirajoitukset komissi-
olle. Perustelluiksi sijaintivaatimuksiksi katsottaisiin ainoastaan yleistä tur-
vallisuutta koskevat, suhteellisuusperiaatteen mukaiset sijaintivaatimukset. 
Kansallisina toimenpiteinä tulee siten arvioitavaksi mahdolliset lainsäädän-
tömuutostarpeet sijaintirajoituksia sisältäviin lakeihin. 
 
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. 
 
Työryhmän toimikausi on 1.1.–30.6.2019. Työryhmän puheenjohtajana toi-
mii Maria Rautavirta liikenne- ja viestintäministeriöstä. Kokouksissa ovat 
läsnä myös edustajat muilta hallinnonaloilta ja kokouksissa kuullaan merki-
tyksellisten sidosryhmien edustajia. Työryhmä kokoontuu noin kerran kuu-
kaudessa toimikautensa ajan. Ensimmäinen kokous järjestetään 15.1.2019 
klo 13. 
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Jakelussa mainittuja pyydetään toimittamaan ehdotuksensa jäsenestä ja 
henkilökohtaisesta varajäsenestä työryhmään. Jäsentä ja varajäsentä eh-
dottaessaan organisaatioita pyydetään ottamaan huomioon sukupuolten 
välinen tasa-arvo. Jäsenellä toivotaan olevan riittävä asiantuntemus edus-
tamansa hallinnonalan tiedon säilytystä ja käsittelyä koskevasta säänte-
lystä.  
 
Jäsenten ja varajäsenten nimet pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestin-
täministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi) ja osoitteeseen tuomas.kai-
vola@lvm.fi viimeistään 10.12.2018. Toivomme, että ilmoitatte samalla eh-
dottamienne henkilöiden yhteystiedot (työpuhelinnumero ja sähköposti-
osoite). 
 
 
 
 
 
Laura Vilkkonen 
Osastopäällikkö, ylijohtaja 
 
 
 
 
Tuomas Kaivola 
Neuvotteleva virkamies 
 
 
 
 
 

Liitteet 1. Asetus (EU) 2018/ (odottaa julkaisua virallisessa lehdessä) 
2. Työryhmän alustava työsuunnitelma 
3. Taustamuistio 
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