
 

 

 

 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muutta-

misesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksellä muutettaisiin sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia. Kyseisessä laissa on sään-

nöksiä Liikenne- ja viestintäviraston tehtävistä. Näihin tehtäviin lisättäisiin viraston velvollisuus toi-

mia muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan unionissa annetun Eu-

roopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2018/NNN mukaisena keskitettynä yhteys- ja tietopis-

teenä. Se tukee pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman Rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan 

kasvuympäristö -kärkihanketta. 

 

Muutoksella pannaan täytäntöön kyseisessä asetuksessa jäsenvaltioille asetettu velvoite nimetä yksi 

keskitetty tietopiste sekä yhteyspiste. Asetuksen tavoitteena on ensinnäkin turvata muiden kuin hen-

kilötietojen vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa. Asetus lähtökohtaisesti kieltää jäsenvaltioita vaa-

timasta tiettyä maantieteellistä sijaintia sähköisessä muodossa olevan muun kuin henkilötiedon käsit-

telylle. Niissä tapauksissa, joissa jäsenvaltio on kuitenkin asettanut sijaintivaatimuksia yleisen turval-

lisuuden perusteella, jäsenvaltioiden on tiedotettava näistä vaatimuksista keskitetyn verkkotietopis-

teen kautta.  

 

Asetuksen tavoitteena on toiseksi turvata toimivaltaisten viranomaisten pääsy toisessa jäsenvaltioissa 

olevaan tietoon: tiedon vapaa liikkuvuus ei saa haitata viranomaistehtäviä. Jäsenvaltioiden on nimet-

tävä keskitetty yhteyspiste, joka välittää muista jäsenvaltioista tulleet avunpyynnöt oman valtionsa 

toimivaltaiselle viranomaiselle. Asetus ei vaikuta toimivaltaisten viranomaisten oikeuksiin pyytää tai 

saada käyttöönsä tietoja, vaan kyseessä on pelkkä yhteistyömekanismi avunpyyntöjen välittämiseksi. 

Mekanismi on toissijainen muihin yhteistyömekanismeihin nähden eli sitä käytetään vain tilanteissa, 

joissa ei ole erillistä sääntelyä jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä.   

 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 
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PERUSTELUT 

1 Nykytila 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/ muiden kuin henkilötietojen vapaan liikku-

vuuden kehyksestä Euroopan unionissa (jäljempänä asetus) annettiin 14.11.2018. Asetus tulee voi-

maan N.12.2018, ja sen soveltaminen alkaa N.N.2019. 

 

Asetus on uutta sääntelyä. Se kuuluu komission digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaan: digitali-

saation myötä datan hyödyntämisestä on tullut olennainen osa taloudellista toimintaa. Aloitetta edel-

sivät komission tiedonanto Euroopan datavetoisen talouden rakentamisesta (COM(2017)9) sekä ko-

mission digitaalisten sisämarkkinoiden välitarkastelu (COM(2017)228). 

 

Asetuksella on kolme tavoitetta. Ensinnäkin tavoitteena on poistaa tiedon vapaan liikkuvuuden esteet 

Euroopan unionissa, jotta tiedon hyödyntämistä voidaan tehostaa ja sisämarkkinoiden toimintaa ja 

läpinäkyvyyttä parantaa. Toiseksi tavoitteena on helpottaa ammattikäyttäjien mahdollisuutta siirtää 

tietoansa yhden palveluntarjoajan järjestelmästä toiseen. Kolmanneksi tavoitteena lisätä varmuutta 

tiedon saatavuuteen viranomaistoimintaa varten tilanteessa, jossa dataa säilytetään toisen jäsenvaltion 

alueella. 

 

Kyseessä on Euroopan unionin asetus. Ne ovat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

288 artiklan 2 kohdan nojalla jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaa oikeutta. Koska EU-asetukset ovat 

suoraan sovellettavia jäsenvaltioissa, niitä ei pidä laittaa kansallisesti täytäntöön. Käsillä olevaan ase-

tukseen sisältyy kuitenkin aktiivisia toimintavelvoitteita jäsenvaltioille. Asetuksessa jäsenvaltioille 

asetetaan kumoamisvelvollisuus, notifiointivelvollisuus, avustamisvelvollisuus ja tiedotusvelvolli-

suus.  

 

Kumoamisvelvollisuus tarkoittaa, että jäsenvaltioiden on 24 kuukauden kuluessa asetuksen sovelta-

misajan alettua varmistettava, että olemassa olevat perusteettomat sijaintirajoitukset on kumottu ja 

että perustellut on notifioitu. Asetuksen keskeisen sisällön muodostaakin sen 4 artiklassa asetettu tie-

tojen vapaan liikkuvuuden pääsääntö: tietojen sijaintia koskevat vaatimukset ovat kiellettyjä, elleivät 

ne ole suhteellisuusperiaatetta noudattaen perusteltuja yleistä turvallisuutta koskevien syiden vuoksi. 

Tämä täydentää perussopimuksissa asetettua palveluiden vapaata liikkuvuutta. 

 

Notifiointivelvollisuus tarkoittaa, että jäsenvaltioiden on asetuksen soveltamisajan alettua välittömästi 

notifioitava komissiolle kaikki uudet säädösehdotukset, joissa asetetaan uusi sijaintirajoitus. Lisäksi 

säädösehdotus on notifioitava silloin, kun sillä muutetaan olemassa olevaa sijaintirajoitusta.  

 

Kumoamis- ja notifiointivelvollisuutta selvitetään tarkemmin liikenne- ja viestintäministeriön 

N.12.2018 asettamassa työryhmässä. Alustava kartoitus sijaintirajoituksista on tehty jo asetuksen val-

mistelun aikana. Tämä arviointityö täydennetään nyt kattavaksi selvitykseksi.  Tätä varten kootaan 

työryhmä, joka tukee asetuksen kansallista täytäntöönpanotyötä. Työryhmällä on kolme tehtävää. 

Ensinnäkin se selvittää eri hallinnonaloilla voimassa olevia sijaintirajoituksia. Työ painottuu voi-

massa olevaan lainsäädäntöön. Toiseksi se selvittää sijaintirajoitusten poistamisesta tai pysyttämi-

sestä aiheutuvia vaikutuksia. Kolmanneksi se erittelee niitä kriteereitä, joiden perusteella mahdollis-

ten rajoitusten asianmukaisuus arvioidaan.  
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Avustamisvelvollisuus tarkoittaa, että jäsenvaltioiden on perustettava keskitetty yhteyspiste EU-tason 

yhteistyön varmistamiseksi. Datan vapaa liikkuvuus unionissa ei saa tarkoittaa sitä, että toimivaltais-

ten viranomaisten pääsy tietoaineistoon estyy. Tämän takia asetuksessa säädetään viranomaisyhteis-

työstä. Asetus ei kuitenkaan perusta uutta toimivaltaa päästä tietoaineistoon, vaan se määräytyy kan-

sallisen ja unionioikeuden mukaisesti. Tästä säädetään asetuksen 5 artiklan 1 kohdassa.  

 

Asetuksessa säädetty yhteistyömekanismi on luonteeltaan toissijainen asetuksen 5 artiklan 2 kohdassa 

nojalla. Kun luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolla on velvollisuus antaa tietoja, ei noudata 

kyseistä velvollisuutta, toimivaltaisen viranomaisen olisi voitava pyytää apua muiden jäsenvaltioiden 

toimivaltaisilta viranomaisilta. Tällaisissa tapauksissa toimivaltaisten viranomaisten olisi käytettävä 

unionin oikeuden tai kansainvälisten sopimusten mukaisia erityisiä yhteistyövälineitä kunkin tapauk-

sen erityisalan mukaan, kuten poliisiyhteistyön, rikos- tai siviilioikeuden tai hallinnollisten kysymys-

ten alalla neuvoston puitepäätöstä 2006/960/YOS, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 

2014/41/EU, tietoverkkorikollisuutta koskevaa Euroopan neuvoston yleissopimusta, neuvoston ase-

tusta (EY) N:o 1206/2001, neuvoston direktiiviä 2006/112/EY ja neuvoston asetusta (EU) N:o 

904/2010. Jos tällaisia erityisiä yhteistyömekanismeja ei ole, toimivaltaisten viranomaisten olisi teh-

tävä asetuksen nojalla keskenään yhteistyötä, jotta ne voivat antaa halutut tiedot saataville nimettyjen 

keskitettyjen yhteyspisteiden kautta. 

 

Asetuksen 7 artiklassa säädetään keskitetyn yhteyspisteen perustamisesta ja sen toiminnasta. Kunkin 

jäsenvaltion on nimettävä keskitetty yhteyspiste, joka on yhteydessä muiden jäsenvaltioiden keski-

tettyihin yhteyspisteisiin ja komissioon asetukseen liittyvissä asioissa. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 

komissiolle nimeämänsä keskitetyt yhteyspisteet ja niiden myöhemmät muutokset. 

 

Yhteistyömekanismi toimii niin, että jos jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen pyytää apua toi-

selta jäsenvaltiolta saadakseen käyttöönsä tietoja, sen on toimitettava kyseisen jäsenvaltion keskitet-

tyyn yhteyspisteeseen asianmukaisesti perusteltu pyyntö. Pyyntöön on sisällyttävä kirjallinen selvitys 

tietojen käyttöön saamisen perusteluista ja oikeusperustoista.  Keskitetyn yhteyspisteen on yksilöi-

tävä asiasta vastaava jäsenvaltionsa toimivaltainen viranomainen ja toimitettava pyyntö kyseiselle 

toimivaltaiselle viranomaiselle. Pyynnön vastaanottavan asiasta vastaavan toimivaltaisen viranomai-

sen on ilman aiheetonta viivytystä ja kohtuullisessa ajassa pyynnön kiireellisyyteen nähden toimitet-

tava vastaus, jossa se antaa pyydetyt tiedot tai ilmoittaa pyytävälle toimivaltaiselle viranomaiselle, 

että se ei katso tämän asetuksen mukaisten avun pyytämistä koskevien ehtojen täyttyvän. 

 

Asetuksessa on kiinnitetty huomiota oikeusturvaan. Asetuksen 7 artiklan 5 kohdan nojalla mitä ta-

hansa tietoja, joita annetun avun yhteydessä vaihdetaan, saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, 

jota varten niitä on pyydetty. Asetuksen 5 artiklan 3 kohdan mukaan, jos avunpyyntö edellyttää pyyn-

nön vastaanottaneen viranomaisen pääsyä luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön tiloihin, mukaan 

lukien tietojenkäsittelylaitteet ja -keinot, tällaisessa tiloihin pääsyssä on noudatettava unionin oikeutta 

tai kansallista prosessioikeutta. 

 

Avustamisvelvollisuus lähenee asiallisesti hallintolain (434/2003) 21 §:ää. Siinä säädetään asiakirjan 

siirrosta. Sen mukaan viranomaisen, jolle on erehdyksestä toimitettu asiakirja sen toimivaltaan kuu-

lumattoman asian käsittelemiseksi, on viipymättä siirrettävä asiakirja toimivaltaiseksi katsomalleen 

viranomaiselle. Siirrosta on ilmoitettava asiakirjan lähettäjälle. 

 

Tiedotusvelvollisuuden osalta jäsenvaltioilla on kolme tehtävää. Niiden on 4 artiklan 4 kohdan nojalla 

julkaistava keskitetysti verkkosivulla tieto olemassa olevista sijaintirajoituksista ja pidettävä tämä 
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sivu ajantasaisena. Vaihtoehtoisesti jäsenvaltioiden olisi toimitettava ajan tasalla olevat tiedot tällai-

sista vaatimuksista jollakin toisella unionin säädöksellä perustetulle keskitetylle tietopisteelle. 

Toiseksi niiden on 4 artiklan 5 kohdan nojalla ilmoitettava komissiolle edellä mainitun verkkosivun 

osoite. Kolmanneksi keskitettyjen yhteyspisteiden on asetuksen 7 artiklan 6 kohdan mukaan annet-

tava käyttäjille yleisiä tietoja asetuksesta, myös käytännesäännöistä. 

 

Tiedotusvelvollisuus lähenee asiallisesti hallintolain ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-

tun lain (621/1999) velvollisuuksia. Hallintolain 8 §:n mukaan viranomaisen on toimivaltansa ra-

joissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä 

vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Neuvonta on maksutonta. Jos asia ei 

kuulu viranomaisen toimivaltaan, sen on pyrittävä opastamaan asiakas toimivaltaiseen viranomai-

seen. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 20 §:ssä puolestaan säädetään viranomai-

sen velvollisuudesta tuottaa ja jakaa tietoa. 

2 Ehdotetut muutokset 

Esityksellä pannaan täytäntöön asetuksessa jäsenvaltioille asetettu velvoite nimetä yksi keskitetty tie-

topiste sekä yhteyspiste. Tämä tehtäisiin muuttamalla sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia. 

Kyseisessä laissa on säännöksiä Liikenne- ja viestintäviraston tehtävistä. Lain 303 §:ssä säädetään 

viraston yleisistä tehtävistä. Lain 304 §:ssä säädetään viraston erityisistä tehtävistä. Velvollisuus toi-

mia asetuksen mukaisena keskitettynä yhteys- ja tietopisteenä lisättäisiin uudeksi kohdaksi viraston 

erityisiin tehtäviin. 

 

304 §. Liikenne- ja viestintäviraston erityiset tehtävät. Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin uusi 13 

kohta. Liikenne- ja viestintävirasto toimisi muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyk-

sestä Euroopan unionissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2018/NNN mukai-

sena keskitettynä yhteys- ja tietopisteenä. Viraston tehtävät tulevat suoraan kyseisestä asetuksesta, 

etenkin sen 5 ja 7 artikloista. Koska kyseessä on Euroopan unionin asetus, joka on suoraan sovellet-

tavaa oikeutta, ei näitä tehtäviä luetella pykälässä. Perustuslain 2 §:n 3 momentin mukaan julkisen 

vallan käytön tulee perustua lakiin, joten tehtävän osoittamisesta virastolle tulee säätää kansallisesti. 

Uusia tehtäviä on eritelty tarkemmin vaikutukset viranomaisten toimintaan -jaksossa. 

3 Esitykset vaikutukset 

3.1 Taloudelliset vaikutukset 

Ehdotuksella ei arvioida olevan taloudellisia vaikutuksia kotitalouksiin, yrityksiin, julkiseen talou-

teen eikä kansantalouteen. Liikenne- ja viestintävirastolle esitetty tehtävä arvioidaan hyvin pienimuo-

tiseksi, joten virasto pystyy hoitamaan tehtävän nykyisin resurssein. 

3.2 Vaikutukset viranomaisten toimintaan 

Vaikutukset viranomaisten keskinäisiin suhteisiin. Asetus velvoittaa yhden keskitetyn yhteyspisteen 

perustamiseen. Yhteyspiste toimii yhdyshenkilönä muiden jäsenvaltioiden viranomaisiin päin ja vä-

littää eteenpäin sille saapuneet avunpyynnöt. Muutoin se ei vaikuta viranomaisten väliseen toimival-

lanjakoon. Lisäksi asetus ei sen 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti vaikuta toimivaltaisten viranomaisten 

valtuuksiin pyytää tai saada käyttöönsä unionin oikeuden tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti tietoja 

virallisten tehtäviensä hoitamiseksi. Lisäksi asetuksen 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti jos avunpyyntö 
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edellyttää pyynnön vastaanottaneen viranomaisen pääsyä luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön tiloi-

hin, mukaan lukien tietojenkäsittelylaitteet ja -keinot, tällaisessa tiloihin pääsyssä on noudatettava unionin 

oikeutta tai kansallista prosessioikeutta. 

 

Asetus velvoittaa yhden kansallisen yhteyspisteen perustamiseen. Koska asetus kuuluu Ahvenan-

maan toimivaltaan siltä osin kuin kyse on sen lainsäädännön asettamista sijaintivaatimuksista, on 

yhden keskitetyn pisteen saamiseksi tehtävä itsehallintolain 32 §:n mukainen sopimusasetus maakun-

nan ja valtakunnan välillä. 

 

Vaikutukset tehtäviin ja menettelytapoihin. Esitys ja taustalla oleva asetus lisäävät Liikenne- ja vies-

tintävirastolle yhteys- ja tietopisteen tehtävät. Nämä tehtävät sisältävät muutamia uusia velvollisuuk-

sia. 

 

Yhteyspisteen toiminnasta säädetään asetuksen 7 artiklassa. Yhteyspiste on ensinnäkin yhteydessä 

muiden jäsenvaltioiden keskitettyihin yhteyspisteisiin ja komissioon asetuksen soveltamisesta. Toiseksi 

silloin kun yhteyspiste saa toisesta jäsenvaltiosta avunpyynnön, sen on yksilöitävä asiasta vastaava jäsen-

valtionsa toimivaltainen viranomainen ja toimitettava vastaanotettu pyyntö kyseiselle toimivaltaiselle vi-

ranomaiselle. Kolmanneksi keskitettyjen yhteyspisteiden on annettava käyttäjille yleisiä tietoja asetuk-

sesta, mukaan lukien sen 6 artiklan mukaisista käytännesäännöistä tietojen siirtämisestä. 

 

Tietopisteestä säädetään asetuksen 4 artiklan 4 kohdassa. Sen tehtäviin kuuluu ensiksi asettaa yksi-

tyiskohtaiset tiedot kaikista alueellaan sovellettavista laeissa, asetuksissa tai yleisluonteisissa hallin-

nollisissa määräyksissä säädetyistä tietojen sijaintia koskevista vaatimuksista julkisesti saataville 

kansallisen keskitetyn verkkotietopisteen kautta. Toiseksi sen on pidettävä nämä tiedot ajan tasalla 

tai toimitettava ajan tasalle saatetut tiedot kaikista sijaintia koskevista vaatimuksista jollakin unionin 

säädöksellä perustetulle yhteiselle tietopisteelle. 

 

Vaikutukset organisaatioon ja henkilöstöön. Uusilla tehtävillä ei arvioida olevan vaikutuksia organi-

saatioon eikä henkilöstöön. Asetus lisää työntarvetta arviolta 0,5:llä henkilötyövuodella. 

 

Hallinnolliset tehtävät ja kustannukset. Tietopisteen tehtävät ovat hallinnollisesti hyvin kevyet. Se 

sisältää verkkosivun perustamisen sekä ajantasaisena pitämisen. Virastolla on jo verkkosivut, jolle 

lisätä tiedot, joten siitä ei aiheudu kustannuksia. Yhteyspisteenä toimiminen on uusista velvollisuuk-

sista merkittävämpi. Siinäkin yhteyspisteen tehtävä on lähinnä avunpyynnön välittäminen. Se ei ole 

tehtävä erityisen suuri, sillä asetus sisältää vain yksittäistapauksellista yhteistyötä, etenkin kun yh-

teistyömekanismi on toissijainen suhteessa muihin yhteistyömekanismeihin. Lisäksi alustavan kar-

toituksen mukaan Suomessa ei juuri ole sijaintivaatimuksia, joten myös neuvontapalveluiden tarve 

arvioidaan vain satunnaiseksi. Tehtävätyyppeinä vaaditut toimet eivät ole uusia, sillä asiakirjojen siir-

tämisetä säädetään hallintolaissa, neuvonnasta säädetään hallintolaissa ja tiedottamisesta viranomais-

ten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa. 

3.3 Ympäristövaikutukset 

Ehdotuksella ei arvioida olevan ympäristövaikutuksia. 

3.4 Muut yhteiskunnalliset vaikutukset 
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Vaikutukset rikoksentorjuntaan ja turvallisuuteen. Esityksellä ei ole suoria vaikutuksia rikostentor-

juntaan eikä turvallisuuteen. Yhteistyömekanismin tavoitteena on kuitenkin lisätä jäsenvaltioiden toi-

mivaltaisten viranomaisten varmuutta siitä, että datan vapaasta liikkuvuudesta huolimatta niillä on 

tarvittaessa pääsy dataan tehtäviensä hoitamiseksi. 

 

Tietoyhteiskuntavaikutukset. Datan liikkuvuutta rajoittavat sijaintirajoitukset haittaavat yrityksiä, 

joilla on rajat ylittävää liiketoimintaa. Ne estävät myös pilvipalveluiden tarjontaa ja käyttöä. Euroo-

pan komission mukaan datan sijaintirajoitusten määrä on kuitenkin ollut kasvussa talouden digitali-

saation ja datatalouden kehittymisen myötä. Datan sijaintirajoitusten taustalla on yleisesti tietotur-

vaan, datan saatavuuteen viranomaiskäyttöön ja kansalliseen turvallisuuteen liittyviä pyrkimyksiä 

(Commission Staff Working Document: Impact Assessment Accompanying the document Proposal 

for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a framework for the free flow of 

non-personal data in the European Union, SWD(2017) 304 final, s. 8).  

4 Asian valmistelu 

Euroopan komissio antoi asetusehdotuksen 13.9.2017. Ehdotuksesta lähetettiin eduskunnalle U-kir-

jelmä (U 59/2017 vp) 19.10.2017 ja jatkokirjelmä (UJ 42/2017 vp) 13.12.2017. U-kirjelmään sisäl-

tyvässä valtioneuvoston kannassa, johon eduskunta yhtyi, pidettiin tärkeänä, että datan saatavuuteen 

viranomaistoimintaa varten kiinnitetään huomiota. Koska viranomaisyhteistyöstä on jo erityissäänte-

lyä, valtioneuvosto katsoi, ettei nyt ehdotettavan sääntelyn tule muodostua liian raskaaksi suhteessa 

järjestelmän hyötyihin. Asetuksen neuvotteluissa mekanismia onkin selkeytetty suhteessa komission 

ehdotukseen. 

 

Hallituksen esitys koskee yhteys- ja tietopisteen määrittämistä. Sijaintivaatimusten kumoamista ja 

notifiointia käsitellään liikenne- ja viestintäministeriön N.N.2018 asettamassa työryhmässä.  

 

Hallituksen esitysluonnos oli lausunnoilla N.11.–N.12.2018. Lausuntoja pyydettiin X taholta:  

 

Lausuntoja saatiin X kappaletta. 

 

Lausuntoyhteenveto tähän. 

5 Voimaantulo 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Asetus on tullut voimaan N.N.2018, ja 

sen soveltaminen alkaa N.N.2019. Koska erillistä määräaikaa ei ole annettu yhteyspisteen eikä tiedo-

tuspisteen perustamiseen, ne on oltava asetuksen soveltamisen alkaessa. 

 

 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:  
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Lakiehdotus 

 

 

Laki 

sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lain sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 304 §:n 1 momentin 12 

kohta, sellaisena kuin se on osaksi laissa 456/2016, sekä 
lisätään 304 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 281/2018 ja 456/2016, uusi 13 

kohta seuraavasti: 
 

304 § 

 

Liikenne- ja viestintäviraston erityiset tehtävät 

 

Sen lisäksi, mitä muualla tässä laissa säädetään, Liikenne- ja viestintäviraston tehtävänä on: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12) toimia julkisesti säännellyn palvelun käyttöehdoista Galileo-ohjelman mukaisesti perustetussa 

maailmanlaajuisessa satelliittinavigointijärjestelmässä tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätöksen N:o 1104/2011/EU mukaisena julkisesti säännellyn satelliittipalvelun vastuuviranomai-

sena; 

13) toimia muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan unionissa anne-

tun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2018/NNN mukaisena keskitettynä yhteys- ja tie-

topisteenä. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
——— 

 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä kuuta 20  . 
 

————— 
 
Helsingissä   päivänä   kuuta 20   

 
Pääministeri 

Juha Sipilä 

 

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner 
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Liite 

Rinnakkaistekstit 

 

 

Laki 

sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lain sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 304 §:n 1 momentin 12 

kohta, sellaisena kuin se on osaksi laissa 456/2016, sekä 
lisätään 304 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 281/2018 ja 456/2016, uusi 13 

kohta seuraavasti: 
 

 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

304 § 

 

Liikenne- ja viestintäviraston erityiset tehtävät 

 

Sen lisäksi, mitä muualla tässä laissa sääde-

tään, Liikenne- ja viestintäviraston tehtävänä 

on: 

------------------------------------------------------- 

12) toimia julkisesti säännellyn palvelun käyt-

töehdoista Galileo-ohjelman mukaisesti perus-

tetussa maailmanlaajuisessa satelliittinavigoin-

tijärjestelmässä tehdyn Euroopan parlamentin 

ja neuvoston päätöksen N:o 1104/2011/EU mu-

kaisena julkisesti säännellyn satelliittipalvelun 

vastuuviranomaisena. 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------- 

 

 

 

304 § 

 

Liikenne- ja viestintäviraston erityiset tehtävät 

 

Sen lisäksi, mitä muualla tässä laissa sääde-

tään, Liikenne- ja viestintäviraston tehtävänä 

on: 

------------------------------------------------------- 

12) toimia julkisesti säännellyn palvelun käyt-

töehdoista Galileo-ohjelman mukaisesti perus-

tetussa maailmanlaajuisessa satelliittinavigoin-

tijärjestelmässä tehdyn Euroopan parlamentin 

ja neuvoston päätöksen N:o 1104/2011/EU mu-

kaisena julkisesti säännellyn satelliittipalvelun 

vastuuviranomaisena; 

13) toimia muiden kuin henkilötietojen vapaan 

liikkuvuuden kehyksestä Euroopan unionissa 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) 2018/NNN mukaisena keskitet-

tynä yhteys- ja tietopisteenä. 

------------------------------------------------------- 
——— 

 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 20  . 

 

 

 

 


