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Lausunnon pääsisältö
Euroopan unionin direktiivi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen
ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta tuli voimaan 22.12.2016.
Jäsenvaltioiden kansalliset lait ja asetukset sekä hallinnolliset määräykset tulee saattaa direktiivin mukaisiksi 23.9.2018 mennessä. Valtiovarainministeriö asetti 31.1.2017 työryhmän valmistelemaan saavutettavuusdirektiivin kansallista toimeenpanoa. Työryhmän toimikausi on 1.2.2017–31.10.2018.
Työryhmässä on edustettuina valtiovarainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, Väestörekisterikeskus, Kansaneläkelaitos, Suomen Kuntaliitto ry, Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta ja Kynnys ry. Valtiovarainministeriö ja työryhmä ovat vastanneet hallituksen esityksen
luonnoksen lukujen 1 ja 3-4 valmistelusta.
Ehdotettavalla lailla pyritään edistämään digitaalisten palvelujen laadukasta ja tietoturvallista tarjoamista julkisella sektorilla sekä saavutettavuusvaatimuksilla parantamaan yhteiskunnan erityisryhmien
edellytyksiä selvitä omatoimisesti julkisen sektorin digitaalisten palvelujen käytöstä. Laissa säädettäisiin keinoista, joilla digitaalisten
palvelujen saavutettavuutta edistettäisiin sekä varmistettaisiin saavutettavuusvaatimusten tehokas toimeenpano.
Lain saavutettavuutta koskevia saannoksia sovellettaisiin myös eräisiin vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimiviin yrityksiin sekä finanssialan yhteisöihin. Lain saavutettavuusvaatimuksia sovellettaisiin myös eräissä tilanteissa, joissa julkisen sektorin toimijat rahoittavat digitaalisten palvelujen kehittämistä ja ylläpitoa. Laki tulisi sisältämään saannokset saavutettavuusvaatimusten
yleisistä perusteista, saavutettavuusselosteesta, valvontaviranomaisesta ja sen tehtävistä sekä verkkosivustojen ja mobiilisovellusten
käyttäjien oikeuksien toteuttamisesta. Ehdotettujen saannosten li-
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säksi Euroopan komissio antaa erikseen saavutettavuusvaatimuksista ja saavutettavuusselosteesta tarkemmat täytäntöönpanosäädökset. Ehdotettavassa laissa on huomioitu tulevat komission täytäntöönpanosäädökset viittauksina, mutta niiden tarkempi sisältö ei ole
ollut tiedossa tätä hallituksen esitystä laadittaessa.
Lisaksi ehdotuksessa ehdotetaan säädettäväksi viranomaisten sekä
muiden julkista hallintotehtävää hoitavien velvollisuudesta järjestää
digitaaliset palvelut hallinnon asiakkaille sekä tähän järjestämiseen
liittyvistä velvollisuuksista.
Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi eräitä sähköisestä asioinnista.
viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) säännöksiä, jotka
osittain ovat rinnakkaisia ehdotettavan uuden lain kanssa. Näiden
säännösten (luku 2) valmistelu on tehty valtiovarainministeriön virkatyönä. Ehdotettavan lain 2 luvun saannokset eivät liity saavutettavuusdirektiivin kansalliseen täytäntöönpanoon, vaan tarkoituksena
on koota julkisen sektorin toimijoiden digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevat yleiset saannokset ja niistä johtuvat vaatimukset yhteen lakiin.

Valmistelija:
Toimialajohtaja Rauno Peltola
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee lausuntopyynnön tiedoksi ja päättää, ettei
asiasta anneta lausuntoa.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa: Neuvotteleva virkamies Tomi Voutilainen,
puh: 02955 30453 ja eritysasiantuntija Markus Rahkola,
puh: 02955 30139. Lausuntopalvelun käyttöön liittyviin kysymyksiin
lisätietoja antaa tietohallintoasiantuntija Jaakko Poikonen,
puh: 02955 30057
Täytäntöönpano: www.lausutopalvelu.fi tai valtiovarainministerio@vm.fi (1.3.2018 mennessä)
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Sähköisesti tarkastetusta sekä säädetyllä tavalla edeltäpäin ilmoitettuna aikana 13.2.2018
kunnan internetsivuilla yleisesti nähtävänä olevasta pöytäkirjasta otetun otteen oikeaksi todistaa
Liedossa 13.2.2018
Pöytäkirjanpitäjä

Marja Toivola

