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Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta –seurantaryhmän kokous 4
Aika

ti 22.10.2019 klo 9.00-11.00

Paikka

VM, Mariankatu 9, nh. Jakovara

Osallistujat

Markus Rahkola, valtiovarainministeriö, varapuheenjohtaja
Sanna Juutinen, valtiovarainministeriö, puheenjohtaja (saapui 10.30)
Sihteeristö:
Emilia Ojala, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Jäsenet:
Marjukka Saarijärvi, valtiovarainministeriö
Tomi Voutilainen, valtiovarainministeriö (saapui 10.15)
Sami Demirbas, oikeusministeriö
Tapani Sainio, opetus- ja kulttuuriministeriö
Raila Äijö, Kela
Jani Ruuskanen, Väestörekisterikeskus
Tom Holmroos, Suomen Kuntaliitto
Sanna-Maria Bertell, Elinkeinoelämän keskusliitto
Elina Kamppi, Finanssiala ry
Pirjo Pihlaja, Kirkkohallitus
Tapio Haanperä, Soste ry (Kehitysvammaliitto)
Iiro Nummela, Vammaisfoorumi ry (Näkövammaisten liitto)
Ethel Eriksson, Sipoon kunta
Juha Haapamäki, Tampereen kaupunki
Poissa:
Merja Mustonen, sosiaali- ja terveysministeriö
Mikko Joronen, Ihmisoikeuskeskus
Leea Rautanen-Muhli, Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE
Ilkka Siissalo, Helsingin yliopisto, yliopistojen edustaja
Mikael Åkermarck, liikenne- ja viestintäministeriö
Janne Öberg, opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtiovarainministeriö

Puh 0295 16001
(vaihde)

Snellmaninkatu 1 A, Hel-

Faksi 09 160 33123
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Erikseen kutsuttuina:
Viena Rainio, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Milja Rauhansalo, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
1 Kokouksen avaus
Varapuheenjohtaja avasi kokouksen, puheenjohtajan ollessa estynyt.
2 Asialistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
Liite: Edellisen kokouksen pöytäkirja
3 Työryhmän ajankohtaiskierros lain toimeenpanosta
Keskusteltiin lyhyesti eri organisaatioiden toimeenpanon tilanteesta. Todettiin, että lain hyödyistä ja vaatimuksista tulee viestiä enemmän. Toivottiin
yhteistä viestintäpakettia organisaatioiden käyttöön.
Käytiin läpi työryhmälle ennakkoon lähetetyn kyselyn vastaukset. Saavutettavuuden osalta soveltamisala on monelle hyvin epäselvä. Erityisesti järjestökentällä soveltamisala tulkinnat ovat epäselviä. Toimeenpanoon liittyvät
ongelmat ovat kaikilla hyvin saman tyyppisiä. Haasteita ja ongelmia tiedostetaan, resurssit niiden korjaamiseen ovat hyvin vaihtelevat.
Keskusteltiin saavutettavuusvaatimusten velvoittavuudesta hankinnoissa.
Todettiin, että hankintayksiköille on tiedotettava, että saavutettavuusdirektiivin täytäntöönpanon yhteydessä tuli voimaan saavutettavuusstandardi,
joka on suoraan hankintalain 71§ kautta velvoittavaa. Todettiin, että kaikki
hankintoihin liittyvät sähköiset työkalutkin pitää myös olla saavutettavia.
Tämä pitää toteuttaa myös uusiin nettisivustoihin sekä digitaalisiin palveluihin.
4 Saavutettavuussääntelyn tilannekatsaus / Emilia Ojala
Käytiin läpi saavutettavuusselostetyökalusta saatua palautetta. Käyttö ollut
vähäistä. Todennäköisesti koska ensimmäinen siirtymäaika koskenut harvaa
ja suurimmalla osalla siirtymäaika päättyy ensi vuonna. Työkalun teksteistä
saatu palautetta. Tekstit kuitenkin pohjautuvat suurelta osin komission päätöksen mukaista mallia ja tarkoitus on, että käytetään komission sisältöä ja
mallia. Lisää palautetta työkalusta toivotaan.
Kanteluja ja selvityspyyntöjä ei vielä tullut. Nyt kantelun voi antaa verkkolomakkeella, mutta tavoitteena kehittää siitä ilmoitusapuri eli saada se ohjaavammaksi. Palautteita ja kysymyksiä tulee joka päivä palautekanavan
kautta, verkkosivujen kautta sekä sähköpostiin. Paljon kysymyksiä soveltamisalasta ja siirtymisajankohdasta. Teknisiltä toimittajilta tulee paljon kysymyksiä, kansalaisilta ei paljoa.
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Seuraava Wadex-kokous marraskuussa, jossa puhutaan valvonnasta ja raportoinnista. AVI osallistuu.
Direktiivin mukainen järjestöjen kuuleminen alkaa ensimmäisellä järjestökuulemisella 13.11.2019, johon on pyydetty ennakkoon lausuntoja, joiden
perusteella käydään läpi asioita. Aluksi kartoitetaan, millaista yhteistyötä ja
toiveita valvontaan liittyen. Ensimmäinen valvontajakso alkaa 2020 alusta.
Norjan kokemusta valvonnasta ja heitä tarkalla korvalla kuunnellaan. Tällä
hetkellä markkinoilla ei ole työkalua, jolla valvontaa voisi tehdä. Ruotsi
aloittanut kartoituksen löytyykö sopivaa työkalua. Tarkoitus tehdä pohjoismaista ja EU -tasoista yhteistyötä.

5 Valvontaotoksen valinta
Valvontaotoksen valinnassa on pyrittävä monimuotoisuuteen, edustamaan
maantieteellisesti tasapanoiseen jakautumiseen, katettava eri hallintatasoja,
mahdollisimman kattavasti edustaa erilaisia julkisen sektorin tarjoamia palveluja. Kuulaan vammaisjärjestöjä ja heidän näkemystä mitä sivustoja pitäisi
valvoa. Kun valvonta jatkuu pitäisi myös jatkossa ottaa huomioon mitä aikaisemmin o valvottu ja tietty osuus pitää olla mukana seuraavassa valvontajaksossa. Käytiin laajaa keskustelua ja pohdintaa kyselyistä, raportoinnista sekä
valvonnasta.

6 Digipalvelulain yhteinen viestintä
Sanna Juutinen esitteli viestintämateriaalia, jota on koottu seurantaryhmän
hyödynnettäväksi Tiimeri –työtilaan. Työtilasta löytyy linkit ja markkinointimateriaalia eOppiva-koulutukseen, flyer-esite laista, esimerkki uutinen ja
podcast –sarja, jossa käsitellään laajemmin digitalisaatio kehitystä mukaan
lukien lainsäädäntö.
Emilia Ojala esitteli www.saavutettavuusvaatimukset.fi –sivustoa, joka toimii saavutettavuuden valvonnan ensisijaisena viestintäkanavana.
Liite: Tiimeri –työtilan viestintämateriaalit
7 Muut asiat
Keskusteltiin esteettömyysdirektiivin lainsäädäntötyön etenemisestä Suomessa.
Ei muita muita asioita.
8 Seuraavat kokoukset
Seuraavat kokoukset 2020. Ilmoitetaan myöhemmin.
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9 Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 10.50.
Liitteet
Jakelu
Tiedoksi

Työryhmän jäsenet ja varajäsenet

