Asettamispäätös

1 O)
VM/2165/00.01.00.01/2018

v:V:v> VALTIOVARAINMINISTERIÖ

10.4.2019

Julkisen hallinnon tieto-ja viestintätekninen osasto

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta -seurantaryhmän asettaminen
Asettaminen

Valtiovarainministeriö on tänään asettanut seurantaryhmän seuraamaan lain
digitaalisten palvelujen tarjoamisesta toimeenpanoa.

Toimikausi

Seurantaryhmän toimikausi on 15.4.2019-31.12.2020

Tausta

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) tuli voimaan 1.4.2019.
Lailla toimeenpannaan Euroopan unionin direktiivi EU 2016/2102 julkisten elin
ten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta, joka hyväksyt
tiin Euroopan parlamentissa 26.10.2016 ja se tuli voimaan 22.12.2016.
Laissa digitaalisten palvelujen tarjoamisesta säädetään saavutettavuusdirektiivin mukaisesti julkisen sektorin elinten verkkosivujen ja mobiilisovellusten saa
vutettavuudelle asetetuista minimitason vaatimuksista ja saavutettavuuden
toteutumisen valvonnasta. Lisäksi laissa säädetään velvoitteista liittyen viran
omaisten digitaalisten palvelujen järjestämiseen yleisölle.
Direktiivin mukaisesti jäsenvaltioiden on seurattava direktiivin vaatimusten to
teutumista kansallisella tasolla yhdessä vammaisjärjestöjen kanssa. Lisäksi
vammaisjärjestöillä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa, mitkä ovat olennaisia
digitaalisia palveluita vammaisille, ja joita tulisi sisällyttää vuosittaiseen valvontaotokseen.

Tehtävä
Seurantaryhmän tehtävänä on seurata saavutettavuussääntelyn toimeenpa
noa, saavutettavuusvaatimusten toteutumista käytännössä lain soveltamis
alaan kuuluvissa digitaalisissa palveluissa, arvioida saavutettavuuden edistä
misen keinoja ja tehokkuutta sekä tukea Etelä-Suomen aluehallintovirastoa
toimeenpanon tehtävässä.
Lisäksi seurantaryhmän tehtävänä on seurata lain viranomaisten digitaalisten
palvelujen järjestäminen yleisölle -luvun toimeenpanoa ja tulevan esteettömyysdirektiivin vaikutuksia saavutettavuuden kehittymiseen.
Seurantaryhmä voi tarvittaessa tehdä selvityksiä lain toimeenpanosta ja sen
tulee arvioida lakiin tulevat mahdolliset muutostarpeet. Seurantaryhmä voi
tehdä ehdotuksia ja suosituksia toimeenpanon tueksi vastuuviranomaisille.
Työryhmä toimii direktiivin kansallisen toimeenpanon vaatimien päätösten valmistelusihteeristönä.
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Seurantaryhmä kuulee säännöllisesti ja tekee tiivistä yhteistyötä muiden työ
ryhmien ja hankkeiden kanssa, joissa valmistellaan toimia kansalaisten yhden
vertaisten toimintamahdollisuuksien varmistamiseen digitalisoituvassa yhteis
kunnassa sekä vammaisten etujärjestöjen kanssa.

Organisointi
Työryhmä tulee toimimaan avoimella toimintamallilla, jossa valmisteluaineisto
jen kommentointiin voivat osallistua myös muut kuin työryhmään nimetyt orga
nisaatiot tai henkilöt.
Puheenjohtaja: Sanna Juutinen, valtiovarainministeriö
Varapuheenjohtaja: Markus Rahkola, valtiovarainministeriö
Sihteeri: Emilia Ojala, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Jäsenet:
Marjukka Saarijärvi, valtiovarainministeriö
Tomi Voutilainen, valtiovarainministeriö
Merja Mustonen, sosiaali-ja terveysministeriö
Sami Demirbas, oikeusministeriö
Janne Öberg, opetus- ja kulttuuriministeriö (varajäsen Tapani Sainio)
Mikael Akermarck, liikenne- ja viestintäministeriö (varajäsen Irja Vesanen-Nikitin)
Mikko Joronen, Ihmisoikeuskeskus
Leea Rautanen-Muhli, Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta
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Raila Äijö, Kela
Jani Ruuskanen, Väestörekisterikeskus (varajäsen Minna Piirainen)
Tom Holmroos, Suomen Kuntaliitto
Sanna-Maria Bertell, Elinkeinoelämän keskusliitto
Elina Kamppi, Finanssiala ry
Pirjo Pihlaja, Kirkkohallitus
Tapio Maanperä, Soste ry (Kehitysvammaliitto)
liro Nummela, Vammaisfoorumi ry (Näkövammaisten liitto)
Ethel Eriksson, Sipoon kunta
Juha Haapamäki, Tampereen kaupunki
Ilkka Siissalo, Helsingin yliopisto, yliopistojen edustaja
Valtiovarainministeriö nimeää kokouksen teknisen sihteerin.
Kustannukset ja rahoitus
Työryhmän kustannukset maksetaan kokouskustannusten osalta valtiovarain
ministeriölle osoitetulta momentilta 28.01.01.11 ja muiden hankintojen osalta
momentilta 28.70.01.
Kokouksista ei makseta palkkioita. Kukin organisaatio vastaa omien edusta
jiensa matka- ja muista kuluista.
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Valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki
Hallinto-ja kehitysjohtaja, ylijohtaja Helena Tarkka
Erityisavustaja Tuomas Vanhanen
ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen
VM/tietopalvelu

