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§ 150

Valtiovarainministeriön nimeämispyyntö edustajaksi laki digitaalisten palvelujen
tarjoamisesta -seurantaryhmään

Diaarinumero

DKIR/336/00.06.01/2019

Esittelijä

Kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja

Perustelut

Valtiovarainministeriö on asettamassa seurantaryhmän seuraamaan lain
digitaalisten palvelujen tarjoamisesta toimeenpanoa. Seurantaryhmän
toimikausi on 15.4.2019 – 31.12.2020. Työryhmä kokoontuu noin 3–4 kertaa
vuodessa.
Lailla toimeenpannaan Euroopan unionin direktiivi EU 2016/2102 julkisten
elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta, joka
hyväksyttiin Euroopan parlamentissa 26.10.2016 ja se tuli voimaan
22.12.2016. Lisäksi laissa säädetään velvoitteista liittyen viranomaisten
digitaalisten palvelujen järjestämiseen yleisölle.
Seurantaryhmän tehtävänä on seurata saavutettavuussääntelyn
toimeenpanoa, saavutettavuusvaatimusten toteutumista käytännössä lain
soveltamisalaan kuuluvissa digitaalisissa palveluissa, arvioida
saavutettavuuden edistämisen keinoja ja tehokkuutta sekä tukea EteläSuomen aluehallintovirastoa toimeenpanon tehtävässä. Lisäksi
seurantaryhmän tehtävänä on seurata lain viranomaisten digitaalisten
palvelujen järjestäminen yleisölle –luvun toimeenpanoa ja tulevan
esteettömyysdirektiivin vaikutuksia saavutettavuuden kehittymiseen.
Seurantaryhmä kuulee säännöllisesti ja tekee tiivistä yhteistyötä muiden
työryhmien ja hankkeiden kanssa, joissa valmistellaan toimia kansalaisten
yhdenvertaisten toimintamahdollisuuksien varmistamiseen digitalisoituvassa
yhteiskunnassa sekä vammaisten etujärjestöjen kanssa.
Valtiovarainministeriö pyytää Kirkkohallitusta nimeämään edustajansa
työryhmään. Ehdokkaiden nimet ja yhteystiedot tulee ilmoittaa sähköpostilla
viimeistään 3.4.2019 klo 16.00.

Lisätiedot

pirjo.pihlaja@evl.fi

Päätösehdotus

Nimetään Kirkkohallituksen edustajaksi Valtiovarainministeriön laki
digitaalisten palvelujen tarjoamisesta -seurantaryhmään kirkkoneuvos Pirjo
Pihlaja.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet

Ote sekä nimetyn ehdokkaan yhteystiedot valtiovarainministeriölle 3.4.2019
mennessä.
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä siitä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kirkkohallituksen
täysistunnolle.
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun
ottamatta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa kirkkohallitukselle osoitettuna
osoitteeseen:
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 8, Helsinki

Telekopio: (09) 180 2350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

Kirkkohallituksen viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30−16.15.
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä kirkkohallituksessa oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen voi tuoda virastoon, lähettää postitse tai sähköisesti.
Sähköisen viestin katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimus toimitetaan omalla vastuulla.

