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Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tuotteiden
ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista annetun direktiivin täytäntöönpanoa
koskevaksi lainsäädännöksi
Lausunnonantajan lausunto
Millaisia vaikutuksia näette ehdotettujen muutosten aiheuttavan?
Lisäsääntely ei aiheuta Tullissa erityisiä toimia, sillä Tulli on jo aiemmin lukeutunut digipalvelulain
soveltamisalaan. Tulli pitää tärkeänä yhdenvertaisuuden edistämistä ja palveluiden tekemistä
esteettömämmiksi. Tulli on jo nykytilassa pyrkinyt palveluita kehittäessään ja järjestäessään
huomioimaan laajasti asiakkaansa ja mahdollistamaan jokaisen selviytymisen itsenäisesti eri
palveluissa.

Tulli katsoo, että sääntelyn selkeyden ja yhdenmukaisuuden vuoksi on hyvä ratkaisu, että
digipalvelulakia sovellettaisiin myös esteettömyysdirektiivin mukaisiin palveluihin. On myös
tarkoituksenmukaista, että käytössä on kaikille toimijoille yhtenäinen saavutettavuusseloste.

Kysymyksiä lausunnonantajille
Lakiuudistuksen valmistelun aikana on keskustelu valvontakokonaisuuden järjestämisestä.
Valvontakokonaisuus on kuitenkin tässä vaiheessa osin avoin.
Lausunnonantajia pyydetään ottamaan kantaa valvontaan kokonaisuudessaan.
Miten tuotteiden ja palvelujen esteettömyyden valvonta olisi tarkoituksenmukaista järjestää?
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Lausunnonantajia pyydetään kommentoimaan erityisesti palvelujen valvontaa (esitysluonnoksen luku
4.2.6, sivut 83, 85 – 87), kun digitaalisten palvelujen valvonta on tarkoitus keskittää edelleen EteläSuomen aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonnan yksikköön. Lisäksi pyydetään ottamaan kantaa
sähköisen viestinnän palvelujen ja audiovisuaaliseen mediaan pääsyn valvontaan sekä liikennettä
koskevien esteettömyystietojen esittämisen valvontaan (laki liikenteen palveluista).
Tulli katsoo, että ehdotus digitaalisten palvelujen valvonnan osalta on hyvä.

Digitaalisten palvelujen valvonta on perusteltua keskittää Etelä-Suomen aluehallintovirastoon
saavutettavuusvalvonnan yksikköön. Tullin näkökulmasta on tärkeää, että eri digipalveluja koskevat
ohjeistukset ja lainsäädännön tulkinnat ovat yhtenäiset. Näin tulee olla riippumatta siitä, onko
kyseessä esimerkiksi viranomaisen verkkopalvelu vai esteettömyysdirektiivissä tarkoitettu palvelu.

Tullilla ei ole lausuttavaa koskien sähköisen viestinnän palvelujen ja audiovisuaalisen median pääsyn
valvontaa ja liikennettä koskevien esteettömyystietojen esittämisen valvonnan osalta.
Erityisesti tuotteiden markkinavalvonnan järjestäminen on esityksessä vielä avoin. Lausunnonantajia
pyydetään esittämään näkemyksenä alla esitettyihin (esitysluonnoksen luku 4.2.6.3, sivut 84-85)
vaihtoehtoihin markkinavalvonnan järjestämisestä.
Ei lausuttavaa.
Valmistelussa on ollut esillä erilaisia vaihtoehtoja:
C. Traficom valvoo kaikkia tuotteita / Tukes valvoo kaikkia tuotteita / ESAVI valvoo kaikkia tuotteita.

Rakennettu ympäristö
Esteettömyysdirektiivin vaatimukset rakennetulle ympäristölle on esitetty esteettömyysdirektiivin
liitteessä III. Jäsenvaltiot voivat päättää kansallisesti, onko rakennetun ympäristön täytettävä liitteessä III
vahvistetut esteettömyysvaatimukset. Tässä vaiheessa esitetään, että rakennettua ympäristöä koskevia
vaatimuksia ei otettaisi mukaan tähän esitykseen vaan sen soveltamisesta päätettäisiin myöhemmin
(ehdotus esitysluonnoksen sivuilla 92-94). Lausunnonantajia pyydetään lausumaan erityisesti siitä:
-Miten esteettömyysdirektiivin soveltaminen palvelun tarjoajan vastuulla olevaan rakennettuun
ympäristöön konkreettisesti edistäisi esteettömyyttä ja kuinka laajamittaiseksi arvioitte vaikutukset
rakennetun ympäristön esteettömyyteen?
-Minkälaisia taloudellisia vaikutuksia arvioitte esteettömyysdirektiivin soveltamisella rakennettuun
ympäristöön olevan palvelun tarjoajalle? Kuinka suuren osuuden esteettömyysdirektiivistä aiheutuvista
kokonaiskustannuksista ne muodostaisivat?
Ei lausuttavaa.

Muita huomioita esityksestä
Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
Tulli haluaa kiinnittää huomiota erityisesti saavutettavuusasiantuntijoiden ja lainsäädäntöä valvovan
viranomaisen resurssien riittävyyteen.
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- Jo digipalvelulain myötä saavutettavuusosaamisen kysyntä lisääntyi, ja osalla toimijoista on ollut
vaikeuksia löytää osaavia ammattilaisia saavutettavuustyöhön. Uusi lainsäädäntö tulee lisäämään
kysyntää entisestään, joten herää huoli, miten osaavia tekijöitä jatkossa riittää julkisen sektorin
tarpeisiin.

- On tärkeää, että Etelä-Suomen aluehallintovirastolla on jatkossa riittävät resurssit lainsäädännön
valvonnan lisäksi ohjeistamiseen, neuvontaan ja kouluttamiseen. Myös ne palveluntarjoajat, joita jo
tämänhetkinen digipalvelulaki velvoittaa, tulevat edelleen tulevinakin vuosina tarvitsemaan
lainsäädäntöön liittyvää neuvontaa ja ohjausta

Rintamäki Raisa
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