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Hätäkeskuslaitos

Lausunto

27.01.2022 HAK-221886

Asia:  VN/11443/2021

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tuotteiden 
ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista annetun direktiivin täytäntöönpanoa 
koskevaksi lainsäädännöksi

Lausunnonantajan lausunto

Millaisia vaikutuksia näette ehdotettujen muutosten aiheuttavan?

Hätäkeskuslaitos lausuu hallituksen esityksen luonnoksesta seuraavaa:

Hallituksen esityksen luonnoksessa on lakiin hätäkeskustoiminnasta esitetty lisättäväksi uusina 10 a 
§ ja 10 b § sekä kumottavaksi 13 b ja 25 a §.

Laki hätäkeskustoiminnasta 10 a §:n 1 momentin sisällöksi on esitetty, että Hätäkeskuslaitoksen on 
vastattava yleiseen hätänumeroon 112 tehtyihin hätäilmoituksiin, jotka on tehty käyttämällä 
reaaliaikaista puhetta tai tekstiä. Lisäksi momentin toisen lauseen mukaan Hätäkeskuslaitos voi 
vastata myös hätäilmoitukseen, joka on tehty muuta hätäilmoituksen tekijän ja Hätäkeskuslaitoksen 
välisen vuorovaikutuksen mahdollistavaa tapaa käyttäen.

Hätäkeskuslaitos esittää, että 10 a §:n 1 momentin toisen lauseeseen lisätään viittaus asetukseen. 
Tällöin lauseen sisältö olisi seuraava: Hätäkeskuslaitos voi vastata myös hätäilmoitukseen, joka on 
tehty muuta hätäilmoituksen tekijän ja Hätäkeskuslaitoksen välisen vuorovaikutuksen 
mahdollistavaa tapaa käyttäen siten kuin asetuksella säädetään. Hätäkeskuslaitos katsoo 
tarpeelliseksi tekniikan kehittyessä hätäilmoituksen yhteydenottotapojen sääntelyn perustumisen 
asetuksen tasoiseen normiin.

Laki hätäkeskustoiminnasta 10 b §:n sisällöksi on esitetty, että Hätäkeskuslaitos voi toteuttaa 
yleiseen hätänumeroon 112 vastaamiseen liittyviä 11 a §:ssä määriteltyjä esteettömyysvaatimuksia 
Hätäkeskuslaitokselle parhaiten sopivalla tavalla. Lisäksi säännösesityksen mukaan edellä 11 a §:ssä 
määriteltyjen esteettömyysvaatimusten noudattamista ja toteuttamista yleiseen hätänumeroon 112 
vastaamisessa valvoo sisäministeriö.

Esitetyssä 10 b §:ssä viitataan lain 11 a §:ään, jota ei ole voimassa olevassa laissa eikä sitä myöskään 
esitetä lisättäväksi tämän lausuntopyynnön kohteena olevassa luonnoksessa hallituksen esitykseksi. 
Säännöksen sisältö huomioon ottaen vaikuttaa siltä, että viittaukset 11 a §:ään ovat kirjoitusvirheitä 
ja tarkoituksena on ollut viitata lain 10 a §:ään. Valvonnan osalta Hätäkeskuslaitoksella ei ole 
lausuttavaa.
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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? 

-

Lausunnonantajia pyydetään kommentoimaan erityisesti palvelujen valvontaa (esitysluonnoksen luku 
4.2.6, sivut 83, 85 – 87), kun digitaalisten palvelujen valvonta on tarkoitus keskittää edelleen Etelä-
Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonnan yksikköön. Lisäksi pyydetään ottamaan kantaa 
sähköisen viestinnän palvelujen ja audiovisuaaliseen mediaan pääsyn valvontaan sekä liikennettä 
koskevien esteettömyystietojen esittämisen valvontaan (laki liikenteen palveluista).

-

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. 

-

Valmistelussa on ollut esillä erilaisia vaihtoehtoja:

-

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?

-

Muita huomioita esityksestä

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

-
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Kiiski Marja
Hätäkeskuslaitos - Hätäkeskuslaitoksen lausunnon HAK-221886 esittelijänä, 
allekirjoittajana 27.1.2022 Hätäkeskuslaitoksen päällikkö Taito Vainio.


