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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?
-

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 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).
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:
-
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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
Muita huomioita esityksestä
Suomen Kuurosokeat ry yhtyy Vammaisfoorumi ry:n lausuntoon.

Haluamme lisäksi painottaa palveluiden monimuotoisuuden tarvetta. Vaikeasti
kuulonäkövammaisten ja kuurosokeiden kohdalla on tärkeää, että palveluissa ja tuotteissa
huomioidaan sekä näön, että kuulon toimintarajoitteet samanaikaisesti. Esimerkiksi
itsepalvelupäätteiden käytön on oltava mahdollista myös silloin kun henkilö on kuuro ja
heikkonäköinen, tai sokea ja huonokuuloinen.

Palvelu ei kuitenkaan saa perustua ainoastaan itsepalveluun, vaan asioinnit on voitava hoitaa myös
henkilökunnan kanssa, tarvittaessa paikan päällä. Palvelun on oltava saavutettava myös
ongelmatilanteissa.

Suomen Kuurosokeat ry on huolissaan liian pitkistä siirtymäajoista itsepalvelupäätteiden ja
hätäilmoitusten teon osalta. 112-hätänumeroon tekstiviestin lähettäminen ilman ennakkoon
rekisteröitymistä ja vahvaa tunnistautumista edistää yhdenvertaisuutta.

Tampereella 31.1.2022
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Taru Kaaja

Kaaja Taru
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