Lausunto

Rajavartiolaitoksen esikunta
Oikeudellinen osasto

RVL223709
00.01.00
RVLDno-2021-3220

1 (2)

31.01.2022

Sosiaali- ja terveysministeriö
kirjaamo.stm@gov.fi

Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö VN/11443/2021, 17.12.2021
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen
esteettömyysvaatimuksista annetun direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi
Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Rajavartiolaitokselta lausuntoa
luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen
esteettömyysvaatimuksista annetun direktiivin ((EU) 2019/882) täytäntöönpanoa
koskevaksi lainsäädännöksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki
tuotteiden esteettömyysvaatimuksista. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi eräiden
tuotteiden markkinavalvonnasta annettua lakia, lakia digitaalisten palvelujen
tarjoamisesta, lakia sähköisen viestinnän palveluista, liikenteen palveluista
annettua lakia ja hätäkeskustoiminnasta annettua lakia. Ehdotetulla uudella lailla
sekä muihin lakeihin tehtävillä muutoksilla pantaisiin kansallisesti täytäntöön
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tuotteiden ja palvelujen
esteettömyysvaatimuksista (esteettömyysdirektiivi). Esityksen avulla pyritään
edistämään yhdenvertaisuutta säätämällä tiettyjen tuotteiden ja palvelujen
esteettömyydestä.
Esityksessä ehdotetaan muutoksia yleistä hätänumeroa koskevaan sääntelyyn.
Rajavartiolaitos on johtava meripelastusviranomainen Suomessa. Vaikka
ehdotetut muutokset eivät koske meripelastuksen hälytysnumeroa tai
meripelastukseen liittyviä hätäilmoituksia, seuraa Rajavartiolaitos kuitenkin
tiiviisti ehdotettujen muutosten vaikutuksia yleiseen hätänumeroon ja
hätäilmoituksiin. Luonnoksessa esitetään myös kumottavaksi hätätekstiviestiä
koskeva sääntely, mikä tarkoittaisi, että yleiseen hätänumeroon 112 voisi ottaa
yhteyttä tekstiviestillä ilman ennakkorekisteröitymistä. Rajavartiolaitoksen
esikunta pitää muutosta kannatettavana. Tekstiviestin lähettäminen
meripelastuksen
hälytysnumeroon
ei
edellytä
asiakkaalta
ennakkorekisteröitymistä.
Rajavartiolaitoksen esikunnan tulkinnan mukaan Rajavartiolaitoksen HelsinkiVantaan lentokentällä käytössä olevat itsepalvelulaitteet (kuten rajatarkastuksen
itsepalvelukioskit ja automaattiportit) eivät kuulu ehdotettujen muutosten
soveltamisalaan.
Vaikka
kyseiset
tuotteet
ovat
tuotteiden
esteettömyysvaatimuksista annetun lain 3 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdan mukaisia
automaatteja ja vuorovaikutteisia itsepalvelupäätteitä ja kyseessä on digitaalisten
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palvelujen tarjoamisesta annetun lain 3 §:n 3 momentin mukainen palvelu, tässä
tapauksessa henkilöliikenteen palvelu, ei kyseessä kuitenkaan ole kaupallinen
lentoliikennetoiminta, mikä on edellytys lain soveltamiselle. Esteettömyys otetaan
kuitenkin yleisesti huomioon ylläpidettäessä ja kehitettäessä Rajavartiolaitoksen
olemassa olevaa laitteistoa ja siihen liittyviä prosesseja.
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