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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?
Hallituksen esityksen tavoitteet ovat lähtökohtaisesti kannatettavia. Sääntely perustuu EUoikeuteen, joten kansallisesti lailla säädettävillä vaatimuksilla (määräajat mukaan lukien) ja lain
soveltamisessa on kuitenkin pitäydyttävä direktiivin mukaisissa vaatimuksissa ja vain niissä.

Hallituksen esityksen vaikutusten arviointi on lausuntovaiheessa ollut poikkeuksellisen vaikeaa,
koska ainakin liikenteen alalla säädettävien vaatimusten tulkinnasta ja vaikutuksista on perustellusti
esitetty erilaisia arvioita. Toimialan erilliset vaikutusarvioinnit ja niiden perusteet eivät ole olleet
lausuntovaiheessa käytössä.

Sellaiset uudet vaatimukset, jotka toteutetaan normaalin investointitarpeen mukaisilla aikatauluilla
ja jotka voidaan hankkia EU-tason vaatimuksiin perustuvan yleisen tarjonnan kautta, ovat tehokkain
tapa toteuttaa asetettuja vaatimuksia. Jos lainsäädännön vaatimukset edellyttävät olemassa oleviin
järjestelmiin tai rakenteisiin muutoksia taikka aikaistavat investointeja, ovat ne lähtökohtaisesti
ongelmallisia.

Hallituksen esityksen jatkovalmistelussa ja erityisesti liikennealan osalta lain tulkinnassa ja
soveltamisessa on tarvetta toteutunutta laaja-alaisempaan vuorovaikutukseen alan toimijoiden
kanssa. Liikenne- ja viestintävirasto on tuonut asian esiin omassa sidosryhmäviestinnässään, mutta
lainsäädännön onnistunut toteutuminen edellyttää vieläkin laaja-alaisempaa vuorovaikutusta
ymmärryksen lisäämiseksi ja vaatimusten toteuttamiseksi.
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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 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:
-

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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