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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?
Ehdotetulla muutoksella ei näyttäisi olevan suurempia vaikutuksia organisaatioomme, sillä olemme
jo noudattaneet saavutettavuusdirektiiviä mm. järjestelmäkehityksessä ja digipalveluissamme.
Lisäksi olemme huomioineet saavutettavuuden hankinnoissa ja meillä on saavutettavuusdirektiivin
noudattamiseksi ja ylläpitämiseksi suhteellisen vakiintuneet sisäiset prosessit, meillä on esimerkiksi
saavutettavuusseloste verkkosivuillamme ja olemme ottaneet käyttöön Siteimprove-järjestelmän.
Ehdotettu muutos voi kuitenkin hieman vaikuttaa tarvittaviin henkilöstö- ja/tai talousresursseihin,
kuten koulutukseen ja mahdollisiin teknisiin lisäkehityksiin, joihin tulemme varautumaan.

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?
Organisaatiomme osalta nykyinen malli, jossa digitaalisten palvelujen valvonta on keskitetty EteläSuomen aluehallintovirastolle, on koettu toimivan hyvin. Valvonnan osalta nostaisimme kuitenkin
esille yhteiset julkisten organisaatioiden standardit ja toimintamallit kuten esityksessäkin oli nostettu
sekä kriteereiden tarkastuslistaukset ja säännöllisen raportoinnin, jotka omalta osaltaan ei
ainoastaan selkeyttäisi organisaatiossamme tehtäviä toimenpiteitä ja seurantaa, mutta myös
helpottaisivat valvontaa ja tukisivat esteettömyyden ylläpitämistä Suomessa. Lisäksi olemme
pohtineet, että suurimmissa organisaatioissa tulisi olla nimetty saavutettavuudesta vastaava henkilö
kuten GDPR:ssä, joka tukisi organisaatiossa direktiivin ja lain noudattamista.
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
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sähköisen viestinnän palvelujen ja audiovisuaaliseen mediaan pääsyn valvontaan sekä liikennettä
koskevien esteettömyystietojen esittämisen valvontaan (laki liikenteen palveluista).
Nykyinen sääntely valvonnan keinoista, jossa palveluja valvotaan digipalvelulain mukaisesti, on ollut
toimiva. Ehdotuksessa kuvattu sähköisen viestinnän palvelujen ja audiovisuaaliseen mediaan pääsyn
valvonta ei suoranaisesti liity organisaatiomme toimintaan, ja olemme organisaatiossa ottaneet
saavutettavuusdirektiivin ja digipalvelulain lähtökohdaksi myös viestinnän palvelujen ja
audiovisuaalisen median jakamisen suhteen.

Business Finlandin toiminnan luonteen vuoksi organisaatiomme ei kuulu liikennettä koskevien
esteettömyystietojen esittämisen valvonnan (laki liikenteen palveluista) piiriin.

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.
Business Finlandin toiminnan luonteen vuoksi organisaatiomme ei kuulu markkinavalvonnan
(tuotteiden valvonta esteettömyysdirektiivin noudattamiseen osalta) piiriin.
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?
Esteettömyysdirektiivin vaatimukset rakennetulle ympäristölle eivät suoranaisesti kosketa Business
Finlandin toimintaa, mutta järjestämissämme tapahtumissa ja matkoissa tulisi tulevaisuudessa
huomioida tarkemmin myös esteettömyys. Itse emme pysty täysin vaikuttamaan rakennettuun
ympäristöön näiden osalta, mutta voimme ottaa esteettömyyden yhdeksi kriteeriksi ja edellyttää
kumppaneiltamme esteettömyysvaatimusten noudattamista niiltä osin kuin mahdollista.
Vaatimusten ja kriteereiden huomioiminen toimintaprosesseissamme ei näyttäisi tuovan
organisaatiollemme lisäkuluja, mutta omalta osaltaan parantaisi esteettömyysdirektiivin
noudattamista.

Muita huomioita esityksestä
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Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
Esteettömyysdirektiivin lisääminen digipalveluita koskevaan lakiin koetaan tervetulleeksi
kehitysaskeleeksi.
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