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Lausunto

31.01.2022

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?

-

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:

-
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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

Esityksen tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta säätämällä tiettyjen tuotteiden ja palvelujen 
esteettömyydestä. Esteettömillä tuotteilla ja palveluilla edistetään henkilöiden itsenäistä elämää ja 
tehdään yhteiskunnasta osallistuvampi.

Lakiesityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki tuotteiden esteettömyysvaatimuksista. Laki 
säätäisi esteettömyysvaatimuksista, joita tulee noudattaa, kun talouden toimija saattaa markkinoille 
lain soveltamisalaan kuuluvan tuotteen. Uuden lain lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 
viittä muuta lakia. Muutoksia tulisi markkinavalvontalakiin, lakiin digitaalisten palvelujen 
tarjoamisesta, lakiin sähköisen viestinnän palveluista, liikenteen palveluista annettuun lakiin ja 
hätäkeskustoiminnasta annettuun lakiin.

Melaan sovelletaan lakia digitaalisista palveluista (digipalvelulaki). Esteettömyysdirektiivin myötä 
digipalvelulain soveltamisala laajenee koskemaan nykyistä laajemmin tiettyjä erityisesti yksityisen 
sektorin tarjoamia digitaalisia palveluja. Digipalvelulakiin ehdotettavilla muutoksilla ei ole vaikutusta 
Melaan, koska Mela ei tarjoa kuluttajille sellaisia digitaalisia palveluja, joita soveltamisalan laajennus 
koskee. Digipalvelulakiin tehtävät muutokset voisivat tulla koskemaan Melaa lähinnä sähkökirjojen 
osalta. Tällä hetkellä Mela ei kuitenkaan tarjoa kuluttajille sähkökirjoja, joihin tulisi sovellettavaksi 
esteettömyysdirektiivin saavutettavuudelle asettamat lisävaatimukset.

Mela pitää esityksen tavoitteita tarkoituksenmukaisina ja katsoo, että ehdotuksella on merkittäviä 
vaikutuksia kansalaisten yhdenvertaisuuden toteutumiseen tuotteiden ja palvelujen 
käyttömahdollisuuksissa. Esteettömyydestä hyötyvät vammaisten henkilöiden lisäksi myös henkilöt, 
joilla on toimintarajoitteita. Näin ollen ehdotukset parantaisivat esimerkiksi ikääntyneiden 
henkilöiden asemaa, mitä on pidettävä tavoiteltavana. Melalla ei ole lakiesityksen sisältöön 
huomautettavaa.
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Melalla ei ole lausuttavaa lausunnonpyytäjän erikseen esiin nostamista asioista.

Mäkinen Noora
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