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Päätös lausunnon antamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön luonnoksesta 
hallituksen esitykseksi eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista annetun 
direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Asianosainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Selostus Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoima työryhmä pyytää lausuntoja 
liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle. Esitys 
koskee parlamentin ja neuvoston direktiiviä tuotteiden ja palvelujen 
esteettömyysvaatimuksista (EU) 2019/882 (jäljempänä esteettömyysdirektiivi) 
ja sen toimeenpanoa Suomessa. Lausuntopyyntö koskee uutta ehdotettavaa 
lakia tuotteiden esteettömyysvaatimuksista sekä samassa yhteydessä 
esitettyjä muutoksia eräisiin muihin lakeihin. Suomessa ei ole sääntelyä, joka 
kattaisi ne vaatimukset, jotka esteettömyysdirektiivi asettaa tuotteille ja 
palveluille. Lakien tarkoituksena on edistää jokaisen mahdollisuuksia käyttää 
yhdenvertaisesti tuotteita ja palveluja parantamalla niiden esteettömyyttä. 
Laeilla toteutetaan esteettömyysdirektiivin edellyttämä kansallinen sääntely.

Valtioneuvosto vahvisti 26.11.2020 antamassaan päätöksessä, että 
esteettömyysdirektiivin kansallisen toimeenpanon kokonaiskoordinaatio 
kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön (STM) käsiteltäväksi ja määräsi liikenne- 
ja viestintäministeriön (LVM), valtiovarainministeriön (VM), työ- ja 
elinkeinoministeriön (TEM), sisäministeriön (SM), oikeusministeriön (OM) ja 
ympäristöministeriön (YM) osallistumaan direktiivin toimeenpanon 
valmisteluun.
 
Esteettömyysdirektiivin kansallista valmistelua varten asetettiin työryhmä 
15.6.2021. Työryhmä kokoontui kesäkuussa 2021 kaksi kertaa ja elokuusta 
2021 lähtien viikoittain. Työryhmä pyysi elokuusta lähtien kokouksiin 
elinkeinoelämän ja vammaisalan järjestöistä edustajan. Lisäksi työryhmään 
pyydettiin nimeämään jäsen opetus- ja kulttuuriministeriöstä (OKM).
 
Valmistelu on ollut avointa ja valmisteluun liittyvät materiaalit, kuten 
asettamispäätökset, kokousten pöytäkirjat ja osallistujalistat ovat julkisesti 
saatavilla valtioneuvoston Hankeikkunasta. Lisäksi vaikutustenarviointia 
varten STM:n tilaama selvitys on julkaistu Hankeikkunassa. Elokuussa 2021 
järjestettiin verkossa keskustelutilaisuus erityisesti elinkeinoelämän ja 
vammaisalan järjestöille.
 
Lausuntopyynnön kohteena on työryhmän ehdotus esteettömyysdirektiivin 
täytäntöönpanoa koskevaksi hallituksen esitysluonnokseksi.

Esteettömyysdirektiivi tuli voimaan 17 päivänä huhtikuuta 2019. Direktiivin 
tavoitteena on lähentää jäsenvaltioiden lakeja, asetuksia ja hallinnollisia 
määräyksiä, jotka koskevat tiettyjen tuotteiden ja palvelujen 
esteettömyysvaatimuksia. Tätä tehdään erityisesti poistamalla ja 
ehkäisemällä esteitä, joita tiettyjen esteettömien tuotteiden ja palvelujen 
vapaalle liikkuvuudelle aiheutuu jäsenvaltioiden erilaisista 
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esteettömyysvaatimuksista. Näin voitaisiin lisätä esteettömien tuotteiden ja 
palvelujen saatavuutta sisämarkkinoilla ja parantaa asiaankuuluvien tietojen 
esteettömyyttä. Kun tuotteista ja palveluista tehdään esteettömämpiä, 
yhteiskunnasta tulee osallistavampi ja vammaisten henkilöiden itsenäinen 
elämä helpottuu.

Toimivallan peruste Lieksan kaupungin hallintosääntö § 30.

Päätös Lieksan kaupunki ei anna pyydettyä lausuntoa.

Jarkko Määttänen
Kaupunginjohtaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä. 
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Nähtävilläolo Päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa, lieksa.fi, 20.1.2022

Lisätietoja Kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen, puh. 040 1044 001, 
jarkko.maattanen@lieksa.fi

Jakelu Sosiaali- ja terveysministeriö, kirjaamo
Lieksan kaupunginhallitus
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Muutoksenhakukielto ja sen peruste

 Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 136 §:n
 nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallis-
 valitusta

 Muu peruste, mikä


