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Metsähallitus

Lausunto

01.02.2022

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?

Metsähallitus näkee, että ehdotetut muutokset parantavat vammaisten henkilöiden mahdollisuutta 
käyttää yhdenvertaisesti esityksen soveltamisalaan kuuluvia tuotteita ja palveluita. 

Ehdotettu lainsäädäntö koskee nimenomaan esteettömyysdirektiivin soveltamisalassa olevia 
tuotteita ja palveluita. Myös rakennettua ympäristöä koskevat vaatimukset kohdistuvat 
nimenomaan sellaisiin tuotteisiin ja palveluihin, jotka kuuluvat esteettömyysdirektiivin 
soveltamisalaan. Tässä vaiheessa hallituksen esityksessä esitetään, että rakennettua ympäristöä 
koskevia vaatimuksia ei otettaisi mukaan tähän esitykseen, vaan sen soveltamisesta päätettäisiin 
myöhemmin. Vaikka direktiivi on nimensä mukaisesti ”esteettömyysdirektiivi”, on siinä monelta osin 
kyse digitaalisten palveluiden saavutettavuudesta. Julkisena toimijana Metsähallitusta koskee jo nyt 
saavutettavuusdirektiivin vaatimukset.

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 
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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. 

Metsähallituksella ei ole tähän asiaan lausuttavaa.

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?

Metsähallitus työskentelee jatkuvasti luontokohteiden esteettömyyden parantamiseksi, jotta 
henkilön vammaisuus, terveydentila tai toimintakyky eivät olisi este luontokohteiden 
yhdenvertaiselle saavutettavuudelle. Metsähallituksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 
mukaisesti kohteet suunnitellaan aina mahdollisuuksien mukaan esteettömiksi.

Esteettömyysdirektiivin vaatimukset rakennetun ympäristön osalta ovat ilmaistu varsin yleisellä 
tasolla, joten niiden kaikkia vaikutuksia on hankala arvioida.  Metsähallitus haluaa kuitenkin tuoda 
esiin, että sen rakenteet kansallispuistoissa, historiakohteilla ja muilla suojelualueilla ovat 
esteettömiä siltä osin kuin se mm. maaperän muotojen, muinaismuistolain ja luonnonsuojelulain 
rajoitusten mukaan on mahdollista. Tällaisessa ympäristössä rakenteiden muokkaaminen 
esteettömäksi ja avustavien teknologioiden käyttö voi olla hyvin haastavaa tai mahdotonta.  
Vaatimusten soveltaminen tämänkaltaiseen rakennettuun ympäristöön voi aiheuttaa merkittäviä 
haasteita palveluntarjoajille. 

Muita huomioita esityksestä

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Metsähallitus puoltaa esityksen tavoitteita edistää jokaisen mahdollisuuksia käyttää yhdenvertaisesti 
tuotteita ja palveluja parantamalla niiden saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Metsähallitusta 



Lausuntopalvelu.fi 3/3

koskevat jo saavutettavuusdirektiivin vaatimukset, joten tältä osin sillä on hyvät valmiudet toimia 
esityksen ehdotusten mukaisesti.

Metsähallitus tuo esille esityksen vesiliikennettä koskevilta osin, että esimerkiksi saaristoliikennettä 
operoivien vesiliikenneoperaattoreiden liikevaihto voi muodostua isolta osin muusta kuin 
vesiliikenteestä. Saaristovesiliikenne on digitaalisen kehityksen osalta vielä kehittymätöntä, ja on 
vaarana, että toimijoiden ollessa velvoitettuja tekemään useita investointeja pienellä aikajänteellä, 
se karsii ennestään harvoja toimijoita toimialalta.
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