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Jakelussa mainituille
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi digitaalisten
palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain
eräiden säädösten kumoamisesta
Euroopan unionin direktiivi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja
mobiilisovellusten saavutettavuudesta tuli voimaan 22.12.2016.
Jäsenvaltioiden kansalliset lait ja asetukset sekä hallinnolliset määräykset
tulee saattaa direktiivin mukaisiksi 23.9.2018 mennessä. Valtiovarainministeriö
asetti 31.1.2017 työryhmän valmistelemaan saavutettavuusdirektiivin
kansallista toimeenpanoa. Työryhmän toimikausi on 1.2.2017–31.10.2018.
Työryhmässä on edustettuina valtiovarainministeriö, liikenne- ja
viestintäministeriö, oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja
terveysministeriö, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, Väestörekisterikeskus,
Kansaneläkelaitos, Suomen Kuntaliitto ry, Vammaisten henkilöiden oikeuksien
neuvottelukunta ja Kynnys ry. Valtiovarainministeriö ja työryhmä ovat
vastanneet hallituksen esityksen luonnoksen lukujen 1 ja 3-4 valmistelusta.
Ehdotettavalla lailla pyritään edistämään digitaalisten palvelujen laadukasta ja
tietoturvallista tarjoamista julkisella sektorilla sekä saavutettavuusvaatimuksilla
parantamaan yhteiskunnan erityisryhmien edellytyksiä selvitä omatoimisesti
julkisen sektorin digitaalisten palvelujen käytöstä. Laissa säädettäisiin
keinoista, joilla digitaalisten palvelujen saavutettavuutta edistettäisiin sekä
varmistettaisiin saavutettavuusvaatimusten tehokas toimeenpano.
Lain saavutettavuutta koskevia säännöksiä sovellettaisiin myös eräisiin vesi- ja
energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimiviin yrityksiin sekä
finanssialan yhteisöihin. Lain saavutettavuusvaatimuksia sovellettaisiin myös
eräissä tilanteissa, joissa julkisen sektorin toimijat rahoittavat digitaalisten
palvelujen kehittämistä ja ylläpitoa.
Laki tulisi sisältämään säännökset saavutettavuusvaatimusten yleisistä
perusteista, saavutettavuusselosteesta, valvontaviranomaisesta ja sen
tehtävistä sekä verkkosivustojen ja mobiilisovellusten käyttäjien oikeuksien
toteuttamisesta. Ehdotettujen säännösten lisäksi Euroopan komissio antaa
erikseen saavutettavuusvaatimuksista ja saavutettavuusselosteesta
tarkemmat täytäntöönpanosäädökset. Ehdotettavassa laissa on huomioitu
tulevat komission täytäntöönpanosäädökset viittauksina, mutta niiden tarkempi
sisältö ei ole ollut tiedossa tätä hallituksen esitystä laadittaessa.
Lisäksi ehdotuksessa ehdotetaan säädettäväksi viranomaisten sekä muiden
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viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) säännöksiä, jotka osittain ovat
rinnakkaisia ehdotettavan uuden lain kanssa. Näiden säännösten (luku 2)
valmistelu on tehty valtiovarainministeriön virkatyönä. Ehdotettavan lain 2
luvun säännökset eivät liity saavutettavuusdirektiivin kansalliseen
täytäntöönpanoon, vaan tarkoituksena on koota julkisen sektorin toimijoiden
digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevat yleiset säännökset ja niistä
johtuvat vaatimukset yhteen lakiin.
Valtiovarainministeriö pyytää tämän lausuntopyynnön liitteenä olevasta
hallituksen esityksen luonnoksesta lausuntoa 1.3.2018 mennessä
ensisijaisesti lausuntopalvelun kautta www.lausuntopalvelu.fi. Lausunnon voi
toimittaa myös valtiovarainministeriön kirjaamoon osoitteella
valtiovarainministerio@vm.fi.
Lisätietoja hallituksen esityksestä antavat neuvotteleva virkamies Tomi
Voutilainen, p. 02955 30453 ja eritysasiantuntija Markus Rahkola, p. 02955
30139. Lausuntopalvelun käyttöön liittyviin kysymyksiin lisätietoja antaa
tietohallintoasiantuntija Jaakko Poikonen, p. 02955 30057. Sähköpostit ovat
muotoa etunimi.sukunimi@vm.fi.
Lausunnot ovat julkisia ja saapuneet lausunnot sekä lausuntojen yhteenveto
julkaistaan valtiovarainministeriön verkkosivuilla (http://vm.fi).
Lausuntojen määräpäivä: 1.3.2018

Anna-Maija Karjalainen
ICT-johtaja, ylijohtaja
Markus Rahkola
Erityisasiantuntija

Liite

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi
digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta.

Jakelu
Valtioneuvoston kanslia
Oikeusministeriö
Sisäministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Ympäristöministeriö
Puolustusministeriö
Ulkoasiainministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Suomen kunnat
Lainsäädännön arviointineuvosto
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Ålands landskapsregering
Aluehallintovirastot
ELY-keskukset
Maakuntien liitot
Allianssi ry
Arene
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
Celia
Eduskunnan kanslia
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Elinkeinoelämän keskusliitto
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHAkeskus)
Eläkeläisliittojen etujärjestö Eetu ry
Eläketurvakeskus
Energiateollisuus ry
Energiavirasto
Etla
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Ficom
Finanssialan keskusliitto
Finavia
Geologian tutkimuskeskus
Hallinnon tietotekniikkakeskus
Hansel Oy
Helsingin hallinto-oikeus
Helsingin hovioikeus
Hengitysliitto Heli ry
Huoltovarmuuskeskus
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Hätäkeskuslaitos
Ilmatieteen laitos
Innovaatiorahoituskeskus Tekes
Itä-Suomen hovioikeus
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI
Kansallisarkisto
Kansaneläkelaitos
Kehitysvammaisten tukiliitto ry
Keskuskauppakamari
Keskusrikospoliisi
KEVA
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Konkurssiasiamiehen toimisto
Korkein hallinto-oikeus
Korkein oikeus
Kotimaisten kielten keskus
Kuluttajaliitto
Kuluttajariitalautakunta
Kunnallinen työmarkkinalaitos
Kuntien takauskeskus
Kuuloliitto ry
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Kuurojen liitto
Kynnys ry
Lapsiasiavaltuutettu
Liikennevirasto
Liikenteen turvallisuusvirasto
Luonnonvarakeskus
LUOVA
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Maahanmuuttovirasto
Maanmittauslaitos
Maaseutuvirasto
Maatalousyrittäjien eläkelaitos
Markkinaoikeus
Metsähallitus
Metsänhoitoyhdistykset
Metsäntutkimuslaitos
Mobiilioperaattorit
Museovirasto
Nuorisovaltuustojen liitto Nuva ry
Näkövammaisten liitto ry
Opetusalan ammattijärjestö OAJ
Ohjelmistoyrittäjät ry
Oikeuskanslerinvirasto
Oikeusrekisterikeskus
Onnettomuustutkintakeskus
Osuuspankki
Opetushallitus
Opintotuen muutoksenhakulautakunta
Palkansaajien tutkimuskeskus
Patentti- ja rekisterihallitus
Pelastuslaitokset
Pelastusopisto
Poliisiammattikorkeakoulu
Poliisihallitus
Posti
Puolustushallinnon rakennuslaitos
Pääesikunta
Rajavartiolaitoksen esikunta
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Rikosseuraamuslaitos
Rovaniemen hovioikeus
Saamelaiskäräjät
Sairaanhoitopiirit
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
Sosiaalialan osaamiskeskukset
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta
Soste – Suomen sosiaali- ja terveys ry
Statens ämbetsverk på Åland
Suojelupoliisi
Suomen Akatemia
Suomen Asianajajaliitto
Suomen Erillisverkot Oy
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA
Suomen kunnat
Suomen Kuntaliitto ry
Suomen metsäkeskus
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Suomen Ortodoksinen kirkko
Suomen Punainen Risti
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Suomen ympäristökeskus
Suomenlinnan hoitokunta
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry
Säteilyturvakeskus
Taiteen edistämiskeskus
Tapaturmavakuutuskeskus
Tasa-arvovaltuutettu
Tasavallan presidentin kanslia
Business Finland
TELA
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
TE-toimistot
Tieteen Tietotekniikan keskus CSC Oy
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Tilastokeskus
Tulli
Turun hallinto-oikeus
Turun hovioikeus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Työneuvosto
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta
Työttömyysvakuutusrahasto
Työtuomioistuin
Unifi
Vaasan hallinto-oikeus
Vaasan hovioikeus
Vakuutusoikeus
Valtakunnallinen vammaisneuvosto
Valtakunnansyyttäjänvirasto
Valtakunnanvoudinvirasto
Valtiokonttori
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Vammaisfoorumi
Varastokirjasto
Verohallinto
Veronmaksajain Keskusliitto
Viestintävirasto
Virve Tuotteet ja Palvelut Oy
VR Group
VTT Oy
Väestörekisterikeskus
Yhdenvertaisuusvaltuutettu
Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilaiden terveydenhoito säätiö YTHS
Tiedoksi

Saavutettavuusdirektiivin kansallisen toimeenpanon
työryhmä

