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Enligt sändlista
Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag
om tillhandahållande av digitala tjänster och lag om ändring av lagen om elektronisk
kommunikation i myndigheternas verksamhet
Europeiska unionens direktiv om tillgänglighet avseende offentliga
myndigheters webbplatser och mobila applikationer trädde i kraft den 22
december 2016. Medlemsstaternas nationella lagar och förordningar samt
administrativa föreskrifter ska senast den 23 september 2018 anpassas till
direktivet. Finansministeriet tillsatte den 31 januari 2017 en arbetsgrupp som
skulle bereda det nationella verkställandet av tillgänglighetsdirektivet.
Arbetsgruppens mandatperiod är 1.2.2017-31.10.2018. I arbetsgruppen finns
det företrädare för finansministeriet, kommunikationsministeriet,
justitieministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, social- och
hälsovårdsministeriet, diskrimineringsombudsmannens byrå,
Befolkningsregistercentralen, Folkpensionsanstalten, Finlands
Kommunförbund rf, delegationen för rättigheter för personer med
funktionsnedsättning och Tröskeln rf. Finansministeriet och arbetsgruppen har
ansvarat för beredningen av kapitel 1 och 3-4 i utkastet till regeringens
proposition.
Ett mål med den föreslagna lagen är att främja tillhandahållandet av
högklassiga och informationssäkra digitala tjänster inom den offentliga sektorn
och att med hjälp av tillgänglighetskrav ge sådana grupper i samhället som har
särskilda behov förutsättningar att använda den offentliga sektorns digitala
tjänster på egen hand. Det föreslås bestämmelser om metoder för att göra de
digitala tjänsterna tillgängligare och säkerställa att tillgänglighetskraven blir
effektivt genomförda.
Det är meningen att bestämmelserna om tillgänglighet också ska tillämpas på
vissa företag som är verksamma inom sektorerna vatten, energi, transporter
och posttjänster och på sammanslutningar inom den finansiella sektorn.
Tillgänglighetskraven föreslås vidare bli tillämpade i vissa fall där aktörer inom
den offentliga sektorn finansierar utvecklandet och förvaltningen av digitala
tjänster.
Lagen får bestämmelser om de allmänna grunderna för tillgänglighetskraven,
om tillgänglighetsutlåtanden, om tillsynsmyndigheten och dess uppgifter samt
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genomförandeakter för tillgänglighetskraven och tillgänglighetsutlåtandena. I
den föreslagna lagen har kommissionens kommande genomförandeakter
beaktats genom hänvisningar, men det närmare innehållet i dessa akter var
inte känt när propositionen utarbetades.
I propositionen föreslås det bestämmelser om skyldigheten för myndigheter
och andra som sköter offentliga förvaltningsuppgifter att ordna digitala tjänster
för kunderna inom förvaltningen och om skyldigheterna i anslutning till detta.
Det föreslås vidare att vissa bestämmelser i lagen om elektronisk
kommunikation i myndigheternas verksamhet upphävs eftersom de delvis
motsvarar bestämmelser i den nya lag som föreslås. Beredningen av dessa
bestämmelser (kapitel 2) har utförts som tjänsteuppdrag i finansministeriet.
Bestämmelserna i 2 kap. i den föreslagna lagen hänför sig inte till det
nationella verkställandet av tillgänglighetsdirektivet, utan syftet är att i en och
samma lag samla de allmänna bestämmelser och krav som föranleds av dem i
fråga om digitala tjänster som tillhandahålls av aktörer inom den offentliga
sektorn.
Finansministeriet begär ett utlåtande om det utkast till regeringens proposition
som bifogats denna begäran om utlåtande senast den 1 mars 2018, i första
hand via utlåtandetjänsten www.utlatande.fi. Utlåtandet kan även sändas till
finansministeriets registratorskontor på adressen valtiovarainministerio@vm.fi.
Ytterligare information om regeringens proposition ges av Tomi Voutilainen,
konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30453 och Markus Rahkola,
specialsakkunnig, tfn 02955 30139. På frågor som gäller utlåtandetjänstens
användning svarar Jaakko Poikonen, dataadministrationsexpert, tfn
02955 30057. E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@vm.fi
Utlåtandena är offentliga och de utlåtanden som avgetts samt ett sammandrag
av utlåtandena publiceras på finansministeriets webbplats (http://vm.fi).
Sista inlämningsdag för utlåtandena: 1.3.2018

Anna-Maija Karjalainen
IKT-direktör, överdirektör
Markus Rahkola
Specialsakkunnig
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