
Julkisen hallinnon verkkosivujen 

saavutettavuusdirektiivi – kansallisen 

toimeenpanon tilanne 27.3.2017 



Toimeenpanon organisointi 

• Valmistelutyöryhmä 

• Valtiovarainministeriö asetti ryhmän 31.1.2017 

• Tehtävänä saavutettavuusdirektiivin toimeenpanon 
vaatimien kansallisen säädösvalmistelun laadinta ja 
hallinnollisten päätösten valmistelu 

• Jäsenet: VM, STM, LVM, KELA, OKM, OM, Kuntaliitto, 
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, VRK, 
Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE, 
Vammaisfoorumi 

• Avoin kommentointiryhmä 

• Työryhmän materiaalit Innokylässä 

• Toiveena saada kommentteja mahdollisimman laajasti 
(käyttäjät, palvelutuottajat, IT-toimittajat, …) 

• Tilannekatsauksia tarkoitus pitää säännöllisesti 

• Kommentteja voi toimittaa myös kirjallisesti 
tilannekatsausten välillä 
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Saavutettavuusdirektiivin EU-

valmisteluryhmät 

• Suomen edustajat EU-ryhmissä 

• Toimeenpanosäädöksistä päättävä komitea: Markus 

Rahkola, VM (Olli-Pekka Rissanen, VM) 

• Komiteaa avustava asiantuntijaryhmä: Jani Ruuskanen, 

VRK (Mari Kervinen, VRK) 

• Asiantuntijaryhmän tehtävä on valmistella 

direktiivin toimeenpanosäädökset 

• Asiantuntijaryhmä kokoontunut kaksi kertaa 

• 12/2016 ja 03/2017 

• Web Accessibility Directive Expert Group (E03475) 

WADEX 
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Direktiivin toimeenpanon vaikutukset 

Suomessa 

‒ Lähtötilannekysely käynnissä ja vastausaikaa 
31.3. saakka 

‒ Kyselyllä pyritään selvittämään direktiivin 
toimeenpanon vaikutuksia eri organisaatioille 

‒ Vastauksia toivotaan mahdollisimman laajasti eri 
toimijoilta ja kansalaisilta 

‒ Lähtötilannekysely suomeksi 
https://www.webropolsurveys.com/S/B774210475
64F014.par 

‒ Enkat på svenska: 
https://www.webropolsurveys.com/S/2CDA4213A
CBAE22F.par 
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Alustava työsuunnitelma 

• Työryhmän toimikausi 1.2.2017-31.10.2018. 

• Lainsäädännön lähtötilanteen kartoitus: tammikuu-huhtikuu 2017 

• Kirjoitustyöryhmän kasaaminen 

• Nykyisen sääntelyn tarkastelu: hallintolaki, laki sähköisestä asioinnista 
viranomaistoiminnassa, tietohallintolaki, hankintalain esteettömyyssäädökset 

• Tekniset vaatimukset: valtioneuvoston asetus? 

• Valvonta: lisäykset nykyisiin lakeihin tai erillislainsäädäntö 

• Mahdollisesti tarvittavien lisäresurssien hankinnan valmistelu 

• Säädösvalmistelun toteutus: helmikuu 2017 – helmikuu 2018 

• Sopivan lainsäädäntöratkaisun valinta 

• Vaikutusarviointi 

• KV-vertailu 

• Toimeenpanotehtävien organisointi (valvonta- ja raportointi 
viranomainen/set): helmikuu 2017-tammikuu 2018 

• Sopivien organisaatioiden selvitys 

• Resurssineuvottelut kehysvalmistelun syklissä 

• Eduskuntakäsittely: Huhtikuu-kesäkuu 2018 
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Työn tilanne 

‒ Työryhmä kokoontunut kolme kertaa (27.3.2017 

mennessä) 

‒ Linjattu valmistelun lähtökohtia 

‒ Valmistelun tulee lähteä perusoikeuksien toteuttamisesta 

‒ Käyttäjä/asiakaslähtöisyys 

‒ Tukee keskeisesti hallitusohjelman 

digitalisaatiotavoitteita 

‒ Tavoitteena saavutettavat ja käytettävät palveluprosessit 

‒ Käyty alustavaa keskustelua 

‒ Sopivin sääntelyratkaisu 

‒ Valvonta ja raportointiviranomainen 

‒ Kansallisesti sopivin soveltamisala 
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Valtiovarainministeriö: 

Markus Rahkola 

0295 530 139 

Sähköposti @vm.fi 

7 

Väestörekisterikeskus: 

Jani Ruuskanen 

0295 535 031 

Sähköposti @vrk.fi 

Lisätietoja saavutettavuusdirektiivistä: 


