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Asia: Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevien 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä; 
valtioneuvoston kirjelmää täydentävä jatkokirjelmä UJ 37/2017 
 
Viite: Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, asiantuntijakuuleminen 28.11.2017 
 
Invalidiliitto kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi koskien Valtioneuvoston kirjelmää 
eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tuotteiden ja 
palvelujen esteettömyysvaatimuksia. Invalidiliitto ry on fyysisesti vammaisten ihmisten 
valtakunnallinen vaikuttamisen ja palvelutoiminnan monialajärjestö. Liitto edustaa 148 
jäsenyhdistyksensä kautta 30 000 fyysisesti vammaista ja toimintaesteistä suomalaista. 
Toiminta-ajatuksensa mukaisesti Invalidiliitto edistää näiden henkilöiden mahdollisuuksia 
osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää. 
 
Invalidiliitto pitää tärkeänä, että sähköiset peruspalvelut ovat kaikkien kansalaisten myös 
vammaisten henkilöiden ja ikääntyneiden käytettävissä. Invalidiliiton mielestä edistämällä 
esteettömyyttä vahvistetaan vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. 
Invalidiliitto samalla muistuttaa, että verkkopalveluiden saavutettavuus direktiivin kansalliset 
toimeenpanopäätökset tulee olla tehtynä 23.9.2018. 
 
Invalidiliiton mielestä direktiivi ei vaikeuta alalla toimivien yritysten toimintaedellytyksiä. 
Saavutettavien ratkaisujen tarjoaminen tulisi nähdä pitkällä aikavälillä yritysten etuna ja 
kilpailuvalttina. Entistä enemmän tulisi kiinnittää huomiota positiivisiin vaikutuksiin ja uusiin 
mahdollisuuksiin, joita direktiivi luo yrityksille. Tulevaisuudessa pitää pystyä välttämään tilanne, 
johon esimerkiksi HSL:n uudet kortinlukijat ovat johtaneet. Lähes kaikki käyttäjäryhmät pitävät 
uusia matkakortinlukijoita vaikeina ja hitaina käyttää, ja näkövammaisille henkilöille ne eivät ole 
saavutettavia. Erilaisten itsepalveluautomaattien ja tietokoneohjelmistojen kehittämisessä täytyy 
huomioida käyttäjien moninaisuus. 
 
Invalidiliitto muistuttaa, että soveltamisalan kohdan kaksi (itsepalvelupäätteellä toimivan pankki-, 
matkalippu- ja lähtöselvitysautomaatit) liittyvät läheisesti myös rakennetun ympäristön 
esteettömyysratkaisuihin. Saavutettavaakaan pankki-, matkalippu- tai lähtöselvitysautomaattia 
ei voi käyttää, jos se sijaitsee esteellisessä ympäristössä. Esteettömien ja saavutettavien 
palvelujen toteutuminen on ketju, jonka kaikkien osien toimivuus on ratkaisevaa kokonaisuuden 
kannalta. YK:n vammaissopimuksen mukaan esteettömyys on ihmisoikeus.  
 
Invalidiliitto on valtioneuvoston kanssa samaa mieltä, että direktiivin soveltamisalaa tulee 
jatkovalmistelussa tarkentaa ja mahdollinen tulkinnanvaraisuus saada minimiin.  
 
Invalidiliiton mielestä Euroopan komissio voisi yhdenmukaistettujen standardien puuttuessa 
antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistettaisiin esteettömyysvaatimusten yhteiset 
tekniset eritelmät. Lisäksi yhteisten teknisten eritelmien olisi oltava avoimia ja helposti 
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saatavilla. Tämä helpottaisi hankintayksikköjen suorittamia kilpailutuksia, kun määritelmät ovat 
kaikille palveluntarjoajille samanlaiset eri puolilla Eurooppaa. 
 
 
 
 
Helsingissä 27. marraskuuta 2017 
 
 
 
 
Petri Pohjonen   Laura Andersson 
pääjohtaja    yhteiskuntasuhdejohtaja 
 
 
 
Lisätietoja: Esteettömyysasiantuntija Ari Kurppa, ari.kurppa@invalidiliitto.fi 
 
 
 
 


