Esteettömyysdirektiivin kansallisen toimeenpanon työryhmän tapaaminen
Aika

tiistai 24.8. klo 11.02 – 11.55

Paikka

Teams, Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Osallistujat

Veli-Mikko Niemi, STM
Tea Hoffrén, STM
Emilia Ojala, STM
Anna Wennäkoski, LVM
Mikael Åkermarck, LVM
Emilia Laitala, VM
Tarja Virkkunen (sij.), TEM
Annika Parsons, SM
Juha-Veli Frantti, SM
Niina Kilpelä, YM
Marja Luukkonen Yli-Rahnasto, OM
Anna Vuopala, OKM
Sami Virtanen, VAMMAISFOORUMI
Amanda Aalto, EK
Johanna Haapiainen-Makkonen, EK

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Veli-Mikko Niemi avasi kokouksen klo 11.02
2 Asialistan hyväksyminen ja edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Asialista ja edellisten kokousten pöytäkirjat hyväksyttiin sellaisenaan.
3 Hallituksen esitys, yleisperustelut
Ojala/STM esitteli hallituksen esityksen yleisperusteluiden tilanteen. Nykytilan kuvakseen on tuotu hyvin sisältöä. Osittain sisältöä siirtynee jatkotyöstössä toiseen paikkaan. Lisäksi osittain sisältö myös täydentyy ja tekstiin onkin hyvä merkitä kohdat,
jotka ovat vielä täydentymässä. Tässä vaiheessa erityisen hyvällä mallilla on sähköisiä
kirjoja koskeva osuus sekä hätäkeskustoimintaa koskeva osuus. Markkinavalvontaa
koskeva osuus on vielä täydentämättä.
Ojala/STM kannusti tutustumaan myös muuhun sisältöön kansiossa ”HE yleisperustelut”. Esimerkiksi ”Asian tausta ja valmistelu” sekä ”EU-säädöksen tavoitteet ja pääasiallinen sisältö” ovat luettavissa Tiimerissä. Niitä saa kommentoida aktiivisesti ja

huomauttaa esim. mitä sisältöä puuttuu. Asiantuntijat voivat myös kommentoida sisältöä.
4 Lait (Laki tuotteiden esteettömyysvaatimuksista)
Ojala/STM esitteli luonnoksen laiksi tuotteiden esteettömyysvaatimuksista. Tämä uusi
laki koskisi esteettömyysdirektiivin 2 artiklan 1 kohdan tuotteita. Laki sisältäisi luvun
yksi, jossa yleiset säännökset (lain tarkoitus, määritelmät sekä soveltamisala). Toinen
luku sisältäisi esteettömyysvaatimukset sekä poikkeukset (perustavanlaatuinen muutos
sekä kohtuuton rasite). Kolmas luku sisältäisi vaatimukset, jotka asetetaan talouden
toimijoille ja viides luku koskisi valvontaa. Kuudes ja viimeinen luku sisältäisi voimaantulon ja siirtymäsäännökset.
Tässä kokouksessa kävimme tarkemmin läpi lakiluonnoksen 4 §:ää. Sillä implementoitaisiin esteettömyysdirektiivin 4 artikla. Pykälä sisältäisi yleisen säännöksen siitä,
että soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden tulee täyttää esteettömyysvaatimukset, kun
ne saatetaan markkinoille. Lisäksi pykälässä viitattaisiin esteettömyysvaatimuksiin,
joista säädetty direktiivin liitteessä 1. Edelleen pykälässä säädettäisiin siitä, että tuotteet jotka täyttävät esteettömyysvaatimusten mukaiset standardit, tulisi hyväksyä tämän lain mukaisina, esteettömyysvaatimukset täyttävinä tuotteina. Edelleen pykälässä
viitattaisiin siihen, että jatkossa julkisissa hankinnoissa tulisi ottaa esteettömyysvaatimukset huomioon.
Työryhmän kesken keskusteltiin tarkemmin siitä, mikä on oikea tapa saattaa esteettömyysdirektiivin liitteen 1 esteettömyysvaatimukset voimaan.
Vaihtoehtoina on:





viittaus suoraan esteettömyysdirektiivin liitteeseen 1
asetuksella säätäminen
vaatimusten kirjoittaminen lain tasolle
liitteiden sisällyttäminen lakiin liitteenä

Haapiainen-Makkonen/EK nosti esiin, että on tärkeää, että vaatimukset ovat selkeästi
talouden toimijoiden tiedossa.
Laitala/VM nosti esiin, että laissa digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (digipalvelulaki) on tehty viittauksia vaatimuksiin. Keskusteltiin viittauksista ja mitä haasteita tai
höytyjä siinä on ollut.
Viittauksessa korostuu viranomaisen rooli neuvonnan ja ohjauksen antajana. On siis
oleellista, että tarjotaan tietoa vaatimuksista ja siitä, miten talouden toimija saa selville
häntä koskevat vaatimukset.
Virkkunen/TEM ja Ojala/STM käyvät vielä läpi viittauskäytäntöä muissa markkinavalvontaa koskevissa asioissa.
Ojala/STM pyysi myös muuten kommentteja lakiluonnokseen. Ainakin markkinavalvontaa koskeva osuus on vielä keskeneräinen ja käytävä tarkasti TEM:ön kanssa läpi.

Puheenjohtaja totesi, että edistetään lakiluonnoksen 4 §:ää niin, että siitä tehdään viittaus esteettömyysvaatimuksiin, jotka ovat esteettömyysdirektiivin liitteessä 1 (yksi).
Tässä kokouksessa ei käsitelty muutoksia, joita tulossa lakiin digitaalisten palvelujen
tarjoamisesta. Aalto/EK nosti kuitenkin esiin, että luonnoksessa on hyvä huomioida,
että palveluiden osalta kyseessä on kuluttajille suunnatut palvelut. EK:n mukaan tätä
esteettömyysdirektiivin linjaa ei ole syytä kansallisesti laajentaa.
5 Työryhmän nostot (kaikki)
Työryhmän jäsenet eivät ole nostaneet ennakkoon esiin asioita.
Yleisinä asioina kerrottiin, että 1.9. on tulossa Digi arkeen neuvottelukunnan tapaaminen, jossa aiheena ”Kilpailuetuna saavutettavuus – työkaluja yrityksille.” Ojala/STM
pitää tilaisuudessa lyhyen puheenvuoron ja kertoo esteettömyysdirektiivin etenemisestä sekä direktiivin tuomista hyödyistä elinkeinoelämälle.
Keskiviikkona 25.8. klo 13-15 on keskustelutilaisuus vammaisfoorumin ja EK:n
kanssa. Kaikille työryhmän jäsenille on jaettu linkki tilaisuuteen osallistumista varten.
Puheet pidetään TEAMsillä.
6 Muut asiat
Seuraava kokous tiistaina 31.8. klo 11-12. Kokouksen vakiolista Tiimerissä. Työryhmät nostot perjantaihin 27.8. mennessä Emilia Ojalalle tai Tiina Judénille.
7 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 11.55.

Jakelu

Työryhmän jäsenet, varajäsenet ja asiantuntijat

