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Esteettömyysdirektiivin kansallisen toimeenpanon työryhmän tapaaminen
Aika

tiistai 26.10. klo 11 - 12

Paikka

Teams, Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Osallistujat

Veli-Mikko Niemi/STM
Tea Hoffrén/STM
Emilia Sormunen /STM
Irja Vesanen-Nikitin (sij.)/LVM
Mikael Åkermarck/LVM
Emilia Laitala /VM
Tarja Virkkunen (sij.)/TEM
Annika Parsons/SM
Juha-Veli Frantti/SM
Niina Kilpelä/YM
Katri Leikas/OM
Anna Vuopala/OKM
Sami Virtanen/VAMMAISFOORUMI
Amanda Aalto/EK
Johanna Haapiainen-Makkonen/EK

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Veli-Mikko Niemi avasi kokouksen klo 11.00
2 Asialistan hyväksyminen
Käytössä vakioasialista.
3 Hallituksen esityksen yleisperustelut, aikataulua
Puheenjohtaja kävi läpi yleisesti valmistelun tilannetta. Kyseessä on direktiivin kansallinen toimeenpano. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 28
päivänä kesäkuuta 2022. Täytäntöönpanoviivästyksistä voi seurata merkittäviä taloudellisia seuraamuksia. Aikataulussa pysyminen on tärkeää. Työ etenee, mutta paljon
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on vielä tehtävää, erityisesi nyt on vielä kesken keskeisiä lakimuutoksia. Keskustelu
valvonnasta käydään seuraavassa kokouksessa 2.11. Kysely TEM/VM/LVM lähetetty
viime viikolla ja vastukset toivotaan viimeistään tänään STM/Sormuselle.
STM/Sormunen kävi läpi hallituksen esitysluonnoksen, johon koostettu tämän hetkinen sisältö. Esityksen työstämistä jatketaan tässä pohjassa. Kokonaisuus päivittyy
edelleen ja siihen vaikuttaa myös nyt vielä keskeneräiset lakimuutokset. Jokaisen ministeriön on hyvä lukea oma osuus, mutta myös kokonaisuus, jotta teksti olisi tasapainoinen. Kaikki huomiot ja kommentit ovat tässä vaiheessa erittäin tärkeitä. Muutoksia
voi tehdä ministeriön omaan tekstiin suoraan, muut muutosehdotukset STM/Sormusen
kautta.
Kommentteja toivotaan myös erityisesti työryhmän asiantuntijoilta. Esitystä on hyvä
arvioida siitä näkökulmasta, antaako se hyvän kokonaiskuvan valmistelusta, ehdotettavista muutoksista ja niiden perusteluista, nostetaanko esityksessä esille oikeita asioita.
Tiimerin versiossa on jäljitystoiminto, joten tehdyt muutokset näkyvät. STM/Sormunen laittaa myös joka perjantai viestin työryhmälle ja kertoo, mitä muutoksia kokonaisuuteen on tehty. Näin voi käydä tarkistamassa aina tehdyt muutokset.
4 Lakien läpikäynti
VM/Laitala kävi läpi lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tilanteen. Lain uusi 3 a
–luku alkaa olla valmis. Nyt keskitytään lukuun 4. jossa säädetään valvontaviranomaisen tehtävistä ja valvonnasta. Esteettömyysdirektiivin liitteen I vaatimuksista tullaan
säätämään asetuksella ja tämän asetuksen valmistelua ollaan käynnistämässä yhdessä
ESAVIn kanssa.
LVM/Åkermarck totesi, että sähköisen viestinnän palvelujen osalta muutoksia on
tehty. Lakiin sähköisen viestinnän palveluista tullaan siis implementoimaan palveluiden osalta sähköisen viestinnän palvelut (internetyhteyspalvelut ja kahden välinen
viestintä) sekä AV-mediapalvelut. LVM käy vielä läpi mihin lukuihin muutoksia on
tulossa ja lähettää sitten muutosluonnokset STM/Sormuselle myös.
LVM/Vesanen-Nikitin totesi, että liikenteen osalta isossa roolissa on LVM:n tilaama
vaikutustenarviointi. Tämä työ on valmistumassa pian. Liikennepalvelulakiin ollaan
implementoimassa liitteen I jakson IV alakohdan c lisävaatimukset liikenteen palvelujen osalta (esim. esteettömyystiedot saatavilla, tiedot älykkäistä lipunmyyntijärjestelmistä, reaaliaikaisista matkustustiedoista ja palvelua koskevista lisätiedoista kuten tilapäisistä häiriöistä palveluissa). Muutoksia on valmisteltu ja sisältöä on jo olemassa,
mutta se vaatii läpikäyntiä usean eri tahon kanssa.
STM/Sormunen kertoi, että lakiin tuotteiden esteettömyysvaatimuksista ei ole tehty
muutoksia viime kokouksen jälkeen. Kokonaisuuden kannalta vaaditaan vielä yhteistä
läpikäyntiä suhteessa digipalvelulakiin ja lakiin sähköisen viestinnän palveluista.
Myös TEM:n kanssa tulee käydä vielä kokonaisuus läpi ja valmistella viittaus markkinavalvontalakiin.
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Puheenjohtaja totesi, että pyritään siihen, että kokouksessa 9.11. on käsiteltävänä kokonaisuus kaikkien lakimuutosten ja niiden säännöskohtaisten perustelujen osalta. Tavoite on, että tämä kokonaisuus voitaisiin toimittaa käännettäväksi ruotsin kielelle.
5 Muut asiat
Komissiolta pyydetty Suomen esittämiin kysymyksiin vastauksia uudestaan. Eilen
saatu muutama pp-esitys, joita esitetty aikaisemmissa EU-kokouksissa joissa Suomi ei
vielä ollut mukana. Ne ovat Tiimerissä kansiossa EU-materiaalit.
Lisäksi STM/Sormunen muistutti standardoimistyön käynnistymisestä. Komission
luonnos standardoimispyynnöstä on kommenteilla ja toive on, että jokainen ministeriö
käy sen läpi (kts. pöytäkirja 28.9.2021). Viimeistään ennen seuraavaa kokousta EUkokousta 17.11. kommentit STM/Sormusella.
Seuraava kokous tiistaina 2.11. klo 11.
Kokoukselle tiistaina 9.11. klo 11 on varattu aikaa kaksi tuntia.
6 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 11.39.

Jakelu

Työryhmän jäsenet, varajäsenet ja asiantuntijat

