
 

 

Esteettömyysdirektiivin kansallisen toimeenpanon työryhmän tapaaminen  
 

Aika tiistai 14.9. klo 11 - 12 

 

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  

Patrik Tötterman/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 

 

Olli Oosi Owal Group (11-11.20) 

Tuomas Luukkonen Owal Group (11-11.20) 

1 Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Veli-Mikko Niemi avasi kokouksen klo 11. 

2 Vaikutustenarviointi 

Owal Group esitteli raportin esteettömyysdirektiivin kustannusvaikutusten arvioin-

nista. Esityksen materiaali Tiimerissä. 

 

Sovittiin, että työryhmän jäsenet voivat kommentoida raporttia perjantaihin mennessä. 

Kokouksen jälkeen jaettiin linkki Tiimeriin, jonne avattu keskustelu asiasta. 

 

Sovittiin, että työryhmä kommentoi ensin sisäisesti raporttia. Raportti julkaistaan 

mahdollisesti myöhemmin STM:n verkkosivulla. Julkaisun yhteydessä tiedotetaan, 

mitä on tehty ja miten. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTNkMDJmZTctYWU1OS00MGUxLWI4ZmMtMDE2OGVhNTI0NWNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c39ecab6-fd9d-453a-92e9-1d8f40f2f504%22%2c%22Oid%22%3a%222292f499-b8f4-41c4-976d-df04fa8cd824%22%7d
https://tila.tiimeri.fi/sites/vn-esteettomyysdirek_valmist/_layouts/15/start.aspx#/Tiedostot/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fvn%2Desteettomyysdirek%5Fvalmist%2FTiedostot%2FKokoukset%202021%2F2021%2009%2014&FolderCTID=0x012000A007CFDFBC70284A9A81B7B4ACF6FCED&View=%7B40104207%2DA8FE%2D46D9%2DAEF7%2D95A087354D0E%7D
https://tila.tiimeri.fi/sites/vn-esteettomyysdirek_valmist/_layouts/15/start.aspx#/Lists/Keskustelu/AllItems.aspx


3 Rakennettu ympäristö 

Rakennettua ympäristöä koskevan liitteen III osalta jäsenvaltiot päättävät itse otta-

vatko sen käyttöön vai eivät. 

 

YM/Kilpelä esitteli ehdotuksen rakennetun ympäristön osalta. Ehdotuksen mukaisesti 

rakennettua ympäristöä koskeva liite III otetaan käyttöön. YK:n vammaisyleissopimus 

velvoittaa kehittämään ja saattamaan voimaan yleisölle avoimien tai tarjottavien tilo-

jen ja palvelujen saavutettavuutta koskevia vähimmäisstandardeja ja –ohjeita. Lisäksi 

kansallinen lainsäädäntö ei nykyisellään riitä varmistamaan esteettömyyttä niiden ym-

päristöjen osalta, joissa direktiivin mukaisia palveluja voidaan tarjota (vrt. Ruotsi, En-

kelt avhjälpta hinder). 

 

Tulkinnan mukaan rakennettuun ympäristöön liittyviä säännöksiä ei kuitenkaan tar-

vitse julkaista heti 28.6.2022 eli liitteen voi ottaa käyttöön myös myöhemmin. Näin 

ollen valmisteluun olisi mahdollista käyttää vähän enemmän aikaa. Komissiolle tulee 

kuitenkin ilmoittaa suunnitelma sekä liitteen käyttöönoton jälkeen myös raportoida 

etenemisestä täytäntöönpanossa. Esitysmateriaali Tiimerin Kokoukset 2021 kansiossa. 

4 Siirtymäsäännökset 

STM/Ojala esitteli esteettömyysdirektiivin 31 ja 32 artikloja.  

 

Lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset tulee siis olla voimassa 28.6.2022 men-

nessä ja esteettömyysvaatimusten soveltaminen alkaa 28.6.2025.  

 

Hätäviestinnän osalta on mahdollisuus ottaa käyttöön siirtymäaika 28.6.2027 asti.  

 

Lisäksi jäsenvaltioiden on säädettävä 28.6.2030 päättyvästä siirtymäajasta, jonka ku-

luessa palveluntarjoajat voivat edelleen tarjota palvelujaan käyttäen tuotteita, joita 

ovat käyttäneet laillisesti ennen kyseistä päivää.  

Ennen 28.6.2025 sovittuja palvelusopimuksia voidaan jatkaa entisellään, kunnes nii-

den voimassaolo päättyy, mutta korkeintaan 28.6.2030 asti. 

 

Itsepalvelupäätteiden osalta jäsenvaltiot voivat säätää siirtymäajasta, jonka mukaan 

ennen 28.6.2025 käyttöön otettuja itsepalvelupäätteitä saa käyttää taloudellisen käyt-

töiän loppuun, mutta ei pidempään kuin 20 vuotta niiden käytön aloittamisesta.  

 

Vammaisfoorumi/Virtanen nosti esiin siirtymäaikojen osalta tehokkaan viestinnän tär-

keyden. On tärkeää vastata neuvonnan ja koulutuksen tarpeeseen, heti, kun kansallisen 

lain säännökset on saatu julkaistua. Näin talouden toimijat osaavat varautua muutok-

siin ja ymmärtävät vaatimukset sekä aikataulun. 

 

EK/Haapiainen-Makkonen nosti esiin haasteen siirtymäaikojen tulkinnassa sähkökir-

jojen osalta. Kustannussopimusta ei voi rinnastaa palvelusopimukseen, vaikka sähkö-

kirjat ja niiden lukemiseen tarkoitetut ohjelmistot luetaan palveluiksi esteettömyysdi-

rektiivissä. Sovittiin, että keskustelua jatketaan OKM, STM ja EK välillä tarkemmin. 

https://tila.tiimeri.fi/sites/vn-esteettomyysdirek_valmist/_layouts/15/start.aspx#/Tiedostot/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fvn%2Desteettomyysdirek%5Fvalmist%2FTiedostot%2FKokoukset%202021%2F2021%2009%2014&FolderCTID=0x012000A007CFDFBC70284A9A81B7B4ACF6FCED&View=%7B40104207%2DA8FE%2D46D9%2DAEF7%2D95A087354D0E%7D


5 Hallituksen esityksen tilanne 

STM/Ojala esitteli lyhyesti otsikkotasolla, mikä on hallituksen esityksen yleisperuste-

luiden tilanne. Ministeriöiden tulee päivittää ainakin nykytilan kuvaukset kuntoon ja 

mahdollisuuksien mukaan myös vaikutustenarvioinnit. Tärkein osuus lausuntovaihetta 

varten on säännöskohtaiset perustelut. Niiden osalta on käsiteltävä pian muutokset, 

joita on tulossa lakiin digitaalisten palvelujen tarjoamisesta.  

 

Palauteltiin mieleen myös aikataulua, joka ensimmäisen kokouksen materiaaleissa 

(linkki Työryhmälle 11.6.2021). Aikataulu on edelleen hyvin tiukka. Lausuntovaihe 

tulee saada käyntiin tämän syksyn aikana. 

6 Muut asiat 

Seuraava kokous tiistaina 21.9. klo 11-12 

7 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 12.01. 

 

 

 

Jakelu Työryhmän jäsenet, varajäsenet ja asiantuntijat 

 
 

https://tila.tiimeri.fi/sites/vn-esteettomyysdirek_valmist/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7b057AB8F8-243F-44B3-A249-3AD6B75D6F79%7d&file=Ty%C3%B6ryhm%C3%A4lle%2011.6.pptx&action=default

