Esteettömyysdirektiivin kansallisen toimeenpanon työryhmän tapaaminen
Aika

tiistai 22.2.2022 klo 11 – 11.52

Paikka

Teams

Osallistujat

Veli-Mikko Niemi/STM
Emilia Sormunen/STM
Sakari Jarva/LVM
Mikael Åkermarck/LVM
Emilia Laitala/VM
Annika Parsons/SM
Katri Leikas/OM
Aku-Petteri Korhonen/TEM
Sami Virtanen/Vammaisfoorumi
Anmari Brink Pacius/EK
Johanna Haapiainen-Makkonen/EK

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Veli-Mikko Niemi avasi kokouksen klo 11.01.
2. Hallituksen esitysluonnoksen tilanne
Käytiin lausuntoyhteenvedon pohjalta läpi pääasialliset esitykseen tehdyt muutokset,
joita esitykseen on tehty. Erityisesti yhdenvertaisuusvaikutuksia on laajennettu sekä
lakipykäliä ja perusteluja on pyritty selkeyttämään.
Hallituksen esitysluonnos on toimitettu lainsäädännön arviointineuvostolle, laintarkastukseen ja käännöspalveluun.
Vammaisfoorumi/Virtanen kysyi, onko sähkökirjan määritelmä sama kuin se oli lausuntokierroksella.
VM/Laitala vastasi, että määritelmä jätettiin esitykseen sellaiseksi kuin se oli lausunnoilla. Taustalla käydään kuitenkin vielä ministeriöiden välillä keskustelua siitä, mikä
määritelmä olisi tarkoituksenmukaisin.
3. EU-kokous

STM/Sormunen kertoi edellisen EU-kokouksen 15.2.2022 terveiset. Erityisesti Saksa
on jo pitkällä implementoinnissa. Tanska nosti kokouksessa esille sähkökirjat ja niihin
liittyvät tulkinnat. Komissio esitteli jäsenvaltioiden käyttöön toimitettavan vastaavuustaulukon direktiivin implementoinnista.
Seuraavan kokouksen aiheita ovat muun muassa markkinavalvontaviranomaisen tehtävät ja nimeäminen sekä direktiivin liitteen I vaatimukset, erityisesti sen jakso VII.
Seuraava tapaaminen on toukokuussa.
4. Asetukset
Hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti on tarkoitus antaa kolme asetusta. Näitä ovat
eräiden tuotteiden esteettömyysvaatimuksista annetun lain, digipalvelulain ja sähköisen viestintäpalvelulain perusteella annettavat asetukset esteettömyys- ja saavutettavuusvaatimuksista. Asetukset perustuvat esteettömyysdirektiivin liitteen I pakollisiin
esteettömyysvaatimuksiin.
Käytiin läpi asetusluonnokset pykälätasolla. Ne on tarkoitus toimittaa käännettäväksi
ruotsin kielelle ensi viikolla. Perustelumuistioiden tarkentaminen jatkuu vielä taustalla. Lausuntokierros voitaneen aloittaa maaliskuun lopussa. Asetukset voidaan hyväksyä vasta kun hallituksen esitys on edennyt ja ehdotetut lait hyväksytty.
Vammaisfoorumi/Virtanen kysyi tuotteista, joihin vaatimuksia sovelletaan ja miten
vaatimukset huomioivat teknisen kehityksen.
LVM/Åkermarck vastasi, että tuotteet ja palvelut on määritelty laeissa ja niitä koskevat tietyt vaatimukset tuodaan tarkemmin asetuksiin. Mahdollisesti myöhemmin hyväksytyt standardit konkretisoivat vaatimuksia.
Vammaisfoorumi/Virtanen kysyi voiko asetuksia vielä kommentoida.
STM/Sormunen toivoi, että mahdolliset kommentit toimitetaan suoraan hänelle
esimerkiksi sähköpostilla.
5. Muut asiat
EK/Haapiainen-Makkonen kysyi tulevasta eduskuntakäsittelystä ja sen aikataulusta.
STM/Sormunen vastasi, että mietintövaliokunta ei ole vielä tiedossa.
Puheenjohtaja täydensi, että esittelyviikko on edelleen viikko 14 ja toivottavasti jo
huhtikuun lopussa olisi valiokuntakäsittelyt alkaneet.
TEM/Korhonen kysyi markkinavalvontaviranomaisen nimeämisestä. Puheenjohtaja
totesi, että tältä osin esitys on edelleen auki ja keskusteluja käydään taustalla. Asia on
siirtymässä poliittiseen päätöksentekoon.
Seuraava työryhmän tapaaminen 1.3. voidaan peruuttaa.
6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.52. Seuraava työryhmän kokous tiistaina 8.3.
klo 11.
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Työryhmän jäsenet ja varajäsenet

