
 

 

Esteettömyysdirektiivin kansallisen toimeenpanon työryhmän tapaaminen  
 

Aika tiistai 7.12. klo 11 – 11.51 

 

Paikka  Teams, Liity kokoukseen napsauttamalla tätä  

 

Osallistujat Veli-Mikko Niemi/STM 

 Emilia Sormunen /STM 

Mikael Åkermarck/LVM 

Patrik Tötterman/TEM 

Sakari Jarva /LVM 

Emilia Laitala /VM 

Markus Rahkola/VM 

Annika Parsons/SM 

Juha-Veli Frantti/SM 

Niina Kilpelä/YM 

Sami Virtanen/VAMMAISFOORUMI 

Amanda Aalto/EK 

Johanna Haapiainen-Makkonen/EK 

 

 

 

 

1 Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Veli-Mikko Niemi avasi kokouksen klo 11.01.  

2 Asialistan hyväksyminen 

Käytössä vakiolista. 

3 Hallituksen esitysluonnos ja lausuntopyyntö 

STM/Sormunen esitteli käännökseen lähetetyn luonnoksen hallituksen esitykseksi. 

Esitykseen on lisätty pankkipuolta koskeva sisältö. Esitystä ei saa enää päivittää Tii-

merissä, koska sen taittotyö on jo käynnissä. Koko esityksen käännös ruotsin kielelle 

saadaan viimeistään 31.1.2022. Mutta edelleen pykälät ja pääasiallisen sisältö saadaan 

käännöksestä viimeistään 15.12.2021 ja voimme edetä tällä sisällöllä lausuntovaihee-

seen. Lausuntovaihe voidaan näillä näkymin aloittaa perjantaina 17.12., kun käännös-

versio on tarkastettu ja taittotyö tehty.  

 

 

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%2FHE%20esteett%C3%B6myysdirektiivi%2Fsuomenkielinen%20HE%2FHE%20yhdistetty%20ja%20k%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6kseen%20l%C3%A4hetetty%20teksti&FolderCTID=0x012000A007CFDFBC70284A9A81B7B4ACF6FCED&View=%7B40104207%2DA8FE%2D46D9%2DAEF7%2D95A087354D0E%7D


Käytiin yhdessä läpi Tiimerissä olevaa luonnosta lausuntopyynnöksi. 

 

VM/Rahkola toi esiin, että lausuntoajan tulisi olla pidempi. Lisäksi valvonnan osalta 

olisi tärkeää kysyä lausunnonantajien mielipide valvonnan järjestämiseen kokonaisuu-

tena. Edelleen olisi tärkeä järjestää tilaisuus lausunnonantajille hyvissä ajoin ennen 

lausuntoajan loppumista, jotta he voivat hyödyntää tilaisuuden sisältöä lausuntoa anta-

essaan. 

 

LVM/Åkermarck totesi, että markkinavalvonnan vaihtoehdot on hyvä olla näkyvilla 

yksilöidysti lausuntopyynnössä. LVM/Åkermarck kysyi, onko tarpeen nostaa SVPL:a 

valvonnan osalta, sillä on jo selvää, että valvontavastuu on Traficomilla ja tätä varten 

lisättiin yhteistyötahoksi lain 308 §:n mukaisesti myös ESAVI, kuten VM/LVM vä-

lillä on sovittu. 

 

YM/Kilpelä esitti lisättäväksi muutamia kohdennettuja kysymyksiä lausuntopyyntöön 

rakennetun ympäristön osalta. STM ja YM käyvät asian vielä tarkemmin läpi ja lisää-

vät sisällön yhteiseen versioon Tiimeriin. 

 

Vammaisfoorumi/Virtanen totesi myös, että lausuntoaikaa olisi syytä jatkaa ainakin 

tammikuun loppuun tai helmikuun alkuun. 

 

Lausuntoaika on vähintään kuusi viikkoa. Työryhmässä sovittiin, että lausuntoaikaa 

jatketaan 1.2.2022 asti. Lisäksi pidetään etätilaisuus lausunnonantajille. Tilaisuudessa 

on tarkoitus avata lausuntopyynnön sisältöä ja antaa mahdollisuus lausunnonantajille 

esittää kysymyksiä tai näkökulmia esityksestä. STM kartoittaa päivää tammikuun 

puoli välin tienoilta. Tieto etätilaisuudesta laitetaan lausuntopyyntöön. 

 

Käytiin yhdessä läpi tahot, joilta lausuntoa tullaan pyytämään. Tiimerissä oleva excel 

on täydentynyt hyvin, mutta jokaista ministeriötä pyydetiin vielä tarkistamaan sisältö, 

jotta kaikki tarvittavat tahot on huomioitu. 

 

Lausunnon alkamisesta tulee tiedottaa heti perjantaina 17.12., kun lausuntopyyntö on 

julkaistu. 

4 Muut asiat 

Puheenjohtaja muistutti, että kunkin vastuuministeriön tulee varautua käymään omaa 

vastuualuettaan koskevat lausunnot läpi ja tekemään niistä arvio. 

 

Seuraava kokous pidetään 18.1.2022 klo 11-12.30, aiheena asetukset ja niiden sisältö. 

Helmikuun alusta maaliskuun puoli väliin tavataan viikon välein. 

5 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 11.51. 

 

 

 

Jakelu Työryhmän jäsenet, varajäsenet ja asiantuntijat 

 

https://tila.tiimeri.fi/sites/vn-esteettomyysdirek_valmist/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7bFDC758B5-F1F0-4EBD-A6A3-65117DE0D3C8%7d&file=Lausuntopyynt%C3%B6.xlsx&action=default


 


