
 

 

Esteettömyysdirektiivin kansallisen toimeenpanon työryhmän tapaaminen  
 

Aika tiistai 7.9. 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 

Markus Rahkola/VM 

Tarja Virkkunen (sij.)/TEM 

Annika Parsons/SM 

Juha-Veli Frantti/SM 

Niina Kilpelä/YM 

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 / täydentäminen ja edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksy-

minen 

Asialista hyväksyttiin sellaisenaan. Edellisten kokousten pöytäkirjoihin ei tullut muu-

tospyyntöjä, joten ne hyväksyttiin sellaisenaan. 

3 Hallituksen esitys, yleisperustelut 

STM/Ojala totesi, että soveltamisalaa koskeva asiakirja on edelleen luettavissa ja 

kommentoitavissa Tiimerissä. Siellä on hyviä kommentteja mm. julkisen sektorin roo-

liin alun johdannossa ja sähkökirjojen termeihin. Lisäksi STM/Ojala on päivittänyt 

kokonaisuudessaan kohdan, jossa käsitellään AV-mediapalveluja.   

 

Owal Goupin vaikutusarviontia koskeva raportti on esittelyssä seuraavassa työryhmän 

kokouksessa 14.9. He kertovat yleisesti havainnoista ja näyttävät esimerkkilaskelman. 

. 

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


 

Lisäksi STM/Ojala kertoi, että Tiimerissä, Yleisperustelut kansioon, on tuotu uusi do-

kumentti kohtaan Nykytilan arvio ja siellä on avattu tilannetta muissa jäsenmaissa. 

Työ muissakin maissa on vielä kesken, joten siinä mielessä joudumme varmasti totea-

maan hallituksen esitykseen tämän tilanteen. Mutta tietoa saadaan ainakin Saksasta, 

Ruotsista ja Norjasta ja STM/Ojala on laittanut nyt kyselyn esim. Viroon ja Latviaan 

sekä Puolaan ja Maltaan, koska viimeksi mainitut ovat ottamassa käyttöön rakennettua 

ympäristöä koskevan liitteen III (kolme). Komissiolle lähetetty taas eilen uudestaan 

kysymys hätäviestipalvelusta, toivotaan, että nyt saamme vastauksen, kun ollaan jo 

pitkällä syyskuussa. 

 

STM/Ojala kertoo yleistilanteen ensi kokouksessa, mikä sisältö on hyvällä mallilla ja 

mikä sisältö vaatii enemmän työtä.  

 

4 Lait (Laki tuotteiden esteettömyysvaatimuksista / Laki digitaalisten palvelun tarjoami-

sesta + muut) 

Tässä kokouksessa käsiteltiin esteettömyysdirektiivin 14 artiklan implementointia eri-

tyisesti tuotteita koskevaan uuteen lakiin.  

 

Esteettömyysdirektiivin 14 artikla koskee perusteellista muutosta ja kohtuutonta rasi-

tetta. Esteettömyysvaatimuksia on sovellettava vain siinä määrin, kuin niiden noudat-

taminen a) ei edellytä merkittävää muutosta tuotteeseen tai palveluun, minkä seurauk-

sena tämän perusluonne muuttuisi perustavanlaatuisesti; ja b) ei johda siihen, että ase-

tetaan kohtuuton rasite asianomaisille talouden toimijoille. 

 

Pykäläehdotukseen on nyt kirjattu, että perusteellinen muutos ja kohtuuton rasite ovat 

vaihtoehtoja. Tätä tukee johdanto-osan 64 muotoilut ja myös Ruotsin tekemä tulkinta 

asiasta. Jos siis esim. todettaisiin, että esteettömyysvaatimusten noudattaminen aiheut-

taisi perusteellisen muutoksen, ei tarvitse erikseen arvioida aiheuttaako se kohtuutto-

man rasitteen talouden toimijalle.  

 

Talouden toimijan olisi esim. dokumentoitava perusteellista muutosta tai kohtuutonta 

rasitetta koskeva arvio ottamalla huomioon asiaankuuluvat perusteet esteettömyysdi-

rektiivin liitteen VI (kuusi) mukaisesti. Asiakirjoja tulee säilyttää viisi vuotta siitä, kun 

tuote on saatettu markkinoille. 

 

Talouden toimijan olisi ilmoitettava asiaankuuluville viranomaisille, jos se poikkeaa 

esteettömyysvaatimuksista ja viranomaisten pyynnöstä toimitettava arvioinnista ko-

pio, jossa selvitetään, miksi sen tuote tai palvelu ei ole täysin esteetön. 

 

VM/Rahkola toi esiin, että lain tasolle olisi hyvä kirjata se, että kaikki julkiset hankin-

nat tulee olla esteettömyysvaatimusten mukaisia. STM/Ojala viittasi edelliseen laki-

luonnoksen 4 §:ään, jossa viitataan tähän. Lisäksi sovittiin työryhmässä, että asiaa 

avataan tarkemmin säännöskohtaisissa perusteluissa. 

 

STM/Ojala kysyi työryhmän kantaa siihen, tuleeko pykälään kirjata, että arvio tai il-

moitus tulee tehdä välittömästä ennen kuin tuote saatetaan markkinoille. Työryhmässä 

sovittiin, että se milloin arvio kohtuuttoman rasitteen tai perusteellisen muutoksen 



osalta tehdään, on hyvä avata säännöskohtaisissa perusteluissa. Luonnollista on, että 

se tehdään ennen kuin tuote saatetaan markkinoille. 

 

Vammaisfoorumi/Virtanen kysyi, mihin talouden toimija kirjaa perusteet? STM/Ojala 

totesi, että esim. esteettömyysdirektiivin liitteiden IV (tuotteet) ja V (palvelut) mukai-

sissa asiakirjoissa. 

 

Työryhmä toi esiin muutamia teknisiä korjauksia. Osa tehtiin heti palaverin jälkeen. 

 

EK toi esiin 5 § 1 momentin johdantolauseen virheellisen muotoilun ja se korjattiin 

myös heti kokouksen jälkeen. 

 

Vammaisfoorumi/Virtanen kysyi valvonnasta. STM/Ojala totesi, että nämä tulevat 

olemaan vastaavia kuin markkinavalvonnassa tällä hetkellä. Asiaa tullaan käsittele-

mään TEM:n kanssa ja valvontaa koskeva pykäläehdotukset myöhemmin työryhmän 

kokouksessa. 

 

5 Työryhmän nostot (kaikki) 

LVM/Wennäkoski toi esiin käännösvirheen esteettömyysdirektiivin käännöksessä (air 

craft). Työryhmässä sovittiin, että kootaan kaikki mahdolliset muutkin käännöksen 

korjausta vaativat kohdat ja käsitellään yhdessä tulevassa kokouksessa (esim. 2 vko 

päästä). Sovitaan sitten, miten edetään ja mikä on työnjako. 

6 Muut asiat 

Seuraava kokous tiistaina 14.9. klo 11-12 

7 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 11.50. 

 

 

 

Jakelu Työryhmän jäsenet, varajäsenet ja asiantuntijat 

 
 


