
 

 

Esteettömyysdirektiivin kansallisen toimeenpanon työryhmän tapaaminen  
 

Aika tiistai klo 11 – 12.30 

 

Paikka  Teams, Liity kokoukseen napsauttamalla tätä  

 

Osallistujat Veli-Mikko Niemi/STM 

Tea Hoffrén/STM 

 Emilia Sormunen/STM 

Sakari Jarva/LVM 

Mikael Åkermarck/LVM 

Markus Rahkola/VM 

Aku-Petteri Korhonen/TEM 

Annika Parsons/SM 

Niina Kilpelä/YM 

Matleena Haapala/YM 

Katri Leikas/OM 

Anna Vuopala/OKM 

Sami Virtanen Vammaisfoorumi 

Anmari Brink Pacius/EK 

Johanna Haapiainen-Makkonen/EK 

 

 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Veli-Mikko Niemi avasi kokouksen klo 11.03. Asialistaan ei ehdotettu 

muutoksia tai uusia aiheita.  

2. Ministeriöiden ja asiantuntijoiden ajankohtaiset 

STM/Sormunen kertasi, että lausuntovaiheeseen päästiin 17.12. ja lausuntoaika jatkuu 

1.2. asti. 

Yleisesti esitykseen liittyviä yhteydenottoja on tullut muutamia, mutta niissä ei ole 

noussut esiin erityisiä ongelmakohtia. Joulun jälkeen tarkistettiin esitysluonnoksen 

saavutettavuus Twitter-keskustelun perusteella. Saavutettavuus oli kunnossa. Digipal-

velulain 17 §:n osalta on sovittu, että muutetaan ja korjataan vuosiluku 2022 vuoteen 

2025 suoraan esitysluonnokseen (pykälään ja perusteluihin) ja laitetaan tieto Lausun-

topalveluun.  

 

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


LVM/Åkermark kertoi, että ensi viikolla käydään keskustelua vammaisfoorumin 

kanssa tietyistä liikenteen palvelulakiin liittyvistä tulkinnoista. SVPL:n nojalla annet-

tava asetus on työstössä yhdessä VM:n ja STM:n kanssa. Myös Ylen viime viikolla 

keskustelutilaisuudessa esittämiä kysymyksiä käsitellään ministeriössä vielä tarkem-

min. 

 

VM/Rahkola kertoi, että VM:ssä ei ole käyty laajoja keskusteluja aiheesta. Kunnat 

ovat kyselleet vaikutuksista erityisesti heidän omistuksissa oleviin yhtiöihin. Valvon-

nan järjestäminen on keskusteluissa ja tämän osalta keskustelu jatkuu myös ensi vii-

kolla. 

 

TEM/Korhonen kertoi, että TEM:ssä on puhuttu valvonnan järjestämisestä ja Tukesin 

roolista. Arvioiden mukaan valvonta ei kuuluisi Tukesiin, koska nyt kyse laitteiden 

käytön valvonnasta ei turvallisuuden valvonnasta. 

 

SM/Parsons totesi, että mitään isoja keskusteluja ei ole käyty. Keskusteluun voi 

nousta videon tarjoaminen laajemminkin kuin vain tilanteissa joissa hätäkeskukseen 

otetaan yhteyttä videonyhteydellä. 

 

YM/Kilpelä kertoi, että rakennettu ympäristö on ollut keskusteluissa melko paljonkin. 

Nyt osa on tulkinnut niin, että sitä ei oteta huomioon lainkaan, vaikka tosiasiassa ra-

kennettu ympäristö on irrotettu tästä esityksestä. Päätöksiä soveltamisesta ei ole vielä 

tehty suuntaan eikä toiseen. 

Taustalla työstetään vaikutustenarviota ja se valmistuu lausuntokierroksen jälkeen 

maaliskuussa. 

 

OM/Leikas totesi, että tällä hetkellä ministerissä ei ole aktiivisia keskusteluja esityk-

sen osalta. 

 

OKM/Vuopala kertoi, että tulossa on palaveri STM, VM ja OKM sähkökirjoista, jossa 

tarkistetaan tilanne. Muuten ei mitään merkittävää tällä hetkellä esityksen osalta kes-

kusteluissa.  

 

EK/ Brink Pacius kertoi, että EK pitää hyvänä, että esityksessä säädetään esteettö-

myysdirektiivin vaatimukset direktiivin tasolla ja vastaavasti kuin muissa EU-maissa. 

Lisäksi on hyvä, että vaikutusten arviointia on tehty laajasti. Ratkaisut siitä, että ehdo-

tukset ja uudet pykälät tulevat voimassa oleviin lakeihin on hyvä ja ratkaisu nähdään 

kestävänä. EK korostaa sitä, että mahdollisuus vedota kohtuuttomaan rasitteeseen tu-

lee olla todella olemassa.   

EK/Haapiainen-Makkonen toi esiin muutamia tulkinnallisia tilanteita. Esimerkiksi 

voiko vedota ja millaisissa tilanteissa kohtuuttomaan rasitteeseen, jos on saanut tukea 

esteettömyyden tai saavutettavuuden arviointiin. Lisäksi määritelmä koskien pääsyä 

AV-mediapalveluun koetaan haastavaksi. 

 

Vammaisfoorumi/Virtanen kertoi, että laissa liikenteen palveluista voi olla kyse tul-

kintahaasteesta ja että keskustelu jatkuu LVM:n kanssa ensi viikolla. Lisäksi mik-

royrityksen käsite puhututtaa. Olisi hyvä selvittää esitykseen mikroyritysten määrää 

Suomessa.  

Lisäksi Virtanen nosti vielä esiin viime viikon tilaisuudessakin esiin nousseen eli neu-

vonta ja viestintä ovat tärkeässä roolissa uusien vaatimusten toimeenpanossa.   



 

3. Keskustelutilaisuus 13.1. 

STM/Sormunen esitteli Tiimerissä olevan pöytäkirjan 13.1. pidetystä keskustelutilai-

suudesta. Pöytäkirja sisältää muistiinpanot ennakkoon varattujen puheenvuorojen si-

sällöstä. Lisäksi Tiimerissä on STM/Sormusen yleisesitys, joka pidettiin tilaisuudessa 

(liite 1) sekä tilaisuudessa esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset (liite 2). 

Kysymyksistä on tehty koonti ja niiden osalta tehdään täydennykset STM:n verkkosi-

vujen UKK-osioon. Kysymykset eivät ole vastaavia kuin tilaisuudessa esitettiin vaan 

niistä koottuja yleiseen muotoon kirjattuja kysymyksiä ja vastauksia. Näin ne palvele-

vat mahdollisimman monia lukijoita. Nämä pyritään lisäämään UKK-osioon verkkosi-

vulle mahdollisimman pian. 

 

Yleisesti todettiin, että tilaisuus toi hyvin esiin haastekohtia tässä hallituksen esitys-

luonnoksessa. Jatkuvaa keskustelua on hyvä käydä eri sidosryhmien kanssa jo tässä 

vaiheessa. Tämä edistää myös aikataulussa pysymistä myös jatkossa, kun asia etenee 

eduskuntaan.   

4. Kevään aikataulun läpikäynti 

STM/Sormunen esitteli kevään aikataulua (Tiimerissä taustamateriaaleissa). Jokaisen 

ministeriön on hyvä varautua lausuntojen purkamiseen helmikuun alussa.  

Lisätään aikatauluun vielä keväälle toimeenpanon ja tiedottamisen suunnittelu, joka 

on erityisesti työryhmän asialistoilla maaliskuun ja huhtikuun aikana.  

 

Puheenjohtaja totesi, että erityisesti pykälämuutokset on hyvä saada kuntoon mahdol-

lisimman pian lausuntovaiheen jälkeen. Lisäksi on hyvä tunnistaa ne lisäykset, jotka 

syytä tehdä säännöskohtaisiin perusteluihin tai muihin esityksen perusteluihin. Osa 

lausuntopalautteesta taas liittynee lain toimeenpanoon.  

5. Asetusten tilanne 

STM/Sormunen kertoi asetusten valmistelun tilanteesta (Tiimerissä kansiossa Asetuk-

set). Asetuksen antovaltuutta on ehdotettu kolmeen lakiin: laki tuotteiden esteettö-

myysvaatimuksista, digipalvelulaki ja laki sähköisen viestinnän palveluista. 

 

Asetukset annetaan esteettömyysdirektiivin liitteen I vaatimuksista, noudattaen sitä 

tasoa joka tuossa liitteessä on. Tässä mielessä kyse on täysharmonisointidirektiivistä 

eli emme voi säätää näille tuotteille tai palveluille muita vaatimuksia kuin mitä liit-

teessä I on.  

 

Tuotteiden osalta annettava asetus tulee olemaan vähän laajempi, mutta lähinnä siksi, 

että tuotteiden osalta ei ole olemassa olevia yhdenmukaistettuja standardeja, joihin 

voisimme tukeutua. Tilanne voi olla jo toinen, kun soveltaminen alkaa 2025.  Digipal-

velulain perusteella annettavassa asetuksessa voimme tukeutua aika pitkälle olemassa 

oleviin saavutettavuusvaatimuksiin (EN 301 549 Tieto- ja viestintäteknisten tuotteiden 

ja palvelujen saavutettavuusvaatimukset).  

 

https://tila.tiimeri.fi/sites/vn-esteettomyysdirek_valmist/_layouts/15/start.aspx#/Tiedostot/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fvn%2Desteettomyysdirek%5Fvalmist%2FTiedostot%2FKokoukset%202022%2FKuulemistilaisuus%2013%2E1&FolderCTID=0x012000A007CFDFBC70284A9A81B7B4ACF6FCED&View=%7B40104207%2DA8FE%2D46D9%2DAEF7%2D95A087354D0E%7D
https://tila.tiimeri.fi/sites/vn-esteettomyysdirek_valmist/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7bD3C48F83-92B0-4A78-9E27-5CD74690BCF7%7d&file=Aikataulua%20EAA%202022..pptx&action=default
https://tila.tiimeri.fi/sites/vn-esteettomyysdirek_valmist/_layouts/15/start.aspx#/Tiedostot/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fvn%2Desteettomyysdirek%5Fvalmist%2FTiedostot%2FAsetukset&FolderCTID=0x012000A007CFDFBC70284A9A81B7B4ACF6FCED&View=%7B40104207%2DA8FE%2D46D9%2DAEF7%2D95A087354D0E%7D
https://tila.tiimeri.fi/sites/vn-esteettomyysdirek_valmist/_layouts/15/start.aspx#/Tiedostot/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fvn%2Desteettomyysdirek%5Fvalmist%2FTiedostot%2FAsetukset&FolderCTID=0x012000A007CFDFBC70284A9A81B7B4ACF6FCED&View=%7B40104207%2DA8FE%2D46D9%2DAEF7%2D95A087354D0E%7D


Asetuksia työstetään nyt aktiivisesti ja lopullinen muoto voidaan esitellä työryhmälle 

helmikuussa, jonka jälkeen ne etenisivät käännökseen ja lausuntokierrokselle. 

6. Muut asiat 

Kokousvarauksia tehty nyt maaliskuun puoliväliin, mutta myös sen jälkeen työryhmän 

on hyvä tavata. STM tekee varauksia myös loppukeväälle. 

STM/Sormunen varaa erillisen kokouksen 2.2. lausuntokierroksen päättymisen jäl-

keen niiden ministeriöiden kesken, joiden vastuulla erityisesti esityksessä olevat lait 

ovat.    

7. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.21. 

 

 

 

Jakelu Työryhmän jäsenet ja varajäsenet 

 
 


