
 

 

Esteettömyysdirektiivin kansallisen toimeenpanon työryhmän tapaaminen  
 

Aika tiistai 28.9. klo 11 - 12 

 

Paikka  Teams, Liity kokoukseen napsauttamalla tätä  

 

Osallistujat Veli-Mikko Niemi/STM 

 Tea Hoffrén/STM 

Emilia Sormunen (ent. Ojala) /STM 

Anna Wennäkoski/LVM 

Mikael Åkermarck/LVM 

Maria Kekäläinen (sij.)/VM 

Tarja Virkkunen (sij.)/TEM 

Juha-Veli Frantti/SM 

Niina Kilpelä/YM 

Katri Leikas/OM 

Anna Vuopala/OKM 

Sami Virtanen/VAMMAISFOORUMI 

Amanda Aalto/EK 

Johanna Haapiainen-Makkonen/EK 

 

 

 

 

1 Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Veli-Mikko Niemi avasi kokouksen klo 11.02 

2 Asialistan hyväksyminen 

Käytössä vakioasialista.  

3 Terveiset SOTE-ministeriryhmästä 

STM/Sormunen kävi lyhyesti läpi juuri pidetyn SOTE-ministeriryhmän terveiset. Ma-

teriaali löytyy Tiimeristä. 

Puheenjohtaja kertoi, että varsinaisia kommentteja etenemisen osalta ei saatu. Asian 

etenemistä esitellään vielä erikseen ministerille ennen lausuntokierroksen alkamista.   

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%2FTaustamateriaalit%2FSOTE%2Dminry&FolderCTID=0x012000A007CFDFBC70284A9A81B7B4ACF6FCED&View=%7B40104207%2DA8FE%2D46D9%2DAEF7%2D95A087354D0E%7D


4 EU-kokous 22.9.2021 

STM/Sormunen kertoi terveiset viime viikon EU-kokouksesta. Tätä koskeva esitys 

Tiimerissä.  

 

Aiheena kokouksessa oli erityisesti valvonta. Tuotteiden markkinavalvonta perustuu 

markkinavalvonta-asetukseen ja sen mukaisiin tehtäviin. 

Markkinavalvontaviranomainen on nimettävä muun lainsäädännön kanssa 28.6.2022 

mennessä markkinavalvonta-asetuksen artiklojen mukaisesti. Markkinavalvontaviran-

omaisen nimeäminen täytyy ottaa aktiiviseen keskusteluun työryhmässä.  

Palveluiden valvonta on säädetty esteettömyysdirektiivissä (23 artikla). Palveluiden 

valvontaa suorittava on ilmoitettava myös 28.6.2022 mennessä komissiolle esteettö-

myysdirektiivin mukaisesti.  

 

Komissio on pyytänyt standardointitoimistoja laatimaan standardit esteettömyysvaati-

muksista (liite I) sekä tuotteiden että palvelujen osalta. Tämä pyyntö perustuu esteettö-

myysdirektiivin 15 artiklaan. Tiimerissä on luonnos pyynnöksi standardointitoi-

misoille. Komissio pyytää siihen edelleen aktiivisesti kommentteja. STM/Sormunen 

pyysi, että jokainen ministeriö käy läpi pyynnön ja sen liitteen sekä tuo esiin omat 

huomiot. Samoin kommentteja pyydetään Vammaisfoorumilta ja EK:lta. Huomiot voi 

toimittaa Sormusen sähköpostiin ja hän toimittaa kommentit kootusti komissiolle. 

Kommentit toivotaan ennen seuraavaa EU-kokousta 17.11.2021. 

 

Komissio vastaa jäsenmaiden kysymyksiin aktiivisesti ja tässäkin kokouksessa 22.9. 

saatiin muutamia tarkentavia vastauksia (standardien käyttö, saavutettavuusselosteen 

hyödyntäminen ja hätäviestin vastaanottaminen). Tiimerissä on ajantasaisin versio ko-

mission kokoamasta dokumentista, jossa vastauksia jäsenmaiden kysymyksiin. 

STM/Sormunen totesi, että voidaan myös laatia kysymyspatteristo ja välittää se ko-

missiolle vastattavaksi, jos tarpeen. 

 

SM/Frantti nosti esiin vielä hätäviestit ja sen, onko tulkinta vieläkään täysin selkeä. 

Myös Vammaisfoorumi/Virtanen nosti asian esiin ja puheenjohtajan ehdotuksesta so-

vittiin, että hätäviestikokonaisuutta käsitellään erikseen yhtenä kokonaisuutena tule-

vassa työryhmän kokouksessa.  

5 Lain digitaalisen palvelujen tarjoamisesta tilanne 

VM/Kekäläinen kertoi, että ministeriössä työstetään digipalvelulain soveltamisalan 

muutoksia. Tähän liittyen käydään tiiviisti keskusteluja muiden ministeriöiden kanssa, 

joita esteettömyysdirektiivin mukaiset palvelut koskevat, esim. LVM (liikennepalve-

lut) ja OKM (sähkökirjat). 

Digipalvelulain säännöksiä on pyritty harmonisoimaan esteettömyysdirektiivin 

kanssa, mutta tässä on havaittu haasteita. Aiemmin digipalvelulaissa on käytetty saa-

vutettavuusdirektiivin sallimaa kansallista liikkumavaraa ja laajennettu sääntelyä kos-

kemaan myös eräitä yksityisen sektorin toimijoita. Saavutettavuusdirektiivin ja esteet-

tömyysdirektiivin mukaisissa saavutettavuusvaatimuksissa on tiettyjä eroja, esimer-

kiksi palvelujen ymmärrettävyyden osalta.  

Lisäksi digipalvelulakiin tulisi muutoksia kohtuuttoman rasitteen ja perusteellisen 

muutoksen osalta. Digipalvelulakiin tulisi esim. saavutettavuusselostetta koskevan 

https://tila.tiimeri.fi/sites/vn-esteettomyysdirek_valmist/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7bEB51A5C9-46B0-4A14-BB6B-D5C51B8B570D%7d&file=EU-kokous%20ty%C3%B6ryhm%C3%A4%2028.9..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%2FEU%2Dmateriaalit%2FStandardointi&FolderCTID=0x012000A007CFDFBC70284A9A81B7B4ACF6FCED&View=%7B40104207%2DA8FE%2D46D9%2DAEF7%2D95A087354D0E%7D
https://tila.tiimeri.fi/sites/vn-esteettomyysdirek_valmist/Tiedostot/EU-materiaalit/Kokousten%20liitemateriaali/Komission%20vastauksia,%20Draft%20Document%20on%20Transposition%20of%20the%20European%20Accessibility%20Act%20-%20June%202021.pdf


sääntelyn rinnalle tiedonantovelvollisuus siitä, kuinka palvelu täyttää esteettömyysdi-

rektiivin vaatimukset.  

 

EK/Aalto nosti esiin sen, että esteettömyysdirektiivi koskee palvelujen tarjoamista ku-

luttajille. Tiimerissä olevissa digipalvelulain muutosluonnoksissa ei ole huomioitu 

tätä. Mahdollinen laajentaminen esimerkiksi kaikkiin pankkipalveluihin olisi kansalli-

nen laajennus. Pankeille aiheutuisi tästä merkittäviä kustannusvaikutuksia, joita ei ole 

esim. nyt huomioitu vaikutustenarvioinnissa.  

6 Työryhmän nostot 

Seuraavissa kokouksissa tulee käsitellä tuotteiden markkinavalvontaviranomaisen ni-

meäminen sekä hätäviestit ja niihin liittyvät ratkaisut. Lisäksi tunnistettiin tarve aika-

tauluttaa työryhmän työtä, jotta pysytään aikataulussa ja saadaan esitys lausunnoille 

vielä tänä syksynä.  

7 Muut asiat 

Seuraava kokous tiistaina 5.10. klo 11 

8 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 11.55. 

 

 

 

Jakelu Työryhmän jäsenet, varajäsenet ja asiantuntijat 

 
 


