
 

 

Esteettömyysdirektiivin kansallisen toimeenpanon työryhmän tapaaminen  
 

Aika ti 30.8. klo 11 – 11.40 

 

Paikka  Teams 

 

Osallistujat Tea Hoffrén/STM 

 Emilia Sormunen/STM 

 Mikael Åkermarck/LVM 

 Sakari Jarva/LVM 

Emilia Laitala/VM 

Markus Rahkola/VM 

Aku-Petteri Korhonen/TEM 

Anna Vuopala/OKM 

Niina Kilpelä/YM 

Matleena Haapala/YM 

Veera Florica Rajala/Vammaisfoorumi 

Johanna Linna/EK 

Johanna Haapiainen-Makkonen/EK 

Päivi-Maria Virta/Traficom 

Sanna Sinisalo/ESAVI 

Eetu Komsi/ESAVI 

 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Tea Hoffrén avasi kokouksen klo 11. Hyväksyttiin asialista ja edellisen 

kokouksen pöytäkirja. 

2.  Hallituksen esityksen eteneminen eduskunnassa  

STM/Sormunen esitteli hallituksen esityksen 41/2022 vp käsittelyn tilanteen eduskun-

nassa (linkki eduskunnan sivuille).  

Komissiolle on tehty osanotifiointia 28.6.2022 mennessä voimassa olevista laeista, 

jotka täyttävät esteettömyysdirektiivin vaatimuksia. Komissio on lähettänyt Suomelle 

virallisen huomautuksen 19.7. Ulkoministeriö koordinoi vastauksen komissiolle mää-

räajassa.  

 

STM/Sormunen kävi läpi tiivistetysti eduskunnan valiokuntien lausuntojen sisällön. 

Perustuslakivaliokunta edellyttää muutamia tarkennuksia esitykseen. Nämä tarken-

nukset koskevat esimerkiksi asetuksenantovaltuuksia.  

 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_41+2022.aspx


 

Vammaisfoorumi/Rajala kysyi, milloin ministeriön lausunto talousvaliokunnalle on 

julkinen.  

STM/Sormunen totesi, että lausunto on julkinen siinä vaiheessa, kun talousvaliokun-

nan kuuleminen on pidetty ja lausunto julkaistaan eduskunnan sivuilla. Sinänsä esi-

merkiksi ehdotettava muutos kohtuutonta rasitetta koskeviin pykäliin on tekninen eli 

tarkoitus on esittää, että viittaus liitteeseen VI poistetaan ja kirjataan vaatimus koh-

tuuttoman rasitteen arviosta lain tasolle. Edelleen arvio tehdään samoilla perusteilla eli 

perustuen esteettömyysdirektiivin liitteeseen VI.  

 

OKM/Vuopala kysyi miltä osin valiokunnissa on todettu, että sähkökirjan määritel-

mästä tulisi keskustella?  

STM/Sormunen totesi, että esimerkiksi perustuslakivaliokunta on todennut, että ta-

lousvaliokunnan on syytä tarkastella mahdollisuutta laajentaa sähkökirjan määritel-

mää.  

 

ESAV/Komsi kysyi, onko hallituksen esityksessä tai keskusteluissa noussut esiin, mi-

ten valvontavastuut jakautuvat, kun toimija on kansainvälinen. STM/Sormunen totesi, 

että kansallisessa laissa ei oteta asiaan kantaa, eikä asia ole ollut keskusteluissa. Konk-

reettisissa tilanteissa korostuu jäsenmaiden yhteistyö EU-tasolla, jatkossa mahdolli-

sesti artiklan 28 mukainen työryhmätyö.  

 

3. EU-kokous 22.9.2022 

STM/Sormunen totesi, että seuraava komission organisoima EU-kokous pidetään 

22.9. Kyseessä on etäkokous. Suomen osallistujat voidaan sopia vielä erikseen, kun 

komissio jakaa asialistan. 

 

ESAVI/Sinisalo kommentoi, että valvovien viranomaisten osallistuminen kokoukseen 

on tärkeää. Myös Traficom/Virta kommentoi, että on hyvä sopia vielä erikseen asialis-

tan jaon jälkeen, ketkä Suomesta osallistuvat.  

 

Traficom/Virta kysyi, onko standardien tilanteesta lisätietoa. 

STM/Sormunen totesi, että komissio ei ole tiedottanut asiasta kesäkuun jälkeen. 

Pyyntö on edelleen standardointitoimistojen käsittelyssä. Asiasta on syytä kysyä taas 

seuraavassa EU-kokouksessa ja korostaa komissiolle standardien merkitystä.  

 

 

4. Asetukset  

 

STM/Sormunen totesi, että valtioneuvoston asetukset (kolme) voidaan hyväksyä, kun 

niitä koskeva lait (asetuksenantovaltuudet) on hyväksytty. Asetukset voidaan toimittaa 

laintarkastukseen vasta kun talousvaliokunta on antanut mietintönsä. Asetusten osalta 

koordinaatio on LVM:ssä. 

5. Työryhmän jatkotyö  

Keskusteltiin työryhmän jatkotyöstä ja erityisesti viestinnän tärkeydestä hallituksen 

esityksen etenemisen myötä.  



 

STM/Sormunen kävi läpi tulevan syksyn tilaisuuksia, jonne on tullut puheenvuoro-

pyyntöjä. Puhujat voidaan sopia ja todeta vielä erikseen. Tilaisuuksiin osallistuminen 

on tärkeä, koska näin voidaan lisätä tietoisuutta asiasta.  

 

EK/Haapiainen-Makkonen nosti esiin vielä haasteen erityisesti AV-median osalta, 

jossa toimijoiden kirjo on laaja ja vastuut jakautuvat usealle toimijalle. Viestintä on 

tärkeää ja esimerkiksi mediakampanjalle tmv. olisi tarvetta.  

Asiasta keskusteltiin ja todettiin yhteisesti, että viestinnän tärkeys korostuu, kun sovel-

tamisen määräaika lähestyy. Viestinnän tulee tavoittaa kaikki toimijat palveluketjussa. 

6. Seuraavat kokoukset 

Sovittiin, seuraava kokous pidetään tiistaina 27.9. klo 11-12. 

7. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.40. 

 

 

 

Jakelu Työryhmän jäsenet, varajäsenet ja asiantuntijat 

 
 


