Esteettömyysdirektiivin kansallisen toimeenpanon työryhmän kokous
Aika

tiistai 3.8. klo 11 – 12.01

Paikka

Teams-kokous

Osallistujat

Tea Hoffrén, pj
Emilia Ojala
Tiina Judén
Anna Wennäkoski
Emilia Laitala
Sirpa Sillstén
Annika Parsons
Juha-Veli Frantti
Sofia Aspelund (sij.)
Anna Vuopala
Sami Virtanen
Amanda Aalto
Johanna Haapiainen-Makkonen
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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Tea Hoffrén avasi kokouksen klo 11.00
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Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin sellaisenaan.
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Työryhmään kutsutut asiantuntijat Vammaisfoorumista ja EK:sta
Työryhmässä on mukana uusia jäseniä, joten käytiin lyhyt esittäytymiskierros. Erityisesti toivotettiin
tervetulleeksi Vammaisfoorumin ja EK:n edustus. Sovittiin että työryhmän kokouksissa voi ainakin
toistaiseksi olla aina mukana sekä jäsen että varajäsen.
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Työryhmän työskentely
Työryhmän työtilana toimii Tiimeri, jonne on kaikilla työryhmän jäsenillä pääsy. Jos pääsyä ei jostain
syytä vielä ole, voi olla yhteydessä STM:n Tiina Judéniin.
Tiimeriin on viety kesän aikana sekä luonnostekstiä lakien sisällöstä että perustelutekstiä hallituksen
esitykseksi. Nyt toivotaan, että jokainen ministeriö käy lisäämässä oman hallinnon alaansa kuuluvaa
sisältöä suoraan Tiimeriin. Täydennettävään dokumenttiin voi lisätä uuden otsikon, jonka alle sisältöä
vie. Lisäksi voi merkitä esimerkiksi kommentilla, jos haluaa nostaa jonkun kohdan esille, korjata tai
lisätä siihen sisältöä. Pelisääntöihin voidaan vielä palata työn edetessä.

Erityisesti nyt on tärkeää viedä sisältö kohtaan Nykytilan ja sen arviointi. Jokainen ministeriö tarkastaa
tuosta dokumentista omat osuutensa kokoukseen 17.8. mennessä. Asiassa voi aina olla yhteydessä STM
hankepäällikköön Emilia Ojalaan.
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Terveiset EU-kokouksesta
STM/Ojala esitteli ennakkoon lähetetyn pp-esityksen sisällön ja kertoi terveiset 22.6. pidetystä EUkokouksesta.
EU-kokousten pöytäkirjat viedään Tiimeriin. Ne on tarkoitettu vain työryhmän käyttöön eli niitä ei
toivota jaettavan työryhmän ulkopuolelle.
Lisäksi Tiimeriin on viety komission vastaukset jäsenvaltioiden esittämiin kysymyksiin. Komissio
vastaa aktiivisesti jäsenmaiden kysymyksiin, joten niitä kannattaa esittää, jos direktiivin tulkinnoissa on
epäselvyyksiä.
EU-kokouksen yksi tärkeä aihe oli standardoimistyön alkaminen. Eli komissio on pyytänyt
standardoimistoimistoja laatimaan esteettömyysvaatimuksia koskevat standardit direktiivin artiklan 15
mukaisesti. Tähän työhön on tärkeää osallistua aktiivisesti. Työryhmässä sovittiin, että asiaan palataan ja
jokainen työryhmän jäsen voi miettiä osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja. Esim. Vammaisfoorumin
kautta saataisiin melko varmasti aktiivisia ja osaavia osallistujia työhön. Ojala on ollut yhteydessä
standardoimisliittoon (SFS), mutta ei ole ainakaan vielä saanut vastausta.
Tiimerin EU-materiaalit kansioon on viety tätä standardoimistyötä koskevat kaksi luonnosdokumenttia.
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STM:n järjestämä pyöreän pöydän keskustelutilaisuus ke 25.8.klo 13-15
STM järjestää keskustelutilaisuuden keskiviikkona 25.8. klo 13-15. Tilaisuus järjestetään etänä ja
erityisesti kutsuttuna ovat Vammaisfoorumin ja EK:n edustus. Lausuntopyyntö lähetetään tänään
kokouksen jälkeen Vammaisfoorumin ja EK:n kautta ja lausunnot pyydetään toimittamaan 19.8
mennessä. Tilaisuudessa voi myös pitää lyhyen puheenvuoron.
Lähetetään kaikille työryhmän jäsenille linkki tilaisuuteen, jotta kaikki voivat osallistua siihen
mahdollisuuksien mukaan. Joka tapauksessa saamme lausuntojen muodossa hyvää materiaali kansallisen
toimeenpanon tueksi.
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Vaikutustenarviointi
STM on tilannut elokuun aikana toteutettavan vaikutustenarvioinnin. Tässä vaikutustenarvioinnissa
keskitytään taloudellisten vaikutusten arviointiin niiden toimijoiden osalta joita esteettömyysdirektiivi
velvoittaa. Tässä vaiheessa pyritään rajaamaan sitä, keitä toimijoita haastatellaan ja miltä talouden
toiminnan alueelta. Ainakin verkkokaupat ja finanssiala ovat mukana. Hätäviestintä ja osa liikenteen
toiminnoista samoin kuin sähköinen viestinä voitaneen sulkea pois, koska SM ja LVM ovat
selvittämässä vaikutuksia näiltä alueilta. STM/Ojala antaa asiassa mielellään lisätietoja. Ensi viikon
alussa on tarkoitus sopia haastateltavien joukosta.
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Seurantaryhmän nostot
STM/Ojala kertasi mitä työryhmässä on sovittu esteettömyysdirektiivin kansallisen toimeenpanon osalta
ennakkoon lähetetyn materiaalin pohjalta. Tässä vaiheessa on tärkeä päästä ratkaisuun siitä, miten ja
mikä taho tekee tuotteiden markkinavalvontaa direktiivin vaatimusten mukaisesti.
Sovimme että 17.8. kokouksessa käsittelemme aihetta. Tähän kokoukseen jokainen ministeriö
valmistelee oman ehdotuksena.
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Muut asiat
Kohdan 4 ja kohdan 8 mukaisesti valvonnan suunnittelun osalta sekä nykytilan arvioinnin osalta
määräpäiväksi sovittiin siis tiistai 17.8.
Seuraava kokous tiistaina 10.8. klo 11-12

10 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Tea Hoffrén päätti kokouksen kello 12.01.

Liitteet

-

Jakelu

Työryhmän jäsenet, varajäsenet ja asiantuntijat

