Esteettömyysdirektiivin kansallisen toimeenpanon työryhmän tapaaminen
Aika

tiistai 12.10. klo 11 - 12

Paikka

Teams, Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Osallistujat

Veli-Mikko Niemi/STM
Tea Hoffrén/STM
Emilia Sormunen/STM
Irja Vesanen-Nikitin (sij.)/LVM
Mikael Åkermarck/LVM
Emilia Laitala/VM
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 11.00
2 Asialistan hyväksyminen
Käytössä vakioasialista.
3 Hallituksen esityksen yleisperustelut, aikataulua
Puheenjohtaja kävi läpi yleisesti tilannetta. Erityisesti nyt keskustelussa on valvontaviranomaisten nimeäminen. Asiasta käydään keskustelua torstaina 14.10. LVM, TEM ja
STM välillä. Ensi viikon tiistaina (19.10.) kokouksessa tulee olla linjaus siitä, miten
asiassa edetään.
VM/Laitala kysyi, onko ESAVIn rooli valvonnan koordinoivana tahona ollut vielä
keskusteluissa. Ja jos näin on, tulee myös VM:n olla mukana keskusteluissa.

Puheenjohtaja totesi, että nyt on keskusteltu nimenomaan markkinavalvonnasta tuotteille ja tästä syystä tuleva tapaaminen on edellä mainittujen ministeriöiden kesken.
LVM/Vesanen-Nikitin totesi, että LVM:ssä ESAVIn rooli on ollut keskusteluissa.
STM/Sormunen esitteli vielä yleisesti tilannetta. Ja erityisesti, mitä lakimuutoksia ollaan nyt valmistelemassa.
 Tuotteiden osalta valmistellaan uutta lakia tuotteiden esteettömyysvaatimuksista. Valvonta on markkinavalvontaa artiklan 2 kohdan 1 mukaisille tuotteille.


Palvelujen (2 artikla 2 kohta) osalta pyritään hyödyntämään lakia digitaalisten
palvelujen tarjoamisesta (306/2019), joka säätää digitaalisten palvelujen saavutettavuudesta. Valvonta ESAVIn saavutettavuusvalvonnan yksikössä.



Esteettömyysdirektiivin palveluista sähköisen viestinnän palvelut ja AV-mediaan pääsyä koskevat palvelut tuodaan lakiin sähköisen viestinnän palveluista
(917/2014). Valvonta sen mukaisesti. Tähän liittyy myös hätäviestit.



Lisäksi liikennepalvelulakiin (320/2017) esteettömyysdirektiivin liitteen I jakson IV alajakson c esteettömyysvaatimukset, jotka koskevat tietojen antamista
liikenteen palveluista.

STM/Sormunen kävi lyhyesti läpi yleisperustelujen muutokset viime viikon katselmointikierroksen aikana.
Seuraavan viikon aikana työryhmä katselmoi hallituksen esityksen yleisperusteluista:
- Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys
- Ehdotukset ja niiden vaikutukset
- Muut toteuttamisvaihtoehdot
Kaikki muutokset sovitaan STM/Sormusen kanssa.
Tärkeintä on saada lakimuutokset valmiiksi ja niiden säännöskohtaiset perustelut mahdollisimman pitkälle valmiiksi lausuntovaihetta varten. Näistä tulee myös olla käännökset ruotsin kielelle. Edellisen kokouksen pöytäkirjassa todetun mukaisesti tavoite
on saada lausunto käännettäväksi lokakuun aikana.
Puheenjohtaja totesi kokoavasti, että asiaa on paljon ja tunnin viikoittaisissa kokouksissa kokonaiskuvan saaminen on haastavaa. Tästä syytä olisi hyvä, jos marraskuulle
saataisiin ainakin yksi hiukan pidempi kokousaika, jolloin voidaan käydä kokonaisuutta läpi.
4 Lakien läpikäynti
VM/Laitala kävi läpi suunniteltuja muutoksia lakiin digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Lakiin on tulossa uusi 3 a –luku uusille esteettömyysdirektiivin mukaisille palveluille. Esteettömyysdirektiivin liitteen I vaatimukset tullaan säätämään asetuksella.

LVM/Åkermarck totesi, että sähköisen viestinnän palvelujen osalta muutoksia pyritään työstämään pikaisesti.
LVM/Vesanen-Nikitin totesi, että esteettömyysdirektiivi on epäselvä ja siksi tilatut
vaikutustenarvioinnit ovat isossa roolissa. Liikenteen osalta se on valmistumassa.
STM/Sormunen totesi, että tuotteita koskevaa uutta lakia on käsitelty työryhmässä
useaan otteeseen. Joitakin muutoksia siihen on kuitenkin tullut ja laki tullaan käymään
läpi vielä kokonaisuudessaan tiistaina 19.10.
SM/Frantti nosti esiin tarpeen käydä läpi hätäviestien vastaamisen valvonta uusien esteettömyysvaatimusten osalta. Hätäviestiin vastaaminen liittyy lakiin sähköisen viestinnän palveluista.
LVM lupasi toimittaa Traficomin yhteyshenkilön SM:ön tapaamisen järjestämistä varten.
Vammaisfoorumi/Virtanen korosti hätäviestien esteettömyyden valvonnan tärkeyttä.
5 Muut asiat
Seuraava kokous tiistaina 19.10. klo 11
6 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 12.50.

Jakelu

Työryhmän jäsenet, varajäsenet ja asiantuntijat

