
 

 

Esteettömyysdirektiivin kansallisen toimeenpanon työryhmän tapaaminen  
 

Aika tiistai 5.10. 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 

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 11.00 

2 Asialistan hyväksyminen 

Käytössä vakioasialista. Todettiin yksi muutos edellisen viikon pöytäkirjaan.  

3 Hallituksen esityksen yleisperustelut, aikataulua 

STM/Sormunen kävi lyhyesti läpi yleisperustelujen tilanteen ja aikataulun. 

 

Tarkoitus on, että seuraavan viikon aikana työryhmä katselmoi hallituksen esityksen 

yleisperusteluista: 

- Nykytilan arvio 

- EU-säädökset ja pääasiallinen sisältö valmis 

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/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7b7A9D9718-5D18-46CF-AF3B-F59D108A3DDE%7d&file=Aikataulutus,%20vaatimukset%20ja%20muuta%20esteett%C3%B6myysdirektiivist%C3%A4%200510.xlsx&action=default
https://tila.tiimeri.fi/sites/vn-esteettomyysdirek_valmist/_layouts/15/start.aspx#/Tiedostot/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fvn%2Desteettomyysdirek%5Fvalmist%2FTiedostot%2FHE%20esteett%C3%B6myysdirektiivi%2Fsuomenkielinen%20HE%2FYleisperustelut&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%2FHE%20esteett%C3%B6myysdirektiivi%2Fsuomenkielinen%20HE%2FYleisperustelut&FolderCTID=0x012000A007CFDFBC70284A9A81B7B4ACF6FCED&View=%7B40104207%2DA8FE%2D46D9%2DAEF7%2D95A087354D0E%7D


- Asian tausta ja valmistelu 

 Kaikki muutokset STM/Sormusen kautta. 

 

Seuraavan kokouksen 12.10. jälkeen katselmoidaan: 

- Ehdotukset ja niiden vaikutukset  

- Suhde muuhun lainsäädäntöön ja säätämisjärjestys  

- Muut toteuttamisvaihtoehdot  

 

Kaikki muutokset 12.10. jälkeen STM/Sormusen kautta. 

 

Lisäksi tuotteita koskeva laki tulee käydä läpi vielä erityisesti markkinavalvonnan 

osalta. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tulee myös käydä läpi tulevissa ko-

kouksissa. Tavoite on saada lausunto käännettäväksi lokakuun aikana. Käännöksen 

jälkeen isoja muutoksia ei voi enää esitykseen tehdä ennen lausuntokierrosta. 

 

Puheenjohtaja totesi vielä, että valtioneuvoston päätöksen mukaisesti esteettömyysdi-

rektiivin kansallinen valmistelu tapahtuu tässä työryhmässä. STM on koordinoiva mi-

nisteriä ja on taho, joka lähettää työryhmän esityksen lausunnolle.  

 

Useissa puheenvuoroissa todettiin, että aikataulu on haastava. Puheenjohtaja totesi, 

että aikatauluhaaste on tunnistettu heti työryhmän työn alettua. Lisäksi esteettömyys-

direktiivin voimassaolo on ollut jokaisen ministeriön tiedossa jo pitkään. STM pyrkii 

työtä koordinoivana ministeriönä pitämään huolta siitä, että pysymme esteettömyysdi-

rektiivin vaatimassa aikataulussa.  

4 Lakien läpikäynti 

 

SM/Parsons kävi läpi lakia hätäkeskustoiminnasta ja muutoksia joita kyseessä olevaan 

lakiin ehdotetaan.   

 

Vammaisfoorumi/Virtanen kommentoi, että hätätekstiviestin ennakkorekisteröinnistä 

luopuminen on hyvä uutinen.  

 

SM/Frantti kommentoi yleisesti, että esteettömyysdirektiivin siirtymäajat hätäviestin 

osalta tulisi huomioida täysimääräisesti. Muutosten kirjaamisessa lakiin tulee huomi-

oida se, että tekniikka kehittyy jatkuvasti ja on hyvä ettei sitouduta yhteen tapaan toi-

mia. Tärkein tavoite on edistää yhdenvertaisuutta. 

 

VM/Laitala kertoi digipalvelulain tilanteen. Lakiin tullaan valmistelemaan uusi ala-

luku, jossa säädetään tiettyjen palvelujen saavutettavuudesta. Edelleen on epäselvyyttä 

soveltamisalasta ja sen kuulumisesta digitaalisten palvelujen soveltamisen alaan (säh-

köisen viestinnän palvelut, henkilöliikenteen palvelut ja audiovisuaalisen mediapalve-

luun pääsy). Perjantaina palaveri finanssialan ja VM:n kanssa.  

 

SM/Parsons nosti esiin tarpeen käsitellä hätäviestien esteettömyysvaatimusten valvon-

nasta. SM esittää valvonta ESAVIn saavutettavuusvalvonnan yksikköön. Valvontaa ei 



ole syytä hajauttaa ja erottaa muista palveluista. VM/Laitala kommentoi, että valvon-

tarooli tulee selkeyttää, vaatiiko uutta osaamista ESAVIin. Asiasta järjestetään erilli-

nen kokous SM, VM ja STM välillä.  

 

STM/Sormunen kertoi tilanteen lain tuotteiden esteettömyysvaatimuksista osalta. 

Markkinavalvontaviranomaisen rooli ja nimeäminen iso ja avoinna oleva asia joka tu-

lee ratkaista. Valinta tulee tehdä pian. Tänään käyty keskustelua LVM ja Traficomin 

kanssa. Markkinavalvontaa koskeva asia käsitellään kokouksessa 19.10. Sitä ennen 

asiaa edistetään erillisissä kokouksissa. Keskustelua jatketaan ainakin LVM, TEM ja 

STM välillä.  

 

Vammaisfoorumi/Virtanen toi esiin, että olisi kansalaisten ja käyttäjien kannalta hyvä, 

että valvovia viranomaisia olisi yksi, oli sitten kyse hätäviesteistä tai tuotteista tai pal-

veluista.  

5 Muut asiat 

Seuraava kokous tiistaina 12.10. klo 11 

6 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 12.01. 

 

 

 

Jakelu Työryhmän jäsenet, varajäsenet ja asiantuntijat 

 
 

https://tila.tiimeri.fi/sites/vn-esteettomyysdirek_valmist/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7b5213A3E4-78FF-4D30-B017-FABC155087F1%7d&file=Laki%20tuotteiden%20esteett%C3%B6myysvaatimuksista.docx&action=default

