Esteettömyysdirektiivin kansallisen toimeenpanon työryhmän tapaaminen
Aika

tiistai 2.11. 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/TEM
Annika Parsons/SM
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. Hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat (19.10. ja
26.10.)
3 Hallituksen esityksen yleisperustelut ja lait
YM/Kilpelä kertoi esteettömyysdirektiivin liitteen III (rakennettu ympäristö) mahdollisesta käyttöönotosta kansallisesti. Selvitystyö on kesken. Komissiolle on esitetty tarkentavia kysymyksiä siitä, milloin ja miten liitteen vaatimukset tulee ottaa kansallisesti käyttöön (opt-in). Tähän mennessä komissiolta saadut vastaukset ovat olleet risti-

riitaisia. Nyt suunnitelmissa on, että lausunnolle lähetettävään esitykseen sisällytettäisiin ainakin tieto, että palveluja sijoitettaessa tulee ottaa huomioon ympäristö. Hallituksen esitysluonnosta päivitetään ja lisäksi kirjoitetaan vaikutustenarviointia.
LVM/Vesanen-Nikitin kertoi, että digipalvelulakiin tuleva määritelmä henkilöliikenteen palveluista on tehty perusteluineen (2 artiklan mukainen soveltamisala). Lisäksi
on valmisteltu muutokset lakiin liikenteen palveluista (liitteen I jakson IV alakohta c).
Muutokset viety Tiimeriin. Valvonnan suorittamisesta pitää vielä keskustella VM:n
kanssa. Lisäksi on päivitetty nykytilan kuvaus liikenteen osalta. Liikenteen vaikutustenarviointi on valmistumassa.
LVM/Åkermarck kertoi, että muutokset lakiin sähköisen viestinnän palveluista on
tehty ja lähetetty STM/Sormuselle ja VM:öön. Muutoksia käydään läpi tänään iltapäivällä.
VM/Laitala kertoi, että digipalvelulain muutoksia on saatu eteenpäin. Valvonnan
osalta on vielä muutama selvitettävä asia. Myös siirtymäsäännökset tulee kirjoittaa.
Työ etenee, mutta vielä on keskeneräisiä asioita.
TEM/Virkkunen kertoi, että viime viikolla annettiin luonnos muutoksesta markkinavalvontalakiin, jossa viittaus lakiin tuotteiden esteettömyydestä.
OKM/Vuopala kertoi, että hallituksen esitysluonnokseen on täydennetty kaikki kohdat
reilu viikko sitten. Vielä käydään kokonaisuus läpi, mutta tilanne näyttää suhteellisen
hyvältä tällä hetkellä.
SM/Parsons kertoi, että hätäkeskustoiminnasta annetun lain esitys viedään SM sisäisiin jory-käsittelyihin ja pyydetään lupa lähettää lausunnolle.
STM/Sormunen kertoi, että kokonaistilanne on edistynyt merkittävästi viime viikosta.
Yhteisestä pohjasta hallituksen esitykseksi puuttuu isoimpana digipalvelulain muutokset ja säännöskohtaiset perustelut, mutta ne saadaan toivottavasti hyvin pian siirrettyä
yhteiseen pohjaan.
Nykytilan arvion osalta on oletus, että tekstit ovat kunnossa.
Vaikutustenarvioinnin kokonaisuuden eri osiot on luettava läpi, jotta on selkeä kokonaisuus. Kokonaisuudesta puuttuu vielä LVM:n liikennepuolen osuutta koskeva osio.
Perustuslaki ja säätämisjärjestys on päivittynyt, mutta se päivittyy edelleen ja on lopullinen vasta kun kaikki ratkaisut on lopullisia. STM/Sormunen päivittää tätä osuutta.
Tiimerissä voi työstää ministeriöiden omaa eli itse tuottamaa tekstiä. Lisäksi voi lähettää kommentteja suoraan STM/Sormunen tai merkitä kommentein huomiot suoraan
asiakirjaan. Kaikki huomiot hallituksen esitysluonnoksesta otetaan mielellään vastaan.
Lisäksi STM/Sormunen kertoi, että Owal Groupin STM:n tilauksesta tekemä vaikutustenarviointi on saatu käännöksestä ja nyt raportit voidaan julkaista hankeikkunassa
sekä suomeksi että ruotsiksi.

Vammaisfoorumi/Virtanen kysyi, onko tavoite edelleen saada esitys joulukuun alussa
lausunnolle. Puheenjohtaja totesi, että tämä tavoite ei välttämättä toteudu, mutta asiaan on tässä vaiheessa vaikea ottaa kantaa. STM/Sormunen tiedustelee käännöstilausten aikataulua, koska se vaikuttaa aikatauluun merkittävästi.
4 Tuleva EU-kokous 17.11.
Tulevan EU-kokouksen 17.11. asialista on viety Tiimeriin. Kokouksen aiheina erityisesti se, miten ilmoitetaan tuotteen tai palvelun vaatimuksenmukaisuus (esteettömyysvaatimusten noudattaminen). Markkinavalvonnan osalta kyse on EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutuksesta ja direktiivin liitteestä IV. Palvelujen osalta kyse on esteettömyysdirektiivin liitteestä V. Kokoukseen voi osallistua yksi tai kaksi ministeriön asiantuntijaa STM/Sormusen lisäksi.
Komissiolta ei ole saatu vastauksia Suomen esittämiin kysymyksiin. Tulevassa kokouksessa voimme nostaa sitten kriittisimmät kysymykset, joihin tarvitsemme vastaukset.
5 Valvonta
Esteettömyysdirektiivin mukaisten palvelujen valvonta jakautuu tämän hetken suunnitelmien mukaan ESAVIn saavutettavuusvalvonnan ja Traficomin välille.
Hätäviestin vastaaminen on oma kokonaisuus, jonka valvonta olisi tämän hetken
suunnitelman mukaan SM:ssä.
Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu tuotteiden markkinavalvonta. STM/Sormunen kävi
läpi pp-esityksen nimenomaan markkinavalvonnan näkökulmasta. Asiasta on käyty
keskusteluja erityisesti TEM, LVM ja STM välillä, mukana ollut myös VM. Vielä ei
ole löytynyt selkeästi viranomaista/viranomaisia, joille markkinavalvonta selkeästi
kuuluisi.
Nyt esitelty kolme vaihtoehtoista ratkaisua. Markkinavalvontaan liittyvä materiaali
viety Tiimeriin työryhmän tutustuttavaksi ja kommentoitavaksi. Esityksen ulkopuolelta todettiin vielä, että varsinaisesti valvonta alkaa 28.6.2025, mutta neuvontaa ja ohjeistusta vaaditaan jo aikaisemmin.
Käytiin keskustelua siitä, että markkinavalvonta on tällä hetkellä usein hyvin sektorikohtaista ja usein myös hyvin teknistä tuotteiden valvontaa. Uudet esteettömyysvaatimukset nähdään erilaisina. Toisaalta esteettömyysvaatimusten valvonta tulisi nähdä
vastaavana kuin mikä tahansa tuotteen markkinavalvonta. Uusien vaatimusten haltuun
ottaminen vaatii joka tapauksessa työtä valvovalta viranomaiselta.
Mahdollisesti lausuntovaiheeseen edetään niin, että valvovaa viranomaista ei ole vielä
nimetty. Joka tapauksessa 28.6.2022 mennessä tulee komissiolle ilmoittaa valvontaa
hoitavien viranomaisten yhteystiedot.

6 Muut asiat
Seuraava kokous tiistaina 9.11. klo 11-13. Käydään kokonaisuuttaa läpi. STM laittaa
mahdollisesti ennakkokysymyksiä kokousta varten perjantaina 5.11.
7 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 12.00.

Jakelu

Työryhmän jäsenet, varajäsenet ja asiantuntijat

