
 

 

Esteettömyysdirektiivin kansallisen toimeenpanon työryhmän tapaaminen  
 

Aika tiistai 1.2.2022 klo 11 – 11.50 

 

Paikka  Teams 

 

Osallistujat Veli-Mikko Niemi/STM 

 Emilia Sormunen/STM 

Sakari Jarva/LVM 

Mikael Åkermarck/LVM 

Emilia Laitala/VM 

Markus Rahkola/VM 

Annika Parsons/SM 

Niina Kilpelä/YM 

Katri Leikas/OM 

Sami Virtanen/Vammaisfoorumi 

Anmari Brink Pacius/EK 

Johanna Haapiainen-Makkonen/EK 

 

 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Veli-Mikko Niemi avasi kokouksen klo 11.00.  

2. Lausunnot 

STM/Sormunen kävi läpi tähän mennessä tulleiden lausuntojen pääkohdat (40 kappa-

letta). Lausuntoaikaa on vielä tämä päivä klo 16.15 asti.  

Sovittiin, että muutokset hallituksen esitysluonnokseen tehdään keskitetysti STM:ssä. 

Muutoksia voi toimittaa STM/Sormuselle erillisellä tiedostolla tai ottamalla muuten 

yhteyttä. Kommentoinnissa voi hyödyntää Tiimeriin vietyä pohjaa, jossa alaotsikoita 

lausunnoissa toistuvista asiakokonaisuuksista (koonti lausunnoista työryhmälle). 

Muutokset on hyvä katselmoida ministeriöissä, näkyvät ”jäljitä muutoksella” -toimin-

nolla.  

 

Kun lausuntoaika on päättynyt, viedään Tiimeriin koonti, jossa kaikki lausunnot yh-

dessä tiedostossa. Lisäksi kaikki lausunnot myös erillisinä pdf-tiedostoina Tiimerissä. 

 

https://tila.tiimeri.fi/sites/vn-esteettomyysdirek_valmist/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7b52530306-381E-4416-8CF9-F8DA96890FDE%7d&file=Koonti%20lausunnoista%20ty%C3%B6ryhm%C3%A4lle.docx&action=default
https://tila.tiimeri.fi/sites/vn-esteettomyysdirek_valmist/_layouts/15/start.aspx#/Tiedostot/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fvn%2Desteettomyysdirek%5Fvalmist%2FTiedostot%2FLausunnot&FolderCTID=0x012000A007CFDFBC70284A9A81B7B4ACF6FCED&View=%7B40104207%2DA8FE%2D46D9%2DAEF7%2D95A087354D0E%7D


Lausuntojen perusteella tehdyt muutokset käsitellään työryhmän kokouksessa 8.2. 

Muutoksista tehdään koonti hallituksen esitykseen, mutta myös erillinen lausuntoyh-

teenveto, joka voidaan julkaista Hankeikkunassa. 

 

Vammaisfoorumi/Virtanen nosti esiin esteettömyysdirektiivin kansallisessa toimeen-

panossa esiin nousseen huomion siitä, että saavutettavuus- ja esteettömyysasioiden ko-

konaiskoordinaatioon tulisi kiinnittää jatkossa huomiota. Olisi hyvä, jos ministeriöi-

den kesken voitaisiin selkeästi sopia, kenelle saavutettavuus- ja esteettömyysasioiden 

edistäminen kuuluu. 

 

3. Asetukset 

STM/Sormunen esitteli asetusten työstön tilanteen. Asiakirjat ovat Tiimerin kansiossa 

Asetukset. Tavoite on esitellä asetusten sisältö työryhmälle 22.2.  

 

4. EU-kokous 

STM/Sormunen esitteli edellisen EU-kokouksen 17.11.2021 pöytäkirjan, joka on Tii-

merissä kansiossa EU. 

Lisäksi STM/Sormunen esitteli seuraavan EU-kokouksen 15.2. asialista.  

 

Keskusteltiin kohtuuttoman rasitteen käsitteestä, joka oli aiheena myös EU-kokouk-

sessa. Lähtökohtana on saavutettavuus- ja esteettömyysvaatimusten noudattaminen. 

Tietyissä tilanteissa on mahdollista vedota poikkeukseen (kohtuuton rasite tai perus-

teellinen muutos), jos vaadittavat edellytykset täytyy. 

 

5. Aikataulu 

Seuraava työryhmän kokous 8.2. klo 11-13, aiheena lausuntojen perusteella hallituk-

sen esitysluonnokseen tehdyt muutokset. 

Tiistain 15.2. kokous peruutetaan päällekkäisen EU-kokouksen vuoksi. Tiistain 22.2. 

kokousta pidennetään 11-12.30. 

6. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.51. 

 

 

 

Jakelu Työryhmän jäsenet ja varajäsenet 

 
 


