
 

 

Esteettömyysdirektiivin kansallisen toimeenpanon työryhmän tapaaminen  
 

Aika ti 14.6. klo 11 – 11.58 

 

Paikka  Teams 

 

Osallistujat Emilia Sormunen/STM 

 Mikael Åkermarck/LVM 

Emilia Laitala/VM 

Aku-Petteri Korhonen/TEM 

Niina Kilpelä/YM 

Matleena Haapala/YM 

Katri Leikas/OM 

Veera Florica Rajala/Vammaisfoorumi 

Johanna Linna/EK 

Johanna Haapiainen-Makkonen/EK 

Päivi-Maria Virta/Traficom 

Susanna Metsälampi/Traficom 

Sanna Sinisalo/ESAVI 

Eetu Komsi/ESAVI 

 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Emilia Sormunen avasi kokouksen klo 11.01. Hyväksyttiin asialista. 

2.  Hallituksen esityksen eteneminen eduskunnassa  

STM/Sormunen esitteli hallituksen esityksen 41/2022 vp käsittelyn tilanteen eduskun-

nassa (linkki eduskunnan sivuille). Todettiin, että aikataulu on tiukka, eikä notifiointia 

saada tehtyä täydellisenä 28.6.2022 mennessä. 

 

Keskusteltiin eduskuntakäsittelystä ja siellä esiin nousseista kysymyksistä.  

 

Vammaisfoorumi/Rajala kysyi, siirtyykö asia käsittely käytännössä syksyyn, jos edus-

kunta ei ehdi käsitellä esitystä. Rajala kertoi myös Ruotsin tilanteesta esteettömyysdi-

rektiivin implementoinnin osalta. 

STM/Sormunen vastasi, että toivottavaa on, että esitys ehditään käsitellä vielä ennen 

eduskunnan kesätaukoa, mutta jos näin ei käy, asia siirtyy syksyyn. 

 

Keskusteltiin muiden maiden implementoinnin tilanteesta. Traficom/Metsälampi jakoi 

linkin EUR-Lexin verkkosivuille.  

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_41+2022.aspx
Eurlexin%20täytäntööpanotiedot%20täällä:%20https:/eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/NIM/?uri=CELEX:32019L0882


3. EU-kokous 19.5.2022 

STM/Sormunen kävi läpi edellisen EU-kokouksen sisällön. Pöytäkirja viedään Tiime-

riin, kun komissio jakaa sen jäsenvaltioille (linkki EU-kokouksen asialistaan).  

Komissio kertoi, että standardoimistyön aloitus on viivästynyt. Työryhmässä todettiin, 

että on tarpeen kysyä erikseen standardoimistyön alkamisesta. Traficom/Virta totesi, 

että standardit koetaan erityisen tärkeäksi valvontatyössä.  

 

STM/Sormunen totesi, että kokouksessa 19.5. vain Ruotsi totesi selkeästi, ettei ehdi 

tehdä implementointia määräaikaan mennessä. Muiden maiden tilanne kuulosti myös 

hyvin haastavalta, joten oletettavasti viivästyksiä tapahtuu. 

 

ESAVI/Sinisalo kysyi seuraavista EU-kokouksesta. STM/Sormunen vastasi, että nyt 

kokoontunut työryhmä jatkaa vielä syksyllä, eikä esteettömyysdirektiivin (28 artiklan) 

mukaista työryhmää perusteta heti. Suomen edustajat kokouksissa voidaan katsoa ta-

pauskohtaisesti. Komissio on toivonut maksimissaan kolmea edustajaa jäsenvaltiota 

kohden. Seuraava EU-kokous on syyskuussa. 

 

4. Asetukset  

 

STM/Sormunen totesi, että valtioneuvoston asetuksia (kolme) on muokattu saatujen 

lausuntojen perusteella. Myös muistioon on tehty useampia tarkennuksia ja selvennyk-

siä.  

 

Asetukset voidaan hyväksyä kuitenkin vasta, kun niitä koskevat lait on hyväksytty. 

5. Työryhmän jatkotyö  

Keskusteltiin työryhmän jatkotyöstä ja erityisesti viestinnän tärkeydestä hallituksen 

esityksen etenemisen myötä. Viestintää tulee tehdä aktiivisesti ministeriöiden suun-

nalta, mutta jo pian syksyllä viestinnän tulee tapahtua valvovien viranomaisten suun-

nalta.  

 

Traficom/Metsälampi nosti esiin, että komissio voi tiedottaa asiasta heti 28.6. ja tämä 

on hyvä huomioida myös kansallisesti. Lisäksi Metsälampi totesi, että myös toimeen-

panevat viranomaiset viestivät asiasta myös alkuvaiheessa, vaikka viestintävastuu olisi 

vielä ministeriöissä. 

ESAVI/Sinisalo totesi, että olisi hyvä saada ennakkoon tietoa ministeriöiden viestin-

nästä. Sinisalo totesi myös, että on hyvä kuitenkin huomioida, että toimeenpanevilla 

viranomaisille ei ole vielä käytössään resursseja esteettömyysdirektiivin toimeenpa-

noon. 

STM/Sormunen totesi, että asiassa on hyvä tehdä avointa yhteistyötä. On hyvä, että 

kaikessa viestinnässä käytetään yhteisiä ydinviestejä, jotka on hyvä jakaa myös toi-

meenpaneville viranomaiselle. Syksyn aikana vastuu viestinnästä siirtyy luontevasti 

toimeenpaneville tahoille. 

 

STM/Sormunen totesi vielä, että kiinnostus esteettömyysdirektiivin kansallista toi-

meenpanoa koskien on lisääntynyt ja kutsuja erilaisiin tilaisuuksiin on tullut.  

Traficom/Virta kysyi, tuleeko tapahtumista, joihin myös toimeenpanevan viranomai-

sen olisi hyvä osallistua, tietoa koordinoidusti STM:n kautta.  

https://tila.tiimeri.fi/sites/vn-esteettomyysdirek_valmist/_layouts/15/start.aspx#/Tiedostot/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fvn%2Desteettomyysdirek%5Fvalmist%2FTiedostot%2FEU%2Dmateriaalit%2FEU%2Dkokousten%20p%C3%B6yt%C3%A4kirjat%2F12%2E%20kokous%2019%2E5&FolderCTID=0x012000A007CFDFBC70284A9A81B7B4ACF6FCED&View=%7B40104207%2DA8FE%2D46D9%2DAEF7%2D95A087354D0E%7D


STM/Sormunen totesi, että asiassa on hyvä olla aktiivinen ja pyrkiä näin saamaan 

esille saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Ministeriöille saapuvia kutsuja voidaan jakaa 

työryhmässä ja sopia osallistuminen tilanteen mukaan. 

EK/Haapiainen-Makkonen avasi vielä tarkemmin saavutettava e-kirja tapahtumaa ja 

sen jatkoa. Mukaan voidaan jatkossa kutsua myös valvontaviranomaisia.  

6. Seuraavat kokoukset 

Sovittiin, seuraava kokous pidetään tiistaina 30.8. klo 11-12. 

7. Muut asiat 

ESAVI/Komsi nosti esiin, että saavutettavuusvalvonnan yksikön kehittämän valvonta-

työkalun (SALVIA) lähdekoodi tullaan julkaisemaan pian. Työkalulla voi testata 

oman digitaalisen palvelunsa saavutettavuutta.  

8. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.58. 

 

 

 

Jakelu Työryhmän jäsenet, varajäsenet ja asiantuntijat 

 
 


