
 

 

Esteettömyysdirektiivin kansallisen toimeenpanon työryhmän tapaaminen  
 

Aika ti 17.5. klo 11 – 12.20 

 

Paikka  Teams 

 

Osallistujat Tea Hoffrén/STM 

 Emilia Sormunen/STM 

 Mikael Åkermarck/LVM 

Emilia Laitala/VM 

Markus Rahkola/VM 

Aku-Petteri Korhonen/TEM 

Annika Parsons/SM 

Niina Kilpelä/YM 

Matleena Haapala/YM 

Katri Leikas/OM 

Veera Florica Rajala/Vammaisfoorumi 

Johanna Linna/EK 

Johanna Haapiainen-Makkonen/EK 

Päivi-Maria Virta/Traficom 

varajäsen Susanna Metsälampi/Traficom 

Sanna Sinisalo/ESAVI 

varajäsen Eetu Komsi/ESAVI 

 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Tea Hoffrén avasi kokouksen klo 11.01. Hyväksyttiin asialista ja käy-

tiin esittelykierros, koska mukana on useampi uusi jäsen. 

2. Vaikutustenarviointi, rakennettu ympäristö 

Owal Group Oy:n Laura Jauhola esitteli rakennettua ympäristöä koskevan vaikutus-

tenarviointiraportin (linkki Owalin esitykseen Tiimerissä). Vaikutustenarvioinnin on 

tilannut ympäristöministeriö ja sen tarkoitus on ollut selvittää esteettömyysdirektiivin 

liitteen III käyttöönoton vaikutuksia. Raportti on jaettu etukäteen työryhmälle ja jul-

kaistu Hankeikkunassa.  

 

YM/Kilpelä totesi, että arvioinnin perusteella on syytä vielä selvittää tarkemmin. Di-

rektiivin liite III on soveltamisalaltaan melko suppea. 

 

https://tila.tiimeri.fi/sites/vn-esteettomyysdirek_valmist/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7b3526C1AE-A252-4893-B02E-16E7A6D34F5E%7d&file=Owal%20Groupin%20esitys.pptx&action=default
https://stm.fi/hanke?tunnus=STM058:00/2021


Vammaisfoorumi/Rajala korosti esteettömän ympäristön tärkeyttä, jotta voidaan tur-

vata jokaisen mahdollisuus itsenäiseen asiointiin, eikä ketään ei jätetä yhteiskunnan 

ulkopuolelle. Vaikka muissa maissa (esim. Ruotsissa) ei otettaisi liitettä käyttöön, tu-

lisi Suomen tehdä itsenäinen ratkaisu ja turvata rakennetun ympäristön esteettömyys. 

Lisäksi tulisi nostaa enemmän esille moninaisia ongelmakohtia, joita rakennettuun 

ympäristöön ja kiinteistöihin liittyy. Pienillä muutoksilla ei päästä ratkaisuihin ja nyt 

on juuri oikea aika tehdä pitkäjänteisiä muutoksia ja parannuksia ottaen huomioon esi-

merkiksi väestön ikääntyminen.  

 

YM/Kilpelä totesi, että esimerkiksi Ruotsissa on enemmän voimassa olevaa lainsää-

däntöä rakennetun ympäristön osalta ja tästä syystä Ruotsi näkee, ettei esteettömyys-

direktiivin liitettä III ole tarvetta ottaa käyttöön. Tämä ratkaisu on saanut Ruotsissa 

myös kritiikkiä. Suomessa vastaavaa lainsäädäntöä ei ole. 

 

YM/Haapala totesi vielä aikataulusta. Ympäristöministeriössä keskitytään tänä vuonna 

rakentamislakia koskevan esityksen saattamiseen eduskunnan käsiteltäväksi. Sen jäl-

keen on paremmin selvillä, millaiselle pohjalle rakennetun ympäristön esteettömyyttä 

koskevaa lainsäädäntöä voidaan kehittää. Ministeriössä tehdään kuitenkin samalla 

töitä rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyvän tietopohjan syventämiseksi ja 

valmistaudutaan näin aikaan, jolloin uusia hankkeita on mahdollisuus taas aloittaa.  

 

3. Hallituksen esityksen eteneminen eduskunnassa  

STM/Sormunen esitteli (linkki esitykseen Tiimerissä) lyhyesti hallituksen esityksen 

(HE 41/2022 vp) etenemisestä eduskunnassa. Asiaa voi seurata eduskunnan sivulla.  

4. Asetukset 

STM/Sormunen totesi, että ehdotukset kolmeksi valtioneuvoston asetukseksi ovat ol-

leet lausunnoilla. Lausuntoja vastaanotettiin 50 kappaletta ja ne kaikki julkaistaan 

Hankeikkunassa. 

Muutokset asetuksiin pyritään työstämään mahdollisimman pikaisesti. Asetukset voi-

daan hyväksyä kuitenkin vasta, kun niitä koskevat lait on hyväksytty. 

 

ESAVI/Komsi kysyi muistion roolista asetuksien soveltamisessa. 

 

STM/Sormunen totesi, että pykälätasolla pyritään olemaan tarkkoja, mutta muistion 

merkitys on tärkeä asetusten soveltamisessa. 

 

Traficom/Metsälampi totesi, että muistio on saatavilla valtioneuvoston verkkosivuilla, 

mistä se voidaan linkittää myös viranomaisten verkkosivuille.  

5. Seuraava EU-kokous 19.5.2022 

STM/Sormunen esitteli tulevan EU-kokouksen sisältöä (linkki EU-kokouksen asialis-

taan). Asialistalla on muiden maiden implementoinnin tilanne, valvontaviranomaisten 

tehtävät ja pätevyys, vastaavuustaulukon laatiminen sekä erityisesti esteettömyysdi-

rektiivin liitteen I jakson VII vaatimukset.  

Työryhmässä todettiin, että on tarpeen kysyä erityisesti tulevan työryhmän työn alka-

misesta ja kokoonpanosta (esteettömyysdirektiivi 28 artikla) ja standardoimistityön 

etenemisestä.  

https://tila.tiimeri.fi/sites/vn-esteettomyysdirek_valmist/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7b1CDE0D11-7F16-4706-9F61-A2659D19D09F%7d&file=Ty%C3%B6ryhm%C3%A4lle%2017.5..pptx&action=default
https://stm.fi/hanke?tunnus=STM058:00/2021
https://tila.tiimeri.fi/sites/vn-esteettomyysdirek_valmist/Tiedostot/EU-materiaalit/EU-kokousten%20p%C3%B6yt%C3%A4kirjat/12.%20kokous%2019.5/DRAFT%20Agenda%2019%20May_.pdf
https://tila.tiimeri.fi/sites/vn-esteettomyysdirek_valmist/Tiedostot/EU-materiaalit/EU-kokousten%20p%C3%B6yt%C3%A4kirjat/12.%20kokous%2019.5/DRAFT%20Agenda%2019%20May_.pdf


6. Työryhmän jatkotyö (viestintä, seurantaryhmä) 

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.  

 

ESAVI/Sinisalo korosti viestinnän tärkeyttä, jossa on tärkeää kirkastaa ministeriöiden 

ja eri viranomaisten rooli työssä. Lisäksi Sinisalo kysyi, onko valvovien viranomaisten 

tehtävien yhdistäminen ollut keskusteluissa hallituksen esityksessä esitetyn mukai-

sesti. 

 

STM/Sormunen vastasi, että hallituksen esityksen antamisen jälkeen ei ole vielä jat-

kettu keskustelua valvontaviranomaisten tehtävien yhdistämisestä. Asian työstämistä 

on kuitenkin syytä nyt jatkaa.  

 

ESAVI/Komsi totesi, että valvontatehtävä esteettömyysdirektiivin toimeenpanon 

myötä tulee lisäämään tehtäviä hyvin merkittävällä tavalla. Lisäksi yksityiselle sekto-

rille sääntelyn määrä voi tulla yllätyksenä, johon on hyvä kiinnittää viestinnässä huo-

miota. 

Lisäksi Komsi nosti esiin haasteet neuvonnassa ja ohjauksessa sekä valvonnan ra-

joissa. Kokemuksen mukaan usea toimija toivoisi ns. ennakkopäätöstä siitä, miten saa-

vutettavuusvaatimuksia tulee noudattaa. 

Traficom/Virta totesi, että valvovien viranomaisten yhteistyö on merkittävässä roo-

lissa työn alkaessa, tämä on myös todettu pykälätasolla sähköisen viestinnän palveluja 

koskevassa laissa. Lisäksi resurssien riittävyydestä on huolehdittava. Myös kuluttajien 

näkökulmaa on tärkeää pitää esillä. 

 

Traficom/Metsälampi toivoi, että myös jatkossa valiokunnissa pidetään esillä valvo-

vien viranomaisten tehtävien riittävän resursoinnin tärkeyttä. Liikenne- ja viestintäva-

liokunta oli nostanut asian esille omassa lausunnossaan.  

 

Vammaisfoorumi/Rajala totesi, että on kuluttajan kannalta hyvin tärkeää, että valvo-

vien viranomaisten rooleja selkeytetään. Nyt tehtävä voi olla kuluttajalle mahdoton. 

Ehdotuksena Rajala esitti, että jos tehtäviä ei voida yhdistää niin tulisi olla ainakin vi-

ranomaisten yhteinen viestinnällinen ratkaisu, jonka kautta kuluttaja löytää tietoa yh-

destä paikasta, vaikka valvonta olisi jakautunut useaan paikkaan. 

 

Yhteisesti todettiin viestinnän tärkeys sekä se, että työryhmän työn jatkeeksi on hyvä 

perustaa seurantaryhmä.  

7. Seuraavat kokoukset 

Sovittiin, että seuraava kokous pidetään tiistaina 14.6. klo 11-12. 

8. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.20. 

 

 

Jakelu Työryhmän jäsenet, varajäsenet ja asiantuntijat 


