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KUNTIEN EDISTETTÄVÄ ESTEETTÖMYYTTÄ PALKKAAMALLA
ESTEETTÖMYYSASIAMIEHIÄ
Suomen kunnalliset esteettömyysasiamiehet toivovat, että kunnat perustavat kunnallisia tai
seudullisia esteettömyysasiamiehen toimia. Heidän kauttaan kunnilla on mahdollisuus saada
asiantuntevaa, paikkakunnan olosuhteet huomioon ottavaa neuvontaa ja ohjausta toimivan
esteettömyyden toteuttamiseksi.
Esteettömyysasiamiestä tarvitaan:


koordinoimaan kunnan tai alueen esteettömyyden edistämistyötä
Esteettömyysasiamies järjestää esteettömyyteen liittyvää koulutusta, opastaa ja
neuvoo kuntien hallintokuntia, yksityisiä palvelujen tuottajia ja kuntalaisia
esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvissä asioissa. Asiamies ottaa vastaan
esteettömyyteen liittyvää palautetta ja tuo esiin esteettömyyden näkökulmaa
erilaisissa hankkeissa, projekteissa ja kilpailutuksissa.



tukemaan suunnittelijoita ja rakennusvalvontaviranomaisia
Toimiva esteettömyys on enemmän kuin lainsäädännön edellyttämä esteettömyys.
Määräyksissä ei oteta riittävästi huomioon esim. näkövammaisten ja huonokuuloisten
ihmisten tarpeita eikä korjausrakentamiseen ja pientalojen rakentamiseen liittyviä
esteettömyysnäkökohtia. Tilojen, palvelujen ja ympäristön rakentaminen toimiviksi
myös liikkumis- ja toimimisesteisille ihmisille edellyttää koko suunnitteluprosessissa,
kaavoitus- ja liikennesuunnittelusta yksittäisten kohteiden suunnitteluun,
rakentamiseen ja ylläpitoon, tiivistä yhteistyötä eri hallintokuntien välillä sekä
esteettömyyden erityisasiantuntemuksen hyödyntämistä.



tukemaan liikkumis- ja toimimisesteisten ihmisten yhdenvertaisuutta palveluiden ja
tilojen käyttäjinä
Esteettömyys on myös yhdenvertaisuusasia. Kun julkiset ja yksityiset palvelut ja tilat
ovat kaikkien saavutettavissa, lisää se kuntalaisten tasa-arvoisuutta ja vähentää
liikkumis- ja toimimisesteisten ihmisten syrjäytymistä erityispalvelujen käyttäjiksi.
Esteettömyysasiamies toimii tiiviissä yhteistyössä vammaisjärjestöjen sekä
kunnallisten vammais- ja vanhusneuvostojen kanssa esteettömyyden ja
yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Esteettömyys on rakennetun ympäristön laatutekijä, joka palvelee meidän kaikkien arkea.
Välttämätöntä se on kuitenkin niille henkilöille, jotka ovat tilapäisesti tai pysyvästi liikkumis- ja
toimimisesteisiä. Esteettömyys lisää hyvinvointia, kansalaistyytyväisyyttä ja
yhdenvertaisuutta. Siitä koituu yhteiskunnalle huomattavia säästöjä. Esteettömyyttä ei tule

vähätellä eikä lyödä laimin. Suomi ikääntyy nopeasti ja siihen on varauduttava viimeistään
tänään myös esteettömyyttä edistämällä.
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