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Sisältö

•YK:n vammaissopimus ja rakennetun ympäristön esteettömyys 

-selvitys

•Selvitys esteettömyyden toteutumisesta uusien opiskelija-

asuntojen wc- ja pesutiloissa

•Muita ajankohtaisia esteettömyysasioita

•Kysymyksiä?



YK:n vammaissopimus ja rakennetun 
ympäristön esteettömyys 1/4 
- Tulevaisuuden lainsäädäntö- ja ohjaustarpeet

Tavoitteena

• kuvata nykyisen rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyvän 

lainsäädännön kattavuutta YK:n vammaisyleissopimuksen velvoitteiden 

näkökulmasta.

• tuottaa tietoa tulevia esteettömyyden lainsäädäntötarpeita varten, jotta YK:n 

vammaisyleissopimuksen velvoitteet saadaan täytettyä kestävällä ja 

tarkoituksenmukaisella tavalla. 

YK:n vammaisyleissopimus ja rakennetun ympäristön esteettömyys

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163652


YK:n vammaissopimus ja rakennetun 
ympäristön esteettömyys 2/4
- Tulevaisuuden lainsäädäntö- ja ohjaustarpeet

Tuloksia

• Kuvaus esteettömyyslainsäädännön kattavuudesta ja ohjaustarpeista

• Tarkennustarpeita lainsäädäntöön

• Kuvaus rakennetun ympäristön esteettömyyden tilasta

• Ehdotuksia siitä, miten esteettömyyden tilasta tulisi koota tietoa

• Kansainvälinen vertailu lainsäädännöstä ja toimintatavoista, joilla 

esteettömyyttä edistetään



YK:n vammaissopimus ja rakennetun 
ympäristön esteettömyys 3/4 
- Tulevaisuuden lainsäädäntö- ja ohjaustarpeet

Tutkimuskysymykset

• Miten rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyvä lainsäädäntö 

nykyisellään täyttää YK:n vammaissopimuksen velvoitteet?

• Mikä on rakennetun ympäristön esteettömyyden tila Suomessa?

• Minkälaista lainsäädäntöä, ohjeistusta ja toimintatapoja eri maissa on 

rakennetun ympäristön esteiden tunnistamiseksi ja poistamiseksi?



YK:n vammaissopimus ja rakennetun 
ympäristön esteettömyys 4/4 
- Tulevaisuuden lainsäädäntö- ja ohjaustarpeet

Suosituksia

• Käyttäjät otetaan mukaan lainvalmisteluun.

• Säännösten vaikutuksia seurataan ja toteutumista valvotaan aiempaa tarkemmin.

• Määritellään kannusteet ja niiden vaikuttavuus. 

• Asenteisiin vaikuttamista ja koulutusta lisätään.

• Tietoa rakennetun ympäristön esteettömyyden tilasta kerätään järjestelmällisesti 

ja keskitetysti.

• Rakennetun ympäristön esteettömyyttä kehitetään muulloinkin kuin 

korjausrakentamisessa. 



Esteettömyyssanasto

• Sanasto keskittyy esteettömyyteen rakennetun ympäristön lainsäädännön 

näkökulmasta. 

• Työn tavoitteena on esteettömyyteen liittyvien käsitteiden määrittely, 

suositettavien termien valinta ja termien käytön selkeyttäminen.

• Sanasto on laadittu osana ympäristöministeriön rakennetun ympäristön 

sanastoprojekteja ja täydentää Rakennetun ympäristön pääsanastoa. 

• Esteettömyyssanasto yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalussa

https://sanastot.suomi.fi/concepts/a3977ced-d172-4193-a0bd-9a4243196592


Selvitys esteettömyyden toteutumisesta uusien 
opiskelija-asuntojen wc- ja pesutiloissa

• Selvityksessä tarkastellaan, miten esteettömyysasetuksen opiskelija- ja nuorisoasuntojen 

wc- ja pesutilan mitoitusta koskevaa poikkeusta on sovellettu uusissa opiskelija- ja 

nuorisoasuntokohteissa. 

• Selvitys toteutettiin tarkastelemalla viittätoista opiskelija- ja nuorisoasuntokohdetta 

suunnitelma- ja rakennuslupa-asiakirjojen avulla.

• Esteettömyyden toteutumisessa wc- ja pesutilojen mitoituksessa havaittiin puutteita. Alan 

toimijoiden tiedot esteettömyysasetuksesta ovat puutteelliset ja asetuksen soveltamisessa 

on eroja. 

• Selvitys esteettömyyden toteutumisesta uusien opiskelija-asuntojen wc- ja pesutiloissa

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164196


Rakentamislaki ja esteettömyys

• Esteettömyys on yksi lain olennaisista teknisistä vaatimuksista.

• Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa uuden rakennuksen 

rakentamista, rakennuksen korjaus- ja muutostyötä sekä rakennuksen 

käyttötarkoituksen muutosta varten tarvittavia tarkempia säännöksiä.

• HE rakentamislaissa eduskunnan verkkosivuilla

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_139+2022.aspx


Esteettömyysdirektiivi ja rakennettu ympäristö

• Eduskunnalle annetussa esityksessä ei ole rakennettua ympäristöä 

koskevia säännöksiä.

• Työ ympäristöministeriössä jatkuu ja vaikutusarvioinnin perusteella 

harkitaan, onko direktiivin tarkoittamien palvelujen rakennetun ympäristön 

esteettömyyttä tarkoituksenmukaista kehittää liitteen täytäntöönpanon 

pohjalta vai kansallisin lainsäädäntötoimin.

• Esteettömyysdirektiivin vaikutustenarviointi, rakennettu ympäristö 

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/ca00d823-872b-4d57-bd2a-a8ece6da8129/ebccdcd9-cda9-40b6-99d2-79636bd5243d/JULKAISU_20220518062334.pdf
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