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VAMMAISTEN TYÖHÖNOTTOA KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 

 
PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 

 
TEHTY 22. KESÄKUUTA 2005 

 
 
Euroopan parlamentin PUHEMIEHISTÖ, joka 
 
- ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 13 artiklan, 
 
- ottaa huomioon henkilöstösääntöjen 1 d artiklan, 
 
- ottaa huomioon direktiivin yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista 

yleisistä puitteista1, 
 
- ottaa huomioon olemassa olevat vammaisten työhönottoa koskevat käytännesäännöt, 

jotka Euroopan parlamentin puhemiehistö hyväksyi tammikuussa 20002, 
 
- ottaa huomioon 25. marraskuuta 2003 tehdyn komission päätöksen, joka koskee 

vammaisten työhönottoon liittyvien toimintaohjeiden tarkistamista, 
 
 
sekä katsoo seuraavaa: 
 
(1) vammaisten työskentelyolosuhteita ja uranäkymiä koskevan komission tausta-asiakirjan3 

mukaan on otettava käyttöön käytännesääntöjen soveltamista, arvioimista ja seuraamista 
koskeva aktiivisempi lähestymistapa, jossa vammaiset henkilöt otetaan aikaisempaa 
paremmin huomioon; 

 
(2) joulukuun 10.–11. päivänä 1999 Helsingissä kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 

hyväksymissä vuoden 2000 työllisyyden suuntaviivoissa korostetaan, että on kehitettävä 
sosiaalista osallistumista edistäviä työmarkkinoita laatimalla tiettyjen ryhmien, kuten 
vammaisten, syrjäytymistä torjuvien toimintaperiaatteiden johdonmukainen kokonaisuus; 

 
(3) koska neuvoston direktiiviä yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista 

yleisistä puitteista ja vuoden 2000 työllisyyden suuntaviivoja ei sovelleta yhteisöjen 
toimielimiin, komissio antoi uudistuksen yhteydessä julkilausuman, jonka mukaan se 
tarjoaa henkilöstölleen vähintään samat mahdollisuudet ja saman suojelun tason kuin mitä 
jäsenvaltioissa tarjotaan; 

 
(4) Euroopan parlamentin 9. maaliskuuta 2005 hyväksymässä päätöslauselmassa vuoden 2006 

talousarviomenettelyn suuntaviivoista sekä alustavasta ennakkoarviosta Euroopan 
parlamentin tuloista ja menoista4 toimielimiä kehotetaan antamaan 1. syyskuuta 2005 
mennessä yleiskatsaus toimista, joihin on ryhdytty Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 13 artiklan tarkoittaman tasavertaisen kohtelun esteiden 
poistamiseksi ottaen huomioon uusien henkilöstösääntöjen tarjoamat mahdollisuudet; 

                                                 
1 2000/78/EY. 
2 PE 282.903/BUR. 
3 SEC(2000)2084/4. 
4 A6-0043/2005, 9 kappale. 



 
 
HYVÄKSYY SEURAAVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT: 

 
 
1 artikla – Johdanto 
 
Euroopan unionin toimielimet sitoutuvat tarjoamaan yhtäläiset mahdollisuudet hakea työtä 
Euroopan unionin palveluksessa. Virkamieskunta, joka heijastaa palvelemansa yhteisön 
monimuotoisuutta, kykenee parhaiten tarjoamaan laadukkaita palveluja unionin kansalaisille. 
Sen lisäksi, että yhtäläisistä mahdollisuuksista on objektiivista hyötyä, jokaisen organisaation, 
joka haluaa kehittyä ja suuntautua tulevaisuuteen, on pyrittävä käyttämään hyväkseen koko 
rekrytointipohjansa takaamalla yhtäläiset työnsaantimahdollisuudet. 
 
Eurooppalaiset tilastot osoittavat, että vammaisia työntekijöitä on liian vähän suhteessa 
työikäisten vammaisten määrään. Euroopan unionin toimielinten toimintaperiaatteena on toimia 
monimuotoisuuden ja ammattitaitoisen työvoiman edistämiseksi, työnsaantimahdollisuuksien 
parantamiseksi ja vammaisten osallisuuden edistämiseksi, syrjinnän poistamiseksi työpaikalta ja 
sellaisen työpaikkakulttuurin edistämiseksi, jossa noudatetaan oikeudenmukaisia käytänteitä ja 
toimintatapoja. 
 
Tätä toimintaperiaatetta toteutettaessa olisi erityisesti otettava huomioon komission tiedonanto 
”Esteetön Eurooppa vammaisille”5. Myös ”Suunnittelua kaikille” (Design for all) -periaatetta on 
sovellettava. ”Suunnittelua kaikille” on uudehko lähestymistapa, jonka tarkoituksena on 
suunnitella, kehittää ja markkinoida yleiseen käyttöön tuotteita, palveluja, järjestelmiä ja 
ympäristöjä, joita mahdollisimman monet käyttäjäryhmät voivat käyttää. Jos tätä periaatetta ei 
sovelleta eikä ihmisten tarpeita oteta huomioon ympäristöjen suunnittelussa ja mukauttamisessa, 
osa ihmisistä voi joutua tarpeettomasti tilanteeseen, jossa he kärsivät riippuvuudesta ja 
sosiaalisesta syrjäytymisestä. 
 
Näiden KÄYTÄNNESÄÄNTÖJEN tarkoituksena on antaa selkeä julkilausuma Euroopan 
unionin toimielinten toimintaperiaatteista vammaisten työhönoton suhteen ja varmistaa, että 
Euroopan unionin toimielinten koko henkilöstö täyttää lakisääteiset velvoitteensa syrjintäkieltoa 
koskevien säännösten mukaisesti ja suorittaa tehtävänsä tavalla, joka on johdonmukainen 
yhtäläisten mahdollisuuksien toteuttamisen kanssa. Tätä tarkoitusta varten kaikki pääosastot ja 
yksiköt osoittavat tarvittaessa uudelleen riittävät resurssit, joilla varmistetaan näiden 
käytännesääntöjen tosiasiallinen täytäntöönpano. 
 
YLEINEN JULKILAUSUMA6 
 
Euroopan unionin toimielimet ovat sitoutuneet edistämään yhtäläistä kohtelua sukupuoleen, 
rotuun, ihonväriin, etniseen tai sosiaaliseen alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, 
uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön 
kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, ikään, vammaan tai sukupuoliseen 
suuntautuneisuuteen katsomatta toteuttamalla työpaikalla sääntöjä, toimintaperiaatteita, 
käytänteitä ja tapoja, joissa kaikkia työntekijöitä pidetään arvossa ja kunnioitetaan ja joissa 
heillä on mahdollisuus kehittää kykyjään täysimääräisesti ja toimia valitsemallaan uralla. 
Heillä on oikeus työympäristöön, jossa ei ilmene syrjintää eikä kiusaamista ja jossa 
osallistumisen esteet tunnistetaan ja poistetaan. Nämä periaatteet auttavat Euroopan unionin 

                                                 
5 KOM(2000)0284 lopullinen, 12.5.2000. 
6 Tässä julkilausumassa esitetyt ”syrjintäperusteet” ovat ne, jotka sisällytettiin nykyisiin henkilöstösääntöihin, jotka 

tulivat voimaan 1. toukokuuta 2004. 



toimielimiä saamaan palvelukseensa ja pitämään palveluksessaan parhaat mahdolliset 
henkilöt, jotta unionin kansalaisille voidaan tarjota laadukasta palvelua. 
 
Näiden periaatteiden noudattamiseksi seuraavat vammaisten henkilöiden työhönottoa koskevat 
säännökset lisättiin henkilöstösääntöjen 1 d artiklan 4 kohtaan7: 
 
"[– –] henkilöä pidetään vammaisena, jos hänellä on pysyvä tai todennäköisesti pysyvä 
ruumiillinen tai henkinen vajavuus. Vajavuus on vahvistettava 33 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen. 
 
Vammainen henkilö täyttää 28 artiklan e alakohdan edellytykset, jos hän pystyy kohtuullisten 
järjestelyjen turvin hoitamaan kyseiseen virkaan kuuluvat olennaiset tehtävät. 
 
Virkaan kuuluviin olennaisiin tehtäviin liittyvillä kohtuullisilla järjestelyillä tarkoitetaan 
sellaisia asianmukaisia toimenpiteitä, jotka on tarvittaessa toteutettava, jotta vammainen henkilö 
voi päästä työpaikalle, hoitaa työtehtäviä tai edetä uralla tai osallistua koulutukseen, ellei 
toimenpiteistä koidu toimielimelle kohtuutonta rasitetta." 
 
 
Artikla 2 – Sääntöjen soveltamisala 
 
Vammaisia henkilöitä eivät ole ainoastaan ne, joiden vammaisuus on välittömästi nähtävissä. 
Vaikka monet vammat eivät ole ilmeisiä, ne voivat kuitenkin edellyttää tiettyjä järjestelyjä. 
Lisäksi on tunnustettu, että sama vamma voi vaihdella vaikeusasteeltaan ja vaikuttaa yksittäiseen 
henkilöön eri tavoin ja eri aikoina ja että vammaisuus voi olla luonteeltaan tilapäinen. 
 
Nämä käytännesäännöt koskevat henkilöitä, jotka ovat vammaisia palvelukseenottomenettelyn 
aikana, jotka ovat vammaisia ensimmäisen nimittämisen ajankohtana ja joista tulee vammaisia 
työsuhteensa aikana. Euroopan unionin toimielimet pyrkivät toteuttamaan uuden tilanteen 
edellyttämät järjestelyt myönteisesti ja avoimesti. 
 
Käytännesääntöjen soveltamisalaan eivät kuulu esimerkiksi erityinen sairauskululisä vammaisille 
henkilöille tai erityismäärärahat virkamiesten vammaisia lapsia ja heihin liittyviä koulutuslisiä 
varten. 
 
 
3 artikla – Työhön liittyvät järjestelyt 
 
Euroopan unionin toimielinten toimintaperiaatteena on huolehtia kohtuullisista 
järjestelyistä työpaikalla, jotta vammaisten ja toimielinten tarpeet täytettäisiin. Näiden 
käytännesääntöjen soveltamista varten on toimielimen asiana osoittaa, että tarvittavien 
järjestelyjen toteuttaminen aiheuttaa kohtuuttoman rasitteen. 
 

                                                 
7 Ks. henkilöstösääntöjen 1 c artikla: ”Näissä henkilöstösäännöissä viittauksella miespuoliseen henkilöön tarkoitetaan myös viittausta 

naispuoliseen henkilöön ja päinvastoin, ellei yhteydestä käy selvästi ilmi, että näin ei ole.” Vaikka nämä toimintaohjeet onkin siis laadittu 
käyttäen sukupuolineutraaleja termejä, henkilöstösäännöistä peräisin olevia esimerkkejä ei ole laadittu sillä tavalla. 

 



Suurin osa vammaisista ei tarvitse minkäänlaista erityisapua tai järjestelyä työnsä 
suorittamiseksi. Eri ihmiset voivat kuitenkin tehdä saman työn eri tavoin päästäkseen samaan 
tulokseen. Työhön liittyvien järjestelyjen toteuttaminen, jotta henkilöstön jäsen voi suoriutua 
hyvin työstään, on näin ollen täysin johdonmukaista ansioituneisuusperiaatteen kanssa. 
Toimivien järjestelyjen varmistamiseksi ja niiden toteuttamisen helpottamiseksi toimielinten on 
ennakoitava joitakin tiedostettuja perustarpeita ”suunnittelua kaikille” -periaatteen mukaisesti 
erityisesti silloin, kun uusia perusrakenteita kehitetään. 
 
Direktiivissä 2000/78/EY säädetään yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista 
yleisistä puitteista, ja sen mukaan työnantajan on toteutettava asianmukaiset ja kulloistenkin 
tarpeiden mukaiset toimenpiteet, jotta vammaiset voivat päästä johonkin toimeen, harjoittaa sitä 
ja edetä urallaan tai saada koulutusta, jollei näistä toimenpiteistä aiheudu työnantajalle 
kohtuutonta rasitetta. Tähän perustuu myös Euroopan unionin toimielinten toimintaperiaate, joka 
koskee työhön liittyviä järjestelyjä. 
 
Järjestelyt koskevat kaikkia työhön liittyviä osa-alueita, joihin kuuluvat 
 
• palvelukseen ottaminen, valinta ja nimittäminen 
• urakehitys 
• koulutus 
• ylennys, siirto ja mikä tahansa muu työhön liittyvä etu 
• sosiaaliset suhteet toimielinten sisällä. 
 
Järjestelyillä tehdään muutoksia työpaikalla, ja niihin voivat kuulua 
 
• työn uudelleen suunnittelu 
• laitteiden hankinta tai muuttaminen 
• joustavat työjärjestelyt. 
 
Vaadittavat järjestelyt määritetään henkilön erityistarpeiden mukaan, ja yleensä ne toteutetaan. 
Jos järjestelyjen toteuttaminen aiheuttaisi Euroopan unionin toimielimille kohtuuttoman 
rasitteen, ne voivat kieltäytyä tarjoamasta työpaikkaa vammaiselle henkilölle. On määritettävä ja 
sovellettava tiukkoja kriteerejä sen arvioimiseksi, mikä aiheuttaa kohtuuttoman rasitteen 
Euroopan unionin toimielimille. Tämä ei rajoita oikeutta hallinnolliseen muutoksenhakuun. 
 
 
4 artikla – Palvelukseen ottaminen 
 
Euroopan unionin toimielimet noudattavat yhtäläisten mahdollisuuksien ja ansioihin perustuvan 
valinnan periaatetta oikeudenmukaisten ja avoimien kilpailujen avulla. Palvelukseenotto- ja 
valintamenettelyjä mukautetaan sen varmistamiseksi, että vammaiset hakijat eivät joudu muita 
huonompaan asemaan. Vammaisia myös kannustetaan hakemaan paikkoja mainitsemalla 
yhtäläisten mahdollisuuksien periaatteesta työpaikkailmoituksissa ja levittämällä tulevia 
kilpailuja koskevia ilmoituksia erikoisjulkaisuihin ja erityisjärjestöihin, kuten Euroopan 
vammaisfoorumiin (European Disability Forum), joka edustaa vammaisjärjestöjä jäsenvaltioissa, 
ja Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskukseen (European Agency for the Development of 
Special Needs Education). Kannustavia toimia olisi myös jatkettava otettaessa tehtäviin 
harjoittelijoita sekä väliaikaisten ja määräaikaisten sopimusten kohdalla. 



 
Tämän mukaisesti palvelukseenottomenettelyt sisältävät seuraavaa: 
 
– Kilpailuja koskeviin, lehdissä julkaistaviin ilmoituksiin sisällytetään maininta siitä, että 
toimielimet ovat sitoutuneet takaamaan yhtäläiset mahdollisuudet kaikille hakijoille. 
 
– Kilpailuilmoituksen sisältävässä virallisessa lehdessä oleva kilpailuihin osallistuville 
tarkoitettu opas sisältää kappaleen, joka on erityisesti suunnattu vammaisille hakijoille ja jossa 
mainitaan nämä KÄYTÄNNESÄÄNNÖT. 
 
– Hakulomakkeissa pyydetään vammaisia hakijoita antamaan yksityiskohtaiset tiedot 
tarvitsemistaan järjestelyistä, jotta he voivat osallistua kokeisiin yhdenvertaisesti muiden 
hakijoiden kanssa, ja kaikki kohtuulliset pyynnöt pyritään kaikin tavoin toteuttamaan. 
 
– Kun vammainen henkilö osallistuu kilpailuun tai haastatteluun, valintalautakunnan 
sihteerin vastuulla on puheenjohtajan alaisuudessa varmistaa, että asiaankuuluvat järjestelyt 
toteutetaan kyseisen henkilön vastaanottamiseksi ja kaiken tarvittavan avun antamiseksi, kun on 
kyse esimerkiksi pääsystä rakennuksiin, erityisistä laitteista, lisäajasta kokeiden suorittamiseksi 
jne. 
 
– Valintalautakuntien jäsenille annettavaan koulutukseen sisältyy osio, joka koskee 
tiedottamista vammaisia koskevista asioista sekä näiden KÄYTÄNNESÄÄNTÖJEN sisältöä.  
 
– Perustetaan Internet-sivusto, joka on ajanmukaisimpien käyttäjäystävällisyysstandardien 
mukainen, jotta mahdollisimman laajalla yleisöllä olisi mahdollisuus käyttää sitä. 
 
 
5 artikla – Ura 
 
Kun vammainen hakija on varallaololuettelossa, hän voi saada asiantuntijalta neuvoja toimen 
saamiseksi. Euroopan parlamentin henkilöstöasioiden pääosasto ja Euroopan yhteisöjen 
henkilöstövalintatoimisto tarkkailevat jatkuvasti vammaisten hakijoiden määrää kilpailuihin 
osallistuneiden, kilpailut läpäisseiden ja kilpailujen jälkeen palvelukseen otettujen joukossa. 
 
Palvelukseen ottamisen jälkeen vammaisilla virkamiehillä on oikeus kehittää täysimääräisesti 
kykyjään. Vammaisen virkamiehen uran kaikissa vaiheissa huolehditaan sellaisten vaatimusten 
välttämisestä, jotka tarkoituksellisesti tai muuten eivät liity työhön ja jotka sen vuoksi ovat 
syrjiviä vammaisia henkilöitä kohtaan. 
 
– Nimittäminen ja koeaika: Nimittävä viranomainen pyrkii kaikin tavoin yhteistyössä 
työterveyshuollon ja/tai henkilöstöasioiden pääosaston yhtäläisiä mahdollisuuksia käsittelevän 
yksikön kanssa varmistamaan, että kilpailuissa varallaololuetteloon otetuille vammaisille 
hakijoille tarjotaan heille soveltuvia toimia. Henkilöstösääntöjen mukaisesti kaikkien kilpailussa 
menestyneiden hakijoiden tulee toimittaa lääkärin lausunto siitä, että he kykenevät hoitamaan 
tehtävänsä. Kun vammainen henkilö nimitetään virkaan tai kun määritetään hänen kykynsä 
toimia tehtävissään, vältetään vammaisuuteen perustuvaa syrjintää. Tavoitteena on varmistaa, 
että henkilö on pätevä tehtävään, ja tarkistaa, että hän kykenee hoitamaan olennaiset työhön 
liittyvät tehtävät, rajoittamatta kuitenkaan velvollisuutta huolehtia kohtuullisista järjestelyistä ja 
ottaa huomioon vamman laatu. Jos koeajan kuluessa todetaan, että valitulle hakijalle osoitettu 
työ ei sovi yhteen hänen vammansa kanssa, on harkittava siirtoa muihin tehtäviin. 
 



– Uraohjaus: Uraohjauksesta ja -kehityksestä vastaavalla yksiköllä voi olla merkittävä 
tehtävä vammaisille henkilöstön jäsenille annettavassa uraohjauksessa, ja yksikön henkilöstö voi 
saada asianmukaista koulutusta. Yksikön kannalta paras ratkaisu olisi ottaa palvelukseen 
uraohjaukseen ja kuntoutukseen erikoistunut ohjaaja, joka huolehtisi tarpeen mukaan yhteyksistä 
muihin asianomaisiin yksiköihin. 
 
– Urakehitys: Vammaisille henkilöstön jäsenille pyritään kaikin tavoin varmistamaan 
samat mahdollisuudet kuin muillekin kartuttaa kokemustaan ja kehittää uraansa toimielinten 
piirissä tapahtuvilla siirroilla. Urakehityksen toteuttamiseen voi sisältyä muiden toimien 
mukauttaminen siten, että vammaiset henkilöstön jäsenet voivat toimia erilaisissa tai aiempaa 
korkeammissa asemissa uusien taitojen kehittämiseksi. 
 
– Koulutus: Vammaisilla henkilöstön jäsenillä on sama oikeus osallistua koulutukseen 
kuin muillakin henkilöstön jäsenillä. Uusien tietojen ja taitojen hankkiminen on tärkeä edellytys 
kaikkien virkamiesten urakehitykselle. Vammaisten henkilöstön jäsenten osallistuminen 
asianomaisen toimielimen järjestämiin kursseihin ja koulutusohjelmiin pyritään kaikin tavoin 
tekemään mahdolliseksi. Jos toimielimen sisällä järjestettävää koulutusta ei ole tarjolla tai se ei 
sovellu vammaiselle henkilölle, voidaan ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin koulutuksen 
tarjoamiseksi toimielimen ulkopuolella. 
 
– Henkilöstön arviointi ja ylentäminen: Vammaisuus ei ole peruste, jolla arvioijat ja 
ylennyskomiteat voisivat poiketa normaaleista, objektiivisista kriteereistä, joilla arvioidaan 
virkamiesten ansioita. 
 
– Henkilöstön työssäpitäminen: Jos henkilöstön jäsen vammautuu tai jos olemassa oleva 
vamma muuttuu vakavammaksi, Euroopan unionin toimielimet ryhtyvät toimiin pyrkiäkseen 
siihen, että kyseinen henkilöstön jäsen voisi jatkaa työssään. Kyseistä henkilöä kuullen harkitaan 
järjestelyjä hänen työssä pitämisensä helpottamiseksi, mukaan luettuna hänen työnsä 
uudelleenjärjestely, uudelleenkoulutus tai siirto sopivampaan toimeen. Tarvittaessa tällaisia 
järjestelyjä voidaan tarkastella uudelleen. Työkyvyttömyysjärjestelyihin ryhdytään kyseistä 
henkilöstön jäsentä kuullen, kun päätetään, että sellaisia mukautuksia ei voida tehdä, joiden 
ansiosta hän voisi jatkaa toimessaan, eikä soveltuvaa vaihtoehtoista tointa ole tarjolla. 
 
 
6 artikla – Työympäristö 
 
Toimielimet varmistavat, että ryhdytään kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin sellaisten fyysisten 
ja teknisten ympäristöesteiden poistamiseksi, joita vammaiset henkilöstön jäsenet voisivat 
kohdata. 
 
– Rakennukset: Kaikkien uusien rakennusten, joissa työskentelee toimielinten 
työntekijöitä, pitää olla vammaisten pääsyä julkisiin rakennuksiin ja niiden käyttöä koskevien 
asiaan liittyvien kansallisten säännösten mukaisia vaivattoman liikkumisen varmistamiseksi. 
Rakennuksia, joihin pääsy ei ole asianmukainen, tai rakennuksia, jotka eivät yllä riittävälle 
tasolle tässä suhteessa, parannetaan asteittain käytettävissä olevien määrärahojen mukaisesti, tai 
ne hylätään. Odotettaessa sitä, että toimielimet hyväksyvät rakennuksiensa mukauttamista 
koskevat tarkistetut kriteerit, sovelletaan standardirakennuksen rakennusselitystä 
(”Immeuble-type”) koskevan komission asiakirjan viimeisimpään versioon sisältyviä 
periaatteita. Toimielimet toteuttavat kaikki kohtuulliset toimenpiteet varmistaakseen, että 
vammaisille virkamiehille osoitetaan heidän erityistarpeitaan vastaavat toimistotilat, mukaan 
luettuna merkityt parkkipaikat, jos se on tarpeen. Turvalaitteistojen ja -välineiden on sovelluttava 



kaikille vammaisille virkamiehille. Henkilöstöasioiden pääosasto tarkastaa säännöllisesti 
rakennukset tarvittavien parannusten määrittämiseksi. 
 
– Toimistoympäristö: On huolehdittava siitä, että toimistoympäristö vastaa myös 
erityistarpeita. Euroopan parlamentti nimeää asiantuntijan, joka antaa lausunnon 
toimistoympäristön ergonomiasta ennen kuin palvelukseen otettu vammainen henkilöstön jäsen 
aloittaa työnsä ja aina kun vammainen henkilöstön jäsen muuttaa toimistosta toiseen. 
 
Asiantuntija tarkastaa määräajoin kaikkien vammaisten henkilöstön jäsenten toimistot, antaa 
tarpeen mukaan suosituksia asianmukaisista muutoksista ja tiedottaa säännöllisesti 
henkilöstöasioiden pääosastolle sekä yksiköiden väliselle vammaiskysymyksiä käsittelevälle 
ryhmälle havainnoistaan. 
 
Kohtuullisten järjestelyjen varmistamiseksi on toteutettava erityisiä toimenpiteitä, jotta 
ympäristö olisi esteetön. On välttämätöntä, että tietoteknisiä välineitä, mukaan luettuna intranet, 
sovellukset ja tietokannat, kehitetään "suunnittelua kaikille” -periaatteiden ja 
käyttäjäystävällisyyttä koskevien suuntaviivojen mukaisesti. Sähköisen tiedon pitää olla 
käyttäjäystävällisessä muodossa. Soveltuvien välineiden hankinta ja henkilöstön koulutus ovat 
olennaisia edellytyksiä. 
 
Vammaisia henkilöitä kuullaan sen suhteen, millaiset erityislaitteet ja -kalusteet voisivat parantaa 
heidän tehokkuuttaan työtehtävien suorittamisessa. Toimielimet hyväksyvät kaikki tällaisia 
laitteita koskevat kohtuulliset pyynnöt. 
 
– Kokoukset jne.: Vammaisten täysipainoinen osallistuminen kokouksiin ja muihin 
foorumeihin pyritään varmistamaan välttämällä esitysvälineiden tai muiden välineiden 
epätarkoituksenmukaista käyttöä ja varmistamalla, että asiaankuuluva materiaali on saatavilla 
käyttökelpoisessa muodossa. 
  
– Joustavat työjärjestelyt: Soveltuvissa tapauksissa joustavat työjärjestelyt toteutetaan 
siten, että sekä toimielimen työhön liittyvät vaatimukset että vammaisen virkamiehen 
erityistarpeet otetaan huomioon. Esimerkkejä tästä ovat 
 
– joustavat työn aloitus- ja lopetusajat, joilla otetaan huomioon niiden vammaisten henkilöiden 
vaikeudet, jotka kulkevat työpaikalle ja sieltä pois julkisilla kulkuvälineillä 
 
– säännölliset lyhyet tauot niiden henkilöiden auttamiseksi, jotka tarvitsevat määräajoin 
nautittavaa lääkitystä tai lepotaukoja 
 
– osa-aikatyö; etätyö ja työnantajan sitä varten tarjoamat riittävät tekniset tukivälineet. 
 
 
7 artikla – Tiedotus ja tietoisuuden lisäämiseksi annettava koulutus 
 
Pääosastojen henkilöstöyksiköt ja yhtäläisiä mahdollisuuksia käsittelevä yksikkö tiedottavat 
näistä KÄYTÄNNESÄÄNNÖISTÄ koko henkilöstölle. Ne ovat saatavilla kaikilla EU-kielillä 
Europa-sivustolta sekä toimielinten ja niiden toimistojen ja virastojen intranet-sivustoilta, ja ne 
jaetaan kaikille henkilöstöhallinnossa työskenteleville sekä ylemmälle johdolle ja keskijohdolle. 
Aina kun se on mahdollista, toimielimet pyrkivät tekemään tietopalveluista ja dokumentaatiosta 
eri vammaisryhmien käyttöön sopivia, ja lisäksi otetaan huomioon kielelliset ja kulttuuriin 
liittyvät tarpeet. 
 



Kursseja, joilla käsitellään yksityiskohtaisesti vammaisuuteen liittyviä kysymyksiä, tarjotaan 
niille, joita asia erityisesti koskee, esimerkiksi henkilöstöasioista vastaaville henkilöstön 
jäsenille, paikallisille uraohjausta antaville henkilöille, asianomaisille yksikönpäälliköille ja 
valintalautakuntien jäsenille.  
 
 
8 artikla – Seuranta 
 
Olennainen tekijä näiden KÄYTÄNNESÄÄNTÖJEN täytäntöönpanossa on niiden toteutuksen 
jatkuva seuranta, jolla varmistetaan, että niiden soveltamiseen tähtäävät parannetut menettelyt 
otetaan käyttöön kaikilla tasoilla, myös palvelukseenottomenettelyissä ja virkamiehen koko uran 
aikana. Jos valituksia esitetään, on pääosastojen asiana osoittaa, että vammaisten henkilöiden 
vaatimukset on täytetty. Yhtäläisiä mahdollisuuksia käsittelevä yksikkö ja yksiköiden välinen 
vammaiskysymyksiä käsittelevä ryhmä neuvottelevat keskenään ja asettavat tavoitteet 
esteettömien olosuhteiden saavuttamiseksi. 
 
Suoritetaan myös säännöllisesti vammaiskysymyksiä koskeva tarkastus, jonka yhteydessä 
pääosastot järjestävät työntekijöidensä keskuudessa kyselytutkimuksen, jossa nämä ilmoittavat, 
katsovatko he kärsivänsä jostakin vammasta. Tulokset toimitetaan henkilöstöasioiden 
pääosastolle. Tämän tiedonkeruun tarkoituksena on 
 
– varmistaa, että koko henkilöstöä kuullaan asianmukaisesti 
 
– poistaa syrjintä ja yhtäläisten mahdollisuuksien esteet kaikkien vammaisten henkilöstön 
jäsenten osalta 
 
– määrittää järjestelyt, jotka voi olla tarpeen toteuttaa, kun vammaista henkilöä 
haastatellaan tai kun hänet otetaan palvelukseen 
 
– kehittää koko henkilöstön kykyjä täysimääräisesti ja varmistaa yhtäläiset mahdollisuudet 
urakehityksessä. 
 
Tietoja käytetään nimettömien tilastoraporttien tuottamiseen, joiden avulla toimielimet voivat 
arvioida, toimivatko syrjimättömyysperiaate ja nämä toimintaohjeet tosiasiallisesti, ja laatia 
uusia aloitteita. Ottaen asianmukaisesti huomioon yhteisöjen toimielinten suorittamaa 
henkilötietojen käsittelyä koskevan tietosuoja-asetuksen säännökset8 tarkastuksessa kerättyjä 
tietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Tilastotiedot vammaisten henkilöstön 
jäsenten määrästä julkaistaan. 
 
Yksiköiden välinen vammaiskysymyksiä käsittelevä ryhmä välittää lisäksi vammaisilta 
henkilöstön jäseniltä pääosastoissa saadun suoran palautteen työoloista, esteettömyydestä ja 
soveltuvuudesta, palvelukseen ottamisesta ja urakehityksestä henkilöstöasioiden pääosastolle. 
Lisäksi henkilöstöasioiden pääosaston yhtäläisiä mahdollisuuksia käsittelevään yksikköön 
voidaan ottaa yhteyttä luottamuksellisesti, jos näiden sääntöjen täytäntöönpano Euroopan 
parlamentissa aiheuttaa tyytymättömyyttä. Yksikkö käsittelee asiat hienotunteisesti ja noudattaa 
toivottua luottamuksellisuutta. 
 

                                                 
8 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden 

suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1). 
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