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Hakija on oikeutettu vammaisille henkilöille myönnettäviin alennuksiin seudullisen julkisen joukkoliikenteen 
matkalipuista. Vammaisen henkilön saattaja saa matkustaa mukana maksutta. Vammaisella henkilöllä on 
oikeus alennushintaiseen arvo- tai kausikorttiin, mutta ei ns. tuplakorttiin, jonka hakija haluaisi ostaa. Hän 
katsoo tulleensa syrjityksin, kun hänellä ei ole ikänsä puolesta oikeutta ostaa opiskelijoille myönnettävää 
alennushintaista tuplakorttia, eikä vammaisille henkilöille ole tarjolla alennushintaisia tuplakortteja.   
 
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi, ettei alennushintainen tuplakortti ollut asiassa 
yhdenvertaisuuslain 15 §:n 1 momentissa tarkoitettu kohtuullinen mukautus, jota ilman hakija ei voisi 
käyttää julkisia joukkoliikennepalveluja yhdenvertaisesti muiden kanssa, koska tällä oli oikeus ostaa 
alennushintainen arvo- tai kausimatkalippu saattajaoikeudella. Asiassa ei syntynyt myöskään välitöntä 
syrjintää koskevaa syrjintäolettamaa.  Lautakunta hylkäsi hakemuksen.  
 
_ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Asian tausta 
 
Eräiden kuntien seudullisen julkisen joukkoliikenteen järjestämisestä on sovittu yhteistoimintasopimuksella. 
Joukkoliikennepalvelujen järjestäjällä on myynnissä kertalippujen lisäksi muun muassa kausi-, arvo- ja 
tuplakortteja. Tuplakorttiin ladataan 30 päivän kausikortin hinta, minkä jälkeen kortti toimii kauden 
loppuun asti, vaikka saldo käytettäisiinkin kokonaan ennen kuin kausi loppuu. Jos matkustusta on niin 
vähän, että kausi päättyy ennen saldon käyttämistä, saldon voi käyttää joka tapauksessa loppuun asti. Jos 
kortilla on saldoa ladattaessa sitä uudestaan, saldo hyvitetään lataushinnassa. Tuplakortin etu ilmenee 
asiakkailla, joiden matkustusmäärät ovat säännöllisesti molemmin puolin kausikortin hintaa.  
 
Matkakorttien hinnoista myönnetään alennusta eri asiakasryhmille (lapset, nuoret, koululaiset, opiskelijat, 
seniorit, vammaiset, sotainvalidit ja rintamaveteraanit). Vammaiselle henkilölle voidaan myöntää 
alennushintainen arvo- tai kausikortti, jos hänen haittaluokkansa on vähintään 8 (40 %). Tällaisen henkilön 
saattaja voi kulkea joukkoliikennevälineissä mukana maksutta. Myös pyörätuolissa matkustava henkilö ja 
hänen saattajansa matkustavat busseissa maksutta. Alennushintaisen opiskelijan matkakortin 
myöntäminen edellytti ennen 1.1.2019 muun ohella sitä, että henkilö oli 20–30-vuotias. 1.1.2019 alkaen 
opiskelijan matkakortin on voinut saada jokainen päätoimisesti tutkintoon johtavassa koulutuksessa 
opiskeleva, yhteistoiminta-alueen kunnassa asuva henkilö, joka on täyttänyt 20 vuotta.  
 
Alennushintaisiin matkakortteihin oikeutetuilla henkilöillä voi olla kerrallaan käytössä vain yksi 
alennushintainen matkakortti. Myös saatto-oikeus myönnetään väärinkäytösten estämiseksi vain yhteen 
matkakorttiin kerrallaan. Vammaisille henkilöille ei myönnetä alennusta tuplakortista. Tuplakortista 
myönnetään alennusta vain 15-19 –vuotiaille nuorille sekä opiskelijakortin myöntämisedellytykset 
täyttäville opiskelijoille. Vammaisille henkilöille ja opiskelijoille myönnettävät alennushintaiset arvo- ja 
kausikortit ovat samanhintaisia.  
 
Hakija (s. 1976) opiskelee Turun yliopistossa perustutkintoa. Hänellä on diagnosoitu Aspergerin oireyhtymä, 
joka on autismin kirjoon luokiteltu neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö.  Lääkärinlausunnon 
mukaan hakijalla on vaikeuksia liikkua paikoissa, joissa on paljon ihmisiä, ja hahmottaa ympäristöään. 
Bussia käyttäessään hänellä on muun muassa vaikeuksia löytää istumapaikkaa tai pysäytysnappia. Hän 
liikkuu avustajan kanssa ja tarvitsee saattajan käyttäessään julkisen joukkoliikenteen palveluja.  



 
Hakijan vaatimukset  
 
Hakija pyytää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaa selvittämään, onko vastaaja syrjinyt häntä julkisten 
joukkoliikennepalvelujen järjestämisessä hänen ikänsä tai hänen vammaisuutensa perusteella.  
 
Hakijan vaatimusten perusteet 
 
Hakija oli hakemushetkellä 43-vuotias. Hän opiskelee yliopistossa perustutkintoa. Hän katsoo tulleensa 
syrjityksi, koska hänellä ei ollut hakemushetkellä ikänsä puolesta oikeutta ostaa julkisen 
joukkoliikennepalvelujen järjestäjältä opiskelijahintaisia lipputuotteita, muun muassa tuplakorttia. Hän 
toteaa, ettei hän olisi toisaalta tehnytkään opiskelijahintaisella matkakortilla mitään, koska 
opiskelijakortteihin ei myönnetä saattajaoikeutta ja hän ei voi liikkua julkisissa liikennevälineissä ilman 
saattajaa. Hän katsoo tulleensa syrjityksi myös, koska vammaisille henkilöille ei ole lainkaan tarjolla 
alennushintaista tuplakorttia. Vammainen henkilö voi ostaa normaalihintaisen tuplakortin, mutta tällaiseen 
korttiin ei voi liittää saattajaoikeutta.   
     
Vastaajan vastaus 
 
Vastaaja kiistää menetelleensä asiassa syrjivästi.  
 
Vastaajan vastauksen perustelut 
 
Vastaaja toteaa, että opiskelija-alennukselle aiemmin asetettu 30 vuoden ikäraja poistettiin 1.1.2019 
alkaen. Tästä lähtien opiskelijakortti on voitu myöntää kaikille 20 vuotta täyttäneille, jotka täyttävät muut 
opiskelijakortin myöntämisehdot. Hakijalla on näin ollen ollut 1.1.2019 alkaen oikeus ostaa opiskelijoille 
myönnettävä alennushintainen tuplakortti.  
 
Joukkoliikennepalvelujen tuotetarjonta perustuu lippulajeihin, joilla on kysyntää. Lipputuotteiden 
lähtökohtana on, että kaikista lipuista peritään aikuisten lipun hinta. Yhdenvertaisuuden edistämiseksi on 
kuitenkin muodostettu erilaisia alennusryhmiä, joiden perusteella käyttäjät saavat alennuksia ja 
mukautuksia heidän asemastaan ja ominaisuuksistaan riippuen. Erilaisia korttivaihtoehtoja on laadittu 
käyttäjien tarpeiden mukaan, jotta useimmat käyttäjät löytäisivät heille sopivan maksutavan ja 
lipputuotteen. Muutoksia tuotetarjontaan tehdään myös asiakkaiden toivomusten perusteella. 
Vammaisten henkilöiden tuplakortista ei ole tullut aiemmin lainkaan ehdotuksia.  
 
Koska järjestelmäkustannukset yksittäisten kortti- ja alennustyyppien osalta ovat merkittävät, tuplakortin 
osalta alennusryhmät on toteutettu vain suurimmille alennusryhmille eli nuorille ja opiskelijoille. 
Alennusryhmiin kuuluvien henkilöiden oikeuksien turvaamiseksi on tärkeää, että he saavat tarvitsemansa 
tuen ja ettei heille annettu tuki johda väärinkäytöksiin. Alennushintaisten korttien väärinkäytökset ovat 
hyvin yleisiä. Tuplakortti on ollut tuotteena asiakkaille hankala ymmärtää, ja kortin latauksia koskevat 
korjauspyynnöt ovat aiheuttaneet jatkuvaa kuormitusta asiakaspalveluun. Kortit eivät ole myöskään 
yleistyneet normaalihintaisia kortteja ostavien asiakkaiden keskuudessa, vaan niitä on myyty vain vähän 
(seudun julkisen joukkoliikenteen matkoista yli 50 % tehdään kausikorteilla, noin 20 % arvokorteilla ja noin 
6 % tuplakorteilla). Näistä syistä johtuen kyseistä korttityyppiä ei ole otettu laajemmin käyttöön kaikille 
alennusryhmille. Myös asiakaspalautteen perusteella tuplakortin potentiaalisia käyttäjiä olisi erittäin vähän. 
Lisäksi lippujärjestelmässä pyritään yksinkertaisuuteen, jotta lipputuotteet olisivat käyttäjälle helppoja 
ymmärtää ja ne olisivat järjestelmän kannalta helposti ylläpidettäviä.  
 
Uuden korttituotteen lisääminen järjestelmään tarkoittaisi uuden tuotteen perustamista ja muutoksia koko 
järjestelmään. Uuden korttituotteen toteuttamisen kustannukset olisivat noin 50 000 euroa. Kustannukset 
koostuisivat suunnittelu- ja asiantuntijatyöstä, järjestelmän ja kassajärjestelmän muutostyöstä, 



myyntipistesovellutusten päivittämisestä, viestintä- ja koulutuskuluista sekä näiden kokonaisuuksien 
testaamisesta aiheutuvasta työstä. Kokonaisuutena arvioiden kustannukset olisivat kohtuuttoman suuret 
suhteessa hyötyyn, joka koituisi yksittäiselle henkilölle verrattuna mahdollisuuteen käyttää arvo- tai 
kausikorttia. Ottaen huomioon joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmän kokonaisuuden kaikille 
käyttäjille ei voida räätälöidä lipputuotetta, joka sopisi yksittäisen henkilön erityispiirteisiin.  
 
Vastaaja katsoo tarjoavansa vammaisille henkilöille mahdollisuuden käyttää joukkoliikennettä 
yhdenvertaisesti kun nämä henkilöt voivat hakea vapaakorttia taikka arvo- tai kausikortteihin saatto-
oikeutta. Lisäksi pyörätuolissa matkustavat henkilöt voivat saattajansa kanssa matkustaa linja-autoissa 
maksutta. Kohtuulliset mukautukset täyttyvät myöntämällä yleisimmät lipputuotteet 
vammaisalennusryhmän käyttöön. Kyseiselle käyttäjäryhmälle aiheutuva haitta tuplakortin puuttumisesta 
on hyvin vähäinen muihin korttityyppeihin verrattuna. Vastaaja toteaa kuitenkin kiinnittävänsä jatkossa 
entistä tarkemmin huomiota lipputyyppeihin ja alennusryhmiin järjestelmän muutostöiden ja uusien 
lipputuotteiden suunnittelun yhteydessä.  
   
Esittelijän esitys 
 
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta hylkää hakemuksen.  
  
Kysymyksenasettelu 
 
Asiassa on arvioitavana, onko vastaaja syrjinyt hakijaa tämän iän tai vammaisuuden perusteella julkisten 
joukkoliikennepalvelujen järjestämisessä.     
 
Perustelut 
 
1. Sovellettavat oikeusohjeet 
 
Syrjinnän kielto ja todistustaakka 
 
Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 8 §:n 1 momentin mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, 
kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, 
ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen 
tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä 
itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. Pykälän 2 momentin mukaan välittömän 
ja välillisen syrjinnän lisäksi kyseisessä laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten 
epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä. 
 
Yhdenvertaisuuslain 28 §:n mukaan vireillepanijan on syrjintää tai vastatoimia koskevaa asiaa 
tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa käsiteltäessä esitettävä selvitystä seikoista, joihin vaatimus 
perustuu. Jos asiaa käsiteltäessä esitettyjen selvitysten perusteella voidaan olettaa syrjinnän tai 
vastatoimien kieltoa rikotun, vastapuolen on kumotakseen oletuksen osoitettava, että kieltoa ei ole rikottu. 
 
Yhdenvertaisuuslain esitöiden mukaan pelkkä väite tai epäily syrjinnän kiellon rikkomisesta ei riitä 
syrjintäolettaman syntymiseen. Täyttä näyttöä syrjinnästä ei kuitenkaan edellytetä, vaan riittävää on, että 
asiaa käsittelevälle toimivaltaiselle viranomaiselle syntyy esille tulleiden seikkojen valossa perustellusti 
olettama syrjinnän kiellon vastaisesta menettelystä. Jos asiaa käsiteltäessä on esitetty riittävästi sellaista 
selvitystä, jonka perusteella voidaan olettaa syrjinnän kieltoa rikotun, on vastapuolen osoitettava, että 
kieltoa ei ole rikottu. (HE 19/2014 vp, s. 93) 
 
Kohtuulliset mukautukset 
 



Yhdenvertaisuuslain 15 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen, koulutuksen järjestäjän, työnantajan sekä 
tavaroiden tai palvelujen tarjoajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat 
kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa asioida 
viranomaisissa sekä saada koulutusta, työtä ja yleisesti tarjolla olevia tavaroita ja palveluita samoin kuin 
suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla. Pykälän 2 momentin mukaan mukautusten kohtuullisuutta 
arvioitaessa otetaan huomioon vammaisen ihmisen tarpeiden lisäksi 1 momentissa tarkoitetun toimijan 
koko, taloudellinen asema, toiminnan luonne ja laajuus sekä mukautusten arvioidut kustannukset ja 
mukautuksia varten saatavissa oleva tuki. 
 
Yhdenvertaisuuslain esitöiden mukaan kohtuulliset mukautukset ovat luonteeltaan tapauskohtaisia ja 
niiden tulee vastata kyseisessä konkreettisessa tilanteessa vammaisen ihmisen tarpeisiin. Toimenpide on 
”tarvittava” esimerkiksi silloin, kun jokin palvelu ei ole vammaisen ihmisen saatavilla muihin henkilöihin 
verrattuna vastaavalla tavalla ilman mukautusta. Mukautus voi tällaisessa tilanteessa olla esimerkiksi 
luiskan asettaminen tilapäisesti portaisiin pyörätuolia varten tai näkövammaisen auttamista 
konkreettisessa tilanteessa. Mukautusten tarvittavuus ilmenee yleensä käytännössä siten, että vammainen 
ihminen tai esimerkiksi hänen avustajansa pyytää mukautusta, jos hän katsoo sellaista tarvittavan. Sääntely 
ei edellytä, että olosuhteet, joissa esimerkiksi palveluja tarjotaan, ovat kohtuullisten mukautusten 
tekemisen jälkeen vammaisille ihmisille täsmälleen samanlaiset kuin muille asiakkaille. Olennaista on, että 
palvelut tulevat mukautuksilla vammaisten ihmisten saataville. Viimekätisen päätöksen siitä, miten tai 
millainen mukautus toteutetaan, tekee mukautuksiin velvoitettu toimija. Yhdenvertaisuuslain 15 §:ssä on 
otettu huomioon YK:n vammaisyleissopimuksen kohtuullisia mukautuksia koskeva sääntely. (HE 19/2014 
vp, s. 79) 
 
YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen (SopS 27/2016, vammaisyleissopimus) 1 
artiklan mukaan vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, 
henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, jonka vuorovaikutus erilaisten esteiden kanssa voi estää 
heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. 
 
Välitön syrjintä 
 
Yhdenvertaisuuslain 10 §:n mukaan syrjintä on välitöntä, jos jotakuta kohdellaan henkilöön liittyvän syyn 
perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta on kohdeltu, kohdellaan tai kohdeltaisiin 
vertailukelpoisessa tilanteessa.  
 
Yhdenvertaisuuslain esitöiden mukaan epäsuotuisalla kohtelulla viitataan sellaiseen menettelyyn, joko 
tekoon tai laiminlyöntiin, jolla menettelyn kohde asetetaan muihin nähden huonompaan asemaan. Kyse voi 
olla esimerkiksi rajoitusten, vaatimusten, rasitteiden tai velvoitteiden asettamisesta vain tietylle henkilölle 
tai henkilöryhmälle samoin kuin esimerkiksi jonkin yleisesti saatavilla olevan etuuden, palvelun tai oikeuden 
epäämisestä tai rajoittamisesta. Säännös ei edellytä, että jokaista on aina kohdeltava täsmälleen samalla 
tavalla. Syrjintäkiellosta ei toisaalta myöskään johdu velvollisuutta kohdella ihmisiä eri tavoin näiden 
henkilökohtaisten tarpeiden edellyttämällä tavalla, jollei kyse ole ehdotetun lain 15 §:ssä tarkoitetusta 
vammaisen henkilön tarvitsemasta kohtuullisesta mukautuksesta. (HE 19/2014 vp, s. 70) 
 
Esitöiden mukaan, jotta tilanteet olisivat yhdenvertaisuuslain 10 §:ssä tarkoitetussa mielessä 
vertailukelpoisia, niiden tulee olla rinnastettavissa toisiinsa oikeudellisesti merkityksellisten seikkojen 
osalta. Esimerkiksi kahden vuokra-asuntoa hakeneen tilanteet eivät ole samanlaisia, jos vain vuokralaiseksi 
valittu pystyy maksamaan pyydetyn kohtuullisen takuuvuokran. Kielteisen päätöksen lakisääteistä etuutta 
koskevaan hakemukseen saaneen kohtelu tulisi rinnastaa etuuden saaneen kohteluun vain, jos myös 
kielteisen päätöksen saanut on täyttänyt laissa etuuden myöntämiselle säädetyt edellytykset. (HE 19/2014 
vp, s. 70) 
  
2. Asian arviointi 



 
2.1 Onko asiassa kyse kohtuullisten mukautusten epäämisestä? 
 
Asiassa tulee arvioitavaksi, onko vastaajalla velvollisuus tehdä hakijan kohdistuvia kohtuullisia mukautuksia 
yhdenvertaisuuslain 15 §:ssä tarkoitetulla tavalla, jotta tämä voisi käyttää vastaajan järjestämiä julkisen 
joukkoliikenteen palveluja yhdenvertaisesti muiden joukkoliikennepalvelujen käyttäjien kanssa. Tähän 
liittyen on ensin arvioitava, onko hakija kyseisessä säännöksessä tarkoitettu vammainen henkilö.  
 
Saadun selvityksen mukaan hakijalla on Aspergerin oireyhtymä. Hänellä on vaikeuksia liikkua paikoissa, 
joissa on paljon ihmisiä, ja hahmottaa ympäristöään. Bussia käyttäessään hänellä on muun muassa 
vaikeuksia löytää istumapaikkaa tai pysäytysnappia. Hän liikkuu avustajan kanssa ja tarvitsee 
lääkärinlausunnon mukaan saattajan käyttäessään julkisen joukkoliikenteen palveluja. Ottaen huomioon 
vammaisyleissopimuksen 1 artiklan vammaisen henkilön määritelmän yhdenvertaisuus- ja tasa-
arvolautakunta katsoo, että hakija on yhdenvertaisuuslain 15 §:n 1 momentissa tarkoitettu vammainen 
henkilö. Asiassa tulee seuraavaksi arvioitavaksi, tarvitseeko hakija vammaisena henkilönä 
yhdenvertaisuuslain 15 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä yhdenvertaisen kohtelunsa turvaamiseksi.  
 
Saadun selvityksen mukaan hakijalla on mahdollisuus ostaa vammaiselle henkilölle myönnettävä 
alennushintainen arvo- tai kausikortti, joka oikeuttaa hänet ottamaan saattajan maksutta mukaansa 
seudullisiin julkisiin joukkoliikennevälineisiin. Hän katsoo kuitenkin, että hänen yhdenvertainen kohtelunsa 
edellyttäisi, että hänellä olisi lisäksi mahdollisuus ostaa alennushintainen tuplakortti saattajaoikeudella.  
 
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on ratkaisukäytännössään katsonut, ettei VR-Yhtymä Oy:n 
tarjoamassa maksuttomassa saattajalipussa ole kysymys yksittäistapauksellisesta, vammaisen henkilön 
esittämään pyyntöön perustuvasta kohtuullisesta mukautuksesta, vaan yhtiön tarjoamasta maksuttomasta 
lisäpalvelusta, johon sillä ei ollut velvollisuutta (YVTltk 27/2015, 7.6.2016; YVTltk 296/2017, 26.9.2017).  
 
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta toteaa, ettei yhdenvertaisuuslaki edellytä, että hakijan olosuhteet 
käyttää vastaajan järjestämiä julkisia joukkoliikennepalveluja olisivat täysin samanlaiset kuin muiden 
kyseisten palvelujen käyttäjien. Kohtuullisten mukautusten tarpeellisuuden kannalta on arvioitava, 
tulevatko hakemuksessa tarkoitetut joukkoliikennepalvelut hakijan saataville hänen vammaisuudestaan 
huolimatta vai eivät.  
 
Ottaen huomioon yhdenvertaisuuslain kohtuullisia mukautuksia koskevat esityöt, yhdenvertaisuus- ja tasa-
arvolautakunnan aiemman ratkaisukäytännön sekä asiassa saadun selvityksen lautakunta katsoo, että 
vastaajan järjestämät julkiset joukkoliikennepalvelut tulevat hakijan saataville kun hänellä on mahdollisuus 
ostaa vammaisille henkilöille myönnettävä alennushintainen arvo- tai kausikortti, johon on liitetty 
saattajaoikeus. Näin ollen alennushintainen tuplakortti ei ole käsillä olevassa asiassa yhdenvertaisuuslain 15 
§:n 1 momentissa tarkoitettu kohtuullinen mukautus, jota ilman hakija ei voisi käyttää vastaajan järjestämiä 
julkisia joukkoliikennepalveluja yhdenvertaisesti muiden henkilöiden kanssa.  
 
Edellä todetun perusteella yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoo, ettei asiassa ole syntynyt 
kohtuullisten mukautusten epäämistä koskevaa syrjintäolettamaa.  
 
2.2 Onko asiassa kyse välittömästä syrjinnästä? 
 
Sen arvioimiseksi, onko asiassa syntynyt yhdenvertaisuuslain 10 §:ssä tarkoitettua välitöntä syrjintää 
koskeva syrjintäolettama, on ensin arvioitava, onko saadun selvityksen perusteella objektiivisesti arvioiden 
perusteltua aihetta olettaa vastaajan kohdelleen hakijaa julkisen joukkoliikenteen järjestämisessä hänen 
henkilöönsä liittyvän syyn perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta, vertailukelpoisessa 
tilanteessa olevaa tai ollutta henkilöä.  
 



Hakija kokee tulleensa syrjityksi ikänsä perusteella, kun seudullisten julkisten joukkoliikennepalvelujen 
järjestäjä ei ole ennen 1.1.2019 myöntänyt yli 30-vuotiaille henkilöille oikeutta ostaa opiskelijoille 
tarkoitettuja matkakortteja. Ottaen huomioon, ettei hakija ole selvittänyt hakeneensa tai pyytäneensä 
tällaista matkakorttia ennen 1.1.2019 yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoo, ettei saadun 
selvityksen perusteella ole objektiivisesti arvioiden perusteltua aihetta olettaa vastaajan kohdelleen hakijaa 
tältä osin hänen ikänsä perusteella epäsuotuisammin kuin muita henkilöitä. Asiassa ei ole näin ollen 
syntynyt hakijan ikään perustuvaa välitöntä syrjintää koskevaa syrjintäolettamaa.  
  
Asiassa tulee seuraavaksi arvioitavaksi, syntyykö esille tulleiden seikkojen valossa perusteltu olettama siitä, 
että vastaaja olisi kohdellut hakijaa julkisten joukkoliikennepalvelujen järjestämisessä tämän 
vammaisuuden perusteella epäsuotuisammin kuin vertailukelpoisessa tilanteessa olevaa tai ollutta henkilöä 
kun hänellä ei ole ollut mahdollisuutta ostaa alennushintaista tuplakorttia.  
 
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta toteaa, ettei yhdenvertaisuuslain 8 §:n syrjinnän kiellosta johdu 
vastaajalle velvollisuutta kohdella ihmisiä eri tavoin näiden henkilökohtaisten tarpeiden edellyttämällä 
tavalla, ellei kyse ole vammaisen henkilön tarvitsemasta kohtuullisesta mukautuksesta. Käsillä olevaa asiaa 
on arvioitu kohtuullisten mukautusten osalta edellä kappaleessa 2.1.  
 
Hakija on voinut käyttää vastaajan järjestämiä julkisia joukkoliikennepalveluja ostamalla vammaisille 
henkilöille tarkoitetun, alennushintaisen arvo- tai kausikortin, johon hän on saanut saattajaoikeuden. 
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoo, ettei saadun selvityksen perusteella ole objektiivisesti 
arvioiden perusteltua aihetta olettaa vastaajan asettaneen hakijan yhdenvertaisuuslain 10 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla epäsuotuisampaan asemaan kuin vertailukelpoisessa tilanteessa olevia tai olleita 
henkilöitä, vaikka hakijalla ei olekaan ollut mahdollisuutta ostaa alennushintaista tuplakorttia, johon liittyisi 
saattajaoikeus. Asiassa ei ole näin ollen syntynyt myöskään hakijan vammaisuuteen perustuvaa välitöntä 
syrjintää koskevaa syrjintäolettamaa.  
 
2.3 Johtopäätös 
 
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on edellä selostetuin perustein katsonut, ettei asiassa ole syntynyt 
kohtuullisten mukautusten epäämistä eikä hakijan ikään tai hänen vammaisuuteensa perustuvaa välitöntä 
syrjintää koskevaa syrjintäolettamaa. Saadun selvityksen perusteella ei ole syytä olettaa, että vastaajan 
menettelyssä olisi kyse muustakaan yhdenvertaisuuslaissa kielletystä syrjinnästä. Hakijan hakemus on näin 
ollen hylättävä.  
 
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätös 
 
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta päätti hyväksyä esityksen.  
 
Lainkohdat 
 
Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) 8 §:n 1 ja 2 momentti, 10 §, 15 §:n 1 momentti ja 28 § 
YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (27/2016) 1 § 
 
 


