
Vasa förvaltningsdomstol 
Korsholmsesplanaden 43 
PB204 

Beslut 1 (14) 

65101 VASA 
Telefon 029 56 42611 
Fax 029 56 42760 
E-post vaasa.hao@oikeus.fi 

Ärende 

Ändringssökande 

Överklagat beslut 

Givet 

5.4.2018 

Besvär i ett ärende enligt diskrimineringslagen 

arbets- och näringsbyrå 

Diskriminerings- och j ämstäIldhetsnämnden 
14.12.2015 dnr YVTltk 21/2015 

Nr 
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arbets- och näringsbyrå har 23.1.2015 givit ett arbetskraftspoli-
tiskt utlåtande, enligt vilket saknar rätt till arbetslös-
hetsförmåner på grund av heltidsstudier från och med 1.9.2014. Som motive
ring har konstaterats att sökanden studerar från och med 1.9.2014 till speciaIlä
rare, pedagogie magister, vid Abo Akademi. Studiema beräknas vara fårdiga 
på cirka 5 år. 

 har i en ansökan till diskriminerings- och jämstäIldhetsnämnden ansett 
att hon blivit diskriminerad då hon inte har fått bedriva universitetsstudier med 
arbetslöshetsförmån. Hon har begärt att diskrimineringen av henne ska förbju
das. 

Nämnden har beslutat följande: 

1. Till den del det gäIler arbets- och näringsbyrås agerande och 
beslutsfattande före 1.1.2015 har ärendet avvisats. 

2. Nämnden har ansett att arbets- och näringsbyrån har försummat sin skyldig
het att främja likabehandling enligt 5 § 1 mom. i diskrimineringslagen. 

Nämnden har förelagt arbets- och näringsbyrån att vidta åtgärder för att främja 
likabehandling enligt 5 § 1 mom. i diskrimineringslagen. 

3. Nämnden har ansett att arbets- och näringsbyrån inte har diskriminerat sö
kanden i strid med diskrimineringsförbudet jämfört med andra vuxenstuderan
de. 

4. Nämnden har ansett att arbets- och näringsbyrån har försummat sin skyldig
het att göra rimliga anpassningar enligt 15 § i diskrimineringslagen. Nämnden 
har förbjudit arbets- och näringsbyrån att fortsätta eIler upprepa den diskrimi-
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nering av sökanden som strider mot bestämmelsen i 8 § i diskrimineringslagen 
och har f6relagt arbets- och näringsbyrån att göra de ändamålsenliga och nöd
vändiga rimliga anpassningar som avses i 15 § i diskrimineringslagen. 

Arbets- och näringsbyrån ska börja iaktta diskriminerings- och jämställdhets
nämndens f6reläggande och beslut om f6rbud senast 1.3.2016. 

Nämndens f6reläggande och beslut om f6rbud ska enligt 13 § 4 mom. i lagen 
om diskriminerings- och jämställdhetsnämnden iakttas även om ändring sökts, 
om inte f6rvaltningsdomstolen bestämmer något annat. 

Nämndens motivering 

Diskriminerings- och jämställdhetsnämndens behärighet 

Diskrimineringslagen (1325/2014) trädde i enlighet med 8 § i lagen om inf6-
rande av diskrimineringslagstiftningen (1347/2014) i kraft 1.1.2015. Sedan 
dess har diskriminerings- och jämstäIldhetsnämnden haft behörighet att under
söka det som ansökan gäIler. 

Att bedöma Folkpensionsanstaltens eIler  arbets- och näringsbyrås 
agerande och beslutsfattande f6re 1.1.2015 annat än i fråga om f6rbudet mot 
diskriminering på grund av etniskt ursprung eIler tillämpningen av jämstäIld
hetslagen hör inte till nämndens behörighet. Nämnden har därf6r avvisat ären
det till den del det gäIler Folkpensionsanstaltens och  arbets- och 
näringsbyrås agerande och beslutsfattande f6re 1.1.2015. 

Myndigheternas skyldighet att främja likabehandling 

Nämnden har konstaterat att i 5 § 1 mom. i diskrimineringslagen f6reskrivs om 
myndighetemas skyldighet att främja likabehandling. Myndighetema ska be
döma hur Iikabehandling uppnås i deras verksamhet och vidta åtgärder som 
behövs f6r att främja Iikabehandling. De främjande åtgärdema ska vara effek
tiva, ändamålsenliga och proportionerIiga med beaktande av myndighetens 
verksamhetsmiljö, resurser och övriga omständigheter. 

Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde bedöma hur Iikabehandling uppnås 
till exempel vid beredning av ärenden och vid beslutsfattande. De främjande 
åtgärdema kan också inbegripa positiv särbehandling enligt diskrimineringsla
gen. Det säger sig självt att myndighetema i synnerhet ska åtgärda de omstän
digheter som f6rhindrar uppnående av likabehandling (RP 19/2014 rd, s. 65) 

Nämnden har tagit del av arbets- och näringsministeriets nya anvisning från 
28.5.2015 om tillämpningen av lagen och f6rordningen om offentlig arbets
krafts- och f6retagsservice (TEM/871100.03.05.02.2015) som ersätter den an
visning som gäIlde 23.1.2015.1 den nya anvisningen nämns varken diskrimi
neringslagen som trädde i kraft 1.1.2015 eIler rimliga anpassningar. 

En myndighet ska när den fattar beslut om f6rmåner enligt prövning tillämpa 
bestämmelsema om f6rbud mot diskriminering i diskrimineringslagen (RP 
19/2014 rd, s. 60). 
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Av arbets- och näringsbyrås bemötanden och ytterligare utred
ningar i samband med behandlingen av ärendet i diskriminerings- och 
jämställdhetsnämnden framgår inte att byrån i sitt avgörande om utlåtande 
skulle ha beaktat de skyldigheter som anges i diskrimineringslagen. 

Nämnden anser att arbets- och näringsbyrå har fOrsummat sin 
skyldighet att främja likabehandling enligt 5 § 1 mom. i diskrimineringslagen, 
eftersom den i sitt utlåtande om sökanden inte har bedömt vilka rimliga an
passningar som krävs enligt 15 § i diskrimineringslagen, trots att sökanden har 
framfOrt omständigheter som nämns i paragrafen och som enligt lagen borde 
ha beaktats. 

Nämnden har konstaterat att sökanden inte har behandlats på ett ofOrdelaktiga
re sätt än andra i jämförbara grupper, och att det inte är fråga om förbjuden 
diskriminering enligt diskrimineringslagen i förhållande tilI andra vuxenstude
rande. 

Säkandens hälsotillstånd 

Nämnden har konstaterat att sökanden har hävdat att hon har diskriminerats på 
grund av sitt hälsotillstånd. 

Hälsotillstånd och funktionsnedsättning ingår i de förbjudna diskriminerings
grundema i diskrimineringslagens 8 §. 

Enligt förarbetena tilI diskrimineringslagen (RP 1912014 s. 70) avses med häl
sotillstånd både fysiskt och psykiskt hälsotillstånd. Begreppet omfattar både 
akuta och kroniska sjukdomar. Funktionsnedsättning har mycket gemensamt 
med hälsotillståndet, eftersom exempelvis en kronisk sjukdom kan leda till 
funktionsnedsättning. 

Europeiska unionens domstol ansåg i sitt avgörande i fallet HK Danmark (de 
förenade målen C-335/11 och C-337/11, 11.4.2013) att om en behandlingsbar 
eller obotlig sjukdom medför en begränsning tilI följd av bland annat långvari
ga fysiska, psykiska eIler mentala skador, vilka i samspel med olika hinder kan 
motverka den berördes fulla och verkliga deltagande i arbetslivet på lika vill
kor som andra arbetstagare, och denna begränsning kommer att bestå under 
lång tid, kan en sådan sjukdom omfattas av begreppet funktionsnedsättning 
som avses i direktivet om likabehandling i arbetslivet. 

Enligt arbets- och näringsministeriets anvisning ska man utreda vem som an
svarar för den yrkesinriktade rehabiliteringen om utbildningsbehovet grundar 
sig på hälsoskäl. Det handlar i synnerhet om att utreda om personen har möj
lighet att ta finansiering för studiema och/eller förmåner som utbetalas under 
utbildningen genom Folkpensionsanstaltens yrkesinriktade rehabilitering eIler 
olycksfalls- eIler trafikförsäkringen. 

arbets- och näringsbyrå hade utrett dessa omständigheter. Folk
pensionsanstalten hade beviljat sökanden yrkesinriktad rehabilitering i form av 
specialhandledarutbildning vid Yrkesakademin i under tiden 
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29.8.2012 - 31.5.2014. Folkpensionsanstalten hade beslutat att bevilja sökan
den rehabilitering i fonn av utbildning via Folkpensionsanstaltens rehabilite
ringsutbildning enligt en personlig studieplan under tiden 1.6.2014 -
31.5.2015. Folkpensionsanstalten har inte beviljat rehabilitering i fonn av ut
bildning vid Abo Akademi. 

Sökandens funktionsnedsättning och särskilda skäl att avvika från huvudre
geln enligt 6 kap. 3 § i lagen om offentlig arbetskrafts- ochföretagsservice 

Sökandens funktionsnedsättning 

Nämnden har konstaterat att rimliga anpassningar enligt 15 § i diskrimine
ringslagen ska göras i fråga om personer med funktionsnedsättning, såsom de 
definieras i FN:s konvention om rättigheter for personer med funktionsnedsätt
ning (RP 19/2014 s. 70). Enligt artikell i konventionen innefattar personer 
med funktionsnedsättning bland annat personer med varaktiga fysiska, psykis
ka, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med 
olika hinder kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på 
lika villkor som andra. Funktionsnedsättningen kan vara medfodd eIler bero på 
till exempel ett olycksfall eIler en olyckshändelse (RP 1912014 s. 70). 

Nämnden konstaterar att det är ostridigt i ärendet att sökanden har en hög inva
liditetsprocent. 

Därmed anser nämnden att sökanden är en i 8 § och 15 § i diskrimineringsla
gen avsedd person med funktionsnedsättning som har rätt till rimliga anpass
mngar. 

Rimliga anpassningar 

Nämnden har konstaterat att sökanden har yrkat att hennes funktionsnedsätt
ning ska jämställas med ett sådant särskilt skäl som ger henne rätt att studera 
vid universitet och samtidigt få arbetslöshetsfonnån. Sökanden har ansett att 
universitetsstudiema skulle ge henne bättre sysselsättnings- och arbetsmöjlig
heter i och med att hon skulle få en mångsidigare utbildning och dänned bättre 
möjligheter att hitta ett arbete som hon orkar med trots sin höga invaliditets
procent. Sökanden anser att hon inte kan arbeta heltid med det arbete som hon 
har utbildning for. Sökanden har uppgett att det enligt arbets- och näringsbyrån 
rådde brist på specialklasslärare i , ett yrke som hennes universi
tetsstudier skulle ge examen i. 

 arbets- och näringsbyrå har ansett att sökanden inte har angett 
några särskilda skäl tilI varfor hon skulle ha kunnat studera vid universitet och 
få arbetslöshetsfonnån. 

Nämnden anser att det av sökandes yrkanden och  arbets- och nä
ringsbyrås ståndpunkt foljer att nämnden ska avgöra om arbets- och näringsby
rån eventuellt är skyldig att godkänna sökandens funktionsnedsättning som ett 
särskilt skäl utifrån vilket hon borde ha beviljats möjlighet att studera vid uni
versitet och samtidigt få arbetslöshetsfonnån samt om rimliga anpassningar 
enligt 15 § i diskrimineringslagen ska göras. 
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Utgångspunkter jör den rättsliga bedömningen 

1 15 § i diskrimineringslagen f6reskrivs om rimliga anpassningar f6r att likabe
handling f6r personer med funktionsnedsättning ska uppnås. Enligt f6rarbetena 
till diskrimineringslagen (RP 19/2014 rd, s. 84) ska anpassningama behövas i 
det enskilda fallet. Anpassningama har karaktär av anpassningar från fall till 
fall och bör i den aktuella konkreta situationen svara mot behoven hos perso
ner med funktionsnedsättning. Det att anpassningar behövs uppdagas vanligen 
i praktiken genom att personer med funktionsnedsättning begär anpassningar 
om de anser att sådana behövs. Den aktör som f6rpliktats att göra anpassningar 
fattar i sista hand beslut om hur anpassningsåtgärder genomf6rs och hurdana 
de är. 

Enligt 8 § 2 mom. i diskrimineringslagen avses med diskriminering f6rutom 
direkt och indirekt diskriminering även vägran att göra rimliga anpassningar 
samt instruktioner eIler befallningar att diskriminera. 

Av förarbetena till diskrimineringslagen framgår att en myndighet när den fat
tar beslut om f6nnåner enligt prövning ska tillämpa bestämme1sema om f6r
bud mot diskriminering i den f6reslagna lagen (RP 19/2014 rd, s. 60). 

Enligt 3 § 2 mom. i 6 kap. om arbetssökandes frivilliga studier som stöds med 
arbetslöshetsf6nnån i lagen om offentlig arbetskrafts- och f6retagsservice 
tillämpas, om inte något annat f61jer av särskilda skäl, bestämme1sema i kapit
let på universitetsstudier f6r avläggande av lägre eller 
högre högskoleexamen endast när det är fråga om studier som arbetssökanden 
bedrivit tidigare och som bevisligen har avbrutits minst etl år tidigare. 

1 arbets- och näringsministeriets anvisning av den 26 maj 2014 om tillämp
ningen av lagen och f6rordningen om offentlig arbetskrafts- och f6retagsser
vice (TEM/S66/00.03.05.02/2014) anges som sådant särskilt skäl som avses i 6 
kap. 3 § att den arbetssökande har en tidigare yrkesinriktad examen och per
manent har varit på arbetsmarknaden i flera år, men att f6rändringar på arbets
marknaden har lett tilI att den arbetssökandes möjligheter att få ett arbete som 
motsvarar yrket har f6rsärnrats betydligt. Ett särskilt skäl kan också vara att 
den arbetssökande skulle kunna räkna tidigare studier till godo i universitets
studiema eller avlägga så kallad examensinriktad fortbildning. Utöver ovan
nämnda situationer kan det också finnas andra särskilda skäl som är lika vä
gande att stödja nya universitetsstudier, vilka arbets- och näringsbyrån kan be
akta när beslutet fattas. 

Bedömning av rimliga anpassningar 

Enligt 6 kap. 3 § 2 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och f6retagsservice 
kan nya universitetsstudier av särskilda skäl stödjas med arbetslöshetsf6nnån. 
Nämnden anser därf6r att varken lagen eIler arbets- och näringsministeriets 
tillämpningsanvisning f6r lagen hindrar att lagen tolkas på det sätt som sökan
den kräver. 

Diskrimineringslagen och de f6rbud mot diskriminering som ingår i den ge
nomf6r bestämmelsema om jämlikhet och diskrimineringsf6rbud i 6 § i grund
lagen, i intemationella avtal om mänskliga rättigheter som är bindande f6r Fin-
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Iand och i Europeiska unionens Iagstiftning samt det allmännas skyIdighet att 
se till att de grundIäggande fri- och rättighetema och de mänskliga rättigheter
na tillgodoses enIigt 22 § i grundlagen (GrUU 3112014 rd, s. 2). Det är därför 
motiverat att se kravet på likabehandIing av personer med funktionsnedsätt
ning som kIart vägande. 

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden konstaterar att det inte av 
 arbets- och näringsbyrås arbetskraftspolitiska utIåtande daterat 

23.1.2015, som var negativt för sökanden, eller av andra handlingar framgår 
att byrån vid prövningen av sökandens ärende skulle ha beaktat eller tillämpat 
myndigheters skyldighet att göra rimliga anpassningar enligt 15 § 1 mom. i 
diskrimineringsIagen. 

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden konstaterar också att den sökande 
inte har krävt arbetsIöshetsförmån för hela den tid som universitetsstudiema 
beräknas ta, utan för den maximitid på 24 månader som Iagen tillåter. Diskri
minerings- och jämställdhetsnämnden anser att sökandens begäran inte kan an
ses oskäIig. 

Enligt formuleringen i 15 § i diskrimineringsIagen förutsätts det inte att en per
son med funktionsnedsättning uttryckligen ska ha krävt en rimIig anpassning 
av en myndighet eller gjort någon annan insats för att myndighetens skyldighet 
ska uppstå. 

När man särskilt beaktar behovet av att med rimliga anpassningar från fall tilI 
falI svara på de behov som en person med funktionsnedsättning har och en 
myndighets skyldighet att toIka och tilIämpa myndighetens i 15 § 1 mom. i 
diskrimineringslagen föreskrivna skyIdighet att göra rimliga anpassningar på 
ett sätt som gynnar de grundläggande fri- och rättighetema och de mänskliga 
rättighetema i enlighet med 22 § i grundlagen, anser diskriminerings- och 
jämställdhetsnämnden att  arbets- och näringsbyrå förvägrade 
sökanden en rimlig anpassning i strid med diskrimineringsförbudet i 8 § 2 
mom. i diskrimineringslagen, när byrån 23.1.2015 gay arbetslöshetskassan ett 
arbetskraftspolitiskt utlåtande om att sökanden inte har rätt till arbetslöshets
förmån, eftersom hon hade studerat tilI speciallärare på heltid och till pedago
gie magister vid Abo Akademi. 

Mot bakgrund av det som anges ovan anser diskriminerings- och jämställd
hetsnämnden att  arbets- och näringsbyrå har försummat sin skyl
dighet att göra rimliga anpassningar enligt 15 § i diskrimineringslagen. 

Y rkanden i förvaltningsdomstolen 

 arbets- och näringsbyrå har yrkat att diskriminerings- och jäm
ställdhetsnämndens beslut upphävs. Arbets- och näringsbyrån har vidare yrkat 
att verkställigheten av beslutet förbjuds. 

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden saknar behörighet att besluta i 
ärendet. 1 sin ansökan har  ansett att hon blivit diskriminerad då hon 
inte har fått bedriva universitetsstudier så att studiema stöds med arbetslös
hetsförmån. Arbets- och näringsbyrån har 7.10.2014 avgjort 
om att stöda universitetsstudier med arbetslöshetsförmån. Då det gälIer att stö-
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da frivilliga studier med arbetslöshetsfårmån föreskrivs om detta i lagen om 
offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Nämnden har avvisat ansökan på 
grund av att den inte haft behörighet till den del som ansökan gällde Folkpen
sionsanstaltens och arbets- och näringsbyråns åtgärder före 1.1.2015. Nämn
den borde därför ha avvisat ansökan i dess helhet, eftersom det har fattats be
slut om stöd för frivilliga studier innan nämnden hade behörighet. 

Det arbetskraftspolitiska utlåtandet 23.1.2015 har endast gällt _ rätt till 
arbetslöshetsförmån som en potentiell arbetslös arbetssökande, inte stöd för 
högskolestudier med arbetslöshetsförmån. Det handlar således om två olika sa
ker. Ifall nämnden har upptäckt fel i beslutet om stöd för frivilliga studier kan 
nämnden inte ålägga arbets- och näringsbyrån att gottgöra detta i samband 
med ett ärende som gälIer utkomstskydd får arbetslösa. Nämnden har själv 
uppgett att den saknar behörighet att ta ställning tilI det tidigare beslutet. 
Nämndens beslut strider således mot principen om ändamålsbundenhet. 

Nämnden har ålagt arbets- och näringsbyrån att göra sådana ändamålsenliga 
och nödvändiga rimliga anpassningar sam avses i 15 § i diskrimineringslagen 
till det arbetskraftspolitiska utlåtandet 23.1.2015. Nämndens beslut kan tolkas 
så att arbets- och näringsbyrån blir tvungen att ge ett arbetskraftspolitiskt utlå
tande som står i strid med lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 

IfalI förvaltningsdomstolen i strid med ändringssökandens uppfattning skulle 
anse att nämnden har haft behörighet att ta stälIning tilI  ansökan ma
terielIt, anför arbets- och näringsbyrån följande: 

Enligt 6 kap. 2 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice har en 
arbetssökande som har fylIt 25 år och som studerar frivilIigt rätt tilI arbetslös
hetsförmåner enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa på de villkor som 
där anges, om 

1) arbets- och näringsbyrån har konstaterat att den arbetssökande har behov av 
utbildning och byrån gör den bedömningen att stödjande av frivilliga studier är 
det arbetskraftspolitiskt mest ändamålsenliga sättet att förbättra arbetssökan
dens yrkesfårdigheter och möjligheter att få arbete eller behålla sitt arbete, 
2) studiema på ett väsentligt sätt anses förbättra den arbetssökandes möjlighe
ter tilI sysselsättning på den öppna marknaden, 
3) det i en sysselsättningsplan eller en pIan som ersätter den har avtalats om 
studiema på det sätt som anges i 4 §, och 
4) övriga villkor som anges i detta kapitel uppfylIs. 

Enligt 6 kap. 3 § 2 mom. i nämnda lag fåreskrivs att om inte något annat följer 
av särskilda skäl, tilIämpas detta kapitel på universitetsstudier för avläggande 
av lägre eller högre högskoleexamen endast när det är fråga om studier som ar
betssökanden bedrivit tidigare och som bevisligen har avbrutits minst ett år ti
digare. 

En rimlig anpassning enligt diskrimineringslagen kunde i detta ärende möjli
gen vara att man ansåg att det fanns särskilda skäl enligt 6 kap. 3 § i lagen om 
offentlig arbetskrafts- och företagsservice för att stöda sådana universitetsstu-
dier som inte bedrivit tidigare. 
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Detta saknar dock betydelse, eftersom arbets- och näringsbyrån inte endast har 
ansett att det saknas särskiIda skäl for att stöda studier for en ny universitets
examen, utan även har ansett att de allmänna forutsättningama for att stöda fri
villiga studier enIigt 6 kap. 2 § i Iagen om offentlig arbetskrafts- och foretags
service saknas. När man beaktar 15 § 1 mom. i diskrimineringsIagen, vad som 
anforts om det i regeringens proposition samt sökandes likabehandling i for
hållande till andra arbetssökande som ansöker om stöd for frivilliga studier, 
skulIe det inte ha varit möjIigt att bevilja stöd eftersom de allmänna 
forutsättningama saknas. 

Arbets- och näringsbyrån har ansett att dess besIut inte är diskriminerande. 

Handläggning i förvaltningsdomstolen 

avgett bemötande med anIedning av yrkandet om 
att verkställigheten ska avbrytas. Hon har inte motsatt sig yrkandet. 

_ har konstaterat att enIigt arbets- och näringsbyrån så uppfyller inte 
de alImänna kraven. En utbiIdning är dock enda sättet for att 

kunna återgå till arbetsIivet. 1 hennes pIan hos arbets- och näringsbyrån finns 
det även antecknat att utbiIdning kan vara ett altemativ. Den handIäggare som 
_ taIade med var uppmuntrande och menade att det var helt klart att 
-.,kulle kunna studera med arbetslöshetsersättning. Arbets- och närings
byråns påstående om att utbiIdning inte har överenskommits och inte behövs är 
därfor felaktigt. Enligt arbets- och näringsbyrån gäller inte regeIn att högskole
studier ska ha varit avbrutna i ett år om man inlett studiema medan man for
värvsarbetar som i _ falI. 1 instruktionema fanns inga bestämme1ser om 
att man borde ha en viss mängd studiepoäng for att regeIn ska gälla. 

Eftersom arbets- och näringsbyrån hänvisar till det ursprungIiga besIutet har 
••• uttryckt en önskan om att forvaltningsdomstolen skulle ta ställning till 
om arbets- och näringsbyråns avgörande är feIaktigt på den punkten. 

Efter det forsta avgörandet meddeIade arbets- och näringsbyrån att _ 
skulIe Ia arbetslöshetsersättning om hon hade mindre än 5 studiepoäng per må
nad eftersom man då inte kunde anses vara heltidsstuderande. Arbets- och nä
ringsbyrån uppmanade_ att göra en ansökan eftersom hennes schema 
for våren innehöll for få kurser. Denna ansökan avsIogs i januari 2015 med 
samma motivering som tidigare: högskolestuderande kan inte få arbetsIöshets
ersättning. _ har yrkat att ifall forvaltningsdomstolen inte kan ta stälI
ning till det forsta beslutet från 7.10.2014, skulIe förvaItningsdomstolen be
handla beslutet frånjanuari 2015 och att _ kan anses vara deltidsstude
rande så länge som hon inte har mer än 5 studiepoäng per studiemånad. 

Det faktum att diskriminerings- och jämstälIdhetsnämnden inte konstituerades 
förrän 1.1.2015 borde inte påverka arbets- och näringsbyråns skyldighet att 
folja gälIande Iagstiftning. 

Förvaltningsdomstolen har med sitt interimistiska besIut 26.2.2016 nr 
16/0095/1 forbjudit verkstälIigheten av diskriminerings- ochjämställdhets-
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nämndens beslut. Förordnandet gäIler till dess att besvären angående huvudsa
ken har avgjorts genom laga kraft vunnet beslut eIler till dess att annorlunda 
forordnas. 

Diskriminerings- och Jämställdhetsnämnden har uppgett att den inte ger något 
utlåtande i saken, eftersom motiveringen i nämndens beslut är tillräcklig. 

_ har beretts tillfåIle att avge forklaring. Förklaring har inte avgetts. 

arbets- och näringsbyrå har avgett ett genmäle. 

Genmälet har sänts for kännedom till _ 

Förvaltningsdomstolen har berett arbets- och näringsbyrå tillfålle 
att avge fOrklaring om besvärsrätten. Arbets- och näringsbyrån har avgett fOr
klaring och bland annat hänvisat till att byrån har besvärsrätt som part. Diskri
minerings- och jämstäIldhetsbyråns beslut enligt 20 § 3 mom. i diskrimine
ringslagen riktar sig mot arbets- och näringsbyrån. 

_ har beretts tiIlfålle att avge forklaring. Förklaring har inte avgetts. 

Diskrimineringsombudsmannen har beretts tillfåIle att bli hörd enligt 27 § i 
diskrimineringslagen. Ombudsmannen har inte yttrat sig. 

Förvaltningsdomstolens avgörande 

1. Förvaltningsdomstolen avslår  arbets- och näringsbyrås invänd
ning om bristande behörighet hos diskriminerings- och jämställdhetsnämnden. 

2. Förvaltningsdomstolen ändrar punkt 2 och punkt 4 i det överklagade avgö
randets beslutsdel så att de lyder som foljer: 

2. Arbets- och näringsbyrån har försummat sin skyldighet att främja likabe
handling enligt 5 § 1 mom. i diskrimineringslagen då den inte har beaktat lag
stiftningen om rimliga anpassningar enligt 15 § i diskrimineringslagen vid 
handläggningen av ~rende. 

4. Arbets- och näringsbyrånföreläggs att ta ställning till rimliga anpassningar 
~ § i diskrimineringslagen vid en eventuell fortsatt handläggning av 
__ ärende. Med beaktande av lagstiftningen om diskriminering ska ar-
bets- och näringsbyrån överväga om funktionsnedsättning kan utgö-
ra ett skäl för att vidta positiva åtgärder eiler fatta positiva beslut. 

Motivering 

1. Överklagbarhet 

120 § 3 mom. i diskrimineringslagen foreskrivs att i andra ärenden än sådana 
som enligt 22 § omfattas av en arbetarskyddsmyndighets behörighet får diskri
minerings- och jämställdhetsnämnden forbjuda aktören i fråga att fortsätta e1-
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Ier upprepa diskrimineringen eller repressaliema eller förelägga aktören att 
inom en skäIig tid vidta åtgärder för att fullgöra sina skyIdigheter enIigt denna 
Iag. Nämnden f'ar förena sitt förbud eller föreIäggande med vite. 

FörvaltningsdomstoIen konstaterar att arbets- och näringsbyrån har haft rätt att 
överkIaga jämställdhets- och diskrimineringsnämndens besIut då byrån är att 
anse som part i ett ärende enIigt 20 § 3 mom. i diskrimeringsIagen. 

Invändningen om behärighet 

 arbets- och näringsbyrå har 7.10.2014 meddeIat 
_ att hennes studier inte stöds med arbetslöshetsförmån. ansö
kan till arbets- och näringsbyrå hade gällt arbetssökandes frivilli
ga studier som stöds med arbetslöshetsförmån (kapiteI6 i lagen om off~ 
arbetskrafts- och företagsservice). Av handlingama i målet framgår att __ 
därefter bett arbets- och näringsbyrån att ompröva beslutet. Hon har bIand an
nat åberopat sin invaliditetsprocent och begärt att hon kunde studera med ar
betslöshetsförmån.  arbetskrafts- och näringsbyrå har 23.1.2015 
givit ett arbetskraftspolitiskt utlåtande enligt 11 kap. 4 § 1 mom. i lagen om ut
komstskydd ['or arbetslösa. Enligt utlåtandet saknar sökanden rätt till arbetslös
hetsförmåner på grund av heltidsstudier från och med 1.9.2014.1 utlå1andet 
har hänvisats til12 kap. 10 § i lagen om utkomstskydd för arbetsIösa. Förvalt
ningsdomstoIen anser att _ har haft rätt att begära omprövning av beslu
tet om frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsformån. Diskriminerings
och jämställdhetsnämndens verksamhet har inIetts 1.1.2015 (lagen om diskri
merings- och jämställdhetsnämnden samt Iagen om införande av diskrimine
ringslagstiftningen). Även om handIingama delvis hänför sig till tiden före 
1.1.2015, har ärendet varit anhängigt under 2015. Diskriminerings- och jäm
stälIdhetsnämnden har haft behörighet att handIägga ett ärende som har varit 
anhängigt under 2015. 

2. Huvudsaken 

Tillämpade lagrum 

16 kap. 2 § i Iagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreskrivs att 
en arbetssökande som har fyllt 25 år och som studerar frivilligt har rätt till ar
betsIöshetsförmåner enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa på de villkor 
som där anges, om 
1) arbets- och näringsbyrån har konstaterat att den arbetssökande har behov av 
utbildning och byrån gör den bedömningen att stödjande av frivilliga studier är 
det arbetskraftspolitiskt mest ändamålsenliga sättet att förbättra arbetssökan
dens yrkesfårdigheter och möjligheter att få arbete eller behålla sitt arbete, 
2) studiema på ett väsentligt sätt anses förbättra den arbetssökandes möjlighe
ter till sysselsättning på den öppna marknaden, 
3) det i en sysselsättningsplan eller en pIan som ersätter den har avtalats om 
studiema på det sätt som anges i 4 §, och 
4) övriga villkor som anges i detta kapiteI uppfylls. 

16 kap. 3 § 2 mom. i ovannämnda Iag föreskrivs att om inte något annat följer 
av särskilda skäI, tillämpas detta kapitel på universitetsstudier för avläggande 
av Iägre eller högre högskoleexamen endast när det är fråga om studier som ar-
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betssökanden bedrivit tidigare och som bevisligen har avbrutits minst ett år ti
digare. 

Enligt 1 § i diskrimineringslagen är syftet med lagen att främja likabehandling 
och förebygga diskriminering samt att effektivisera rättssäkerheten för den 
som utsatls för diskriminering. 

Enligt 5 § 1 mom. i diskrimineringslagen ska myndighetema bedöma hur lika
behandling uppnås i deras verksamhet och vidta åtgärder som behövs för att 
främja likabehandling. De främjande åtgärdema ska vara effektiva, ändamåls
enliga och proportionerliga med beaktande av myndighetens verksamhetsmil
jö, resurser och övriga omständigheter. 

8 § i diskrimineringslagen innehåller ett allmänt förbud mot diskriminering. 1 2 
mom. föreskrivs att diskriminering som avses i denna lag är förutom direkt och 
indirekt diskriminering även trakasserier, vägran att göra rimliga anpassningar 
samt instruktioner eller befallningar att diskriminera. 

1 15 § i diskrimineringslagen föreskrivs om rimliga anpassningar för att likabe
handling för personer med funktionsnedsättning ska uppnås. Enligt 1 mom. 
ska myndigheter, utbildningsanordnare, arbetsgivare och de som tillhandahål
ler varor eller tjänster göra sådana ändamålsenliga och rimliga anpassningar 
som behövs i det enskilda fallet för att göra det möjligt för personer med funk
tionsnedsättning att på lika villkor som andra uträtta ärenden hos myndigheter 
och få utbildning och arbete samt varor och tjänster som tillhandahålls allmän
heten och att klara av sina arbetsuppgifter och avancera i arbetet. 

Enligt 15 § 2 mom. i diskrimineringslagen beaktas vid bedömningen av vilka 
anpassningar som är rimliga förutom behoven hos personer med funktionsned
sättning även den i 1 mom. avsedda aktörens storlek och ekonomiska stälIning, 
arten och omfattningen av aktörens verksamhet, de uppskattade kostnadema 
för anpassningama och stöd som kan fås för åtgärdema. 

Enligt 44 § 1 mom. 3 punkten i förvaltningslagen ska det av ett skriftligt beslut 
tydligt framgå en specificerad uppgift om vad en part är berättigad eIler för
pliktad till eIler hur ärendet annars har avgjorts. 

Bedömning 

Vid handläggningen av ärende har  ar-
bets- och näringsbyrå inte bedömt huruvida för-
utsätter rimliga anpassningar för likabehandling enligt 15 § i diskriminerings
lagen. Denna bedömning kan ha betydelse då man bedömer om det finns sär
skilda skäl enligt 6 kap. 3 § 2 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och före
tagsservice. Då _ har åberopat hög invaliditetsprocent till stöd för sin 
ansökan om arbetssökandes frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsför
mån anser förvaltningsdomstolen att arbets- och näringsbyrån borde ha tagit 
ställning tilI dylika rimliga anpassningar och att det finns skäl att förelägga by
rån att göra detta vid en eventuell fortsatt handläggning av_ ärende. 
Det framgår av den rättspraxis som refereras i det överklagade beslutet att rim
liga anpassningar även kan förutsätta ovanliga lösningar. 
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Enligt det överklagade beslutets motivering har diskriminerings- och 
jämställdhetsnämnden ansett att  arbets- och näringsbyrå förvägra
de sökanden en rimlig anpassning i strid med diskrimineringsförbudet i 8 § 2 
mom. i diskrimineringslagen, när byrån 23.1.2015 gay arbetslöshetskassan ett 
arbetskraftspolitiskt utlåtande om att sökanden inte har rätt till arbetslöshets
förmån, eftersom hon hade studerat till speciallärare på heltid och till pedago
gie magister vid Abo Akademi. Denna mo~an tolkas så att arbets- och 
näringsbyrån har förpliktats att godkänna __ funktionsnedsättning som 
ett i 6 kap. 3 § 2 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 
avsett särskilt skäl utifrån vilket hon ska beviljas möjlighet att studera vid uni
versitetet och samtidigt få arbetslöshetsf~amt att ge arbetslöshetskassan 
ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om att _ har rätt tilI arbetslöshetsför
mån under de då rådande förhållandena. Förvaltningsdomstolen anser att det 
inte har funnits fog för en sådan ståndpunkt då man beaktar att vid en eventuell 
ny handläggning av _ ärende även andra omständigheter kan beaktas 
vid arbets- och näringsbyråns helhetsbedömning. Det kan framkomma omstän
digheter som talar för eller mot _ ansökan. Ä ven om arbets- och nä
ringsbyrån inte har beaktat bestämmelsema i diskrimineringslagstiftningen 
finns det inte fog för att bestämma hurudant arbetskraftspolitiskt utlåtande ar
bets- och näringsbyrån ska avge. 

Förvaltningsdomstolen anser dock att beslutsdelen i diskriminerings- och jäm
ställdhetsnämndens avgörande i punktema 2 och 4 är oklar. Det framgår inte 
tydligt vad en part är berättigad eIler förpliktad till eIler hur ärendet annars har 
avgjorts på det sätt som föreskrivs i 44 § 1 mom. 3 punkten i förvaltningsla
gen. Förvaltningsdomstolen har därför ändrat på punktema med stöd av det 
som sagts ovan och för att det ska framgå vad arbets- och näringsbyrån är för
pliktad tilI. Med beaktande avatt saken blivit mångsidigt belyst under hand
läggningen i diskriminerings- och jämstäIldhetsnämnden samt i förvaltnings
domstolen är det inte nödvändigt att ytterligare särskilt förelägga arbets- och 
näringsbyrån att följa diskrimineringslagstiftningen. 

Verkställighet av det överklagade beslutet 

Verkställigheten av det överklagade beslutet har förbjudits genom förvalt
ningsdomstolens interimistiska beslut 26.2.2016 och förordnandet förblir i 
kraft tills förvaltningsdomstolens beslut vunnit laga kraft eIler högsta förvalt
ningsdomstolen bestämmer något annat. Förvaltningsdomstolen har ändrat på 
det överklagade beslutet. Arbets- och näringsbyråns preciserade skyldigheter 
gäIler efter att förvaltningsdomstolens avgörande vunnit laga kraft. 

TiIlämpade lagrum 

Diskrimineringslagen 1 §, 5 § 1 mom., 8 § 2 mom., 15 § och 20 § 3 mom. 
Lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 6 kap. 2 § och 3 § 
Förvaltningslagen 44 § 1 mom. 3 punkten 

Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomsto
len. 

Besvärsanvisning finns bifogad som bilaga HaKR (07.07). 
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