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A:n kaupungin hyvinvointipalvelujen palveluohjausyksikön sisäänkäynti oli ollut esteellinen,
koska sisäänpääsy edellytti suullista kommunikointia ovisummeriin. Vaikka hakija oli
painanut ovikelloa, häntä ei päästetty sisään toimistoon, koska hän ei ollut vammansa takia
pystynyt vastaamaan ovisummeriin suullisesti.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta totesi, että mikäli vammaisen henkilön julkisen
sosiaalipalvelun saaminen on estynyt puutteellisen saavutettavuuden vuoksi,
palveluntarjoajan menettelyä on pidettävä kiellettynä syrjintänä.

Hakija ei pelkästään nappia painamalla ilman suullista kommunikointia päässyt asioimaan
palveluohjausyksikön tiloihin ja nimenomaisesti hakijan vammaisuus oli rajoittanut hänen
mahdollisuuksiaan vastata ovisummeriin. A:n kaupungin hyvinvointipalvelut on vahvistanut
tilanteen menneen hakijan kuvaamalla tavalla. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta
katsoi, että saadun selvityksen perusteella kaikille asiakkaille näennäisesti yhdenvertainen
sisäänkäynti oli tosiasiassa johtanut hakijan asioinnin estymiseen ja näin ollen saattanut
hakijan muita epäedullisempaan asemaan hänen vammaisuutensa perusteella. Asiassa syntyi
olettama välillisestä syrjinnästä.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi, että kun vastaaja ei osoittanut, että hakijan
pelkkään ovikellon soittoon tai mahdolliseen videokuvaan olisi sisäänpääsyn mahdollistavalla
tavalla reagoitu, hakijan sisäänpääsyn oli katsottava estyneen nimenomaisesti hänen
puutteellisen suullisen reagointinsa vuoksi. Ottaen huomioon, että palveluohjausyksikön tiloja
oli käytetty nimenomaisesti vammaisten asiakkaiden vastaanottamiseen, esteellisyysasioihin
olisi tullut kiinnittää korostettua huomiota. A:n kaupunki ei kumonnut asiassa syntynyttä
syrjintäolettamaa.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi A:n kaupungin hyvinvointipalveluiden
syrjineen hakijaa hänen vammaisuutensa perusteella ja kielsi hyvinvointipalveluja uusimasta
hakijaan kohdistuvaa syrjintää.

(Lainvoimainen)



Asian tausta

Hakijalla on autismin kirjon häiriö, joka estää häntä kommunikoimasta suullisesti. Hakija ei
ole A:n kaupungin vammaispalvelujen palveluohjausyksikössä 12.9.2016 asioidessaan
pystynyt vastaamaan toimiston ala-aulan ovisummeriin suullisesti.

Hakija on kannellut eduskunnan oikeusasiamiehelle samasta asiointitilanteesta 23.9.2016.
Oikeusasiamies on 29.8.2017 antamassaan päätöksessä katsonut, että A:n kaupungin
hyvinvointipalvelut ei ollut varmistanut hakijalle tosiasiallisesti esteetöntä pääsyä
vammaispalvelun palveluohjausyksikköön. Hakija on vaatinut tapahtuman johdosta A:n
kaupungilta yhdenvertaisuuslain 23 §:n tarkoittamaa hyvitystä. Kaupunki on 29.9.2017
hylännyt hyvitysvaatimuksen eikä hyvinvointilautakunta ole oikaisuvaatimuksen johdosta
antamassaan päätöksessä 7.11.2017 muuttanut kaupungin päätöstä.

Hakijan vaatimukset

Hakija pyytää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaa toteamaan A:n kaupungin
hyvinvointipalvelujen syrjineen häntä hänen vammaisuutensa perusteella, kun
vammaispalvelujen palveluohjausyksikköön pääsy oli asiointitapahtuman 12.9.2016
yhteydessä ollut esteellinen.

Hakijan vaatimusten perusteet

Palveluohjausyksikön sisäänkäynti oli ollut esteellinen, koska sisäänpääsy edellytti
suullista kommunikointia ovisummeriin. Vaikka hakija oli painanut ovikelloa, häntä ei oltu
päästetty sisään toimistoon, koska hän ei ollut vammansa takia pystynyt vastaamaan
ovisummeriin suullisesti. Kysymys oli välillisestä syrjinnästä.

Toimistoon oli päässyt ainoastaan hissillä, eikä hissi ollut lähtenyt liikkeelle ennen kuin
asiakas oli ilmoittanut summeriin nimensä ja asiansa. Hissin seinään teipatusta
paperilapusta oli saanut sen käsityksen, että ovikellon painaminen riitti hissin
vapauttamiseen. Hissin oven vieressä olevan napin kohdalle oli teipattu teksti ’oven avaus’
ja hissin oveen paperi ’palveluohjausyksikkö 2 krs, päästäksesi palveluohjausyksikköön
soita ovikelloa’. Paperissa oli ollut nuoli, joka osoitti ovikelloa. Hakija oli painanut ovikelloa,
jolloin häneltä oli kysytty hänen asiaansa ja hetkeä myöhemmin kysymys oli toistettu.
Tämän jälkeen, koska hakija ei ollut vastannut suullisesti, summeriin puhunut henkilö oli
katkaissut yhteyden eikä hakijalle oltu avattu hissin ovea. Hakija ei näin ollen ollut lainkaan
päässyt asioimaan palveluohjausyksikköön.

Kysymyksessä ei ollut yksittäistapaus, vaan jo vuosia jatkunut käytäntö kaupungin
hyvinvointipalveluissa. Hissin ovella ei ollut ollut mainintaa vaihtoehtoisista
kommunikaatiomenetelmistä. Hakijalta itseltään ei voitu edellyttää tiloihin päästääkseen
erityisiä toimia, kuten esimerkiksi napin uudelleenpainamista eikä myöskään
vaihtoehtoisten kommunikaatiotapojen, kuten viittomakielen opettelua. Asiointi ei ollut
esteetöntä, jos johonkin vammaisryhmään kuuluvat asiakkaat pääsivät sisään vain
etukäteisen yhteydenoton turvin. Asiassa oli kysymys nimenomaisesti fyysisestä pääsystä
palveluohjausyksikköön, ei esimerkiksi postin jättämisestä.



Vastaajan vastaus

A:n kaupungin hyvinvointipalvelut ei ollut syrjinyt hakijaa.

Vastaajan vastauksen perusteet

Hakijan asioinnin estymisessä 12.9.2016 oli ollut kysymys yksittäisestä, valitettavasta ja
inhimillisestä virheellisestä toiminnasta johtuneesta tapahtumasta, eikä tapauksessa oltu
tietoisesti toimittu yhdenvertaisuuslain säännösten vastaisesti.

Vastaaja on vastauksenaan viitannut eduskunnan oikeusasiamiehelle aikaisemmin
antamiinsa selvityksiin ja lausuntoihin sekä kaupungin lakimiehen ja
hyvinvointilautakunnan hyvitysasiassa antamissa päätöksissä esitettyihin perusteluihin.

Vastaajan mukaan tapahtuma oli edennyt hakijan esittämällä tavalla. Kaupunki ei hakijan
esittämän videotallenteen perusteella pysty luotettavasti arvioimaan, onko
palveluohjausyksikön työntekijä toiminut tilanteessa oikein suhteessa toimintaohjeeseen,
jonka mukaan toimistolle tuleva henkilö voi muutoinkin kuin puheella ilmaista itseään.
Hakijan esittämältä videotallenteelta ilmenee, että hakija on painanut hissin kutsunappia,
mutta ei ole työntekijän vastatessa muutoin osoittanut aktiivisesti, että haluaa sisään.

Vastaajan mukaan toimistotiloihin pääsee sekä hissillä että portaita pitkin. Alaovella
painetaan ovikelloa ja toimistosihteeri ottaa tulijaan puhe- ja näköyhteyden ja varmistaa
näin tulijan. Puhevammaisen asiakkaan ei tarvitse sanoa mitään, vaan toimistosihteeri
vapauttaa hissin pelkän näköyhteyden saatuaan. Tulija voi käyttää vaihtoehtoisia
kommunikaatiomenetelmiä, joita ovat muun muassa viittomakieli, erilaiset tekniset
kommunikoinnin apuvälineet, kirjoittamalla asiointi tai tulkin tai muun avustajan
käyttäminen. Vaihtoehtoisten kommunikointimenetelmien käytön mahdollisuudesta on
tapahtuman jälkeen lisätty tilaan ohjeistus. Asiakkaille riittää vaihtoehtoisista
kommunikaatiomenetelmistä toteamus, eikä käsitettä siksi ole ohjeistuksessa enempää
avattu.

A:n hyvinvointipalveluiden erityisryhmien palveluohjauksen toimitilat sijaitsevat
toimistorakennuksen 2. ja 3. kerroksessa ja samassa rakennuksessa sijaitsee myös muita
A:n kaupungin sosiaalitoimen toimistotiloja. Samoissa toimitiloissa sijaitsevat sekä
viranhaltijoiden työskentely- ja sosiaalitilat, että asiakasvastaanottotilat. Asiakas- ja
työturvallisuussyistä toimitilat on ollut tarvetta pitää lukittuina. Asiakkailla on tiedossaan
toimiston ja oman työntekijänsä yhteystiedot ja kirjallista materiaalia varten
ulkosisäänkäynnin kohdalla on lukittu postilaatikko.

Hyvinvointipalvelut on tapahtuman jälkeen tarkentanut sisääntuloa koskevaa ohjeistusta ja
kiinnittänyt erityistä huomiota asiakasohjeistuksiin sekä palveluohjauksen työntekijöiden
toimintakäytäntöihin. Kaikille asiakkaille on turvattu asiointi tiloissa.

Esittelijän esitys

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoo A:n kaupungin hyvinvointipalvelujen
välillisesti syrjineen hakijaa hänen vammaisuutensa perusteella ja kieltää
hyvinvointipalveluja uusimasta hakijaan kohdistuvaa syrjintää.



Perustelut

Sovellettavat säännökset

Suomen perustuslain (731/1999) 6 §:n 1 momentin mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia
lain edessä. Pykälän 2 momentin mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta
asettaa eri asemaan muun muassa vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn
perusteella. Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja
ihmisoikeuksien toteutuminen.

Yhdenvertaisuuslakia (1325/2014) sovelletaan sen 2 §:n 1 momentin mukaan julkisessa ja
yksityisessä toiminnassa.

Yhdenvertaisuuslain 8 §:n 1 momentin mukaan ketään ei saa syrjiä muun muassa
vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Välittömänä syrjintänä pidetään yhdenvertaisuuslain 10 §:n mukaan sitä, jos jotakuta
kohdellaan henkilöön liittyvän syyn perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta on
kohdeltu, kohdellaan tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa. Syrjintä on
yhdenvertaisuuslain 13 §:n mukaan välillistä, jos näennäisesti yhdenvertainen sääntö,
peruste tai käytäntö saattaa jonkun muita epäedullisempaan asemaan henkilöön liittyvän
syyn perusteella, paitsi jos säännöllä, perusteella tai käytännöllä on hyväksyttävä tavoite ja
tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia.

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 30 §:n 4 momentin mukaan asiakkaiden käytössä olevien
sosiaalipalvelujen toimitilojen on tuettava asiakkaiden sosiaalista vuorovaikutusta.
Toimitilojen suunnittelussa ja käytössä on huomioitava asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja
edellytykset, esteettömyys ja yksityisyyden suoja.

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen (27/2016, CRPD, jälj.
vammaisyleissopimus) 5 artiklan 2 kohdan mukaan sopimuspuolet kieltävät kaiken
syrjinnän vammaisuuden perusteella ja takaavat vammaisille henkilöille yhdenvertaisen ja
tehokkaan oikeussuojan syrjintää vastaan syrjintäperusteesta riippumatta.

Vammaisyleissopimuksen yleisperiaatteista säätävän 3 artiklan mukaan yleissopimuksen
periaatteena on muun muassa esteettömyys ja saavutettavuus, joista säädetään
sopimuksen 9 artiklassa. 9 artiklan 1 kohdan mukaan vammaisille henkilöille on
varmistettava muiden kanssa yhdenvertainen pääsy fyysiseen ympäristöön, kuten yleisölle
avoimiin tai tarjottaviin palveluihin. Näitä toimia, joihin sisältyy saavutettavuuden esteiden
tunnistaminen ja poistaminen, sovelletaan muun muassa rakennuksiin ja muihin sisä- ja
ulkotiloihin terveydenhuoltoyksiköt mukaan lukien. Artiklan 2 d kohdan mukaan
sopimuspuolet toteuttavat asianmukaiset toimet, joilla tuotetaan yleisölle avoimien
rakennusten ja muiden tilojen opastetekstit pistekirjoituksella sekä helposti luettavassa ja
ymmärrettävässä muodossa.

Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen hyväksymistä koskevan
hallituksen esityksen mukaan sopimuksen 9 artiklan mukainen esteettömyyttä ja
saavutettavuutta koskeva velvoite on yksi yleissopimuksen keskeisimmistä läpileikkaavista
teemoista. Sopimuspuolilla on tässä aktiivinen toimintavelvoite. (HE 284/2014 vp, s. 31)



Vammaisyleissopimuksen toteutumista valvovan komitean mukaan sopimuksen
tarkoittama saavutettavuus liittyy ihmisryhmiin, kun taas kohtuulliset mukautukset liittyvät
yksilöihin. Velvollisuus turvata saavutettavuus on olemassa jo ennen kuin yksilö pyytää
päästä johonkin paikkaan tai käyttää jotakin palvelua. Komitean mukaan sopimuksen 5
artiklan 2 kohdan mukainen syrjintäkielto velvoittaa sopimusvaltiot selkeästi
määrittelemään kielletyksi syrjinnäksi muun muassa avoimien palvelujen pariin
pääsemisen epäämisen. (Committee on the Rights of Persons with Disabilities, General
Comment No. 2 (2014), kpl:t 25 ja 29)

Esteettömyyttä koskevista vaatimuksista sekä yleis- ja pysyväisluonteisista
esteettömyystoimenpiteistä ei säädetä yhdenvertaisuuslaissa, vaan muualla
lainsäädännössä. Rakennetun ympäristön ja rakentamisen esteettömyys perustuu
maankäyttö- ja rakennuslainsäädännössä asetetuille tavoitteille. (HE 19/2014 vp, s. 37 ja
79 sekä HE 284/2014 vp, s. 32)

Kysymyksenasettelu

Asiassa on ensinnäkin arvioitava, syntyykö hakijan vaatimusten perusteella olettama
syrjinnästä. Mikäli syrjintäolettaman katsotaan syntyneen, on arvioitava, onko vastaaja
esittänyt syrjintäolettaman kumoavaa selvitystä.

Asian arviointi

Syrjintäolettaman syntyminen

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 syrjintäolettama syntyy, jos vireillepanijan
esittämien tai muiden asiaa käsiteltäessä esiin tulleiden seikkojen perusteella voidaan
olettaa syrjinnän tai vastatoimien kieltoa rikotun. Ensisijaisesti vireillepanijan on esitettävä
sellaista näyttöä tapahtumien kulusta tai muusta tosiseikastosta, jonka perusteella asiaa
objektiivisesti arvioiden voidaan olettaa syrjinnän tai vastatoimien kieltoa rikotun. Pelkkä
väite tai epäily syrjinnän tai vastatoimien kiellon rikkomisesta ei riittäisi olettaman
syntymiseen. (HE 19/2014 vp, s. 93)

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta toteaa ensinnäkin, että se arvioi hakijan
yksittäisen asiointilanteen osalta esittämää syrjintäväitettä yksinomaan
yhdenvertaisuussääntelyn esteettömyyttä ja saavutettavuutta koskevien vaatimusten
perusteella eikä ota kantaa A:n kaupungin palveluohjausyksikön toimistotilojen lukittuna
pitämiseen tai muuhun yleiseen tarkoituksenmukaisuuteen, eikä muusta lainsäädännöstä
ilmenevien esteettömyyssäännösten soveltamiseen.

Kuten vammaisyleissopimuksesta ilmenee, julkisten palvelujen tarjoajien on varmistuttava
siitä, että esimerkiksi terveydenhuoltopalvelut ovat kaikille saavutettavia. Saavutettavuus
on taattava jo ennen kuin henkilö pyytää päästää palvelujen pariin. Yhdenvertaisuus- ja



tasa-arvolautakunta toteaa, että mikäli vammaisen henkilön julkisen sosiaalipalvelun
saaminen on estynyt puutteellisen saavutettavuuden vuoksi, palveluntarjoajan menettelyä
on pidettävä kiellettynä syrjintänä.

Hakemuksen mukaan hakija ei ole pelkästään nappia painamalla ilman suullista
kommunikointia päässyt asioimaan palveluohjausyksikön tiloihin ja nimenomaisesti hakijan
vammaisuus on rajoittanut hänen mahdollisuuksiaan vastata ovisummeriin. A:n kaupungin
hyvinvointipalvelut on vahvistanut tilanteen menneen hakijan kuvaamalla tavalla.
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoo, että saadun selvityksen perusteella
kaikille asiakkaille näennäisesti yhdenvertainen sisäänkäynti on tosiasiassa johtanut
hakijan asioinnin estymiseen ja näin ollen saattanut hakijan muita epäedullisempaan
asemaan hänen vammaisuutensa perusteella. Asiassa syntyy olettama välillisestä
syrjinnästä.

Syrjintäolettaman kumoaminen

Vastaajan on syrjintäolettaman kumotakseen osoitettava, ettei syrjinnän kieltoa ole rikottu.

Vastaaja on kiistänyt syrjineensä hakijaa, mutta on kertonut tapahtumien edenneen
hakijan kuvaamalla tavalla ja todennut, ettei toimistosihteerin menettelyn asianmukaisuutta
yksittäisessä tapauksessa ole mahdollista tarkistaa. Vastaajan mukaan
normaalitapauksessa ovikellon painamisen jälkeen toimistosihteeri vapauttaa hissin myös
pelkän näköyhteyden asiakkaaseen saatuaan. Toisaalta hyvinvointipalvelujen perustelujen
mukaan hakija ei ollut työntekijän vastatessa muutoin osoittanut aktiivisesti, että haluaa
sisään. Vastaajan mukaan asiakkailla on tiedossaan muun muassa toimiston ja oman
työntekijänsä yhteystiedot ja mahdollisuus käyttää vaihtoehtoisia
kommunikaatiomenetelmiä.

Hakija ei ole kysymyksessä olevassa tilanteessa päässyt asioimaan
palveluohjausyksikköön eikä vastaaja ole kiistänyt hakijan jääneen ulkopuolelle
nimenomaisesti puutteellisen suullisen kommunikoinnin vuoksi. Asiassa on sekä hakijan
että vastaajan esittämillä perusteilla selvitetty, että hakijan asiointitilanteessa
palveluohjausyksikköön sisäänpääsystä pelkän näköyhteyden tai vaihtoehtoisten
kommunikaatiomenetelmien avulla ei oltu selkeästi ohjeistettu. Yhdenvertaisuus- ja tasa-
arvolautakunta katsoo, että vastaajan menettelylleen eri vaiheissa antamat perustelut ovat
keskenään ristiriitaisia. Toisaalta vastaaja toteaa pelkän videoyhteyden riittävän
sisäänpääsyyn ja toisaalta vetoaa hakijan puutteelliseen aktiiviseen omaan toimintaan.
Lisäksi vastaaja viittaa vaihtoehtoisiin kommunikaatiomenetelmiin hyvin yleisellä tasolla,
eikä esitä selvitystä siitä, millaisella menetelmällä hakija olisi hänen vammansa huomioon
ottaen voinut päästä sisään toimistoon. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta toteaa,
että julkisen palvelun pariin pääseminen ei voi edellyttää vammaiselta henkilöltä muiden
henkilöiden asioinnista poikkeavia aktiivisia omia toimenpiteitä. Julkinen palvelu ei ole
vammaiselle henkilölle saavutettava ja esteetön, mikäli hänen tarvitsee asioidakseen ja
tiloihin sisään päästäkseen muista asiakkaista poiketen tehdä ennakkoilmoitus
saapumisestaan tai turvautua vaihtoehtoisena kommunikaatiomenetelmänä esimerkiksi
avustajan tai tulkin käyttöön.

Edellä selostetuilla perusteilla yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoo, että kun
vastaaja ei ole osoittanut, että hakijan pelkkään ovikellon soittoon tai mahdolliseen
videokuvaan olisi sisäänpääsyn mahdollistavalla tavalla reagoitu, hakijan sisäänpääsyn on



katsottava estyneen nimenomaisesti hänen puutteellisen suullisen reagointinsa vuoksi.
Ottaen huomioon, että palveluohjausyksikön tiloja on käytetty nimenomaisesti vammaisten
asiakkaiden vastaanottamiseen, esteellisyysasioihin olisi tullut kiinnittää korostettua
huomiota. A:n kaupunki ei ole kumonnut asiassa syntynyttä syrjintäolettamaa.

A:n kaupungin hyvinvointipalvelut on ilmoittanut tapauksen jälkeen tarkentaneensa
sisääntuloa koskevaa ohjeistusta ja kiinnittäneensä erityistä huomiota palveluohjauksen
työntekijöiden toimintakäytäntöihin. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta pitää
vastaajan esittämiä kehittämistoimenpiteitä asianmukaisina.

Johtopäätös

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoo A:n kaupungin hyvinvointipalveluiden
syrjineen hakijaa hänen vammaisuutensa perusteella ja kieltää hyvinvointipalveluja
uusimasta hakijaan kohdistuvaa syrjintää.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätös

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta päätti hyväksyä esittelijän esityksen.

Lainkohdat

Suomen perustuslaki (731/1999) 6 § 2 momentti ja 22 §
Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) 8 § 1 momentti, 10 §, 13 § ja 28 §
Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 30 § 4 momentti
YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (SopS 26-27/2016) 2 artikla, 5
artikla 2 ja 3 kohdat, 9 artikla 1 ja 2 kohdat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakuohjaus liitteenä.

Asian ovat päättäneet Outi Anttila, Merja Heikkonen, Riitta-Maija Jouttimäki, Juha
Lavapuro ja Liisa Nieminen. Asian esittelijä Maria Peltoniemi.


