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Hakija ei vammansa takia pysty suullisesti asioimaan tilanteessa, jossa on läsnä useampia
henkilöitä. Kaupungin hyvinvointipalvelut oli tästä huolimatta ilmoittanut hakijalle, että
lomakkeentäyttöön liittyvä neuvontatilanne toteutetaan siten, että paikalla on hakijan lisäksi
kaksi sosiaalityöntekijää. Hakija ei ollut tilanteeseen osallistuneiden sosiaalityöntekijöiden
määrän vuoksi lopulta lainkaan saanut kysymyksessä olevaa hänelle sosiaalihuoltolain
mukaan kuuluvaa neuvontaa.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta totesi, että hakijan kohdalla yksittäisessä
lomakkeentäyttöön liittyvässä neuvontatilanteessa hakijalle tarpeellinen mukautus olisi ollut
se, että tilanteeseen olisi osallistunut hakijan lisäksi vain yksi sosiaalityöntekijä.

Lautakunta katsoi, että tällainen mukautus olisi esimerkiksi mukautuksen kustannukset
huomioon ottaen ollut yhdenvertaisuuslain tarkoittamalla tavalla myös kohtuullinen.
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi hakijan esittäneen asiassa sellaista selvitystä,
että syrjintäolettama kiellettynä syrjintänä pidettävän kohtuullisten mukautusten epäämisen
osalta syntyi.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi, että vastaaja ei esittänyt mitään yksilöityjä
ja konkreettisia perusteita sille, miksi yksittäistä lomakkeentäyttötilannetta ei voitu toteuttaa
tavalla, jolla hakija olisi vammastaan huolimatta pystynyt asioimaan. Vastaaja ei perustellut,
miksi käytetystä työparimenetelmästä ei ollut tehtävissä kohtuullisena mukautuksena
pidettävää poikkeusta hakijan lomakkeentäyttötilanteessa.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi, ettei A:n kaupunki ollut kumonnut
selvityksen perusteella syntynyttä syrjintäolettamaa.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi A:n kaupungin evänneen hakijalta hänen
tarvitsemansa kohtuulliset mukautukset ja siten syrjineen häntä hänen vammaisuutensa
perusteella.

(Lainvoimainen)



Asian tausta

Hakijalla on autismin kirjon häiriö, jonka keskeisin haitta on sosiaalisen vuorovaikutuksen
vaikeus. Hakija on saanut A:n kaupungissa vammaispalvelulakiin perustuvia palveluja.
Hakija on ollut muuttamassa A:n kaupungista kaupunkiin B ja tarvinnut A:n kaupungin
vammaissosiaalityöntekijän ohjausta ja neuvontaa kaupunki B:n
vammaispalveluhakemuslomakkeen täyttämiseksi.

Hakijan vastuusosiaalityöntekijäksi on A:n kaupungin hyvinvointipalveluissa vaihtunut
1.3.2017 lukien palveluesimies C ja tämän työparina on samasta ajankohdasta lukien
toiminut vs. sosiaalityöntekijä D.

Hakija on 28.8.2017 tiedustellut D:ltä, voiko hän saada ohjausta ja neuvontaa
vammaispalveluhakemuksen täyttämisessä siten, että tilaisuudessa on hänen lisäkseen
läsnä vain yksi sosiaalityöntekijä. D on ilmoittanut hakijalle, että tilanteessa on
sosiaalityöntekijän lisäksi läsnä palveluesimies.

Hakija on kannellut eduskunnan oikeusasiamiehelle samasta asiasta. Oikeusasiamies on
6.9.2017 antamassaan vastauksessa todennut, että oikeusasiamies ei voi ottaa kantaa
A:n kaupungin hyvinvointipalvelujen sosiaalityöntekijöiden työjärjestelyihin eikä päättää
siitä, miten kunta palvelujaan järjestää ja kuka kulloinkin osoitetaan vammaisen henkilön
sosiaalityöntekijäksi. Oikeusasiamies on katsonut, että asiassa ei ollut aihetta epäillä
viranomaisen lainvastaista menettelyä.

Hakija on lisäksi tehnyt A:n kaupungin hyvinvointipalveluiden toiminnasta tähän asiaan
liittymättömiä lukuisia kanteluja eri viranomaisille, kuten aluehallintovirastolle ja
eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Hakijan vaatimukset

Hakija pyytää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaa toteamaan, että sosiaalityöntekijä
D on yhdenvertaisuuslain vastaisesti hylännyt hänen pyytämänsä kohtuulliset
mukautukset.

Hakija pyytää vastaselityksessään 12.11.2017 yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaa
toteamaan lisäksi, että kaupungin menettelyssä on kysymys myös välittömästä syrjinnästä,
kielletyistä vastatoimista ja häirinnästä.

Hakijan vaatimusten perusteet

Hakija ei vammansa takia pysty asioimaan tilanteessa, jossa on läsnä kaksi tai useampia
työntekijöitä, koska suuremman väkimäärän johdosta hän ei pysty puhumaan, eikä näin
olleen asioimaan suullisesti. Hakija voi vammastaan huolimatta asioida silloin, kun paikalla
on vain yksi sosiaalityöntekijä. Hakija on kohtuullisena mukautuksena pyytänyt, että



lomakkeentäyttötilanteeseen osallistuu vain yksi sosiaalityöntekijä. Kohtuullisesta
mukautuksesta ei olisi aiheutunut kustannuksia, vaan niitä olisi pikemminkin säästynyt.

Asiassa on kysymys yhdenvertaisesta sosiaalipalveluiden pariin pääsemisestä. A:n
kaupungin hakijan kohdalla käyttämä työparijärjestelmään perustuva työskentelymalli on
kokonaan estänyt hakijan asioimisen viranomaisessa eikä asiakkaan edun mukaista ole,
että sosiaalihuollon palvelu jää kokonaan saamatta. Vastaajan hakijalle osoittamat muut
keinot, esimerkiksi yhdistyksen tarjoaman sosiaalineuvojan käyttäminen, eivät täytä
vastaajan viranomaisvelvoitetta. Lisäksi viranomaisella on velvollisuus järjestää
asiakaspalvelunsa siten, että hakijan asiointi on mahdollista myös ilman omaa avustajaa.

Lomakkeentäyttöön liittyvä neuvontatilanne ei edellytä kahden työntekijän läsnäoloa ja
neuvonta ja ohjaus olisi voitu hoitaa lainmukaisesti myös vain yhden työntekijän voimin.
Neuvontatilanteessa kertyneet tiedot olisivat olleet jälkikäteen toimitettavissa yhdeltä
työntekijältä työparille. Hakija on ollut vammaispalvelun erityisen tuen asiakas vuodesta
2009 lukien ja silti hänellä on vuoteen 2017 saakka ollut nimettynä vain yksi
sosiaalityöntekijä. Kaikki tapaamiset on aikaisemmin hoidettu vain yhden
sosiaalityöntekijän voimin. Sosiaalityöntekijä D on sekä ennen että jälkeen
työparimuutoksen pystynyt yksin asioimaan hakijan kanssa puhelimitse sekä tekemään
häntä koskevia päätöksiä. Työparia on tarvittu ainoastaan silloin, kun hakija on täytynyt
tavata. Hakijan mukaan palveluesimies ei ole läsnä muidenkaan henkilöiden
asiointitilanteissa.

Vastaaja on esittänyt yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle kohtuullisten
mukautusten epäämiselle hyvin vaihtelevia ja yksilöimättömiä selityksiä ja muuttanut
työparityöskentelyn perusteista kertomaansa eri vaiheissa. Vastaaja on vedonnut muun
muassa asiakkaan oikeusturvaan ja työntekijöiden työsuojelulliseen näkökulmaan, mutta
ei ole selventänyt, mitä sen väittämät työsuojelulliset näkökulmat tai hakijan oikeusturvan
kannalta merkitykselliset seikat ovat ja miten yhden työntekijän käyttö estäisi oikeusturvan
toteutumisen lomakkeentäyttötilanteessa.

Hakijan tekemillä aikaisemmilla kanteluilla ei ole asian arvioinnissa merkitystä, koska
oikeussuojakeinojen käyttö ei voi olla hyväksyttävä peruste syrjinnälle. Mikäli erilaista
kohtelua perustellaan lukuisilla kanteluilla, syrjintäperusteena on muu henkilöön liittyvä syy
ja vastaajan voidaan katsoa käyttäneen hakijaa kohtaan kiellettyjä vastatoimia.

Asiassa on kysymys vastaajan hakijaan kohdistamasta häirinnästä, koska hakijaa
kohdellaan vammaispalveluissa epäluuloisesti ja luodaan stigmaa, jolla huono kohtelu
oikeutetaan. Minkäänlaista hakijan häiritsevään käytökseen liittyvää väitettä ei ole
vammaispalveluasiakasvuosien aikana koskaan aikaisemmin esitetty. Hakija ei ole
koskaan käyttäytynyt epäasiallisesti tai uhkaavasti avustajiaan kohtaan.

Vastaajan vastaus



A:n kaupungin hyvinvointipalvelut on pyrkinyt parhaalla mahdollisella tavalla järjestämään
hakijan tarpeen mukaiset palvelut ja kohtaamaan hänet asiakkaana ilman syrjintää tai
häirintää, eikä vastaaja ole käyttänyt asiakasta kohtaan kiellettyjä vastatoimia. Hakijan
pyyntöön saada henkilökohtainen asiointiaika on vastattu ja tapaaminen on järjestetty.
Hakijalle on annettu riittävä ohjaus ja neuvonta vammaispalvelulain mukaisen
hakemuksen täyttämisestä sähköisesti tai yhdistyksen sosiaalineuvojan tuella.

Vastaajan vastauksen perusteet

Hakijan hakema mukautus lomakkeen täyttämisestä vain yhden sosiaalityöntekijän
avustuksella on hylätty, koska sosiaalityöntekijöiden tekemän ammatillisen arvioinnin
perusteella on katsottu, ettei asiakkaan palvelutarpeeseen pystytä vastaamaan ilman
työparityöskentelyä. Kyseessä ovat olleet sekä asiakkaan että viranhaltijan oikeusturvan
takaaminen ja viranhaltijoiden psyykkiseen työsuojeluun liittyvät tekijät. A:n kaupungin
erityisryhmien palveluohjauksessa on pyritty huomioimaan hakijan erityistarpeet ja
esittämät toiveet, mutta asiakas ei voi itse määrittää omaa työntekijäänsä, koska tältä osin
asiassa on kysymys työnjohdollisesta ratkaisusta.

A:n kaupungin hyvinvointipalveluiden työntekijät eivät ole estäneet tai pyrkineet estämään
hakijan oikeussuojakeinojen käyttöä. Hakijalle on tarjottu useita aikoja tulla asioimaan
vammaispalveluhakemuksen laatimiseksi, mutta hakija ei ole saapunut tapaamisiin.
Asiakkaalla on lisäksi ollut mahdollisuus ottaa asiamies tapaamisiin. Sosiaalityöntekijä D:n
viestissä hakijalle on ohjeistettu yhdistyksen sosiaalineuvojan palvelujen käyttöä siltä
varalta, että hakija haluaa täyttää vammaispalveluhakemuksensa muilla tavoilla kuin
hänelle nimettyjen sosiaalityöntekijöiden kanssa. A:n kaupunki on tukenut hakijan
diagnoosin aiheuttaman toimintarajoitteen takia hänen kommunikointiaan ja toimintaansa
vammaispalvelulain mukaisella henkilökohtaisen avun ostopalvelulla, tietokoneella
oheislaitteineen sekä kuljetuspalvelulla.

A:n kaupungin sosiaalipalveluissa työparityöskentely on yleisesti käytetty
työskentelymuoto ja sen tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Hakijan tilanteessa työpari on
nimetty, jotta hakijan erityistarpeet voidaan ottaa huomioon ja viranomainen pystyy
suorittamaan tehtävänsä tuloksellisesti. Sosiaalihuollon viranomaisen on huolehdittava
siitä, että käytettävissä on henkilön yksilöllisiin tarpeisiin nähden riittävästi asiantuntemusta
ja osaamista. Hakijan asiakkuuden hoitamisen on monen perusteen vuoksi arvioitu
edellyttävän työparityöskentelyä. Työparimalliin siirtymisestä johtuen D ei tee enää
itsenäisiä päätöksiä, vaan valmistelee asiat vastuusosiaalityöntekijä C:lle. Hakija ei ollut
27.2.2017 saapunut tapaamiseen, johon hänet oli kutsuttu. Tapaamisessa oli ollut
kysymys työparimalliin siirtymisestä ja tästä informoiva muistio oli lähetetty hakijalle
2.3.2017.

Sosiaalityöntekijä D on suorittanut hakijan asiakkuuden alkuvaiheessa vasta sosiaalityön
opintoja ja hakija on tämän vuoksi kyseenalaistanut D:n kelpoisuuden toimia
vastuusosiaalityöntekijänä hänen asioissaan. Tämä huomautus on osaltaan vaikuttanut



siihen, että hakijan vastuusosiaalityöntekijäksi on vaihdettu C ja hänen työparinaan on
jatkanut D. Lisäksi hakija on tehnyt A:n kaupungin sosiaalipalveluista lukuisia kanteluita,
valituksia ja muistutuksia eri tahoille. Hakijan vaatimukset ovat kohdistuneet laaja-alaisesti
A:n kaupungin hyvinvointipalvelujen organisaation sisällä eri toimijoihin ja yksityisiin
palveluntuottajiin. Hakijan tekemissä yhteydenotoissa on ollut myös epäasiallista sisältöä.
Hakijan asiakkuuden hoitamisessa työntekijät ovat kohdanneet työturvallisuuslain 28 §:n
mukaista häirintää, joka on ilmennyt epäasiallisena kohteluna. Myös hakijan
henkilökohtaisen avun palveluntuottajat ovat ilmoittaneet hakijan epäasiallisesta ja
uhkaavasta käytöksestä avustajia kohtaan. Hakijan tekemien lukuisten
epäkohtailmoitusten, muistutusten ja kantelujen suuren lukumäärän vuoksi hänen
asioidensa hoitamiseksi on järjestetty työparijärjestely, jotta hakijan vaatimuksiin pystytään
vastaamaan määräajassa ja jotta asiakkaan valitusprosessien tuomaa kuormitusta
voidaan tasata myös työsuojelullisesta näkökulmasta.

Asiassa ei ole aihetta arvioida työparijärjestelyn käyttöä toisin kuin eduskunnan
oikeusasiamies, joka on vastauksessaan 6.9.2017 katsonut, että työparin käyttäminen on
ollut yleisesti perusteltua.

Esittelijän esitys

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoo A:n kaupungin hyvinvointipalvelujen
evänneen hakijalta hänen tarvitsemansa kohtuulliset mukautukset ja siten syrjineen häntä
hänen vammaisuutensa perusteella. Lautakunta kieltää A:n kaupungin hyvinvointipalveluja
uusimasta tai jatkamasta hakijaan kohdistuvaa syrjintää.

Perustelut

Sovellettavat säännökset

Syrjinnän kielto

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. Pykälän 2 momentin mukaan
välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi laissa tarkoitettua syrjintää on muun muassa
häirintä ja kohtuullisten mukautusten epääminen.



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.

Yhdenvertaisuuslain 11 §:n 1 momentin mukaan erilainen kohtelu ei ole syrjintää, jos
kohtelu perustuu lakiin ja sillä muutoin on hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen
saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia. Pykälän 2 momentin mukaan erilainen kohtelu on
kuitenkin oikeutettua siinäkin tapauksessa, että kohtelun oikeuttamisperusteista ei ole
säädetty, jos kohtelulla on perus- ja ihmisoikeuksien kannalta hyväksyttävä tavoite ja
keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia. Tätä säännöstä ei kuitenkaan
sovelleta, kun kyse on muun muassa julkisen vallan käytöstä tai julkisen hallintotehtävän
hoidosta.

Yhdenvertaisuuslain 14 §:n 1 momentin mukaan henkilön ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai
tosiasiallisesti loukkaava käyttäytyminen on häirintää, jos loukkaava käyttäytyminen liittyy
8 §:n 1 momentissa tarkoitettuun syyhyn ja käyttäytymisellä luodaan mainitun syyn vuoksi
henkilöä halventava tai nöyryyttävä taikka häntä kohtaan uhkaava, vihamielinen tai
hyökkäävä ilmapiiri.

Yhdenvertaisuuslain 16 §:n mukaan henkilöä ei saa kohdella epäsuotuisasti eikä hänelle
kielteisiä seurauksia aiheuttavalla tavalla sen vuoksi, että hän on vedonnut tässä laissa
säädettyihin oikeuksiin tai velvollisuuksiin, osallistunut syrjintää koskevan asian
selvittämiseen taikka ryhtynyt muihin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden turvaamiseksi.

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

Kohtuulliset mukautukset

Yhdenvertaisuuslain 15 §:n 1 momentin mukaan muun muassa viranomaisen 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.



YK:n vammaisyleissopimuksen 2 artiklan mukaan kohtuullisella mukauttamisella
tarkoitetaan tarvittaessa yksittäistapauksessa toteutettavia tarpeellisia ja asianmukaisia
muutoksia ja järjestelyjä, joilla ei aiheuteta suhteetonta tai kohtuutonta rasitetta ja joilla
varmistetaan vammaisten henkilöiden mahdollisuus nauttia tai käyttää kaikkia
ihmisoikeuksia ja perusvapauksia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Sopimuksen 5 artiklan
3 kohdan mukaan sopimuspuolet toteuttavat kaikki asianmukaiset toimet varmistaakseen
kohtuullisten mukautusten tekemisen.

Yhdenvertaisuuslain esitöiden mukaan syrjintäkiellosta ei 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 kohtuullisten mukautusten tulee
olla kulloisessakin tilanteessa tarvittavia. Mukautukset ovat luonteeltaan tapauskohtaisia ja
niiden tulee vastata kyseisessä konkreettisessa tilanteessa vammaisen ihmisen tarpeisiin.
Mukautukset voidaan toteuttaa tapauskohtaisesti ja siten olosuhteista riippuen eri tavoin.
Mukautuksen kohtuullisuudella tarkoitetaan yhtäältä sitä, että mukautuksista ei saa koitua
kohtuutonta taloudellista tai muunlaista rasitetta, ja toisaalta sitä, että mukautusten tulee
vammaisten ihmisten näkökulmasta kohtuullisella tavalla toteuttaa heidän yhdenvertaiset
mahdollisuutensa saada esimerkiksi palveluja. (HE 19/2914 vp, s. 79-81.)

Edelleen esitöiden mukaan toimenpide on ”tarvittava” esimerkiksi silloin, kun jokin palvelu
ei ole vammaisen ihmisen saatavilla muihin henkilöihin verrattuna vastaavalla tavalla ilman
mukautusta. Edelleen esitöiden mukaan 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. (HE 19/2914 vp, s. 79-80.)

Vammaisyleissopimuksen toteutumista valvovan komitean yleiskommentin nro 2 (2014)
mukaan kohtuullisella mukauttamisella pyritään saavuttamaan yksilökohtainen
oikeudenmukaisuus varmistamalla syrjimättömyys tai yhdenvertaisuus ja ottamalla
huomioon yksittäisen henkilön ihmisarvo, itsemääräämisoikeus ja valinnat (kohta 26).

Muu sääntely

Hallintolain (434/2003) hyvän hallinnon periaatteista säätävän 8 §:n 1 momentin mukaan
viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan
hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin
kysymyksiin ja tiedusteluihin.

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on muun muassa turvata
yhdenvertaisin perustein tarpeenmukaiset, riittävät ja laadukkaat sosiaalipalvelut sekä
muut hyvinvointia edistävät toimenpiteet. Lain hyvinvoinnin edistämistä koskevan 2 luvun 6
§:n 1 momentin mukaan kunnan asukkaiden saatavissa on oltava sosiaalihuollon



neuvontaa ja ohjausta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä lasten, nuorten sekä erityistä
tukea tarvitsevien henkilöiden neuvontaan ja ohjaukseen.

Kysymyksenasettelu

Asiassa on ensinnäkin arvioitava, syntyykö hakijan vaatimusten perusteella olettama
kohtuullisten mukautusten epäämisestä. 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)

Yhdenvertaisuuslain tarkoittamat kohtuulliset mukautukset ovat toimia, joiden avulla
vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa asioida viranomaisessa.
Vammaisyleissopimuksessa ja yhdenvertaisuuslain esitöissä on korostettu kohtuullisten
mukautusten tapauskohtaisuutta ja tarpeellisuutta nimenomaisesti yksittäisessä
konkreettisessa tilanteessa. Kohtuullisia mukautuksia toteutettaessa vammaisen henkilön
henkilökohtaiset tarpeet otetaan huomioon.

Hakija ei vammansa takia pysty suullisesti asioimaan tilanteessa, jossa on läsnä useampia
henkilöitä. Asiassa on riidatonta, että vastaaja on tästä huolimatta ilmoittanut hakijalle, että
lomakkeentäyttöön liittyvä neuvontatilanne toteutetaan siten, että paikalla on hakijan
lisäksi kaksi sosiaalityöntekijää. Hakija ei ole tilanteeseen osallistuneiden
sosiaalityöntekijöiden määrän vuoksi lopulta lainkaan saanut kysymyksessä olevaa
hänelle sosiaalihuoltolain mukaan kuuluvaa neuvontaa. Yhdenvertaisuus- ja tasa-
arvolautakunta toteaa, että hakijan kohdalla yksittäisessä lomakkeentäyttöön liittyvässä
neuvontatilanteessa hakijalle tarpeellinen mukautus olisi ollut se, että tilanteeseen olisi
osallistunut hakijan lisäksi vain yksi sosiaalityöntekijä. Lautakunta katsoo, että tällainen
mukautus olisi esimerkiksi mukautuksen kustannukset huomioon ottaen ollut
yhdenvertaisuuslain tarkoittamalla tavalla myös kohtuullinen. Edellä selostetuilla



perusteilla yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoo hakijan esittäneen asiassa
sellaista selvitystä, että syrjintäolettama kiellettynä syrjintänä pidettävän kohtuullisten
mukautusten epäämisen osalta syntyy.

Hakija on vedonnut kohtuullisten mukautusten lisäksi vastaajan häneen kohdistamaan
välittömään syrjintään, häirintään ja kiellettyihin vastatoimiin.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta toteaa, että henkilön henkilökohtaisista tarpeista
lähtevän kohtuullisena mukautuksena toteutettavan erilaisen kohtelun epääminen on
erityinen syrjinnän muoto, jolloin kyse ei ole välittömän tai välillisen syrjinnän arvioinnista.
Kiellettyjen vastatoimien osalta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoo, että
asiassa ei ole syntynyt olettamaa tällaisten toimien käytöstä, koska hakijan tekemät
kantelut ja valitukset ovat saadun selvityksen perusteella liittyneet pääasiassa hänen
hallintoasioidensa hoitoon yleisesti, eivätkä yhdenvertaisuuslain mukaisten
oikeussuojakeinojen käyttöön. Edelleen väitetyn häirinnän osalta lautakunta katsoo, että
asiassa esitetyn selvityksen perusteella ei synny sellaista olettamaa, että A:n kaupunki
olisi kohdellut hakijaa tämän ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukkaavasti
vammaisuuden tai muun tähän rinnastettavan yhdenvertaisuuslain 8 §:n 1 momentin
tarkoittaman syyn vuoksi.

Syrjintäolettaman kumoaminen

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

Sosiaalihuoltolain mukaan kunnan asukkaiden saatavissa on oltava ohjausta ja
neuvontaa, mutta laki ei määrittele neuvonnan ja ohjauksen toteuttamistapaa.
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta toteaa, että sen arvioitavana on ainoastaan
kysymys yhdenvertaisuuslain tarkoittamien kohtuullisten mukautusten arvioinnista eikä
kunnan käyttämän työparijärjestelmän yleisestä hyväksyttävyydestä. Kuten edellä on
todettu, kohtuullisella mukauttamisella tarkoitetaan yksittäistapauksessa tehtävää
toimenpidettä, joka mahdollistaa vammaisten henkilön asioimisen viranomaisessa.
Lautakunnalla ei näin ollen ole edellytyksiä arvioida myöskään kunnan hakijan kohdalla
käyttämän työparijärjestelmän asianmukaisuutta yleisesti, vaan kysymys on ainoastaan
hakijan yksilöimästä lomakkeentäyttötilanteesta ja siitä, onko A:n kaupunki esittänyt
sellaista selvitystä, jonka perusteella yksittäiseen lomakkeentäyttöön ei ole ollut tehtävissä
hakijan pyytämää mukautusta, eli yhden työntekijän osallistumista.

Vastaaja on esittänyt sen hakijan kohdalla käyttämälle työparimuotoiselle
työskentelytavalle useita muun muassa asianosaisten oikeusturvaan ja työsuojeluun
liittyviä syitä. Vastaajan mukaan hakijan hakema mukautus lomakkeen täyttämisestä vain
yhden sosiaalityöntekijän avustuksella on hylätty, koska sosiaalityöntekijöiden tekemän
ammatillisen arvioinnin perusteella on katsottu, ettei asiakkaan palvelutarpeeseen pystytä
vastaamaan ilman työparityöskentelyä. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoo,



että vastaaja ei yleisesti paperitöiden laajuuteen, palveluajassa pysymiseen,
oikeusturvanäkökohtiin ja työsuojeluun viitatessaan ole esittänyt mitään yksilöityjä ja
konkreettisia perusteita sille, miksi yksittäistä lomakkeentäyttötilannetta ei ole voitu
toteuttaa tavalla, jolla hakija olisi vammastaan huolimatta pystynyt asioimaan. Vastaaja ei
ole perustellut, miksi käytetystä työparimenetelmästä ei ole ollut tehtävissä kohtuullisena
mukautuksena pidettävää poikkeusta hakijan lomakkeentäyttötilanteessa. A:n kaupunki ei
ole esimerkiksi hakijan avustajiinsa kohdistamaan epäasialliseen käytökseen ja uhkailuun
viitatessaan selvittänyt, ovatko sen väittämät seikat kahdenkeskisiä tapaamisia
vaikeuttaen ilmenneet A:n kaupungin sosiaalipalvelujen suullisissa asiointitilanteissa.

Edellä selostetuilla perusteilla yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoo, ettei A:n
kaupunki ole kumonnut selvityksen perusteella syntynyttä syrjintäolettamaa.

Johtopäätös

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoo A:n kaupungin evänneen hakijalta hänen
tarvitsemansa kohtuulliset mukautukset ja siten syrjineen häntä hänen vammaisuutensa
perusteella.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätös

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta päätti hyväksyä esittelijän esityksen.

Lainkohdat

Suomen perustuslaki (731/1999) 2 § 3 momentti, 6 § 2 momentti ja 22 §
Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) 8 § 1 ja 2 momentit, 10 §, 13 §, 14 § 1 momentti, 15 § 1
ja 2 momentit, 16 § ja 28 §
Hallintolaki (434/2003) 8 § 1 momentti
Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 1 § 3 kohta, 6 § 1 momentti
YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (SopS 26-27/2016) 2 artikla ja 5
artikla 2 ja 3 kohdat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakuohjaus liitteenä.

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


