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YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto

Diaarinumero: 257/2017

Antopäivä:     8.6.2017

Hakija esitti selvityksen siitä, ettei hänellä muuttuneiden olosuhteiden johdosta ollut mahdollisuutta
noudattaa lautakunnan päätöksessä asetettuja päävelvoitteita, ja pyysi lautakuntaa käsittelemään
asian uudelleen ja oikaisemaan alkuperäistä päätöstään niin, että häneltä poistetaan sakon uhka ja
molemmat päätöksessä asetetut päävelvoitteet.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta käsitteli asian uudelleen ja katsoi hakijan esittämän
selvityksen perusteella, ettei hänellä ole muuttuneiden olosuhteiden johdosta mahdollisuutta
noudattaa lautakunnan päätöksessä hänelle asetettuja päävelvoitteita, ja poisti päätöksessään
hakijaan kohdistetut päävelvoitteet ja niiden tehosteeksi asetetun uhkasakon.

(lainvoimainen)

Asian tausta

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta antoi 9.12.2016 kielto- ja velvoitepäätöksen (Dno
YVTltk 80/2015), jossa hakijana oli yhdenvertaisuusvaltuutettu ja yhtenä vastaajista
johtajaylilääkäri A. Viimeksi mainittu on valittanut lautakunnan päätöksestä 16.1.2017
hallinto-oikeudelle. Hallinto-oikeus on päätöksellään 30.1.2017 kieltänyt lautakunnan
päätöksen täytäntöönpanon, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu hallinto-oikeudessa. A on
14.3.2017 päivätyllä kirjeellään ilmoittanut yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle
olosuhteidensa muuttuneen niin, että hän on 10.4.2017 alkaen irtisanoutunut
johtajaylilääkärin virasta ja siirtynyt työskentelemään yksityisen työnantajan palveluksessa.

Hakemus

Hakija pyytää lautakuntaa käsittelemään asian uudelleen ja oikaisemaan alkuperäistä
päätöstään niin, että häneltä poistetaan sakon uhka ja molemmat päätöksessä asetetut
päävelvoitteet.

Hakemuksen perusteet

Hakijalla ei 9.4.2017 jälkeen ole minkäänlaista tosiasiallista eikä oikeudellista
mahdollisuutta noudattaa niitä velvoitteita, jotka lautakunta on valituksenalaisella
päätöksellään hakijalle uhkasakolla tehostettuna asettanut. Hakijan nykyinen työnantaja ei
tarjoa hedelmöityshoitoja millekään potilasryhmälle eikä hakijan työtehtäviin kuulu miltään
osin potilaiden hoitoa koskevien linjausten tekeminen. Lisäksi yhdenvertaisuuslain 5 §:n
mukaisten velvoitteiden täyttämisvelvollisuus on säädetty vain viranomaisille kuuluvista
velvollisuuksista. Hakijalla ei yksityisen palveluksessa työsuhteessa olevana työntekijänä
voi olla edes oikeutta ryhtyä toteuttamaan viranomaisen lakisääteisiä velvollisuuksia.
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Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätöksen mukaan sitä olisi tullut noudattaa
1.3.2017 mennessä. Koska A:n valituksen johdosta hallinto-oikeus kielsi
väliaikaismääräyksellään yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätöksen
täytäntöönpanon kunnes asia on lopullisesti ratkaistu hallinto-oikeudessa, hänen ei ole
tullut noudattaa kumpaakaan asetetuista velvoitteista myöskään 1.3. - 9.4.2017 välisenä
aikana.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun vastaus

Yhdenvertaisuusvaltuutettu toteaa, ettei sillä ole asiassa lausuttavaa.

Esittelijän esitys

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta käsittelee A:ta koskevan asian uudelleen
muuttuneiden olosuhteiden johdosta ja poistaa A:ta koskevaan lautakunnan päätökseen
sisältyneen kieltopäätöksen niiltä osin kuin siinä on kielletty häntä jatkamasta päätöksessä
todettua syrjintää sekä poistaa päätöksessä A:han kohdistetun yhdenvertaisuuslain 5 §:n
mukaisen velvoitteen noudattamista koskevan määräyksen ja näiden päävelvoitteiden
tehosteeksi A:lle asetetun uhkasakon.

Päätösesityksen perustelut

Uhkasakkolain (1113/1990) 12 §:n 2 momentin mukaan yhdenvertaisuus- ja tasa-
arvolautakunta voi poistaa aikaisemman uhkasakon asettamista koskevan päätöksensä ja
käsitellä asian kokonaan tai osittain uudelleen, jos olosuhteet ovat muuttuneet.

A:n esittämän selvityksen perusteella yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoo, ettei
hänellä ole muuttuneiden olosuhteiden johdosta mahdollisuutta noudattaa lautakunnan
päätöksessä hänelle asetettuja päävelvoitteita.

Johtopäätös

Edellä mainituin perustein yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta poistaa päätöksessään
A:han kohdistetut päävelvoitteet ja niiden tehosteeksi asetetun uhkasakon.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätös:

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta päätti hyväksyä esittelijän esityksen.

Lainkohdat

Uhkasakkolaki (1113/1990) 7 § 1 momentti, 12 § 2 momentti
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Muutoksenhaku

Liitteenä


