
1

Syrjintäolettama, esteettömyys, ravintola

YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto

Diaarinumero: 185/2016

Antopäivä:    25.11.2016

Vammansa takia pyörätuolia liikkumiseensa käyttävä hakija katsoi ravintolan menettelyn
olleen syrjintänä kiellettyä vammaisten henkilöiden erilliskohtelua, kun esteetön sisäänkäynti
ravintolaan oli järjestetty muualle kuin pääsisäänkäynnin yhteyteen. Yhdenvertaisuus- ja
tasa-arvolautakunta totesi, että ravintolaan oli järjestetty rakennusluvan mukainen esteetön
sisäänkäynti, jota käyttämällä myös pyörätuolia käyttävän vammaisen oli mahdollista päästä
asianmukaisesti asioimaan ravintolassa. Lautakunta katsoi, ettei asiassa ollut syntynyt
syrjintäolettamaa, ja hylkäsi hakemuksen.

Lainvoimainen.

Asian tausta:

Hakija on vammainen henkilö, joka joutuu käyttämään liikkumiseensa pyörätuolia. Hakija
kertoo tarkoituksenaan olleen mennä syömään ravintolaan 26.5. ja 27.5.2016, mutta
pettyneensä kun ravintolan sisäänkäynti oli esteellinen. Hän katsoo ravintolaan järjestetyn
esteettömyysmääräysten mukaisesti rakennetun sisäänkäynnin syrjivän vammaisia
henkilöitä. Hakija on kannellut asiasta yhdenvertaisuusvaltuutetulle, joka katsoi
vastauksessaan 3.10.2016, ettei asia johda valtuutetun jatkotoimenpiteisiin. Hakija on
kannellut eduskunnan oikeusasiamiehelle kaupungin rakennusvalvontaviranomaisten
menettelystä rakennuksen ravintolatilojen sisäänkäyntiratkaisuja koskevassa asiassa,
mutta oikeusasiamies katsoi 13.10.2016 antamassaan vastauksessa, ettei kantelua
ryhdytä tutkimaan kun asia on yli kaksi vuotta vanha, eikä siihen ole erityistä syytä.

Hakijan vaatimukset:

Hakija pyytää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaa määräämään ravintolan
lopettamaan syrjinnän ja saattamaan ravintolan tilat sellaisiksi, että vammaisia henkilöitä ei
kohdella erilliskohtelun kiellon/syrjintäkiellon vastaisesti.

Hakijan perustelut:

Hakija katsoo ravintolan menettelyn merkitsevän syrjintänä kiellettyä vammaisten
henkilöiden erilliskohtelua, kun esteetön sisäänkäynti ravintolaan on järjestetty muualle
kuin pääsisäänkäynnin yhteyteen. Hakija pitää tätä YK:n vammaisyleissopimuksen 9
artiklan vastaisena menettelynä. Se, että sisäänkäynti on mahdollisesti maankäyttö- ja
rakennuslain mukainen, ei tee siitä yhdenvertaisuuslain eikä YK:n
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vammaisyleissopimuksen mukaista. Hakija katsoo, ettei asiassa ole kyse kohtuullisista
mukautuksista, vaan muista syrjinnän muodoista.

Kysymyksenasettelu:

Asiassa on kysymys siitä, onko vastaajan menettely esteettömän sisäänkäynnin
järjestämisessä ollut hakijaa syrjivää. Hakija katsoo, ettei asiassa ole kyse kohtuullisista
mukautuksista, joten kohtuullisia mukautuksia ei arvioida.

Esittelijän esitys:

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta hylkää hakemuksen.

Perustelut:

Niiltä osin kuin hakemuksessa mahdollisesti olisi kysymys menettelystä rakennusluvan
myöntämisessä 3.4.2014, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta toteaa, ettei sillä ole
toimivaltaa käsitellä asiaa, koska yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) tuli yhdenvertaisuutta
koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (1347/2014) 8 §:n mukaan
voimaan 1.1.2015 alkaen, jolloin alkoi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toimivalta
tutkia hakemuksen kohteena olevia asioita.

Asiassa saadusta selvityksestä ilmenee, että ravintolaan on kaksi asiakkaille tarkoitettua
sisäänkäyntiä, joista toinen on esteetön. Ravintolaan on järjestetty esteetön sisäänkäynti
rakennusluvan ja esteettömyysmääräysten mukaisesti. Luvan mukaisesti rakennetun
rakennuksen esteettömyyskysymykset on ratkaistu lainvoimaisesti rakennusluvalla, joka
on myönnetty 3.4.2014. Rakennus on 24.2.2016 todettu loppukatselmuksessa
rakennusluvan mukaiseksi kokonaisuudessaan.

Yhdenvertaisuuslain esitöiden mukaan syrjintäkielto ei edellytä, että jokaista on aina
kohdeltava täsmälleen samalla tavalla. Syrjintäkiellosta ei johdu velvollisuutta kohdella
ihmisiä eri tavoin näiden henkilökohtaisten tarpeiden edellyttämällä tavalla, ellei kyse ole
vammaisen henkilön tarvitsemasta kohtuullisesta mukautuksesta.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta toteaa, että ravintolaan on järjestetty
rakennusluvan mukainen esteetön sisäänkäynti, jota käyttämällä myös pyörätuolia
käyttävän vammaisen on mahdollista päästä asianmukaisesti asioimaan ravintolassa.

Edellä esitetyillä perusteilla yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoo, ettei asiassa
ole syntynyt syrjintäolettamaa, ja hylkää hakemuksen.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätös:

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta päätti hyväksyä esittelijän esityksen.
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Lainkohdat:

Yhdenvertaisuutta koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettu laki (1347/2014) 8 §

Laki yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta (1327/2014) 1 §, 6 § 1 momentti, 12 §, 13
§ 1 momentti

Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) 2 § 1 momentti, 18 § 1 momentti, 21 § 2 momentti, 28 §

Muutoksenhaku:

Liitteenä


