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Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta: Lainsäädäntöä tarvitaan, jottei vammaisten
ihmisten oikeuksien toteutuminen jää markkinoiden varaan

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta pitää Invalidiliitto ry:lle antamassaan lausunnossa liikenne- ja
viestintäministeriössä valmisteltavana olevasta Liikennekaari -hankkeesta välttämättömänä, että

- Liikennekaari –hankkeessa otetaan huomioon, ettei yhdenvertaisuuslakiin sisälly yleistä sääntelyä
esteettömyydestä tai saavutettavuudesta;

- Liikennekaaressa säädetään erikseen esteettömyydestä ja saavutettavuudesta;

- Liikennekaaren valmistelussa otetaan painokkaasti huomioon ero yleisten esteettömyysmääräysten
ja yhdenvertaisuuslain 15 §:ssä tarkoitettujen kohtuullisten mukautusten välillä.

- Liikennekaaren valmisteluun on osallistettava vammaiset henkilöt ja heidän etujärjestönsä YK:n
vammaisyleissopimuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Lausunnossaan lautakunta muistuttaa, että lainsäätäjä on tarkoittanut yhdenvertaisuuslain yleislaiksi, joka ei
poista tarvetta säätää tarkemmin erikseen esimerkiksi YK:n vammaisyleissopimuksessa turvatuista
vammaisten ihmisten oikeuksista ja niistä vastavuoroisesti seuraavista viranomaisten, palveluiden tarjoajien
ja muiden tahojen velvoitteista. Samoin perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuus- ja syrjintäkieltonormien tehokas
toteutuminen tarvitsee tuekseen muuta lainsäädäntöä yhdenvertaisuuslain ohella.

Lausunnossa kiinnitetään huomiota siihen, että vammaisten kuljetuspalveluiden järjestämisessä on kysymys
perusoikeuksien toteuttamiseksi välttämättömästä positiivisesta erityiskohtelusta, josta on säädettävä laissa.
Sääntely, jossa vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeudet jätettäisiin markkinoiden hoidettavaksi, olisi
ilmeisessä ristiriidassa vammaisoikeusyleissopimuksen sekä perustuslain 6 ja 22 §:ien kanssa. Lisäksi
lausunnossa kiinnitetään huomiota siihen, että myöskään vammaispalvelulaki ei turvaa vammaisten
kuljetuspalvelujen kuljettajien pätevyysvaatimuksia, koska vammaispalvelulakia säädettäessä on lähdetty
siitä, että asia turvataan muualla lainsäädännössä.

Lausunnossa korostetaan myös tarvetta ottaa huomioon Liikennekaaren valmistelussa kohtuullisten
mukautusten ja esteettömyysmääräysten välinen ero. Esteettömyysmääräykset ovat luonteeltaan yleisesti
velvoittavia, eivätkä vain yksittäiseen soveltamistilanteeseen liittyviä. Juuri tästä syystä esteettömyyteen
liittyvistä toimenpiteistä on säädettävä aina erikseen muualla lainsäädännössä kuin yhdenvertaisuuslaissa.

Sitä vastoin yhdenvertaisuuslain 15 §:ssä säädetyt kohtuulliset mukautukset ovat luonteeltaan
tapauskohtaisia ja niiden tulee vastata kyseisessä konkreettisessa tilanteessa vammaisen ihmisen tarpeisiin.
Lautakunta pitääkin tarpeellisena sisällyttää Liikennekaareen viittaus yhdenvertaisuuslain 15 §:ään tai
muutoin tuoda selvästi esiin Liikennekaaressa tai sen esitöissä myös tapauskohtaisten kohtuullisten
mukautusten tarve liikennepalveluissa yleisen esteettömyyssääntelyn ohella.

Lautakunnan lausunto havainnollistaa yleisemminkin sitä, ettei yhdenvertaisuuslaki poista tarvetta
erityislainsäädäntöön yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi ja syrjinnän kieltämiseksi.

Lausunto kokonaisuudessaan on julkaistu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan internet –sivuilla:
http://yvtltk.fi/material/attachments/ytaltk/lausunnot/0BOZGa1Dj/YVTltk-Lausunto_Invalidiliitolle_17.6.2016-
Liikennekaari.pdf
Lisätietoja: Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan pääsihteeri  Juhani Kortteinen
p. 0295 150151, sähköposti: juhani.kortteinen@oikeus.fi

http://yvtltk.fi/material/attachments/ytaltk/lausunnot/0BOZGa1Dj/YVTltk-Lausunto_Invalidiliitolle_17.6.2016-Liikennekaari.pdf
http://yvtltk.fi/material/attachments/ytaltk/lausunnot/0BOZGa1Dj/YVTltk-Lausunto_Invalidiliitolle_17.6.2016-Liikennekaari.pdf
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YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on valtioneuvoston nimittämä itsenäinen ja riippumaton oikeusturvaelin. Se
valvoo yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain noudattamista yksityisessä toiminnassa sekä julkisessa hallinto- ja
liiketoiminnassa. Työelämää koskevat kysymykset eivät kuulu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toimivaltaan
muutoin kuin tasa-arvolain soveltamisalalla.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toimivaltaan ei kuulu yksityis- ja perhe-elämän piiriin kuuluvat asiat, eikä
uskonnon harjoittaminen.

Asian voi saattaa lautakunnan käsiteltäväksi se, johon syrjivä menettely kohdistuu, taikka yhdenvertaisuusvaltuutettu.
Myös yhdistykset voivat saada hakemuksen vireille lautakunnassa asianomistajan suostumuksella. Tasa-arvolain
soveltamisalaan kuuluvissa asioissa asian voi saattaa lautakunnan käsiteltäväksi vain työmarkkinoiden keskusjärjestö tai
tasa-arvovaltuutettu.

Lautakunta ei ota tutkittavaksi tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa vireillä olevaa asiaa.

Lautakunnan tehtävänä on antaa oikeussuojaa niille, jotka ovat kokeneet tulleensa syrjityksi tai tulleensa syrjintään
liittyvien kiellettyjen vastatoimien kohteeksi.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta voi kieltää jatkamasta tai uusimasta syrjintää tai vastatoimia ja asettaa
päätöksen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon ja tuomita sen maksettavaksi.

Lautakunta voi määrätä asianomaisen ryhtymään kohtuullisessa määräajassa toimenpiteisiin yhdenvertaisuuslaissa
säädettyjen velvollisuuksien täyttämiseksi. Se voi myös vahvistaa osapuolten välisen sovinnon.

Lautakunta ei voi määrätä hyvitystä tai muuta korvausta maksettavaksi.

Lautakunta voi antaa myös lausunnon yhdenvertaisuuslain tai tasa-arvolain soveltamisesta tuomioistuimen,
yhdenvertaisuus- tai tasa-arvovaltuutetun tai muun viranomaisen taikka yhdistyksen pyynnöstä.

Lautakunnan päätöksistä voi hakea muutosta hallinto-oikeudelta.

Hakemuksen käsittely lautakunnassa on maksutonta, ja sen toimituskirjat ovat maksuttomia. Muista
oikeudenkäyntikuluistaan asianosaiset vastaavat itse.

Lisätietoja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta:

http://yvtltk.fi/fi/
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