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• Yhdenvertaisuuslain valvonta: 
yhdenvertaisuuden edistäminen 
ja syrjintään puuttuminen

• Itsenäinen ja riippumaton 
viranomainen

• Erityistehtävinä 
maastapoistamisen valvonta 
sekä kansallinen 
ihmiskaupparaportointi

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävä



• Syrjintäperusteet yhdenvertaisuuslaissa:

ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, 
poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, 
perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen 
suuntautuminen tai muu henkilöön liittyvä syy

• Syrjintä voi olla välillistä tai välitöntä, häirintää, kohtuullisten 
mukautusten epäämistä sekä ohje tai käsky syrjiä

• Vertailukelpoinen tilanne

Yhdenvertaisuuslaki: syrjinnän kielto



• Tavaroiden tai palvelujen tarjoajan on tehtävä asianmukaiset ja 
kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta 
vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa saada yleisesti 
tarjolla olevia tavaroita ja palveluita.

• Mukautusten kohtuullisuuden arviointi: vammaisen ihmisen tarpeet, 
toimijan koko, taloudellinen asema, toiminnan luonne ja laajuus, 
mukautusten arvioidut kustannukset ja saatavissa oleva tuki

• Yhdistys lasketaan usein palveluntarjoajaksi: esim. avoin kohderyhmä, 
yleisesti saatavilla, organisaatiomuodolla ei väliä

• Tapauskohtaisuus ja konkreettisuus – ero pysyviin 
esteettömyystoimenpiteisiin

• Kun mukautuksia pyydetään, on arvioitava mahdollisuus toteuttaa ne!

Kohtuulliset mukautukset 



• Velvollisuus kohdistuu viranomaisiin, koulutuksen järjestäjiin sekä 
työnantajiin

• Yhdenvertaisuuden toteutumista arvioitava ja ryhdyttävä tarvittaviin 
toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi

• Edistämistoimenpiteiden on oltava viranomaisen toimintaympäristö, 
voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, 
tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia

• YVL ei edellytä yhdenvertaisuuden edistämistä suoraan yhdistyksiltä 

• Huom: liikuntalain tavoitteet, valtionavun ehdot

Yhdenvertaisuuslaki: velvollisuus edistää 
yhdenvertaisuutta



• Osallisuuden lisääminen

 Liikunta- ja urheilumahdollisuuksien järjestäminen syrjinnälle alttiille 
ryhmille

• Vaikutusmahdollisuuksien parantaminen

 Syrjinnälle alttiiden ryhmien vaikutusmahdollisuudet liikuntaa ja 
urheilua koskevassa päätöksenteossa

• Tietoisuuden lisääminen

 Liikunta- ja urheilutoimijoiden tietoisuuden lisääminen syrjinnästä ja 
häirinnästä 

• Asenteiden muokkaaminen

 Tarve asennemuutokselle: kaikkien oikeus vai joidenkin etuoikeus?

• Syrjintään puuttumisen mekanismit

 Jotta syrjintään pystytään puuttumaan tehokkaasti, liikunnan ja 
urheilun parissa on oltava toimivat puuttumismekanismit

Yhdenvertaisuuden edistäminen liikunnassa



• Taustalla toistuvat kantelut ja yhteydenotot valtuutetulle

• 11 suositusta esteettömyyden ja saavutettavuuden parantamiseksi 

mm.

• henkilökohtaiset avustajat tapahtumiin veloituksetta 

• ennakkotiedoissa esteetöntä saapumista koskevat tiedot

• verkkokaupasta kaikenlaisia lippuja myös pyörätuolipaikkoja

Suositus saavutettavuudesta tapahtuma-
järjestäjille  ja lipunvälitysyrityksille
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