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”When	 President	 George	 H.	 W.	 Bush	 signed	 the	 Americans	 with	 Disabilities	 Act	
(ADA)	in	July	1990,	individuals	on	both	sides	of	the	issue	considered	it	the	beginning	
of	 a	new	era.	Every	person	with	a	disability	would	 enter	a	world	of	 equality	and	
independence.”1		

	
Oikeus	yhdenvertaisuuteen	ja	velvollisuuksien	jatkumo	
	
	

																																																								
1Nancy	Mott,	Organizational	and	Ethical	Concerns	in	Providing	Academic	Accommodations	for	
Learning	Disabled	Students	in	Higher	Education,	2004,	



	
	
Mitä	 tarkoittaa	 oikeus	 yhdenvertaisuuteen?	 Itse	 asiassa,	 ei	 oikein	 mitään.	 Yhdenvertaisuus	
edustaa	 ideaalia.	 Oikeuksien	 maailmassa	 sisältö	 oikeuksille	 syntyy	 erityisesti	 oikeuksien	
vastapoolista,	velvollisuuksista.	Jos	jollakulla	on	oikeus	johonkin,	vastaa	tätä	oikeutta	erilaisia,	
eriytyneitä	 ja	 eri	 tahoihin	 kohdistuvia	 velvollisuuksia.	 Velvollisuudet	 kytkeytyvät	
oikeusjärjestyksen	 pakkojärjestys-luonteeseen,	 oikeusjärjestys	 pakottaa	 velvollisuuksien	
haltijat	toimimaan	velvollisuuksiensa	mukaan.		
	
Yhdenvertaisen	 kohtelun	 lähtökohtana	 on	 perinteisesti	 pidetty	 sitä,	 että	 kaikki	 kohdellaan	
samalla	 tavalla.	 Kuitenkin,	 kaikkien	 ihmisten	 kohteleminen	 samalla	 tavalla	 ei	 johda	
yhdenvertaiseen	kohteluun,	 jos	henkilöiden	olosuhteissa	on	eroa.	Velvollisuuksien	jatkumon	
puitteissa	pääsemme	tutustumaan	tarkemmin	esimeriksi	 tähän	 ilmiöön	 ja	 laajemmin	siihen,	
mitä	 oikeus	 yhdenvertaisuuteen	 oikeastaan	 tarkoittaa.	 Esitän	 seuraavassa	 oikeutta	
yhdenvertaisuutta	 korkeakoulutuksessa	 vastaavan	 velvollisuuksien	 jatkumon. 2 	Jatkumon	
kautta	voidaan	hahmottaa	eri	toimijoiden	oikeuksia	ja	velvollisuuksia,	niin	opiskelijoiden	kuin	
henkilöstön.	Mitä	paremmin	asiat	on	hoidettu	jatkumon	”yläpäässä”,	sitä	vähemmän	tarvitaan	
oikeusjärjestystä	jatkumon	”alapäässä”.	
	
Oikeus	koulutukseen	
	
																																																								
2	Ks.	eräs	tapa	hahmottaa	oikeutta	yhdenvertaisuuteen	ja	velvollisuuksien	jatkumoa:	D.	Petrova:	The	Declaration	
of	Principles	on	Equality:	a	Contribution	to	International	Human	Rights,	2	The	Equal	Rights	Review	(2008,	pp.	58-
80).	



Jatkumon	 ”leveässä	 kärjessä”	 voidaan	 identifioida	 oikeus	 koulutukseen.	 Kyse	 on	 laajemmin	
taloudellisten,	sosiaalisten	ja	sivistyksellisten	oikeuksien	toteuttamisesta	(TSS-oikeudet).	
	
Tässä	TSS-oikeuksien	tasossa	kyse	on	erityisesti	siitä,	miten	oikeus	koulutukseen	toteutuu.	YK	
vammaissopimuksen	 24	 artiklan	 mukaan	 sopimuspuolet	 tunnustavat	 vammaisten	
henkilöiden	 oikeuden	 koulutukseen.	 Toteuttaakseen	 tämän	 oikeuden	 yhdenvertaisten	
mahdollisuuksien	 pohjalta	 ja	 syyllistymättä	 syrjintään	 sopimuspuolet	 varmistavat	
osallistavan	 koulutusjärjestelmän	 kaikilla	 tasoilla.	 Oikeus	 koulutukseen	 on	 turvattu	 myös	
Euroopan	 ihmisoikeussopimuksessa	 ja	 Euroopan	 uudistetussa	 sosiaalisessa	 peruskirjassa.	
Kuten	 vammaissopimuksen	 24	 artiklassakin	 käy	 ilmi,	 ei	 riitä,	 että	 valtio	 pidättäytyy	
asettamasta	 henkilöitä	 eriarvoiseen	 asemaan	 heidän	 vammaisuutensa	 perusteella.	 Jotta	
oikeus	 koulutukseen	 toteutuisi,	 tulee	 valtion	 ryhtyä	 myös	 positiivisiin	 toimiin.	 Tämä	
merkitsee	 esimerkiksi	 vammaisten	 henkilöiden	 huomioimista	 korkeakoulujen	 opetuksen	 ja	
tukipalvelujen	kehittämisessä.	
	
Kyse	 on	 ”yleisten	 mukautusten”	 ilmiöstä.	 Kyse	 ei	 ole	 kohtuullisista	 mukautuksista	 vaan	
yleisistä	mukautuksista.	 Velvollisuus	 kytkeytyy	 esimerkiksi	 julkisen	 vallan	 perusoikeuksien	
turvaamisvelvoitteeseen	 ja	 yhdenvertaisuuslain	 2	 luvun	 5	 §	 mukaiseen	 viranomaisen	
velvollisuuteen	 edistää	 yhdenvertaisuutta	 (vis-á-vis	 6	 §	 koulutuksen	 tarjoajan	 ja	 7	 §	
työnantajan).	 Yhdenvertaisuuslain	 2	 luvun	 5	 §	 1	 momentin	 mukaan	 viranomaisen	 on	
arvioitava	 yhdenvertaisuuden	 toteutumista	 toiminnassaan	 ja	 ryhdyttävä	 tarvittaviin	
toimenpiteisiin	yhdenvertaisuuden	 toteutumisen	edistämiseksi.	Edistämistoimenpiteiden	on	
oltava	 viranomaisen	 toimintaympäristö,	 voimavarat	 ja	 muut	 olosuhteet	 huomioon	 ottaen	
tehokkaita,	tarkoituksenmukaisia	ja	oikeasuhtaisia.	
	
Huomioitavaa	on	myös,	että	perustuslain	2	luvun	22	§	mukaan	julkisen	vallan	on	turvattava	
perusoikeuksien	 ja	 ihmisoikeuksien	 toteutuminen.	 Säännös	 tarkoittaa	 erityisesti	 sitä,	 että	
julkisen	 vallan	 tulee	 kaikessa	 toiminnassaan,	 kulloinkin	 käsillä	 olevassa	 tilanteessa	
soveltuvalla	 tavalla,	 turvata	 perusoikeuksien	 toteutuminen,	 ja	 sen	 lisäksi	 kansainvälisten	
ihmisoikeuksien	 toteutumista,	 ottaen	 huomioon	 niiden	 sisältö	 sellaisena	 kuin	 se	 on	
kansainvälisissä	ihmisoikeusvalvontaelimissä	muodostunut.	
	
Turun	 yliopiston	 erityisjärjestelyohje	 korostaa	 yleisen	 saavutettavuuden	 merkitystä	
suhteessa	 erityisjärjestelyihin:	 ”Opetukseen	 ja	 opiskeluun	 liittyviä	 järjestelyjä	 suunniteltaessa	
ja	 toteutettaessa	 on	 kiinnitettävä	 erityistä	 huomiota	 opetuksen	 ja	 opiskelun	 yleiseen	
esteettömyyteen	 ja	 saavutettavuuteen	 esimerkiksi	 tilojen	 ja	muiden	 opetusjärjestelyjen	 osalta.	
Yleinen	saavutettavuus	ei	välttämättä	vähennä	erityisjärjestelyjen	 tarvetta,	mutta	 se	 tukee	eri	
tavoin	 vammaisten	 henkilöiden	 ja	 erilaisten	 oppijoiden	 tasavertaista	 osallistumista	
yliopistoyhteisöön.”	
	
Samoin	 Aalto-yliopiston	 yhdenvertaisuus-	 ja	 tasa-arvosuunnitelma:	 ”Mahdollistava	
toimintaympäristö	 (enabling	 environment)	 tarkoittaa	 esteettömiä	 opiskelu-	 tutkimus-	 ja	
työympäristöjä	sekä	saavutettavia	käytäntöjä	 ja	palveluita,	 jotka	ovat	erilaisesta	taustasta	tai	
toimintakyvystä	 huolimatta	 yhdenvertaisesti	 kaikkien	 yhteisön	 jäsenten	 käytettävissä.	
Teknologialla	 tuetussa	 mahdollistavassa	 toimintaympäristössä	 päivittäiset	 toiminnot	 ovat	
helposti	hahmotettavia,	ymmärrettäviä	ja	opittavia	kaikille	yhteisön	jäsenille.”		
	
Sosiaaliset	oikeudet	
	



Oikeutta	koulutukseen	tukee	vammaisten	henkilöiden	viitekehyksessä	sosiaalisten	oikeuksien	
pooli.	 Perustuslain	 19	 §	 1	 momentin	 mukaan	 jokaisella,	 joka	 ei	 kykene	 hankkimaan	
ihmisarvoisen	 elämän	 edellyttämää	 turvaa,	 on	 oikeus	 välttämättömään	 toimeentuloon	 ja	
huolenpitoon.	 Perustuslain	 19	 §	 3	 momentin	 mukaan	 julkisen	 vallan	 on	 turvattava,	 sen	
mukaan	 kuin	 lailla	 tarkemmin	 säädetään,	 jokaiselle	 riittävät	 sosiaalipalvelut.	
Vammaispalvelulain	mukaan	vaikeavammaiselle	henkilölle	on	myönnettävä	henkilökohtainen	
avustaja,	 jos	 hän	 täyttää	 saamisedellytykset.	 Henkilökohtainen	 apu	 kiinnittyy	 suoraan	
perustuslain	19	§	1	momenttiin.	Oikeus	välttämättömään	huolenpitoon	onkin	kattaakin	myös	
muun	elämänalueen	kuin	eksistenssiminimin	ylläpitämisen	(professori	Kaarlo	Tuori,	lausunto	
23.11.2005:	 	 Vammaisten	 henkilöiden	 oikeus	 henkilökohtaiseen	 avustajaan).	 Se	 kattaa	 myös	
kulttuurisesti	 ja	 historiallisesti	 määräytyviä	 ainesosia	 ja	 näin	 ollen	myös	 vaikeavammaisen	
henkilön	osallistumisen	koulutukseen	sen	kaikissa	muodoissa.	
	
Sosiaalihuoltolain	 7	 luvun	 57	 §	 mukaan	 jos	 henkilö	 oleskelee	 säännönmukaisesti	 tai	
pidempiaikaisesti	työn,	opiskelun	tai	vastaavien	syiden	vuoksi	kotikuntansa	ulkopuolella,	eikä	
hänen	 kotikuntansa	 kotikuntalain	 perusteella	 muutu,	 hän	 voi	 hakea	 sosiaalipalveluja	
kunnasta,	jossa	hän	oleskelee.	Henkilön	kotikunnalla	ei	ole	kuitenkaan	velvollisuutta	järjestää	
sosiaalihuoltoa	 ulkomailla	 oleskelevalle	 henkilölle,	 ellei	 muualla	 toisin	 säädetä.		
	
Esimerkki:	A	on	vaikeavammainen	henkilö.	Hakenut	 ja	päässyt	opiskeluvaihtoon	ulkomaille.	
Kunta.	 ”Kiistatonta	 on,	 että	 A	 on	 vammastaan	 johtuen	 oikeutettu	 vammaispalvelulain	
mukaiseen	 henkilökohtaiseen	 apuun	 päivittäisessä	 arjessaan,	 mutta	 koska	 sosiaalihuoltolain	
mukaista	huoltoa	ei	ole	velvollisuutta	järjestää	ulkomailla	oleskelevalle	henkilölle,	kaupunki	saa	
käyttää	 tämän	 lakisääteisen	 tuen	 ylittävällä	 osuudella	 omaa	 linjaustaan	 tuen	 tarvitsijoiden	
tasavertaisen	kohtelun	varmistamiseksi”.	Päätöksestä	ollaan	valittamassa	hallinto-oikeuteen.	
	
Sosiaalisten	 oikeuksien	 toteuttamiseen	 liittyy	 oikeuksien	 täysimääräinen	 toteuttaminen	
asteittain	 käytössä	 olevien	 resurssien	 puitteissa.	 YK:n	 taloudellisia,	 sosiaalisia	 ja	
sivistyksellisiä	 oikeuksia	 koskevan	 yleissopimuksen	 2	 artikla,	 joka	 velvoittaa	 edistämään	
asteittain	 maksimaalisten	 käytössään	 olevien	 resurssiensa	 puitteissa	 oikeuksien	 täydellistä	
toteutumista	 ja	 kieltää	 oikeuksien	 toteuttamisessa	 jo	 saavutetun	 tason	 heikentämisen.	 YK	
vammaissopimuksen	 4	 (2)	 artiklan	 mukaan	 taloudellisten,	 sosiaalisten	 ja	 sivistyksellisten	
oikeuksien	 osalta	 kukin	 sopimuspuoli	 sitoutuu	 täysimääräisesti	 käytettävissä	 olevien	
voimavarojensa	ja	tarvittaessa	kansainvälisen	yhteistyön	puitteissa	ryhtymään	toimiin,	joiden	
tarkoituksena	 on	 saada	 nämä	 oikeudet	 täysimääräisesti	 toteutetuiksi,	 rajoittamatta	
kuitenkaan	 niitä	 tähän	 yleissopimukseen	 sisältyviä	 velvoitteita,	 jotka	 ovat	 kansainvälisen	
oikeuden	 mukaan	 välittömästi	 sovellettavia.	 Sosiaalisten	 (samoin	 oikeus	 koulutukseen)	
viitekehyksessä	maksimaalinen	toteuttaminen	tarkoittaa	 jatkuvia	ponnisteluja	voimavarojen	
puitteissa	 kehittää	 oikeuksien	 toteuttamista.	 Käytännössä	 tämä	 tarkoittaa	 esimerkiksi	
vammaisten	korkeakouluopiskelijoiden	aseman	parantamista	erilaisten	kehittämisohjelmien	
puitteissa.	 Samoin	 kansainväliset	 velvoitteet	 ja	 perustuslaki	 edellyttävät,	 että	 saavutetusta	
tasosta	TSS-oikeuksien	osalta	ei	tingitä	(heikennyskielto).	
	
Positiivinen	erityiskohtelu	
	
Jatkumolla	 seuraavana	 tulemme	 positiivisten	 erityiskohtelun	 piiriin.	 Yhdenvertaisuuslain	 3	
luvun	 9	 §	 mukaan	 sellainen	 oikeasuhtainen	 erilainen	 kohtelu,	 jonka	 tarkoituksena	 on	
tosiasiallisen	 yhdenvertaisuuden	 edistäminen	 taikka	 syrjinnästä	 johtuvien	 haittojen	
ehkäiseminen	 tai	 poistaminen,	 ei	 ole	 syrjintää.	 Itse	 asiassa	 perustuslain	 2	 luvun	 6	 §	 1	



momentti,	jonka	mukaan	ihmiset	ovat	yhdenvertaisia	lain	edessä,	edellyttää	julkiselta	vallalta	
vammaisten	 henkilöiden	 positiivista	 erityiskohtelua	 esimerkiksi	 tietyissä	
lainsäädäntötilanteissa.	
	
Helsingin	 hallinto-oikeus	 24.3.2015,	 koskien	 Helsingin	 yliopiston	 oikeustieteellisen	
tiedekunnan	valintalautakunnan	päätöstä	21.8.2014	
	
A	 vaati	 muuttamaan	 erityisjärjestelyjä	 valintakokeessa	 oikaisemaan	 vuoden	 2014	
oikeustieteellisen	 tiedekunnan	 opiskelijavalintaa	 hyväksymällä	 hänet	 opiskelijaksi	
erityisperusteilla.	 Valintalautakunta	 hylkäsi	 oikaisupyynnön.	 A	 valitti	 hallinto-oikeuteen	 ja	
vaati,	että	hänet	hyväksytään	oikeustieteelliseen.	
	
A:n	 esittämät	 perusteet:	 HY	 on	 rikkonut	 yhdenvertaisuuslakia	 ja	 hallintolain	 6	 §:n	
yhdenvertaisuus-	 ja	 objektiviteettiperiaatetta,	 kun	 se	 ei	 ole	 hyväksynyt	 vaikeavammaista	
hakijaa	 opiskelijaksi	 valintakoemenestyksen,	 valintakokeen	 ja	 ylioppilastodistuksen	
yhteispistemäärän	 sekä	 aikaisemmin	 menestyksellisesti	 suoritetun	 ylemmän	
korkeakoulututkinnon	 (FM)	 osoittaman	 opintomenestyksen	 perusteella.	 Yhdenvertaisuutta	
on	loukattu,	koska	oikeustieteellinen	tiedekunta	on	hyväksynyt	vaikeavammaisen	opiskelijan	
vuonna	2010,	mutta	vuonna	2014	ei	ole	sellaista	vaihtoehtoa.	
	
Hallinto-oikeus	hylkäsi	valituksen.	
	
Hallinto-oikeus	 totesi,	 että	 yliopistolain	 36	 §	 mukaan	 yliopisto	 päättää	 opiskelijavalinnan	
perusteista.	 Aikaisempaa	 mahdollisuutta	 myöntää	 vaikeasti	 vammaiselle	 hakijalle	
hakemuksesta	 tietyin	 edellytyksin	 opiskeluoikeus	 ei	 ole	 pidettävä	 sellaisena	 viranomaisen	
sitoumuksena,	 jonka	 perusteella	 A:lle	 olisi	 voinut	 syntyä	 oikeutettu	 odotus	 siitä,	 että	 sama	
mahdollisuus	 on	 annettava	 hänelle	 tai	 jollekuulle	muulle	 vastaavin	 perustein	 vuoden	 2014	
opiskelijavalinnoissa.	 Mainitun	 mahdollisuuden	 puuttumista	 ei	 myöskään	 ole	 pidettävä	
yhdenvertaisuuslaissa	kiellettynä	syrjintänä.	
	
Valintalautakunnan	 päätös	 ei	 ollut	 hallinto-oikeuden	 mukaan	 lainvastainen	 eikä	 sitä	 ollut	
syytä	muuttaa.	
	
Velvollisuus	ryhtyä	kohtuullisiin	mukautuksiin	
	
Edettäessä	 jatkumolla,	 törmäämme	 velvollisuuteen	 ryhtyä	 kohtuullisiin	 mukautuksiin	
vammaisten	ihmisten	yhdenvertaisuuden	toteuttamiseksi.	Yhdenvertaisuuslain	3	luvun	15	§	§	
momentin	 mukaan	 viranomaisen,	 koulutuksen	 järjestäjän,	 työnantajan	 sekä	 tavaroiden	 tai	
palvelujen	 tarjoajan	 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.	 Yhdenvertaisuuslain	 3	
luvun	8	§	2	momentin	mukaan	kohtuullisten	mukautusten	epääminen	on	kiellettyä	syrjintää.	
Kyse	on	nimenomaan	kohtuullisen	mukautuksen	epäämisestä,	ei	laiminlyönnistä.	Erona	näillä	
on	se,	että	esimerkiksi	koulutuksen	tarjoajalla	ei	ole	lähtökohtaista	velvollisuutta	mukauttaa	
kohtuullisesti	 esimerkiksi	 vammaisen	 henkilön	 olosuhteita,	 jos	 vammainen	 henkilö	 ei	 tätä	
pyydä.	Mukautusten	pyytäminen	jossain	muodossa	on	siis	edellytyksenä	sille,	että	toimintaa	
voidaan	 arvioida	 yhdenvertaisuuslain	 mukaisen	 kohtuullisen	 mukautuksen	 sääntelyn	
puitteissa.	



	
Kohtuullisten	 mukautusten	 dilemmoja3	ovat:	 Mikä	 on	 koulutustilanteessa	 asianmukainen	
mukautus?	 Pitääkö	 tiedekuntien	 suostua	 kaikkiin	 vaadittuihin	mukautuksiin?	 Sivuuttavatko	
opiskelijoiden	vapausoikeudet	tiedekunnan	henkilöstön	harkintavallan?	Minne	raja	vedetään?	
	
Esimerkkejä	 kohtuullisista	 mukautuksista	 ovat	 luiskat,	 muistiinpanojen	 tekemisen	
mahdollistaminen,	muistiinpanojen	 saaminen	 etukäteen,	 luentojen	 nauhoittaminen,	 lisäaika	
tentin	tekemiseen,	tenttien	vaihtoehtoisen	tekemistavat.	
	
Jotkut	tiedekunnat	/	henkilökunnan	jäsenet	suhtautuvat	hyvin	avoimesti	mukautuksiin,	jotkut	
eivät.	 Joskus	 mukautuksia	 pidetään	 reiluna,	 joskus	 niiden	 katsotaan	 sotivan	 muiden	
opiskelijoiden	 yhdenvertaista	 kohtelua	 vastaan.	 Esimerkiksi	 Jonathan	 Katz,	 fysiikan	
professori	 Washingtonin	 yliopistossa	 esittää	 vahvoja	 mielipiteitä.	 Hänen	 mielestään	
korkeakoulut	 ovat	 korkeatasoisen	 oppimisen	 ympäristöjä,	 joihin	 pääsy	 ja	 siellä	
menestyminen	 edellyttää	 keskimääräistä	 parempaa	 oppimiskykyä.	 Ketään,	 jonka	
oppimiskyky	 on	 niin	 rajoittunut,	 että	 se	 merkitsee	 vammaisuutta	 (esim.	 dysleksia)	 ja	 joka	
osaa	 juuri	 ja	 juuri	 lukea,	 ei	 voi	 osallistua	 korkeakouluun	 (yhtään	 sen	 enempää,	 kuin	
alaraajahalvaantuneesta	voi	tulla	palomies,	jonka	pitää	kiivetä	tikapuita)4	
	
Monien	 mielipiteet	 asettuvat	 äärihyväksyväisen	 ja	 kielteisen	 suhtautumisen	 väliin.	
Pääasiallinen	 pohdinta	 liittyy	 ”eettisiin	 pohdintoihin”	 siitä,	 miten	 tasapainottaa	 vammaisen	
henkilön	tarpeet	ja	esimerkiksi	kurssin	akateemisen	integriteetin.	
	
Keskeistä	 tasapainoilussa	 ja	 harkinnoissa	 on,	 että	 tuntee	 sekä	 lain	 että	 toimintarajoitteen	
elementtejä.	Lain	 tunteminen	on	 tärkeää,	 jotta	vältytään	ennakkoluuloilta	siinä,	mitä	 jostain	
voi	 seurata,	 mihin	 voi	 olla	 velvollisuus	 ja	 mihin	 ei	 ole	 velvollisuutta.	 Yleisesti	 pienetkin	
kohtuullisten	 mukautusten	 pyynnöt	 voidaan	 kokea	 kohtuuttomina	 ja	 lakiin	
perustumattomina,	 vaikka	 ne	 olisivat	 kohtuullisia	 ja	 malliesimerkkejä	 esimerkiksi	
kohtuullisista	 mukautuksista.	 Toimintarajoitteiden	 tuntemisen	 osalta	 esimerkiksi	 jokin	
oppimisvaikeus	voi	rajoittaa	henkilön	vieraiden	kielten	oppimiskykyä	tai	sitten	vain	rajoittaa	
henkilön	kommunikointia	ryhmätyötilanteissa.	
	
Keskeistä	 on,	 että	 opiskelijan	 tulee	 pystyä	 täyttämään	 opiskelun	 akateemiset,	 olennaiset	 ja	
tekniset	 standardit,	 kohtuullisilla	 mukautuksilla	 tai	 ilman.	 Velvollisuus	 ryhtyä	 kohtuullisiin	
mukautuksiin	 ei	 merkitse	 korkeakouluille	 velvollisuutta	 ”perusteellisesti”	 muuttaa	
toimintatapojaan,	vain	kohtuullisissa	määrin.	
	
Keskeistä	 on,	 että	 kurssien	 suunnittelussa	 arvioidaan,	 mikä	 on	 kurssin	 keskeinen	
akateeminen	 sisältö.	 Kohtuullisten	 mukautusten	 mahdollisuutta	 suhteutetaan	 näihin.	 Jos	
mukautus	 puuttuisi	 merkittävästi	 kurssin	 keskeiseen	 akateemiseen	 sisältöön,	 päädytään	
helpommin	kohtuuttomuus-arvioon.	Esim.	Scott	1990:	

”	What	is	the	purpose	of	the	course?		

																																																								
3	(Nancy	Mott,	Organizational	and	Ethical	Concerns	in	Providing	Academic	Accommodations	for	
Learning	Disabled	Students	in	Higher	Education,	2004,	
http://www.newfoundations.com/OrgTheory/Mott721.html	)	
4	Disability	Compliance	for	Higher	Education,	2002.	



What	methods	of	instruction	are	absolutely	necessary?	Why?	The	consideration	here	is	if	by	
altering	the	method	of	instruction	it	would	compromise	the	purpose	of	the	course.		

What	 outcomes	 are	 absolutely	 required	 of	 all	 students?	 Why?	 What	 specific	 knowledge,	
principles,	concepts,	and	skills	do	the	faculty	believe	must	be	mastered	by	students.		

What	methods	of	assessing	student	outcomes	are	absolutely	necessary?	Why?	For	example,	if	
a	student,	based	on	their	disability,	requested	an	oral	tape-recorded	essay	exam,	would	this	
compromise	the	purpose	of	the	course?		

What	are	acceptable	levels	of	performance	on	these	student	outcome	measures?	Adjusting	or	
changing	 grades	 is	 not	 an	 accommodation	 required	 by	 law	 or	 a	 recommended	 practice.	
Faculty	 may	 need	 to	 consider	 how	 to	 evaluate	 student	 outcome	 measures	 that	 have	 been	
accommodated	 or	 provided	 in	 alternative,	 nonessential	 formats	 such	 as	 an	 essay	 exam	
presented	orally.”5	

***	
	
Belgiassa	on	 tehty	 laaja	 tutkimus6,	 jossa	 tutkittiin	muun	muassa	kohtuullisten	mukautusten	
muotoja	 ja	 sitä,	 miten	 tuomioistuimet	 ovat	 suhtautuneet	 niihin.	 Tutkimuksessa	 todettiin	
muun	 muassa,	 että:	 1)	 Yleisemmin	 mukautusoikeudenkäynnit	 liittyivät	 dyslexiaan;	 2)	
Yleisesti	 hyväksyttävänä	 pidettiin	 mukautusta,	 joka	 ei	 vaikuta	 koulutuksen	 sisältöön;	 3)	
Skitsofreniaa	 sairastavan	henkilön	 ei	 sallittu	 tehdä	 kohtuullisena	mukautuksena	 kotitenttiä,	
koska	katsottiin,	että	tenttitilanne	aikataulupaineineen	ym.	ominaisuuksineen	oli	välttämätön	
osa	 koulutuksen	 suorittamista	 –	 sama	 koski	 tenttikysymysten	 uudelleen	 muotoilua,	 koska	
siinä	siirryttiin	”kielelliseen	maailmaan”.	
	
Belgian	tutkimuksen	keskeisiä	johtopäätösteemoja:	
	
1)	 Soveltuvuus	 normaalikoulutuksen	 pariin:	 Voidaan	 tehdä	 testejä,	 mutta	 ei	 voida	 kieltää	
opiskelupaikkaa	vain	sen	vuoksi,	että	on	jokin	vamma	tms.	Pitää	tehdä	yksilöllinen	arviointi.	
	
2)	 Mukautukset	 oppilaitoskohtaisia:	 oppilaitoksen	 tulee	 arvioida:	 a)	 mitä	 mukautuksia	
tarvitaan,	 jotta	 oppilas	 voi	 osallistua?	 b)	 mitä	 mukautuksia	 koulu	 voi	 tarjota?	 c)	 mikä	 on	
mahdollista	 käytettävissä	 olevien	 resurssien	 puitteissa?	 ja	 d)	 miksi	 oppilaitos	 ei	 pysty	
tarjoamaan	laadultaan	hyvää	koulutusta	oppilaalle?	
	
3)	Kohtuullisuusarvioinneissa	keskiössä	on	yksilön	puutteet,	eikä	ympäristö.	
	
4)	Oikeudellinen	arvio	yleensä	kiinnittyy	vain	toimivaltakysymyksiin	(onko	oppilaitos	tehnyt	
päätöksen	 toimivaltansa	 puitteissa),	 eikä	 niinkään	 laajempaan	 arvioon	 siitä,	 toteutuuko	
henkilön	oikeus	koulutukseen.	

																																																								
5	S.	Scott,	Accommodating	college	students	with	learning	disabilities.	How	much	is	enough?	
Innovative	Higher	Education,	Vol.	22,	No.	2,	Winter	1997.	
6	Raportoitu:	”Submission	to	the	UN	Commission	on	the	Rights	of	Disabled	Persons	for	Day	of	
General	Discussion	(DGD)	on	the	Right	to	Education,	Article	24	UNCRPD,	to	be	held	on	15	
April	2015.	Summary	of	Report	on	Global	Jurisprudence	concerning	Inclusive	Education,	for	
In1School,	a	project	of	the	Dutch	Association	for	Disabled	Children	NSGK.”	



	
Erityisesti	 velvollisuus	 ryhtyä	 kohtuullisiin	 mukautuksiin	 perustuu	 ns.	 vammaisuuden	
sosiaaliseen	 tai	 oikeudelliseen	 lähestymistapaan,	 joiden	 lähtökohta	 on,	 että	 ympäristö	
aiheuttaa	 vammaisuuden,	 eikä	 pelkästään	 vammaisen	 henkilön	 vammasta	 johtuva	
toimintarajoite.	 Ratkaisu	 on	 ongelmiin	 on	 ympäristön	 muokkaaminen	 siten,	 että	 henkilö	
pystyy	 toimimaan	 siinä.	 Ratkaisu	 on	 ympäristössä,	 ei	 yksilössä.	 Yhdysvalloissa	
yhdenvertaisuuslaki	 vastaava	 lainsäädäntö	 (Americans	 with	 Disabilities	 Act	 ADA)	 on	 ollut	
voimassa	 25	 vuotta.	 Joseph	 Stramondo	 kirjoittaa	 artikkelissaan	 The	 Medicalization	 of	
Reasonable	 Accommodation 7 	kohtuullisten	 mukautusten	 prosessin	 medikalisoitumisesta	
suhteessa	 sosiaalisen	 vammaisuuden	 mallin	 lähtökohtaan.	 Yhdenvertaisuuslaki	 ja	
kohtuullisten	mukautusten	 idea	 on	 rakennettu	 sosiaalisen	mallin	 viitekehykseen.	 Kuitenkin	
(!),	 kun	 esimerkiksi	 tarkastellaan	 sitä,	 miten	 korkeakoulutuksessa	 on	 otettu	 käyttöön	
opiskelijoiden	 kohtuulliset	 mukautukset,	 näemme	 kuinka	 helppoa	 on	 ”peruuttaa”	 takaisin	
lääketieteelliseen	 vammaisuuden	 malliin,	 kaikkine	 sen	 heikkouksineen.	 Kohtuullisten	
mukautusten	 toteuttaminen	 korkeakouluissa	 on	 esimerkki	 siitä,	 miten	 yhdenvertaisuuslain	
kohtuulliset	 mukautukset	 perustuvat	 käsitteellisesti	 vammaisuuden	 sosiaaliseen	 malliin,	
mutta	 prosessuaalisesti	 vammaisuuden	 lääketieteelliseen	 malliin.	 Tämä	 näkyy	 siinä,	 että	
saadakseen	 edes	 erittäin	 kohtuullisia	 mukautuksia,	 opiskelijan	 tulee	 osoittaa	
toimintarajoitteensa	 ammattilaisen	 todistuksella.	 Yhdysvalloissa	 on	 katsottu,	 että	 tällainen	
menettelyvaatimus	 hidastaa	 ja	 jopa	 estää	 joidenkin	 henkilöiden	 osallistumisen	
korkeakoulutukseen.	 Kuvattu	 prosessuaalinen	 vaatimus	 pitää	 edelleen	 lääketieteen	 tms.	
vastaavien	”vammaisasiantuntijoita”	porttivahtina	vammaisten	henkilöiden	vapausoikeuksien	
toteutumiselle.	Stramondo	katsookin,	että	ko.	sääntely	tuottaa	juuri	sellaisia	vaikutuksia,	joita	
estämään	 sääntely	 on	 tarkoitettu	 (prosessi,	 jossa	 vammaisen	 henkilön	 tulee	 kirjautua	
järjestelmiin	 ja	 aikatauluttaa	 lääkärinkäynnit	 ennen	 kuin	 voi	 edes	 pyytää	 kohtuullisia	
mukautuksia).	Prosessit,	joissa	kohtuullisia	mukautuksia	haetaan,	ovat	myös	omiaan	luomaan	
taas	 yhden	 yhteiskunnan	 saarekkeen,	 jossa	 vammaisten	 henkilöiden	 tulee	 osoittaa	
kykenemättömyyttään	tehdä	jotain.	Paul	Longmore	kuvaa	tätä	ilmiötä	yhdeksi	vammaisuuden	
historian	 kaksiteräiseksi	 miekaksi. 8 	Samoin	 kuin	 sosiaalipalvelujen	 osalta,	 lääkärin-	 ym.	
todistusten	 vaatiminen	 on	 toki	 tarkoitettu	 estämään	 ”petoksia”.	 Stramondo	 katsoo,	 että	
tällainen	 vaatiminen	 toimii	 disinsentiivinä	 eli	 ei-kannustavana-tekijänä	 jo	 entisestään	
marginalisoituneelle	ryhmälle	vaatia	edes	sitä	mitä	heille	kuuluu.	
	
Kohtuullisen	mukautuksen	päätöksiä	tehdään	korkeakouluissa	tosiasiassa	eniten	pääsykoe-	ja	
tenttijärjestelyissä.	 Oikeuskäytäntöä	 yhdenvertaisuuslaista	 yleisesti	 tai	 kohtuullisista	
mukautuksista	korkeakoulussa	erityisesti	on	varsin	vähän,	ja	siten	oikeusjärjestyksemme	on	
varsin	jäsentymätön	ja	siten	altis	asenteisiin	perustuville	tulkinnoille.		
	
Tiedustelu	4/2016:		
Helsingin	hallinto-oikeus:	1	juttu	
Hämeenlinnan	hallinto-oikeus:	ei	juttuja	
Itä-Suomen	hallinto-oikeus:	ei	juttuja	
Pohjois-Suomen	hallinto-oikeus:	ei	juttuja	
Turun	hallinto-oikeus:	1	juttu	
Yhdenvertaisuuslautakunta:	ei	nimenomaisia	juttuja	liittyen	korkeakouluihin	

																																																								
7	http://philosophycommons.typepad.com/disability_and_disadvanta/2015/01/the-
medicalization-of-reasonable-accommodation-in-higher-education.html,	ladattu	5.4.2016.	
8	Paul	Longmore,	Why	I	Burned	My	Book	and	Other	Essays	on	Disability.	



	
***	
	
Erään	tavan	arvioida	kohtuullisuutta	on	Disabled	Profit9,	jonka	professori	Michael	A.	Stein	on	
kehittänyt.	Arvioinnin	alkuun	päästään	kaavalla:	
	
DP	:	DG	+	QB	–	(WS+AC+QC),	jossa:	
	
DG	=	Total	profit	gains	
QB	=	Any	quantifiable	external	benefits	that	stems	from	the	accommodation	
WS	=	Worker’s	salary	
AC	=	Cost	of	the	accommodation	
QC	=	Any	quantifiable	cost	
	
Kaavan	 lopputuloksena	 saadaan	 numero,	 jonka	 jälkeen	 tarvitaan	 eittämättä	 normatiivista	
arviointia	ja	arvottamista.	Stein	on	jakanut	mukautusten	tehokkuutta:	
	
Pareto-optimaalinen	mukautus	
Semi-tehokas	mukautus	
Sosiaalista	hyötyä	tehokkaasti	lisäävät	mukautukset	
Täysin	tehottomat	mukautukset	
	
-	joista	kaksi	ensin	mainittua	voidaan	katsoa	kuuluvan	kohtuullisten	mukautusten	alaan,	kaksi	
jälkimmäistä	positiivisen	erityiskohtelun	tai	TSS-oikeuksien	toteuttamisen	alaan.	
	
Välittömän	ja	välillisen	syrjinnän	kielto	
	
Jatkumon	”ytimessä”	on	välittömän	ja	välillisen	syrjinnän	kielto.	Yhdenvertaisuuslain	3	luvun	
10	 §	 mukaan	 syrjintä	 on	 välitöntä,	 jos	 jotakuta	 kohdellaan	 henkilöön	 liittyvän	 syyn	
perusteella	epäsuotuisammin	kuin	 jotakuta	muuta	on	kohdeltu,	kohdellaan	 tai	kohdeltaisiin	
vertailukelpoisessa	 tilanteessa.	 Yhdenvertaisuuslain	 3	 luvun	 13	 §	 mukaan	 syrjintä	 on	
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.	
	
Esimerkki	 välillisestä	 syrjinnästä:	 Esimerkki	 positiivisen	 kohtuullisten	 mukautusten	 ja	
positiivisen	 erityiskohtelun	 välisestä	 suhteesta:	 Kouvolan	 hallinto-oikeus	 16.9.2010,	
10/0466/1:	”Oikeuskysymyksenä	oli	ratkaistava,	oliko	syrjintäolettama	syntynyt,	kun	yliopiston	
opiskelijavalinnassa	 ei	 ollut	 otettu	 huomioon	 lukihäiriötä.	 Valintaperusteena	 oli	 käytetty	
ammattikorkeakoulutodistuksen	 keskiarvoa.	 Lukihäiriö	 ei	 sellaisenaan	 luo	 syrjintäolettamaa.	
Ammattikorkeakoulutodistuksen	 käyttäminen	 valintaperusteena	 asettaa	 kaikki	 hakijat	
yhtäläiseen	asemaan.	Lukihäiriö	voi	kuitenkin	oikeuttaa	henkilön	positiiviseen	erityiskohteluun	
muihin	hakijoihin	nähden,	mutta	velvollisuutta	erityiskohteluun	ei	ole.	Esitetyillä	perusteilla	ei	
ollut	aihetta	olettaa,	että	hakijaa	olisi	syrjitty”.	
	

																																																								
9	Michael	A.	Stein:	”The	Law	and	Economics	of	Disability	Accommodations”.	53	Duke	Law	
Journal,	2003,	p.	79-191.	



Esimerkki	välittömästä	syrjinnästä:	Helsingin	käräjäoikeus,	1.2.2016,	päätösnro	16/104351:	
Viittomakielinen	 kuuro	 haki	 oppilaitokseen.	 Kun	 tuli	 ilmi,	 että	 opiskelija	 kuuro	 ja	 käyttää	
tulkkeja,	 opiskelupaikka	 peruttiin.	 Käräjäoikeus	 tuomitsi	 oppilaitoksen	 toimitusjohtajan	
rikoslain	mukaisesta	syrjinnästä	sakkoon,	lisäsi	yhdenvertaisuuslain	mukainen	hyvitys.	
	
Prosessuaalisia	huomioita	
	
Syrjintää	kokevan	esitettävä	selvitystä	seikoista,	joihin	vaatimus	perustuu.	
	
Jos	 asiaa	 käsiteltäessä	 esitettyjen	 selvitysten	 perusteella	 voidaan	 olettaa	 syrjinnän	 tai	
vastatoimien	kieltoa	rikotus,	vastapuolen	on	kumotakseen	oletuksen	osoitettava,	että	kieltoa	
ei	ole	rikottu.	
	
=	käännetty	todistustaakka.	
	
Valvonta:	 Yhdenvertaisuusvaltuutettu,	 yhdenvertaisuus-	 ja	 tasa-arvolautakunta	 sekä	
työsuojeluviranomaiset.	
	
Hyvitys:	
	
Syrjinnän	tai	vastatoimien	kohteeksi	joutuneella	on	oikeus	saada	hyvitys	siltä	viranomaiselta,	
työnantajalta	 tai	 koulutuksen	 järjestäjältä	 taikka	 tavaroiden	 tai	 palveluiden	 tarjoajalta,	 joka	
on	tämän	lain	vastaisesti	syrjinyt	häntä	tai	kohdistanut	häneen	vastatoimia.	
	
	
Lopuksi	
	
Normimaailman	 lisäksi	 oikeudellista	 kenttää	 järjestää	 ja	 sen	 muodostavat	 oikeudelliset	
toimijat.	 Näitä	 ovat	 laajassa	 mielessä	 kaikki,	 jotka	 ovat	 tekemisissä,	 elävät	 tai	 soveltavat	
yllämainittua	normijoukkoa.	Tämän	vuoksi	kaikilla	meillä	on	oma	roolimme	siinä,	millaiseksi	
oikeusjärjestyksemme	kulloinkin	muodostuu.	
	
***	
	
Opiskelijaksi	ottamiseen	liittyvää	lainsäädäntöä:	
	
Yliopistolaki	37	a	§	

37 a § (12.8.2011/954) [HE 164/2010] 

Esteettömyys ja opiskelijaksi ottamisen edellytykset 

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi 
ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai 
toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun, jos 43 a §:ssä 
tarkoitettuihin opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida 
kohtuullisin toimin poistaa. 



Kun kysymys on 43 a §:ssä tarkoitetuista opinnoista, opiskelijaksi ottamisen esteenä on myös 
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 32 §:n, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 
annetun lain 11 §:n 9 kohdan, ammattikorkeakoululain (351/2003) 25 a §:n tai tämän lain 43 a §:n 
mukainen opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva päätös, jos toisten henkilöiden terveyden ja 
turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät. 

Yliopiston tulee antaa opiskelijaksi pyrkiville tieto siitä, minkälaisia terveydentilaa koskevia 
vaatimuksia ja muita edellytyksiä opintoihin liittyy. 

	
	
	
	
Ammattikorkeakoululain	 20	 a	 §	 1	 momentin	 mukaan	 hakijan	 terveydentilaan	 tai	
toimintakykyyn	 liittyvä	 seikka	 ei	 saa	 olla	 esteenä	 opiskelijaksi	 ottamiselle.	 Opiskelijaksi	 ei	
kuitenkaan	 voida	 ottaa	 sitä,	 joka	 ei	 ole	 terveydentilaltaan	 tai	 toimintakyvyltään	 kykenevä	
opintoihin	 liittyvään	 käytännön	 tehtäviin	 tai	 harjoitteluun,	 jos	 saman	 lain	 25	 a	 §:ssä	
tarkoitettuihin	 opintoihin	 liittyvät	 turvallisuusvaatimukset	 sitä	 edellyttävät	 ja	 jos	 estettä	 ei	
voida	kohtuullisin	toimin	poistaa.	
	
Ammattikorkeakoululain	 25	 a	 §	 1	 momentin	 mukaan	 kun	 opintoihin	 sisältyy	
potilasturvallisuutta	 koskevia	 vaatimuksia,	 ammattikorkeakoulu	 voi	 peruuttaa	
opiskeluoikeuden,	 jos	 (1-kohta)	 opiskelija	 on	 vaarantamalla	 toistuvasti	 tai	 vakavasti	
opinnoissaan	 toisen	 henkilön	 terveyden	 tai	 turvallisuuden	 osoittautunut	 ilmeisen	
soveltumattomaksi	 toimimaan	opintoihin	 liittyvissä	käytännön	 tehtävissä	 tai	harjoitteluissa,	
jos	(2-kohta)	on	ilmeistä	että	opiskelija	ei	terveydentilaltaan	eikä	toimintakyvyltään	täytä	20	
a	 §	 1	 momentin	 mukaisia	 opiskelijaksi	 ottamisen	 edellytyksiä	 tai	 (3-kohta)	 opiskelija	 on	
hakuvaiheessa	salannut	sellaisen	20	a	§:n	2	momentissa	tarkoitetun	tiedon	opiskeluoikeuden	
peruuttamista	koskevasta	päätöksestä,	joka	olisi	voinut	estää	hänen	valintansa	opiskelijaksi.	
	
	
***	
	
S.	1	kuva:	mukailtu	Shutterstock-kuvasta.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	


