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Millainen on yhdenvertainen
toimintaympäristö?
■

Kuva: Poika kirjoittaa, 1950-luku, kuvaaja U. A. Saarinen /
Helsingin kaupunginmuseo, CC by 4.0

Yhdenvertaisessa toimintaympäristössä…
–

Kaikki kokevat olevansa osa yhteisöä: opiskelijat, opettajat, muu
henkilöstö, johdon edustajat

–

Eri ryhmillä ja yksilöillä on vaikutusmahdollisuuksia etenkin itseään
koskevissa asioissa

–

Asioiden puheeksi ottamiselle ja esimerkiksi opettajien lähestymiselle
on matala kynnys

–

Asenteet erilaisuutta kohtaan ovat myönteisiä

–

Ymmärretään ihmisten olevan erilaisia, elävän erilaisissa
elämäntilanteissa ja se, että ihmisillä on toisistaan eroavia
vahvuuksia ja heikkouksia. Tätä ei pidetä taakkana vaan vahvuutena
ja luonnollisena asiana.

Millaiset kysymykset voivat liittyä
yhdenvertaiseen ja saavutettavaan
toimintakulttuuriin?
Avoimuus
• Asioista voidaan puhua
avoimesti, ja puheeksi
ottaminen on helppoa
• Opettajat ja muu
henkilökunta on
lähestyttävää
• Opiskelijat ja kaikki
henkilöstössä voivat tulla
kuulluiksi itseään
koskevissa asioissa
• Toiminnot ovat läpinäkyviä

Joustavuus
• Otetaan huomioon, että niin
opiskelijoilla kuin henkilöstölläkin
on erilaisia elämäntilanteita, ja
heitä tuetaan
• Esim: perheelliset opiskelijat,
opintojen ohessa töissä
käyvät, lukivaikeuksista
kärsivät, eri tavoin
sairastavat 
yhdenvertaisessa ja
saavutettavassa
korkeakoulussa kaikilla on
mahdollisuus toimia

Hyväksytyksi
tuleminen
• Ketään ei kiusata
• Ketään ei jätetä
ulkopuolelle
• Erilaisia oppijoita tuetaan
heidän kannaltaan
tarpeellisissa tilanteissa
• Kenenkään ominaisuuksia
ei arvostella tai vähätellä ja
heidän kokemuksiinsa
suhtaudutaan vakavasti

Nouseeko mieleesi muita
osa-alueita, jotka voisivat
tehdä korkeakoulun
toimintakulttuurista
yhdenvertaisen?

Kuva: Koululaisia Kristiinankaupungissa, ajoittamaton. Kuvaaja
Matti Poutvaara / Museovirasto, Matti Poutvaaran kokoelma. CC
by 4.0

Design for all -periaate
Mitä Design for all
tarkoittaa?
■

Kuva: Nainen kirjoittaa kirjoituskoneella, 1943,
kuvaaja Viljo Pietinen / Museovirasto, Pietisen
kokoelma, Historian kuvakokoelma, CC by 4.0

Tarkoittaa ympäristön, tuotteiden
tai palvelujen suunnittelua niin, että
ne soveltuvat kaikille käyttäjille
– Termiä käytetään usein tietoja viestintäteknologian
yhteydessä, mutta ajatusta
voidaan soveltaa muillekin
elämänaloille

■

Design for all –ajattelua voidaan
hyödyntää korkeakoulun toiminnan
suunnittelussa.

■

Mahdollistaa sen, ettei tarvitse
tehdä erityisjärjestelyjä, kun
ympäristö soveltuu jo valmiiksi
kaikille

■

Saavutettavuus ei ole keneltäkään
pois!

Käytännön ideoita
■

Erilaisten kurssien
suoritustapojen tarjoaminen
kaikille, ei vain erikseen
pyydettäessä

■

Voisiko lisäajan tarjoamisen
sijaan tenttiaika olla kaikille
pitempi?

■

Onko mahdollista suosia
materiaalina kirjoja, joista on
saatavilla myös äänikirjaversio?

■

Selkeyteen ja käytettävyyteen
panostaminen esim. luentodiojen
teon yhteydessä mahdollistaa
sen, ettei tarvitse tarvittaessa
laatia erillisiä heikkonäköiselle
tai lukihäiriöiselle suunnattuja
materiaaleja.

Asenteet yhdenvertaisuutta ja
saavutettavuutta kohtaan
■ OHO!-hankkeessa v. 2018 toteutetuissa saavutettavuuskyselyssä ilmeni edelleen
negatiivisia ja vähätteleviä asenteita saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta kohtaan.
– Opettajat pitivät yleisesti itseään hyvin lähestyttävinä ja kertoivat ottavansa
opiskelijoiden erilaisuuden huomioon, mutta he tunnistivat kollegoistaan
henkilöitä, jotka haluavat tehdä asiat niin kuin ne on aina ennenkin tehty ja jotka
eivät välitä saavutettavuudesta.
– Pari opetushenkilökuntaan kuuluvaa vastaajaa kertoi pitävänsä korkealaatuista
tutkimusta ja opetusta korkeakoulujen tärkeimpinä tehtävinä, eikä tähän heidän
mielestään kuulu opiskelijoiden henkilökohtaisten ominaisuuksien huomioiminen.
– Tutkimuksien mukaan ne opiskelijat, joilla on yksilöllisiä tarpeita tai jotka kuuluvat
johonkin vähemmistöön, kokevat korkeakouluympäristössä vähemmän
yhteisöllisyyttä kuin enemmistöön kuuluvat.

”Erityisen haastavana olen kokenut joidenkin kurssien vetäjien
asenteet. Koen joidenkin kurssien suhteen joutuneeni syrjityksi
sairauteni vuoksi. [korkeakouluni] esteettömyyssuunnittelija on
myöntänyt minulle todistuksen oikeudestani erityisjärjestelyihin.
Erään kurssin vetäjä kutsui minut yksityiseen keskusteluun, jossa
hän totesi ettei usko esteettömyyteen, ettei minun kannata
koskaan opiskella sairauteni vuoksi, ja että hän ei ole valmis
tekemään mitään järjestelyjä todistuksesta huolimatta. Kuitenkin
kun sairauteni otetaan huomioon, pystyn työskentelemään alani
työtehtävissä omani ja lääkärin arvion mukaan.”
- Opiskelijan vastaus OHO!-hankkeen saavutettavuuskyselyssä 2018

Yhdenvertaisuus
■ Yhdenvertaisuuden edistäminen ei ole korkeakouluille vain vapaaehtoista ekstraa,
sillä Yhdenvertaisuuslaki vaatii toimimaan yhdenvertaisuuden eteen.

Yhdenvertaisuuslaki 6 § (30.12.2014/1325)
Koulutuksen järjestäjän velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta
Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on arvioitava
yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin
toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi.
Edistämistoimenpiteiden on oltava oppilaitoksen toimintaympäristö,
voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita,
tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.
Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on
suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.
Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on varattava
oppilaille ja heidän huoltajilleen sekä opiskelijoille tai heidän edustajilleen
mahdollisuus tulla kuulluiksi edistämistoimenpiteistä.

Voit tutustua
Opetushallituksen
verkkosivuilla lisää tasa-arvoja yhdenvertaisuuslakeihin ja
siihen, miten ne velvoittavat
oppilaitoksia, klikkaamalla tätä
tekstiä.

Opettajien kokemuksia lähestyttävyydestä ja
keskusteluyhteydestä opiskelijoiden kanssa
”Silloin kun opiskelijan erityistarpeet ovat
tiedossa, otan ne huomioon. Yleisin ongelma
ovat masentuneet opiskelijat, joille ei oikein
minkäänlaisilla järjestelyillä voi tehdä tietä
helpommaksi. Heille voi vain tehdä selväksi,
että terveys on tärkein asia, ja kurssit voi
sitten selvitellä myöhemmin.”
”Joskus on hankalaa tietää, mitkä
ovat erilaiset tarpeet, elleivät
opiskelijat niitä selkeästi
kommunikoi. Joku saattaa vain jäädä
pois kurssilta näiden takia.”
”Omat haasteensa opiskelijoiden
kohtaamiseen aiheuttaa liian pienet
resurssit, ei ole aikaa olla
saavutettavissa.”

”Vaikka opetukseni tapahtuu pääosin verkossa, olen aktiivisesti
opiskelijoihin yhteydessä. Pyrin olemaan helposti lähestyttävä ja
tekemään yhteydenotosta inhimillistä. Avun pyytäminen on toisinaan
isoin ja vaikein askel, joten omassa työskentelyssäni pyrin
madaltamaan sen kynnyksen mahdollisimman pieneksi. Muut osaalueet tukevat mahdollisuuksia tehdä saavutettavuuden eteen töitä,
mutta selkeästi tärkeimpänä pidän avointa ja rehellistä
kommunikaatiota opiskelijoiden kanssa.”

”Tämän tyyppiselle toiminalle [joustoille, keskusteluille opiskelijoiden
elämäntilanteista] ei vain ole vuosityöaikasuunnitelmassa tilaa ja tämä
kaikki menee opettajan omaan piikkiin. Tiukasti työtä rajaava opettaja
voi jättää tämän kaiken pois, koska tähän ei välttämättä ole työn eikä
oman henkilökohtaisen osaamisen puolesta resursseja. Itse ajattelen,
että opettajana olisin kuitenkin aina ensisijaisesti ihminen ja
tavattavissa oleva sellainen. Tunnustan ja tunnistan, että tämä on kyllä
myös itselle haaste, koska tämä aihe määrittyy paljon varsinaisen
opetustyön ja sen suunnittelemisen ulkopuolelle.”
Lainaukset: OHO!-hankkeen saavutettavuuskysely korkeakoulujen
opettajille, 2018

Opiskelijoiden kokemuksia ongelmista
keskusteluyhteydessä ja toimintakulttuurissa
”Suurin osa opinnoistani on lähiopintoja ja meillä on 90% läsnäolopakko. Eri
opettajat suhtautuvat eri tavoin ja erilaisella joustolla lapsiperheellisiin
opiskelijoihin - toisten opettajien mielestä on ok ottaa lapsi mukaan kouluun jos
on aivan pakko, toisten mielestä niin ei voi tehdä missään tapauksessa eikä
tilanteessa, vaikka siitä seuraava poissaolo johtaisi kurssin suorituksen
hylkäämiseen. Jokainen lapsiperheellinen jonka koulutusohjelmastani tunnen
on kuitenkin hyvin motivoitunut opiskelija, eikä vaadi erityiskohtelua tai joustoa
muuten kuin pakon edessä. Pienet lapset sairastavat paljon, ja heidän hoitonsa
ja kouluaikataulut aiheuttavat paljon haasteita arkeen. Nykytilanne on
jonkinlainen kauhun tasapaino - kukaan ei uskalla vaatia yhtenäistä ohjeistusta
opettajille lapsiperheellisten sairaspoissaoloja ajatellen siinä pelossa, että
menetetään niidenkin opettajien tuki jotka ovat valmiita neuvottelemaan ja
joustamaan ja keksimään ratkaisuja, tai siihen että lapsi osallistuu opetukseen.
Olen myös kokenut haasteelliseksi sen, että koulutusohjelmassa esiintyy
kiusaamista, ihmisten hierarkista erottelua.
Sen lisäksi olen pohtinut sitä, miten yliopiston yhdenvertaisuus ja
syrjinnänehkäisyohjelmat toimivat käytännössä kouluarjessa. Mm. yhden
rakennuksen vessoissa on rasistisia kirjoituksia, joiden poistamiseen meni
monta kuukautta useasta pyynnöstä huolimatta.”

”Mielenterveysongelmat sekä
loppuunpalaminen. Häpeä ja pelko
siitä että olen vaivaksi ovat estäneet
kysymästä opettajilta mahdollisuutta
erityisjärjestelyihin, jotka auttaisivat
kuormituksen tasaamista.”
”[On] Opettajia jotka eivät ota huomioon
että opiskelijoissa on
mielenterveyskuntoutujia. Metodit joista
ei kerrota etukäteen, esim mindfulnessharjoitukset, eläytymisharjoitukset,
henkilökohtaisista tunteista kertominen.
Joustamattomuus. Luennoitsija, joka ei
käsitellyt luennoilla noussutta kritiikkiä,
vaan toi mukaan tutkinto-ohjelman
johtajan, joka piti opiskelijoille
puhuttelun.”

Lainaukset: OHO!-hankkeessa tehty saavutettavuuskysely
opiskelijoille, 2018

”Oman muusikko-identiteetin
hyväksyminen ja vahvistaminen
oppilaitoksessa, jossa on selvästi
havaittavissa asenteellisuutta XX:n
puolen opiskelijoiden ja muiden YY:n
välillä. Kaipaisin enemmän
rakentavaa ja avoinmielistä
keskustelu-ilmapiiriä. Tai kenties
sellaista on, mutta en ole siitä
tietoinen.”

■

Avoimessa toimintaympäristössä opiskelijoita tai
henkilökuntaa ei arvoteta heidän henkilökohtaisten
ominaisuuksiensa perusteella.

■

Oppiaineiden, opintolinjojen tai vastaavien välillä ei ole
vastakkainasettelua tai negatiivista kilpailuasetelmaa.

■

Opiskelijoita ei arvoteta sen perusteella, ovatko he päävai sivuaineopiskelijoita, tai onko heillä aiempia tutkintoja.

■

Opiskelijoiden oman alansa (ammatti)identiteetin
kehittymistä tulee tukea.

- Opiskelijan vastausta OHO!-hankkeen
saavutettavuuskyselyssä 2018, kun
kysyttiin opiskeluissa koetuista haasteista

Kuva: Nuori nainen lukee ikkunalaudalla
istuen, 1957-1961, kuvaaja Teuvo Kanerva
/ Museovirasto, Historian kuvakokoelma, CC
by 4.0

Lähestyttävyys ja avoimuus – Miten
opettaja voisi parantaa sitä?
■ Onko opettaja tavattavissa, voiko opetustilanteen jälkeen jäädä
keskustelemaan?

■ Onko opettajan/ohjaajan oma työhuone sellainen, että sinne voi
poiketa? (esim. ovien lukituksien huomioonotto, esteetön kulku)
■ Miten on kehotettu olemaan yhteydessä ongelma- ynnä muissa
tilanteissa? On myös tärkeää, että opiskelija todella saa vastauksia
huolenaiheisiinsa ja kysymyksiinsä.

Kuva: Munkkiniemen yhteiskoulu, 1956,
kuvaaja Kari Hakli / Helsingin
kaupunginmuseo, CC by 4.0

■ Olisi tärkeää tehdä avoimesti selväksi opiskelijoille, että omista
hankalista tilanteista ja esimerkiksi oppimisvaikeuksista kannattaa
kertoa, jotta ne voidaan ottaa huomioon. Tämä kuitenkin vaatii avointa
ja kannustavaa ilmapiiriä, jotta opiskelijat uskaltavat puhua asioistaan
ja saavat aina asiallisen vastauksen.
– OHO!-hankkeen opiskelijakyselyssä muutamissa vastauksissa
opiskelijat kertoivat vähättelevistä ja jopa törkeistä vastauksista,
joita he olivat saaneet kerrottuaan esimerkiksi tarvitsemistaan
erityisjärjestelyistä tai muusta tuesta. Miten asenteita voitaisiin
muuttaa? Millainen sinun asenteesi on?

