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Mitä kaikkea voi kuulua saavutettavaan
opetukseen ja ohjaukseen?
■

OPETUS- JA OPISKELUMATERIAALIEN SAAVUTETTAVUUS

■

OPETUSTILANTEIDEN JA OPETUSTAPOJEN SAAVUTETTAVUUS

■

ARVIOINNIN SAAVUTETTAVUUS

■

Saavutettavalla opetuksella tarkoitetaan sitä, että annettu opetus on kaikkien saavutettavissa:
– Opetus ottaa huomioon opiskelijoiden erilaisuuden niin ominaisuuksiltaan kuin
elämäntilanteiltaan.
 Kurssia käyvät opiskelijat voivat osallistua opetukseen, he pääsevät käsiksi
opetusmateriaaleihin ja he pystyvät suorittamaan kurssin esim. elämäntilanteestaan tai
terveydentilastaan riippumatta.

■

On tärkeää, että korkeakouluopettajalla on mahdollisuus kehittää omia pedagogisia taitojaan
saavutettavuus huomioon ottaen.

Mitä kannattaa huomioida
opetusmateriaalien saavutettavuudesta?
■ Materiaalit on valittu siten, että kaikkien on mahdollista käyttää niitä
– Sähköisiä materiaaleja on mahdollista lukea ruudunlukuohjelmalla
– Tekstiä on mahdollista suurentaa.
■ Verkkomateriaalin tulisi noudattaa saavutettavuusohjetta (WCGA 2.1)
■ Mahdolliset videot ovat tekstitettyjä
■ Opiskelija saa tukea erilaisten välineiden ja materiaalien käyttöön sitä
tarvitessaan – esim. digitaalisten alustojen käyttö, käyttöoikeudet
■ Miten materiaali jaetaan opiskelijoille? Hyvä periaate on jakaa
luentomateriaali, kuten luentodiat, valmiiksi jo ennen luentoja.
Materiaalien pitäisi olla saatavissa myös opetustilanteiden jälkeen.
Materiaalin kannattaa olla aina saatavissa tietyssä paikassa (esim.
kurssin Moodle-sivu) esimerkiksi sähköpostiviestien sijaan.
■ Huomioithan, että pääaine- ja sivuaineopiskelijoilla on yhtäläinen
mahdollisuus päästä käsiksi kaikkiin materiaaleihin.

Tutustu saavutettavuusohjeeseen klikkaamalla
tätä tekstiä, joka vie
Papunetin laatimiin
ohjeisiin.

Millainen on
saavutettava esitys?
Katso ohjeet Youtubevideosta, johon pääset
klikkaamalla tästä.

Saavutettavaa pedagogiikkaa

Kuva: Tehtaanpuiston yhteiskoulun luokkahuone, 1975, kuvaaja
Erkki Salmela / Helsingin kaupunginmuseo, CC by 4.0

■

Opetustilanteet ovat fyysisesti saavutettavia
– Esteettömät tilat: jokainen opiskelija pääsee paikalle esim.
liikuntarajoitteista riippumatta, työskentely tilassa onnistuu
kaikilta.
– Luentotilanteissa käytä mikrofonia! Huonokuuloiselle ei riitä
vain kantava puheääni.
– Jos käytössä on tietokoneita, tabletteja tai muita laitteita,
varmistetaan että laitteet toimivat ja opiskelijat osaavat
käyttää niitä.

■

Erilaisten opetusmenetelmien ja oppimistapojen yhdisteleminen
edistää sitä, että eri tavoin oppivat opiskelijat saavat kurssista
olennaisen asian irti.

■

Materiaalit voivat olla monikanavaisia
– erilaiset tekstit (saatavilla myös sähköisenä, luettavissa
ruudunlukuohjelmalla ja mahdollisuus fontin
suurentamiseen)
– videot
– luentomateriaalien saaminen käyttöön, esim. diojen
jakaminen Moodlessa tmv.
– keskustelu-, tiedonetsinnän yms. tehtävät

Miten voi tukea erilaisten opiskelijoiden
oppimista ja osallistumista?
■

Lepaan puutarhaopiston opiskelija syventyneenä
laboratoriotutkimukseen, 1937, kuvaaja Pietinen /
Museovirasto, historian kuvakokoelma, CC by 4.0

Missä asioissa voi joustaa?
–

Poissaolojen korvaaminen, deadlineissa
joustaminen

–

Voiko kirjallisen tentin suorittaa suullisesti,
voiko esitelmän korvata videolla?

–

Voisiko jännittämisestä kärsivä opiskelija
pitää esitelmän paikallaan istuen; entä voiko
sosiaaliset tilanteet hankaliksi kokeva
opiskelija tehdä ryhmätyön sijaan esitelmän
yksin?

■

Kannustavuuden ja keskusteluyhteyden
ylläpitäminen opiskelijoiden kanssa, jolloin
mahdolliset ongelmatilanteet voidaan ennakoida.

■

Hyvän ryhmähengen ja avoimuuden
ylläpitäminen.

Arvioinnin saavutettavuus
■ Millaisia tapoja tarjoat opiskelijoille osoittaa osaamistaan?
■ Saavutettavuuden huomioonotto arvioinnissa on tärkeää
– Eri ihmisillä on erilaisia vahvuuksia
– Lukivaikeus voi vaikeuttaa kirjallisen tentin
suorittamista; tai essee voi vilistä kirjoitusvirheitä.
– Keskittymisvaikeus, aistiyliherkkyys ja monet muut syyt
voivat aiheuttaa sen, että isossa tenttitilanteessa tentin
suorittaminen voi olla joillekin opiskelijoille liian
kuormittavaa tai jopa mahdotonta.
– Jokin vamma voi tehdä kirjallisen tentin suorittamisen
mahdottomaksi tai ainakin vaikeaksi.
 Miten otat huomioon saavutettavuuden arvioidessasi
opiskelijoiden suorituksia?

Kuva: Kemian oppitunti Joensuun
ammattikoulussa, 1949, kuvaaja Pekka
Kyytinen / Museovirasto Kansatieteen
kuvakokoelma, CC by 4.0

Arvioinnin saavutettavuus
Yleisiä ja jo paljon käytettyjä tapoja tehdä
kurssien suorittamisesta ja arvioinnista
saavutettavaa:
 Lisäajan tarjoaminen tenttitilanteeseen ja
 tietokoneen käytön mahdollisuus auttavat
monia

Mitä muuta kannattaa ottaa huomioon?
• Suullisen tenttimisen mahdollisuus
• Kurssin kokoaminen erilaisista suoritusmuodoista on
hyvä idea, sillä opiskelijoilla on erilaisia vahvuuksia.
Tällöin opiskelijat pääsevät näyttämään osaamistaan
erilaisissa tehtävissä, ja erilaisten opiskelijoiden
vahvuudet voivat päästä esille.
• Ryhmätyöt; esitelmät yksin tai ryhmässä
• Esseet, oppimispäiväkirjat ja muut kirjalliset
tehtävät, portfoliot
• Tentin korvaaminen kirjoitustehtävällä, joka on
mahdollista tehdä tenttitilanteen ulkopuolella
oman aikataulun mukaan
• Onko deadlineen mahdollista saada lisäaikaa?
• Saako opiskelija myös sanallista palautetta pelkän
arvosanan ohella?

Kuva: Tyttöharjoituskoulun oppitunti, 1913, kuvaaja Gustaf Albert Stoore / Keski-Suomen museo, CC by 4.0

Erilaisten opiskelijoiden kokemuksia
”Jotkin pakolliset kurssit järjestetään
itseopiskelukursseina, eli lue muutama kirja ja
tee tentti. Itselleni kirjoista opiskelu on todella
vaikeaa, joten kyseiset kurssit tuovat paljon
stressiä. Opin itse paremmin kuuntelemalla,
mutta kurssikirjoista ei ole saatavina äänikirjoja
joten lukeminen jää ainoaksi vaihtoehdoksi,
vaikka se on todella vaikeaa.”
”Ynseä asenneilmapiiri vanhempia opiskelijoita
kohtaan, tuntee tosiaan olevansa ulkopuolinen.
Jatkuvat tietokoneongelmat aikaisemmin, mutta
aivan viime aikoina on siinä suhteessa mennyt
paremmin. Kirjastossa ei ole paperikirjoja. En voi
lukea näytöltä pitkää aikaa e-kirjoja tai tehdä
pitkäaikaisesti verkkokursseja kuivasilmäisyyden
takia, se pahenee näytön katselemisesta.
Opettajien piittaamattomuus opetuksesta, esim.
kurssimateriaali kuten Power Pointit voi tulla
saataville vasta tenttipäivän aamuna jolloin sitä
ei ehdi lukea.”

” …vaadittiin kymmenen sivun essee kirjoitettavaksi viikossa
(kaksi kertaa). Kun luennolla kysyttiin olisiko aikaa mitenkään
voinut pidentää, opettaja vastasi että ei, koska hän nyt vaan
päättänyt niin eikä halunnut muuttaa sitä. Istuin kaikki yöt sinä
viikkona kun olin saanut lapset iltaisin nukkumaan ja kirjoitin,
myös koko viikonlopun aamusta iltaan. En usko että nuorella
opettajalla oli käsitystä siitä, minkälaisissa elämäntilanteissa osa
opiskelijoista opiskelee.”
”Esseesuorituksia on paljon, ja se on suoritusmuotona itselleni kovin
vaikea, sillä sellaisen kokonaisuuden saaminen kasaan vie minulta aivan
kohtuuttomasti aikaa ja energiaa, vaikka osaisin esimerkiksi kertoa sen
asian sanallisesti helposti. Kirjatenttejä ei omassa oppiaineessani voi juuri
tehdä, mikä on harmi, sillä ne luonnistuvat paljon helpommin. Toki
ymmärrän, että on tärkeää harjoitella tieteellistä kirjoittamista, mutta
toivoisin muitakin suoritustapoja lisää. Toisaalta, en ole edes tohtinut kysyä
henkilökunnalta, jos olisin voinut suorittaa kurssin eri tavalla kuin on
sovittu...vaikka henkilökunta on ollut ymmärtäväistä, tuntuu silti siltä, että
olen aika yksin näiden vaikeuksieni kanssa, enkä uskalla pyytää
erikoiskohtelua, sillä en tiedä, mitä oikein voisin pyytää.”
Lainaukset: OHO!-hankkeen saavutettavuuskysely
korkeakouluopiskelijoille, 2018

Miten opettamasi kurssi/kokonaisuus soveltuu opiskelijalle,
 Jolla on lukivaikeus?
 Joka kulkee pyörätuolilla?
 Jolla on huollettavanaan pieni lapsi?
 Jolla on kuulokoje?
 Joka työskentelee arki-iltaisin neljästä yhdeksään?
 Jolla on paha esiintymisjännitys?
 Jolla ei ole omaa tietokonetta tai tablettia?
 Joka käy samaan aikaan läpi syöpähoitoja?

 Miten voit auttaa ja tukea heitä kaikkia osallistumaan kurssille,
oppimaan sen sisältämät asiat ja saamaan siitä rekisteröidyn
suorituksen?

Lisää apua ja neuvoja saavutettavan
ja yhdenvertaisen opetuksen
suunnitteluun
ESOK-verkoston verkkosivuilta löydät paljon neuvoja muun muassa
seuraavista teemoista:
• Mitä ottaa huomioon saavutettavan opetuksen suunnittelussa?
• Saavutettavan opetusmateriaalin valmistaminen

OHO!-hankkeen verkkosivuilla voit katsoa webinaareja sekä lukea
tekstejä, joissa kerrotaan lisää esimerkiksi erilaisista
oppimisvaikeuksista.

Päästäkseni
ESOK-verkoston
ohjeisiin klikkaa
tätä tekstiä!

Klikkaa tätä tekstiä
päästäksesi OHO!hankkeen sivuille
osoitteeseen
ohohanke.fi !

