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Jakso 11, Saavutettavuussuunnitelma 

Intro 

Karoliina: Moi, Karo täällä taas! Ja mulla on täällä seurana Kirsi. 

Kirsi: Moi! 

Karoliina: Tässä jaksossa puhutaan saavutettavuussuunnitelmasta. Jututan Kirsiä, joka on toinen 
meidän Xamkin saavutettavuusyhdyshenkilöistä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun 
saavutettavuussuunnitelma on melko pitkä dokumentti, yli kolmekymmentä sivua. Se muuten löytyy 
myös Luxin saavutettavuuden sivuilta. 

Kirsi: Saavutettavuussuunnitelma on oikeasti todella pitkä dokumentti. Sen runkona on käytetty 
valtakunnallisen OHO-hankkeen laatimaa saavutettavuuskriteeristöä. Kriteeristö on väline 
korkeakoulujen saavutettavuuden arviointiin. Sen tavoitteena on tukea ja edistää korkeakoulun 
saavutettavuutta ja varmistaa, että saavutettavuus toteutuu koulutusalasta, paikkakunnasta tai 
yksilöiden elämäntilanteista riippumatta.  

Karoliina: Eli siis mitä tarkoittaa saavutettavuus? 

Kirsi: Saavutettavuus tarkoittaa siis sitä, että aineeton ympäristö, kuten tieto, verkkosivut, palvelut ja 
asenteet ovat kaikille saavutettavia. Voit kuunnella vaikka tiedon verkkosivuilta tai materiaalit ovat 
sinulle helpommin näkyvillä ja saatavilla. Esteettömyys taas tarkoittaa fyysistä ympäristöä, kuten 
rakennuksia ja ulkoilualueita. 

Karoliina: Eli asioiden saavutettavaksi tekeminen on vaikkapa tätä ohjeiden läpikäyntiä 
keskustelemalla 

Kirsi: Kyllä. 

Karoliina: Kerroit saavutettavuuden ja esteettömyyden eroista äsken. Mitä yhteistä niillä on? 

Kirsi: Yhteistä niille on se, että riippumatta ihmisen toimintakyvystä, palveluiden tulisi olla saatavilla. 

Karoliina: Puhuit saavutettavuuden kriteereistä, mitä ne ovat? 

Kirsi: Saavutettavuuskriteerejä on kahdeksan: 1. Arvot, asenteet ja toimintakulttuuri, 2. johtaminen, 
3. fyysinen ympäristö, 4. digitaalinen saavutettavuus, 5. opetus ja oppiminen, 6. tuki ja ohjaus, 7. 
viestintä, 8. opiskelijavalinnat. Näitä arvioidaan tasaisin väliajoin, ja näissä tulee aina huomioiduksi 
opiskelijoiden, johdon ja työntekijöiden näkökulma. 

Karoliina: Okei. 
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Kirsi: Itse saavutettavuussuunnitelmaan on kirjattu saavutettavuuden tämänhetkinen tila, 
saavutettavuuden arviointikriteerit (Saavutettavuutta arvioidaan kolmella eri tasolla, jotka tulee 
Karvilta (Kansallisen koulutuksen arviointikeskus): erinomainen – hyvä – riittämätön) sekä tavoitteet 
ja toimenpide-ehdotukset. 

Karoliina: Kriteerejä on kahdeksan ja kaikilla on varmaankin alakohtia myös? 

Kirsi: Kyllä, on. 

Karoliina: Eli mihin opiskelijan erityisesti kannattaa tutustua, jos ei pysty käymään läpi kaikkea? 

Kirsi: Saavutettavuusohjelmassa on kriteeristön itsearviointiosio, joka on avattu tarkemmin ja 
monisanaisesti ja siihen opiskelijan kannattaa tutustua tarkemmin ainakin opetuksen ja oppimisen 
sekä tuen ja ohjauksen osalta. Nämä koskettavat opiskelijan arkea. 

Karoliina: Viittaako itsearviointi siihen, että tätä saavutettavuutta arvioidaan koko ajan? 

Kirsi: Joo, saavutettavuutta kehitetään Xamkissa koko ajan. Saavutettavuustyöryhmässä käydään läpi 
kriteerejä jatkuvasti. 

Karoliina: Kirsi mistä saa apua ja tukea, tai voiko johonkin vaikka vinkata jos olisi 
kehittämisehdotus? 

Kirsi: Saavutettavuustyöryhmän lisäksi Xamkissa on saavutettavuusyhdyshenkilöt, näihin voi 
opiskelija myös olla yhteydessä tarvitessaan apua tai jos on lisäkysymyksiä. 

Karoliina: Ok, kiitos tiedosta. Heippa! 

 

  


