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SAAVUTETTAVUUSOPAS
Opas

on

suunnattu

opettajien

ja

Kivalo-opistolla

avustajien

tarvitsevien

kanssa.

helpottaa

opettajien

tueksi,

Oppaan
ja

toimiville

jotka

opettajille

työskentelevät

tarkoituksena
avustajien

on

avustajille,

erityisryhmien

levittää

välistä

ja

tietoa

ja

etenkin

niiden

erityistä

tukea

saavutettavuudesta

kommunikaatiota.

Aluksi

ja

avataan

saavutettavuuteen liittyvää sanastoa ja loppupuolella avataan käytännön vinkkejä ja apuja
sekä opettajalle että avustajalle.

Opas on luotu Kemin kaupungin ILMI-projektissa, jonka tavoitteena on kehittää kemiläisille
kehitysvammaisille suunnattujen kulttuuri- ja liikuntapalveluiden saavutettavuutta.

Erityistä

tukea

tarvitsevalla

henkilöllä

tarkoitetaan

henkilöä,

jolla

on

vaikeuksia

päästä

palveluiden piiriin ilman jonkinlaista apua tai toiminnan soveltamista. Nämä vaikeudet voivat
johtua mm. oppimisvaikeuksista, psyykkisestä tai fyysisestä vammasta tai sairaudesta (esim.
muistisairaus, kehitysvamma tai trauma), toimintakyvyn heikkenemisestä tai muusta henkilöön
liittyvästä syystä.

Kivalo-opisto on sitoutunut tarjoamaan jokaiselle turvallisen, jokaista ihmistä kunnioittavan
oppimisympäristön

riippumatta

osallistujan

iästä,

taustasta,

äidinkielestä,

sukupuolesta,

seksuaalisesta suuntautumisesta, toimintakyvystä, asenteesta tai muusta henkilöön liittyvästä
syystä.

Toiminta

kunnioittaa

jokaisen

ihmisen

oikeutta

olla

yhdenvertainen

yhteiskunnan

jäsen.

”Ihmiset otetaan mukaan, oli mitä oli.”
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Sanastoa
Saavutettavuus
Saavutettava palvelu tai tuote on sellainen, jota kaikkien on hyvä käyttää yhdenvertaisesti
vammoista tai toimintarajoitteista huolimatta. Saavutettavuudesta hyötyvät kaikki käyttäjät,
mutta erityisen tärkeää ja jopa välttämätöntä hyvä saavutettavuus on niille, joilla on jokin
vamma tai toimintarajoite. Esteettömyys on vain osa saavutettavuutta, esimerkiksi vain 5 %
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vammaisista ihmisistä käyttää pyörätuolia .

Hyvä

saavutettavuus

muodostuu

kokonaisuudesta,

jossa

asia

huomioidaan

asenteissa,

viestinnässä, taloudessa, rekrytoinnissa, strategioissa ja tilojen esteettömyydessä.

Yhdenvertaisuus
Yhdenvertaisuudella

tarkoitetaan

Yhdenvertaisuus on perusoikeus
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sitä,

että

kaikki

ihmiset

ovat

samanarvoisia.

. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa kaikilla ihmisillä tulee

olla yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautua, tehdä töitä ja saada erilaisia palveluja.

Inkluusio
=

ajattelutapa/suhtautumistapa,

jonka

mukaan

kaikkien

tulisi

oppia

yhdessä,

ei

samalla

tavalla tai samaa määrää, mutta yhdessä.

Inkluusiossa on tärkeää, että kaikki otetaan mukaan ilman ennakko-oletuksia. Ei ole tarkoitus
pyyhkiä vammaa tai tuen tarvetta pois, vaan käännetään huomio toiminnan soveltamiseen.
On myös tärkeää, että kaikilla ryhmillä on samanlaiset tavoitteet. Palvelut tuotetaan ja
muokataan siten, että se on kaikille saavutettavaa. Alkujaan inkluusio ja inklusiivinen kasvatus
viittaavat YK:n eli Yhdistyneiden Kansakuntien ja YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö
Unescon

piirissä

kehitettyyn

ajattelutapaan,

jossa

korostetaan

kaikkien

vammaisten

henkilöiden oikeutta kuulua tavallisiin yhteisöihin sen sijaan, että heidät sijoitettaisiin omiin
erillisiin palvelujärjestelmiinsä.
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Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kurssit ovat avoimia kaikille osallistujille ja
kurssin

ryhmän

muodostumiseen

vaikuttaa

ensisijaisesti

osallistujien

kiinnostus

yhteiseen

aiheeseen, ei heidän toimintakykynsä.

Miten nämä näkyvät KIVALO-OPISTOLLA?
Kivalo-opisto tulee jatkossakin tarjoamaan kursseja kohdennetusti erityisryhmille, mutta pyrkii
kehittämään kaikkien kurssien saavutettavuutta. Esimerkiksi monipuolisten opetusvälineiden
saatavuus,

henkilöstön

kouluttaminen,

etäkurssit

ja

viestinnän

kehittäminen

pyrkivät

mahdollistamaan kurssien paremman saavutettavuuden.
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ERITYISTA TUKEA TARVITSEVIEN
KASVATTAJILLE JA AVUSTAJILLE
Jokainen ihminen on yksilö eikä vamma tai tuen tarve määrittele henkilön ominaisuuksia. Syyt
erityisen

tuen

tarpeelle

eivät

välttämättä

vaikuta

lainkaan

yksilön

älykkyyteen

ja

oppimiskykyyn. Usein hänen osallistumisensa kuitenkin vaatii oppimisen mahdollistamisen ja
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järjestämisen toimenpiteitä ja toimivan opetusmuodon löytymistä .
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Osallisuus on yksi terveyttä edistävä tekijä ja terveyden ja tasa-arvon edellytys .

Osallisuuden

voi

jakaa

kolmeen

osaan:

autonomiaan,

demokratiaan

ja

yhteisöllisyyteen

(Lastenkulttuurin SATA2-hankkeen Taideavustajakoulutus). Näiden osien toteutuessa voidaan
puhua

osallisuuden

onnistumisesta.

Autonomian

toteutuessa

osallistuja

toimii

itse

mahdollisimman omatoimisesti ja käyttää valtaa omissa asioissaan. Avustaja tai opettaja
käyttävät siis mahdollisimman vähän valtaa. Demokratian toteutuessa osallistuja käyttää
valtaansa yhteisissä asioissa eli häneltä kysytään palautetta ja palaute otetaan huomioon
päätöksissä. On erityisen tärkeää muistaa kysyä palautetta siten, että osallistuja ymmärtää
kysymykset

eivätkä

kysymykset

ole

johdattelevia.

Yhteisöllisyyden

toteutuessa

samoista

asioista kiinnostuneet ihmiset kokoontuvat yhdessä opiskelemaan eli ryhmät muodostetaan
yhteisen kiinnostuksen perusteella.
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Oleellista toiminnassa on, että oppijan itseohjautuvuutta tuetaan ja toiminta on oppilaalle
itselleen merkityksellistä.
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Vinkit opettajalle
Asenne ratkaisee paljon: Minä pystyn, sinä pystyt, me pystymme!

Puhu osallistujalle suoraan, älä ohitse esimerkiksi avustajalle tai vanhemmalle.

Reflektoi

osallistujiin

liittyviä

ennakko-oletuksiasi

ja

asenteitasi.

Pohdin,

mihin

oletuksesi

perustuvat ja miten ne vaikuttavat osallistujan kohtaamisessa.

Kysy osallistujilta, millaisia oppimiskokemuksia ja toiveita heillä on.
Mitä odotuksia sinulla on kurssista? Mitä haluat oppia?
Minkälaiset tavat oppia ovat sopineet sinulle, minkälainen oppija olet?
Mitä opettaja voi tehdä helpottaakseen oppimista?

Nosta esiin osallistujien vahvuuksia.

Yleisesti

kaikkia

lopetetaan

oppijoita

samalla

usein

tavalla.

helpottavat

Jos

struktuurit

työskennellään

eli

jonkun

tunti

välineen

esimerkiksi
kanssa,

aloitetaan

on

hyvä

ja

antaa

ohjeistus ennen, kun osallistuja saa välineen käyttöönsä.

7

Hyödynnä eriyttämistä/soveltamista opetuksessasi. Eriyttäminen on opetuksen tukikeino ,
jonka avulla osallistujalle voidaan tuottaa sopivia haasteita ja onnistumisen
kokemuksia sekä tarjota mahdollisuuksia kehittyä ja oppia omien vahvuuksien
mukaisesti. Eriyttämisen keinoja voivat olla esimerkiksi
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:

etenemisvauhdin soveltamista
monipuolista ohjeiden antoa (suulliset ja kirjalliset ohjeet)
tehtävien

ja

materiaalin

antaminen

etukäteen

(esim.

tutustuminen

vieraan

kielen

sanoihin ennen tuntia tai muistiinpanojen jakaminen etukäteen hitaille kirjoittajille ja
henkilöille, jolla on lukivaikeus)
monipuolisten työskentelytapojen hyödyntäminen (visuaalista, auditiivista, konkreettista,
toiminnallista, yksin-, pari- ja ryhmätyöskentelyä)
opetuksen rytmittäminen ja työskentelytaukojen hyödyntäminen
HUOM!
tukea

Eriyttäminen

osallistujan

ei

ole

oppimista

kiertoilmaus
hänelle

taitotasoryhmille,

sopivimmalla

tavalla.

vaan

sen

lähtökohtana

Eriyttäminen

ei

on

myöskään

kyseenalasta opettajalla jo käytössä olevia opetusmenetelmiä tai ole pysyvä menetelmä,
jota sovelletaan kaikissa olosuhteissa.
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Vinkit Avustajalle
Avustaja toimii kursseilla innostajana ja mahdollistajana. Avustajan rooli on äärimmäisen
keskeinen,

kun

osallistumisessa

on

haasteita.

Esimerkiksi,

kun

osallistujalla

on

haasteita

ohjeiden kuuntelemisessa ja noudattamisessa, odottamisessa tai hän ei kykene toimimaan
samalla nopeudella kuin muut.

Tärkein huomio avustajan työssä on, ettei avustajan tehtävänä ole koskaan tehdä
tehtäviä osallistujan puolesta. Avustaja tukee tehtävien tekemisessä kunnioittaen
osallistujan autonomiaa ja siten edistäen osallisuuden kokemusta. Oleellista toiminnassa on,
että oppijan itseohjautuvuutta tuetaan ja toiminta on oppilaalle itselleen merkityksellistä.

Pyri

tukemaan

niitä

osallistujia,

joille

ohjeiden

seuraaminen

tai

toiminnassa

mukana

pysyminen tuottaa ongelmia. Tue heitä siinä työvaiheessa, missä juuri nyt ovat – ei haittaa,
vaikka he olisivat jäljessä. Pyydä opettajaa soveltamaan aikataulussa.

Ole aidosti läsnä omana itsenäsi. Jokainen avustettava on yksilö, kuten myös avustaja itse.
On monia tapoja olla hyvä avustaja.

Älä

pelkää

epäonnistumisia.

Kun

avustaja

ei

itse

pelkää

epäonnistumista,

hän

luo

luottamuksen ilmapiiriä, jossa osallistuja uskaltaa epäonnistua.

Pyri huomioimaan osallistujien yksilölliset kommunikoinnin tavat. Kommunikoi monipuolisesti
sanojen, tekstin, äänensävyjen, ilmeiden, eleiden, asentojen ja liikkeiden kautta.

Kannusta ja tue osallistujia.
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OPETTAJAN JA AVUSTAJAN VÄLINEN KOMMUNIKAATIO
Opetuksen sujuvuuden edistämiseksi opettajan ja avustajan olisi hyvä käydä yhdessä lyhyt
keskustelu, mitä toiveita ja odotuksia opetuksen suhteen osapuolilla on. Lähtökohtaisesti
opettaja on vastuussa tunnin kulusta ja opetuksen sisällöstä.

Avustavia kysymyksiä:
miten opetuksen ohjausvastuu jakautuu?
miten opettaja toivoo avustajan osallistuvan toimintaan?
minkälaisia resursseja opettajalla/avustajalla on tukea osallistujia? minkälaisia
rajoitteita/mahdollisuuksia tila tarjoaa? minkälaisia keinoja/työkaluja opettajalla ja
avustajalla on käytettävissä?
miten toimitaan, jos osallistuja jää jälkeen muista? miten aikatauluja sovelletaan, jotta
osallistujaa saa toimia omalla tahdilla?
miten toimitaan, jos tulee hätätilanne? kuka huolehtii osallistujista? kuka soittaa/hakee
apua? mikä on evakuointisuunnitelma rakennuksessa?
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