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Läsnä:
Eila Burns		Jamk
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Tuija Pasanen	KY
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Hannu Puupponen	JY, ESOK-koordinaattori
Kaija Päätalo	Jamk
Susanna Wolkoff	HY
Merja Ylönen 	Diak, ESOK-koordinaattori

Alustajana 
Vilho Kolehmainen	OPH


1. Opintojen alkuvaiheen esteettömyyden ja sitä koskevan tiedonsaannin
arviointia
Hannu Puupponen avasi kokouksen kertomalla tapauksesta keväältä 2006, kun ammattikorkeakoulujen yhteishaussa myönnetty kahdelle näkövammaiselle hakijalle heidän ylioppilaskokeessa saamiaan järjestelyjä. Järjestelyjen ja opiskelun esteettömyyttä koskevan tiedon saannin vaihtelu ja riittämättömyys ovat tulleet esille myös verkkosivujen sisältöjen ja luki-vaikeuksisen opiskelijan tuen kartoituksissa.
Keskustelu
Terminologian haasteeksi todettiin löytää järjestelyjen ja palvelujen esittelyyn ilmaisuja, jotka olisivat sekä yksikäsitteisiä että leimaamattomia. Esimerkiksi erityisjärjestelyt voivat tarkoittaa eri asioita eri oppilaitoksissa ja olla osalle hakijoista kielteistä erilaisuutta rakentavia. Pidettiin mahdollisena käyttää kohtuullista määrää erilaisia otsikointeja, joiden sisältö määritellään (ks. Kohta 3).
	Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeiden todettiin olevan yksi peruste palvelujen tai järjestelyjen saamiselle. Kun yhtäällä edellytetään enintään vuoden ikäistä todistusta, on esimerkkejä myös väljemmästä menettelystä. Kuntoutuslain näkökulmasta rajana on myös vuosi, mutta esimerkiksi syntymästään sokean henkilön kohdalla todistuksen esittäminen vuosittain tuntuu epäkäytännölliseltä. 
	Todettiin, että yliopisto-opiskelussa ensisijalla ovat tutkintovaatimukset ja tutkintojen yhdenmukaisuus. Myös esimerkiksi vammaisjärjestöt ovat pitäneet oleellisena, että vammaiset opiskelijat voivat saavuttaa opiskelullaan yhtäläisen osaamisen ja arvostuksen kuin ei-vammaiset opiskelijat. Yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet edellyttävät ydinosaamisen mukaista opettamista ja arviointia. Esimerkiksi näkövamman tai oppimisvaikeuden edellyttämä lisäaika tai muu järjestely ovat siksi sekä pedagogisesti että moraalisesti perusteltuja.
	Pohdittiin, voidaanko massaopetuksessa puhua yksilöllisistä ratkaisuista. Todettiin, että yksilölliset ratkaisut voivat olla joskus hyvinkin pieniä ja kustannukset tulisi suhteuttaa opiskelun sujumisen ja valmistumisen varmistumisen tuomiin etuihin. Esimerkiksi Kuopion yliopiston I Hope -hankkeessa on saatu näyttöä sekä opintojen edistymisestä että oppilaitoksen arvostuksen kohoamisesta opiskelijoiden elämäntilanteen huomioimisesta. Pidettiin myös ilmeisenä, että tehostettu ohjaus ja henkilöstön hyvä pedagoginen osaaminen ovat eduksi kaikille opiskelijoille.
	Todettiin, että opetuskäytänteitä ohjeistetaan Erilaisten oppijoiden liiton tulevassa käsikirjassa ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun esteettömyyshankkeessa ollaan kokoamassa tietoa opettajan avuksi.
Pidettiin yliopistojen nousevana pyrkimyksenä selvempää työelämävalmiuksien painottamista. Tämä voidaan nähdä myös vammaisen opiskelijan työllistymistä edistävänä, jos valmiuksia oikeasti kehitetään.
	Keskusteltiin esimerkin valossa ulkomaalaisten opiskelijoiden tarvitsemien lukivaikeuteen liittyvien järjestelyjen saamisesta. 
	Ammattikorkeakoulujen opintoasioiden päälliköt tulevat kokoamaan tietoa eri ammattikorkeakoulujen pääsykoejärjestelyistä. AMK-puolella tulisi olla yhteydessä ARENEn opiskelijavalintatyöryhmään (MY on ottanutkin yhteyttä, mutta keskustelua ei ole muutoin vielä avattu). 
Esteetön opiskelu korkeakouluissa uusitaan kevään 2007 aikana, joten palautetta niistä voi toimittaa mm. Kaija Päätalolle, joka on amkien koulutustiedotuksen kehittämisryhmässä mukana.  

2. Opetusministeriön ja Opetushallituksen toimenpiteiden mahdolliset
vaikutukset opintojen alkuvaiheen esteettömyyteen
Vilho Kolehmainen esitteli yhteisvalintajärjestelmän kehittämistyötä ja nimesi esteettömyyden kannalta tärkeiksi:

Yhteishakuun liittyvät toimintamallit
	Hakuprosessin saaminen hakijan näkökulmasta selkeäksi ja johdonmukaiseksi.

Hakuprosessin tuki myös vammaisten ja erilaisten oppijoiden koulutukseen hakeutumiselle.

Hakuinfo
	Erilaisten hakijaryhmien huomioiminen hakuprosessista, valinnoista ja opiskelusta tiedotettaessa.  


Sähköinen hakujärjestelmä (Demoversio osoitteessa: www.kati.fi/yoyh)
	Järjestelmän suunnitteleminen siten, että erilaiset hakijaryhmät voivat hyödyntää sitä mahdollisimman hyvin.	

Käytettävyystestaus, jossa huomioidaan esteettömyysnäkökulmat

Keskustelu
Kolehmainen selvensi, että arkaluontoista tietoa kuten lääkärintodistuksia ei käsitellä sähköisesti liitteinä vaan opiskelija toimittaa ne yliopistoon, johon/joihin hakee.
	Yliopistoihin on tarkoitus perustaa ”yhden luukun” hakutoimistoja opiskelijan neuvonnan ja tiedon saannin helpottamiseksi. 
	Hakuinfo voisi sisältää mahdollisuuden tehdä hakuja, joissa ehtoina oppiaineen lisäksi olisi esimerkiksi liikkumisesteettömyys tai luki-tuen saatavuus
Sähköinen hakujärjestelmä voisi sisältää valinnan, jolla opiskelija ilmoittaa ”erityisjärjestelyjen”  (”yksilöllisen palvelun / lisäpalvelun”) tarpeesta. Tämä voisi myös edistää tilastollista palvelujen tarpeen tunnistamista ja seurantaa, joita voidaan käyttää toiminnan perustelussa, suunnittelussa ja toteutuksessa. 
	Todettiin, että HY kehittää ulkomaisten/kansainvälisten hakijoiden sähköistä hakujärjestelmää (International Admissions Service), jonka esteettömyys on myös tärkeä.


3. ESOK-hankkeen mahdollisuudet osallistua opintojen alkuvaiheen kehittämiseen
ESOK-hankkeen perustehtävän mukaista on osallistua vuorovaikutukseen yliopistojen yhteisvalintajärjestelmän esteettömyyden ja siihen liittyvän tiedonsaannin varmistamiseksi opiskelijoille, joilla on jokin vamma, jotka ovat erilaisia oppijoita, ikääntyneitä ja/tai kuuluvat kulttuuri- tai kielivähemmistöön. Toistaiseksi työryhmissä ei ole vastaavaa edustusta ja kokemukset ammattikorkeakoulujen valintajärjestelmästä viittaavat esteettömyyden edistämisen jäävän helposti liian vähälle huomiolle.

	Todettiin, että esteettömyystieto olisi hyvä saada mukaan itse sähköisen hakujärjestelmän lisäksi opetushallituksen Esteetön opiskelu korkeakouluissa –oppaaseen (http://www.oph.fi/koulutusoppaat/vammaisenopas/fi/index.html" http://www.oph.fi/koulutusoppaat/vammaisenopas/fi/index.html). Pidettiin toivottavana oppaan käyttäjäkokemusten kartoittamista vammaisilta opiskelijoilta ja opinto-ohjaajilta sekä avoimen yliopisto ja ammattikorkeakouluopetuksen sisällyttämistä esteettömyyskuvailuihin.
	Kolehmainen kertoi, että eri korkeakoulujen valintamenettelyissä käyttämiä käsitteitä pyritään OPM:n toimesta yhtenäistämään. ESOK-hanke voi toimittaa esteettömyyteen liittyvien käsitteiden luettelon työryhmälle. Esimerkiksi liikkumisesteetön ympäristö olisi yhteismitallisesti määriteltävä, jos sitä aletaan käyttää kriteerinä.
	Pidettiin tärkeänä, että hakujärjestelmä täyttää esteettömyyssuositukset (W3C:n WCAG 1.0, JUHTA) ja luvattiin selvittää Näkövammaisten keskusliiton ja Erilaisten oppijoiden liiton mahdollisuudet osaltaan toteuttaa käytännön testauksia.


4. Työryhmän tehtävien, edellytysten ja lisäresurssien tarpeen arviointi
Tästä asiakohdasta ei ehditty käydä keskustelua.  ESOK-koordinaattorit ovat tiedustelleet OPM:stä resursseja työryhmätyöskentelyyn, mutta asia on vielä kesken.

5. Työnjako seuraavaan kokoukseen mennessä toteutettaville tehtäville
Työnjaosta ei käyty keskustelua.  ESOK-koordinaattorit valmistelevat asiat seuraavalle kokoukselle ja edistävät esille tulleita toimintoja (opintojen alkuvaiheen suositusten ja yhteisvalintajärjestelmän esteettömyyskohtien alustava kuvailu, valintaesteettömyyteen liittyvien käsitteiden kokoaminen määrittelyyn ja yhteyden pitäminen OPH:n oppaan päivittäjiin).

6. Muut asiat kokoukselle 
Todettiin ilolla, että Tuija Pasanen oli palkittu tasa-arvoteosta Kuopion yliopistossa ja asia uutisoitiin Savon-Sanomissa Minna Canthin päivänä. Sovittiin, että tämä kerrotaan myös ESOK-portaalissa.

7. Seuraavasta kokoontumisesta päättäminen 
Päätettiin sopia seuraavasta kokoontumisesta sähköpostitse mahdollisimman laajan osallistumisen varmistamiseksi.


