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ESOK-hanke, työryhmä 1                                                                         	MUISTIO
						
Opintojen alkuvaihe					27.04. 2007

Aika: 	Pe 27.04. 2007, klo 12-15
Paikka: 	Videoneuvottelu: Jyväskylän yliopisto ja Helsingin yliopisto

Läsnä:
Riitta Hämäläinen		EO-liitto
Helena Härkönen		Taideteollinen korkeakoulu
Eeva-Liisa Koskinen		Näkövammaisten keskusliitto
Tuija Pasanen		Kuopion yliopisto 
Hannu Puupponen		JY, ESOK-koordinaattori
Kaija Päätalo		Jyväskylän AMK
Marika Rönnberg		Kuurojen Liitto
Susanna Wolkoff		Helsingin yliopisto
Merja Ylönen		Diak, ESOK-koordinaattori



Tiedoksi:
Eila Burns/Jamk 
Satu Eerola/TaY 
Eva-Maria Hakola/TaiK 
Helena Härkönen/TaiK 
Vilho Kolehmainen/OPH
Sari Loijas/VANE 
Anja Manninen/Diak 
Paula Pietilä/TY 
Eija Sainio/TKK 
Sami Virtanen/KHL 



1.   Työryhmän jäsenten kuulumiset

Tuija Pasanen, Kuopion yliopisto
	kevätkiireitä opiskelijavalinnoissa

IAS- tehdään työtä ja on ohjausryhmän kokous – työstävät asioita kansainvälisiä opiskelijoita ajatellen

Riitta Hämäläinen
	kiirettä syksyn Aikuisopiskelijan viikon tapahtuman valmistelujen suhteen
	Opintokäynti Puolassa Lukineuvola-hankkeen puitteissa: autismi ja asperger -teemassa


Eeva-Liisa Koskinen
	koulutussuunnitteluasioita meneillään


Helena Härkönen
	Antti Raike jatkaa työskentelyä esteettömyysteemassa ja kartoittaa tilojen esteettömyyttä

opiskelijavalinnat jatkuvat ja mietitty, mitä tehdään, jos tarvitaan erityisjärjestelyjä

Susanna Wolkoff 
	palvelukatsaus vuodelta jätetty juuri painoon ja siinä näkyvät myös toteutuneet erityisjärjestelyt (sisältää tilastointeja)
	laadunvarmistusjärjestelmän arviointi käynnissä – tukipalvelujen osalta seurataan sitä


Marika Rönnberg
	paneuduttu opiskelijatulkkausasiaan ja tavoitteena on varmistaa opiskelijoille tulkkauspalvelut heti opintojen alkaessa
	Viittomakielisten opiskelijoiden valtakunnallinen etujärjestöhanke – suunnitelma tehty (josta on  puhuttu ja mietitty vuosikaudet ja nyt innostuttu tästä´)  – tulkkien  ja opiskeliujoiden ei tarvitse ajaa tätä teemaa


Kaija Päätalo
	hakuajat meneillään - kiireittä piisaa
	ei ole tullut erityisjärjestelypyyntöjä pääsykokeisiin ja ehkä tulee 

Tampereen seminaarin innoittamana Jamkissa käynnistyi verkostoituminen: käydään keskustelua erityisjärjestelyistä hakijoiden ja opiskelijoiden osalle
jo alkukesän valintoihin tehdään linjauksia – aiemmin olleet yhden hengen päätöksenä

Hannu Puupponen
	Jyväskylän yliopistoon on nimetty opiskelijoiden hyvinvointityöryhmä, jonka ensimmäinen kokous on 2 viikon kuluttua
	myös esteettömyystyöryhmää ollaan kokoamassa: laajasti keskijohtoa ja ylempää mukaan, jotta voidaan vaikuttaa tehokkaammin asioihin

keskustelua käyty opintopsykologitoiminnasta

Merja Ylönen
	Diakin ” Erilaisia oppijoita koskevien erityisjärjestelyiden periaatteet” ensimmäisellä lausuntokierroksella ja tulee loppukeväällä AMK-hallituksen käsittelyyn
	KV-opiskelijaryhmän kuulumisia: tulossa raportointia esteettömyydestä ja monikulttuurisuudesta myös ESOKin suuntaan

Merja 1.-5.5. -07 Darmstadiin: ”Inclusive Education”  -koulutusohjelmaan tutustuminen ja yhteistyön suunnittelu

Asialistan kohtien 2 – 5 toimenpiteet on tiivistetty muistioon, keskustelu on kirjattu kunkin liitteen yhteyteen. 

2.   Keskustelu työryhmän tehtävistä (liiteen 1 pohjalta tehtävien täsmentäminen ja priorisoiminen, työmäärän arvioiminen, työn jakaminen ja toteutusaikataulun sopiminen). 
	Päätettiin priorisoida opiskelijavalintoja koskevien suositusten laatiminen. 
	Valtuutettiin Hannu Puupponen edistämään opiskelupaikkojen kuvaussuositusta ja selvittämään niiden teknisen esteettömyyden synergia DfA-verkoston jäsenorganisaatioiden viestinnän saavutettavuuskartoituksen kanssa (liite 1, kohta 1.)
	Todettiin, että koko prosessin esteettömyyden arvioimisen avuksi laitetaan ryhmälle jakeluun Kolehmaiselta saatu hakuprosessikuvaus. (Liite 1, kohta 2.1)
	Todettiin, että opiskelun esteettömyyden kannalta keskeisten käsitteiden nimeäminen ja määrittely on tarpeen sekä suositusten että OPHn työryhmän tarpeisiin. Päätettiin antaa tehtävä ESOK-hankkeen käsitetyöryhmälle. (Liite 1, kohta 2.2) 
	Erilaisten oppijoiden liiton, Näkövammaisten keskusliiton ja Kuurojen Liiton edustajat pyrkivät saamaan omassa piirissään nettihaun demoversion suuntaa-antavan käyttäjätestauksen seuraavaan kokoukseen mennessä. Todettiin, että systemaattinen käytettävyys- ja esteettömyystestaus OPHn kannattaa tilata erikseen.

Päätettiin, että käyttäjätestin tulokset ja kokouskutsu toimitetaan myös Ville Kolehmaiselle
Todettiin, että olisi tärkeää saada opiskelijalle omien mahdollisuuksien ja vaatimusten arvioimiseksi hakutiedon yhteyteen konkreettisia kuvauksia siitä, millaista opiskelu ja siitä saatavalla osaamisella todennäköiset työtehtävät ovat.
Todettiin, että IAS:n, nyttemmin FUNIMAn esteettömyys olisi hyvä myös selvittää. Valtuutettiin Hannu Puupponen ottamaan yhteyttä Kati Kettuseen keskustelun avaamiseksi. (Liite 1, kohta 2.3)
	Todettiin, että opetushallituksen Esteetön korkeakouluopiskelu -opasta toimittaa ja päivittää Anne Nyman ja hän on toivonut kehittämisehdotuksia (anne.nyman@oph.fi). Muistutettiin ruotsinkielisten sisältöjen päivittämisen tärkeydestä.

Todettiin, että myös yliopistojen hakuopas päivtetään kesän aikana ja siinä olisi hyvä olla viittaus esteettömyyteen ja ESOK-hankkeeseen. Vastaavasti esteettömyysajattelun pitäisi mennä tiedekuntien hakuoppaisiin saakka (vrt. amk:t).
Päätettiin, että opiskelija-caseja toimittavat oppaseen kaikki omalta osaltaan, Hannu Puupponen otta yhteyttä Viito ry:een viittomakielisten opiskelijoiden osalta. Tässä vaiheessa riittää opiskelijan yhteystieto oppaan toimittajalle.

3.   Keskustelu valintakokeita koskevan suosituksen ja muiden laadittavien suositusten yhteisestä muodosta, rakenteesta ja sisällöstä (liite 2). 
	Päätettiin, että suosituksia laaditaan kahdesta näkökulmasta: yksi korkeakoulun henkilöstön, toinen opiskelijan, hänen vanhempiensa ja 2. asteen opinto-ohjaajansa kannalta.
	Todettiin, että suositus on metatason esitys siitä, mitä korkeakouluissa on hyvä ottaa huomioon omissa ohjeistuksissaan, että hakijoiden yhdenvertaisuus toteutuisi. Suositusten tulisi huomioida eri oppiaineiden/koulutusohjelmien sekä opiskelijoiden tarpeet kiteytetysti ja konkreettisesti. 
	Todettiin, että suosituksen käyttöön saamiseksi on pidettävä yhteyttä opetusministeriöön ja rehtorien neuvostoihin.

Päätettiin tuottaa ohjeistus sekä HTML- että PDF-muodoissa. 
Päätettiin tiedustella lainsäädäntöosuuksien kirjoittajiksi asiantuntijoita (mm. vammaisten ja kieli- ja kulttuurivähemmistöihin kuuluvien opiskelijoiden oikeudet, EU-säädösten vaikutukset). Valtuutettiin Susanna Wolkoff keskustelemaan asiasta Suvi Rasimuksen (KELA) kanssa ja Hannu Puupponen Työministeriön SEIS-hankkeen väen sekä Kynnys ry:n ja Jukka Kumpuvuoren kanssa.
	Todettiin, että hakukoetilanteita ja niitä koskevaa tiedonsaantia kuvaavia tapauskuvauksia on saatavissa tai muotoiltavissa seuraavaan kokoukseen (EOL, KL ja NKL sekä mahdollisesti Diak, HY, Jamk, JY, KY, TY..).
	Päätettiin kehittää tarkistuslistaa. Todettiin, että sillä voi onnistuessaan olla useita eri sovelluksia ja toivottiin, että se pysyisi lyhyenä, alle 10 kysymystä.

4.   Keskustelu valintakoejärjestelyjen kohdentamisesta, ryhmänimikkeistä ja käytettävästä terminologiasta (liite 3). 
	Todettiin, että ylioppilastutkintolautakunnan päätökset ovat yleisesti hyväksytty lähtökohta, mutta niiden käyttämä luokittelu on muihin opiskeluyhteyksiin liian biomedikaalinen.  Pidettiin tärkeänä yksilöllisyyden ja toiminnallisuuden huomioon ottamista, mutta myös tiedon löydettävyyden varmistamista ymmärrettävällä otsikoinnilla. Liitteessä esimerkkeinä käytetyissä pohjoismaisissa ja brittiläisissä luokituksissa kommentoitiin sekä etuja, että epäselviä kohtia. Valtuutettiin Hannu Puupponen ja (poissalevana alustavasti pienryhmätyöhön lupautunut) Paula Pietilä laatimaan seuraavalle kokoukselle esitys luokitukseksi terminologiaa varten.


5.   Keskustelu ESOK-portaalin tiedon luokituksesta lukijan toivoman tiedon löytämisen helpottamiseksi (liite 4). 
Tutustuttiin lyhyesti liitteeseen 4 ja sovittiin, että siinä esitettyä asiasanaluetteloa kommentoidaan viikon kuluessa, pe 4.5. iltapäivään mennessä. 

6.  Kokoukseen ei tullut käsiteltäväksi muita asioita.

7.   Seuraava kokous ma 18.6. klo 13-16 ja se toteutetaan  todennäköisimmin videoneuvotteluna. 


Muistion laativat 
Merja Ylönen ja Hannu Puupponen






Liite 1. Työryhmä 1 kokous 27.04.07

Työryhmän tehtävät

1. Suositukset opiskelemaan hakeutumisen ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen esteettömyyden edistämiseksi.

Keskusteltiin ja todettiin:  

Tämä on kokonaisuus, johon tulisi ensimmäisenä tarttua. Keskitytään ensivaiheessa tähän ja kevennetään täten yhteistä työtä.
Liittyy opiskelupaikan esteettömyyskuvauksiin  – kuinka ao. kuvaukset tuotetaan saavutettavaan muotoon. DfA-verkostossa on tulossa tämänsuuntaista kartoitusta ja yhteistyömahdollisuuksia tähän kokonaisuuteen

1.1 Opiskelijavalintoja koskevat suositukset korkeakouluille
1.2 Opiskelupaikan esteettömyyskuvauksia koskevat suositukset  

2. Yhteishakujärjestelmän kehittämiseen liittyvät tehtävät.

Keskusteltiin ja todettiin: 

	Yhteishakujärjestelmän kehittämistyön ohjausryhmässä (OPH:ssa) tärkeää, että ESOKin esiin nostamat asiat otetaan huomioon.
 IAS- ja yhteishakujärjestelmällä on monia yhtymäkohtia. Ehkä kaikki voisivat käyttää yhteistä järjestelmää. Susanna + Kati + Sini IAS – UNIMA nykyisin – pieni porukka selvittää koordinaatiota järjestelmäkehityksen puitteissa. Voitaisiin testata näyttöjä, että nämä toimisi. 

Erityisjärjestelytoiveet pitää saada liitettyä siihen. Kuinka liitteet menevät yliopistolle, tätä tulee pohtia.
Ville Kolehmaiselta tulisi selvittää, onko tietoa / selvitystä siitä, miten itse järjestelmä on esteetön? Oma projektiryhmänsä on kehittänyt tätä ja sitä on jo pikaisesti testattu tekstiselaimella.
Järjestelmän esteettömyydestä: ensin mietittävä koko hakuprosessi. 
Ville Kolehmainen toimitti tiedon koko hakuprosessista: voi miettiä kohtia, joissa huomioitava, että on monenlaisia hakijoita. 
Mietitty, miten järjestelmänä voisi toimia, eikä mietitty esteettömyyttä. Mutta nyt pitäisi tehdä kunnollinen käytettävyystestaus. Eri järjestöjen testaajat voisivat käydä tutustumassa ja antaa lausuntonsa. 
Esim. EO-liitto ymmärrettävyyden kannalta, NKL välineistön ja apuvälineiden osalta. Mutta laajemman käytettävyystestauksen saamiseksi OPH:n tulisi tilata sellainen. 
AMK-kokemuksia nettihausta ja järjestelmän kehittämisestä: kannattaa todella tarkkaan testata! Jälkikäteen muutostoiveisiin suhtaudutaan helposti näin: maksavat liikaa ja tulevat erittäin kalliiksi.  Jopa yksittäisten sanojen muuttaminen tulee kalliiksi. 
Jos henkilötietoa liitetään hakujärjestelmään, laillisuus, yms. tulee selvittää. Tämä olisi hyvä palvelu siirtää myös AMK-käytäntöihin. 
Tiedonkeruusta on selvitetty: ei saa kerätä muuta, kuin valintaan liittyvää tietoa. Hakijan kohdalle voidaan laittaa rasti, jossa merkitään erityisjärjestelyjen tarve. Jää hakijan ja korkeakoulun väliseksi tietojen vaihdoksi.

Tulee hyvä palvelu hakutoimiston ja yliopistojen omien hakutoimistojen kesken. Käyttöarvoa opinto-ohjauksessa ja täten tiedon oikeellisuus erityisen tärkeää. 
Tieto ammateista tultava vahvasti esiin.  Miten opiskelijalle saadaan riittävän hyvä tieto siitä, mihin työtehtäviin kyseinen koulutus johtaa. Vaikka opiskelu on mahdollista, millaisiin tehtäviin se pätevöittää ja millaisia työtehtäviä on tarjolla. 
Onko tällaisen tiedon liittäminen hakujärjestelmään mitenkään mahdollista, kun järjestelmänkin kehittäminen on suuri haaste.
On jo toinen vaihe ajateltu – ja silloin voisi ottaa ammatteihin liittyvän tiedon mukaan. Voisi selvittää, onko mahdollista tehdä yhteistyötä työvoimahallinnon tietopalvelujen kanssa (on jo ammattikuvaukset)
Ammattinetti / mol: http://www.ammattinetti.fi/c/portal/layout?p_l_id=1.2
Onko mahdollista saada Demo-version arviointiin aikataulutusta. Seuraava kokous kuukauden kuluttua – jos päästäisiin kuulemaan alustavia kokemuksia seuraavassa kokouksessa. Kutsutaan Ville Kolehmainen kuulemaan tuloksia.  
Demo-versio nettihausta – www.kati.fi/yoyh  -  pääsee tutustumaan ilman tunnuksia.
Marika Rönnberg: voisi käyttää viittomakielisiä opiskelijoita katsomaan demoversion läpi
Eeva-LiisaKoskinen: Jotain voitaisiin tehdä, yritetään tutustua ja antaa lausuntoa seuraavaan kokoukseen mennessä
Riitta Hämäläinen:  Eo-liitto voi katsoa läpi
Yleensä tarvitaan useampia testaajia – tulossa yliopistoille – Sini Saarenheimo voisi tulla mukaan – olisi juuri oikea aika nyt testata.
Vähäisempikin tieto on nyt oleellista.

IAS – ulkomaalaisten sähköinen haku, jota Helsingin yliopisto koordinoi. Voisi olla yhteinen tietojärjestelmä IASin kanssa. Mutta toivotaan, että ei lähde erikseen kehittymään (Ville, Kati, …) Pitäisi testata myös. On jo kaksi käyttökierrosta takana. Esteettömyystestausta ei oletettavasti ole tehty. On spesialiteetteja – esim. todistusten oikeellisuusasiat. Mielenkiintoista olisiko yhteiseksi järjestelmäksi. IAS pääperiaate on, että lähes kaikki yliopistot  mukana (kahta _ukuun ottamatta). Tarkoitus kehittää myös KV-markkinointia ja todistusten oikeellisuusteemaa. Nyt esteettömyys olisi hyvä ottaa mukaan.
IAS –sähköinen haku: https://www-db2.helsinki.fi/tto/admission.ias_kirjautuminen.home?p_kieli=1
http://www.helsinki.fi/news/archive/1-2006/2-09-40-55
Seuraavassa kokouksessa olisi hyvä keskustella eri järjestelmistä.
Jos testauttaa ATK-alan ammattilaisilla on tulos varmaan aivan erilainen – tarvitaan tavallisten käyttäjien kokemuksia ja palautteita. 


2.1 Hakuprosessi 
	Hakuprosessin saaminen hakijan näkökulmasta selkeäksi ja johdonmukaiseksi.

Hakuprosessin tuki myös vammaisten ja erilaisten oppijoiden koulutukseen hakeutumiselle.
2.2 Hakuinfo
	Osallistuminen suunnitteluun erilaisten hakijaryhmien huomioimiseksi hakuprosessista, valinnoista ja opiskelusta tiedotettaessa.  

Esitys hakuinfon mahdollisuudeksi tehdä tarjolla olevista opiskelupaikoista hakuja, joissa ehtoina oppiaineen lisäksi olisi esimerkiksi liikkumisesteettömyys tai luki-tuen saatavuus.
	Esitys esteettömyyteen liittyviksi käsitteiksi eri korkeakoulujen valintamenettelyissä käyttämien käsitteiden luetteloon (http://www.oph.fi/info/koulutusnetti/sanasto.html) määriteltäviksi työryhmälle. 


Keskusteltiin ja todettiin: 

Joudutaan miettimään keskeiset käsitteet ja avataan terminologia. 
ESOKin käsitetyöryhmälle delegoidaan käsitteiden avaaminen ja määrittäminen. Ryhmässä mm. Paula Pietilä ja ESOK-koordinaattorit.


2.3 Sähköinen hakujärjestelmä (Demoversio osoitteessa: www.kati.fi/yoyh)

Tuki järjestelmän suunnittelemiseksi sellaiseksi, että erilaiset hakijaryhmät voivat hyödyntää sitä mahdollisimman hyvin.	
Osallistuminen käytettävyystestaukseen, jossa huomioidaan esteettömyysnäkökulmat (Hakujärjestelmän tulee täyttää esteettömyyssuositukset. Selvitetään Näkövammaisten keskusliiton ja Erilaisten oppijoiden liiton mahdollisuudet osaltaan toteuttaa käytännön testauksia.)
Tuki yksilöllisiä tarpeita koskevan valinnan kehittelyyn sähköiseen hakujärjestelmään. Valinnan avulla opiskelija voisi ilmoittaa ”erityisjärjestelyjen”/”yksilöllisen palvelun” tarpeesta. Järjestelmä voisi myös edistää tilastollista palvelujen tarpeen tunnistamista ja seurantaa, joita voidaan käyttää toiminnan perustelussa, suunnittelussa ja toteutuksessa.
Tuki Helsingin yliopistossa kehitettävän ulkomaisten/kansainvälisten hakijoiden sähköisen hakujärjestelmän (International Admissions Service), esteettömyyden varmistamiseksi.

3. Osallistuminen opetushallituksen Esteetön opiskelu korkeakouluissa –oppaan (http://www.oph.fi/koulutusoppaat/vammaisenopas/fi/index.html) päivittämiseen ja kehittelyyn. 

Keskusteltiin ja todettiin:  

	Tiedoksi: yhteyshenkilö, jolle voi laittaa opasta ja sen päivitystä koskevia kommentteja: Anne Nyman, Opetushallitus:  anne.nyman@oph.fi
Yliopistojen opas päivittyy kesän aikana: olisi laitettava yleinen viittaus Esteettömyyteen ja ESOK-hankkeeseen
”Ketju” jatkuu:  yliopistojen omissa ja tiedekuntien oppaissa pitäisi olla esteettömyydestä oma osionsa.  Moni opiskelija hakee suoraan tiedekunnan oman valintaoppaan tietojen perusteella, joten niiden päivitys tehtävä samalla kertaa. 
Helsingin yliopistossa nämä on jo tehty ja nyt vain mentävä käytäntöön asti. 
Oppaassa on tärkeää muistaa ruotsinkielisen osuuden päivitys asiaa / sisältöjä tuntevat henkilöt mukaan ottaen.  
Varmistettava, että nettiversiossa huomioidaan esteettömyys – käytettävyyden esteettömyys. 
Oppaassa on opiskelija-caseja, jotka myös päivitetään.  Ehdotuksia caseista voidaan välittää OPH:lle, Anne Nymanille tiedoksi. 
Kannattaa kysyä mm. Viito ry:n edustajilta - Hannu P. ottaa yhteyttä.

Myös EO-liitosta löytyy varmaan esimerkkitapauksia – Riitta Hämäläinen kysyy ja välittää tiedon Anne Nymanille, OPH:hon. 

3.1 Merja Ylönen on mukana työryhmässä ESOK-hankkeen edustajana.
3.2 Ehdotukset oppaan päivittämiseksi ja kehittämiseksi (HP)
	Oppaan ja sähköisen hakujärjestelmän toimintojen yhteensovittamisen lisäksi tulisi kartoittaa oppaan käyttäjäkokemusia ja kehittämisajatuksia vammaisilta opiskelijoilta ja opinto-ohjaajilta. 

Avoin yliopisto- ja ammattikorkeakouluopetus ja niiden esteettömyyskuvaukset tulisi saada oppaaseen. 
Oppaan esteettömyyskäsite olisi aiheellista laajentaa kattamaan samat näkökulmat kuin opetusministeriön selvityksessä sovellettu (vammat/toimintarajoitteet, ikä, erilainen oppiminen/oppimisvaikeudet, kieli- ja kulttuurivähemmistöt). 
Oppaan oppilaitosten esteettömyyttä kuvailevat tiedot pitäisi saada myös englanninkielellä, minkä lisäksi oppaaseen tulisi sisällyttää kansainvälisen vaihto-opiskelijan (koti- ja ulkomaisten) esteettömyyteen liittyvien oikeuksien ja mahdollisuuksien kuvailu. (Mikä voisi olla yhteys HY:n IAS-valintajärjestelmään?)
Oppaan tietojen keräämiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota mahdollisimman yhteismitallisen tiedon saamiseksi. Esimerkiksi rakennettujen ympäristöjen kartoitukseen on piakkoin tulossa Invalidiliiton hankkeessa kehiteltävä mittari.

Liite 2. 

Laadittavien suositusten muoto, rakenne ja sisältö

Keskusteltiin ja todettiin: 

Koskee kaikkia esteettömyyden edistämiseen liittyviä suosituksia.  Tulossa ”suositusten sarja”. 
Riittääkö yksi suositus / asiakohta vai ainakin 2 eri suunnilta lähestyvää kokonaisuutta
henkilöstölle (opettajat ja opinto-ohjaajat)
hakijalle ja hänen vanhemmille
Suosituksen tulisi olla kiteytys, jonka korkeakoulut ”purkavat” omissa viestintäkanavissaan – joka tapauksessa kaikki tiedekunnat tekevät tekstin omakseen. Ei suuria tekstiosuuksia. Metatasolla: miten tehdään suositus kustakin asiasta ja mitä suositukseen tulee ottaa huomioon.
Liian laajoja yleislauseita pitää pohtia, sillä jos asia jää abstraktiksi antaa se tilaa suurille tulkintaeroille. Pyritään jonkinasteiseen konkretiaan eli mitä voidaan käytännössä tehdä: esim. antaa 2-3 tuntia lisäaikaa.  Sopiva muoto voisi olla:  ”Toimitaan opiskelijan tarpeen mukaan”.
Liian paljonhan ei voi määritellä -  mutta ei kovin abstraktiksikaan.
Hakijan tasavertaisen kohtelun kannalta tärkeää, että eri oppilaitoksissa häntä kohdellaan samojen periaatteiden mukaan. 
Valtakunnalliset alakohtaiset työryhmät miettivät pääsykoeasioita: esim. tekniikan ja liikenteen valintaryhmä. Täytyisi saada valtakunnalliset menettelytapasuositukset.  Alakohtainen ryhmä ottaisi kantaa esteettömyysteemaan. 
Jos valtakunnallisessa ryhmässä vallitsee ajatus, että kaikille sama, niin joustoja ei helposti lähdetä toteuttamaan. Alan valintaperusteet työryhmillä pitäisi olla tietoa apuvälineistä, että opiskelijat voivat hakea ja saavuttaa ammatillisen pätevyyden.
Hakumenettely: jos ei tiedekunnan valintaperustein hyväksytyksi, voi muun vastaavan todistuksen kautta osoittaa ja saavuttaa valintakelpoisuuden – ja saada erityisjärjestelyjä. Täytyy ensin käyttää erit. järjestelyä ja sen jälkeen voi käyttää hakumenettelyä. Hakuun liittyvien prosessien tunteminen tärkeää. 
AMK:n osalta ARENE olisi keskeinen, sillä siellä toimii alakohtaisiin ryhmiin jakautuva opiskelijavalintatyöryhmä  - tekee alakohtaisia suosituksia, jotka tulevat lausunnolle suurempaan työryhmään. 
ESOKin suositukset muotoon, että korkeakoulut tekisivät valinnat sellaisiksi, että hakijoiden yhdenvertainen kohtelu toteutuu.
Korkeakouluissa on tarvetta alakohtaiseen neuvontaan ja ohjaukseen: tarvitaan tietoa ammateista, opetuksesta ja ohjauksesta: mitä työ ja opinnot edellyttävät: yliopistojen nettisivuilla on kirjavuutta ammattien ja työkuvien tiedottamisesta.
Kuurojen liiton opiskelutulkkausopas – saa käyttää hyväksi tässä työssä. Opas opiskelijoille ja opettajille.
Muodot: PDF on helppo tulostaa ja pitää muodon koossa, mutta ei esteetön. 
Lisäksi tarvitaan html -muoto.


Opiskelun esteettömyyden edistämiseksi ollaan 2007 laatimassa suosituksia opiskelijavalintoja, oppilaitosten esteettömyyskuvauksia, yhdenvertaisuussunnitelmia ja yhdenvertaisuuden toteutumisen arvioimista varten. Suosituksia tarvitaan monille muillekin toiminnan osa-alueille (tvt-ratkaisut, opetusjärjestelyt, oppimateriaalit, ohjaus, kirjasto) ja ESOK-hankkeen toiminta-ajalla pyritään tärkeimmiksi osoittautuvat aineistot. 

Suositusten tulisi palvella opiskelijaa, hänen vanhempiaan ja opinto-ohjaajiaan sekä korkeakoulujen henkilöstöä kehittämään ja arvioimaan korkea-asteen käytäntöjen ja ympäristöjen esteettömyyttä henkilöille, joilla on jokin vamma, jotka ovat erilaisia oppijoita, ikääntyneitä ja/tai kuuluvat kulttuuri- tai kielivähemmistöön.

1. Suositusten muotoja voivat olla HTML-dokumentit, tekstinkäsittelytiedostot (.doc tai .rtf) ja PDF, joista saatavilla on oltava vähintään kaksi muotoa. HTML-dokumentin etu on mahdollisuus linkittää lukijalle hyödylliset aineistot kuten lisälähteet ja tarkistuslistat. PDF helpottaa aineiston tulostamista.


2. Suositusten rakenne ja sisältö voidaan alusta alkaen suunnitella mahdollisuuksien mukaan yhtenäiseksi. 

Sisältöön voisivat kuulua:
Lait, ohjeet jne., joihin suositukset perustuvat.

Suositusten käyttö

	Käytännön perustelut suosituksille


	Ohjeet ja esimerkkitapaukset. 

Itse suositukset


	Liitteet: keskeinen sanasto, tarkistuslistat, muistilistat, esimerkit suosituksista, lähdeluettelo ja yhteystahot


Yleisluontoinen johdanto-osuus (edellisen luetelman kolme ensimmäistä kohtaa) voi olla kaikissa suosituksissa samansisältöinen. Kohtien järjestys on verkkoversiossa kaikkein joustavimmin käytettävissä, kun sisällysluettelosta voi siirtyä haluamaansa kohtaan. Tulostettavien tai lineaarisesti ruudulta luettavien tekstinkäsittelyversioiden osalta on hyvä miettiä käyttäjäystävällistä järjestystä. Moniko jaksaa lyhyttä johdantoa lukuunottamatta lukea lakitekstiä tai muuta taustaa? Monelleko kiintoisinta olisi aloittaa konkretiasta: tarkistuslistasta tai tapausesimerkeistä?


A)   Ohjeet (ja esimerkkitapaukset) 

Keskusteltiin ja todettiin:

Kuurojen liitto – Marika tsekkaa, jos ehtii. 
NKL paljon esimerkkejä. Voisiko olla ”Olli opiskelijan” – tyyliin: tyypilliset elementit, ei tarvitsisi olla aito tapaus. 
EO-liiton osalta löytynee hakemalla esimerkkejä
Kuopion yliopistossa ollut käytössä erit. järjestelyt: viime vuosi 16 erit.järj. tapausta pääsykokeissa ja 8 pääsi sisään. Yleisesti ottaen luki-häiriöitä ja lievää cp-vammaa. Akuutteja sairastumistapauksia pääsykokeiden alla. 
Myös Turun yliopistosta löytynee esimerkkitapauksia
Helsingin yliopistossa Susannan työpari (Juha Alasentie): toimii järjestelyissä, tenteissä konkreettisena järjestäjänä.
EO-liitto, NKL, Kuurojen liitto – tulee esimerkit pääsykokeisiin liittyen.
Suositusten rakenne – esitysjärjestys:
ensin kevyet ja helpot asiat ja sitten raskaat (lainsäädäntö)?
erilainen järjestys opettajille ja opiskelijoille; hakijoille ja  vanhemmille ”kevyempi” versio.
Suosituksia tulisi vähitellen ESOKin sivuille ja OPM tiedottaisi korkeakouluille ja  pitäisi huolta, että suosituksia noudatetaan.
Miten suositukset lähtevät korkeakouluille? (rehtoreiden neuvostot, yms.)
Aikataulut ja toteutus: korkeakouluilla on OPM:n kanssa neuvottelut keväällä 2008:  tulisi esiin tulosneuvotteluissa ja otettaisiin kevään valintaperusteluiden valmisteluun mukaan


Ohjeet ja esimerkkitapaukset kuvailevat hyviä ja vähemmän hyviä tilanteita ja kokemuksia ao. ohjeistuksen alueelta. Yhtenä tavoitteena on osoittaa lukijalle, että opiskelun esteettömyyden toteuttamiseksi on tarpeen selvittää tarvittavat ratkaisut valtavirta- ja ryhmätason palvelujen (mahdollisen saavutettavuuden) lisäksi yksilöllisesti. Tässä yhteydessä esitellään myös a) henkilöryhmittäin huomioon otettavat kysymykset ja b) toiminta- tai ratkaisukohtaisesti eri henkilöryhmien huomioon ottaminen suunnittelussa. Esimerkiksi: sokean opiskelijan on tärkeää saada valintakoekirjallisuus ja kysymykset parhaiten soveltuvassa muodossa: pistekirjoituksena, äänitallenteena, tekstitiedostona… (kohta a); kaikkien hakijoiden, etenkin oppimisvaikeuksisten, näkövammaisten, kieli- ja kulttuurivähemmistöihin kuuluvien, toimintaa helpottaa valintakoekirjallisuuden saatavuus riittävän ajoissa eri muodoissa tai aineistokokeen mahdollisuus… (kohta b). Henkilöryhmiä koskevaa luokitusta on tarkemmin pohdittu liitteessä 3.

Itse suositukset kuvaavat periaatteita, joita oppilaitosten toivotaan noudattavan toimintansa ohjeistamisessa ja toteuttamisessa. Esimerkiksi: ”Yhdenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi suositellaan, että korkeakouluissa hyödynnetään seuraavia sisältöjä laadittaessa ohjeistuksia valintakoejärjestelyjen ja -tiedotuksen kehittämiseksi. 
1. Hakijan ylioppilastutkintolautakunnalle toimittama todistus ja ylioppilaskokeessa myönnetyt järjestelyt otetaan huomioon toivottuja järjestelyjä suunniteltaessa.”  


B)  Tarkistuslista

Keskusteltiin ja todettiin: 

	Tarkistuslista-asia – kaivataan jotakin tällaista: jos ”kyllä”, tulee piste.
Voisi toimia verkossa ja a) antaa suoran pistemäärän, miten hyvin asiat ovat ja b) suosituksen, miten palveluja niitä voisi kehittää.

Monella tasolla voisi toimia tällainen tsekkauslista. 
Antaisi tietoa korkeakouluun hakevallekin.
Olisiko tämä esteettömyyden laadun varmistukseen jonkinasteinen työkalu? Askel tähän suuntaan – laatujärjestelmän tueksi. KKA arvioi kaikki korkeakoulut ja voisi liittyä myös tähän. 
Olisiko 10 kysymystä / suositus hyvä? ”On aika paljon – toivottavasti vähemmän.”
Tärkeimmät  / olennaisimmat asiat listan alkupäähän.
Liian pitkiä kukaan ei jaksa käydä läpi. 


Suosituksissa esitettävät periaatteet on hyvä avata niin selviksi ohjeiksi, että niiden toteuttamista voidaan arvioida, mielellään mahdollisimman kattavasti jo tarkistuslistan avulla. Ohjeistus ja arviointilista voivat sisältää tarvittaessa omia kohtiaan ammattikorkeakouluja ja yliopistoja varten. Ohjeistus ja arviointi voivat myös sisältää eri tasoja ja näin tarjota tukea myös laajemmin eri tilanteita, ryhmiä ja yksilöllisyyttä huomioivaan kehittämiseen (vrt. verkkosisältöjen saavutettavuusohjeet WCAG 1.0 A-, AA ja AAA-tasot).  

Tarkistuslista voidaan rakentaa verkkoon itsearvioinniksi, josta saa ainakin suuntaa-antavan pisteityksen oppilaitoksen toiminnalle. Lomakkeella voisi valtuutettu edustaja (salasanan avulla) myös tallentaa ja päivittää tiedot eri oppilaitosten yhteiseen arviointiin. 
Kysymykset laaditaan tarpeen mukaan dikotomisiksi kyllä/ei-tyyppisiksi tai likert-asteikolliseksi (ei koskaan – toisinaan – yleensä – aina). Seuraavassa luonnostelma siitä, millaisia kysymyksiä tarkistuslista voisi sisältää (kysymysten muotoilu ei ole loppuun harkittu):

Esimerkiksi: 
Noudatetaanko ylioppilastutkintolautakunnan päätöksiä
Onko oppilaitoskohtaiset ohjeet käytäntöjen yhtenäistämiseksi hyväksytty
Arvioidaanko ohjeiden tuloksellisuutta?
Onko arvioinnin tuloksiin reagoiminen ohjeistettu?
Onko valintakokeita koskeva tiedotus/viestintä esteetöntä (pelkka PDF ei riitä!)
Onko ohjeissa otettu huomioon vammaisten opiskelijoiden, erilaisten oppijoiden, jne. esteetön osallistuminen?
Onko kirjallisuuden saaminen eri muodoissa varmistettu
Suositaanko aineistokoetta ja vapaasti saatavilla olevaa esteetöntä aineistoa kaikissa mahdollisissa tapauksissa
Onko opiskelijalla tilaisuus keskustella tarvitsemistaan järjestelyistä oppilaitoksen esteettömyysvastaavan kanssa ennen valintakoetta?
Suositaanko koejärjestelyjen esteettömyyden varmistamista arvioinnin muuttamisen sijaan?


Liite 3. Työryhmä 1 kokous 27.04.07

Järjestelyjen ja tiedotuksen kohdentaminen

Keskusteltiin ja todettiin: 

Ketä koskevat riskit, että ei tulisi kohdelluksi oikeudenmukaisesti valintatilanteessa?
GB –suositukset hyvät, kun on mainittu useita rajoitteita. Tämä näkökulma pitäisi ottaa huomioon järjestelyissä. Ei riitä ryhmätason pohdiskelu: esim. näkövammainen, vaan ”mitä kaikkea yksilöllinen huomioiminen edellyttää”.
”Ei lähdettäsi lääketieteelliseen kieleen – Oslon malli tuntuu hyvälle.” Toisaalta, täytyy olla johdonmukaisuutta yo-tutkintolautakunnan kanssa. 
Toimintarajoite on se mistä lähdetään, ei vain lääketieteellisesti määritelty vamman aste ja diagnoosi lähtökohtana. Huomioitava, että toiminnalliset rajoitteet voivat olla toiset kuin luokitellut haitta-asteet. 
Löytääkö hakija toiminnallisen luokittelumme perusteella palvelut? Tähän on kiinnitettävä huomiota.  
Jos eri yhteyksissä käytetään erilaista luokittelua, mihin johtaa?
Sanaa ”vaikeasti” käytetään mielellään, jotta ongelman taso tulee riittäväksi perusteluksi haettavalle palvelulle.
Olisi jo perinnettä ja loogisuutta lähteä liikkeelle ylioppilastutkintolautakunnan mukaisesti. 
Selvitettävä suhteessa YTL:ään, onko mahdollista saada mukaan muitakin näkökulmia 
Voiko tehdä jotakin lavennusta ja harkinnanvaraisuutta, jos lähestymistapa on liian kapea.
Vähimmäislähtökohta: noudatetaan edes YTL:n ohjetta, mutta samalla voisi tuottaa vaihtoehtoja tenttikäytänteiden muuttamiseksi ja joustamiseksi. 
Esim. viittomakielisille olisi hyvänä mahdollisuutena viittoen vastaaminen – päästäisiin eroon kielen rajoitteesta.
Paula Pietilä on alustavasti lupautunut mahdolliseen pientyöryhmään – pyydetään mukaan suositusten ja luokitusten tekemiseen. 


Valintakokeiden yhteydessä puhutaan yleisesti ”vammaisten opiskelijoiden erityisjärjestelyistä”. Terminologia ei ole ongelmaton:
	Vammaisuudelle ei ole yleispätevää määrittelyä ja perinteinen yksilökeskeinen biomedikaalinen ihmisten luokittelu on todettu riittämättömäksi lähestymistavaksi

Osa palveluihin oikeutetuista ei identifioidu vammaiseksi vaan kokee luokituksen ulkopuoliseksi ja leimaavaksi
Erityisalkuiset määreet erityisopetus, erityisoppilas, erityisopiskelija, erityisryhmät jne. perustuvat normaali – poikkeava –asetelmaan, joka osalle palveluihin oikeutetuista on syrjinnän ja toiseuden kieltä 
Biomedikalisen luokituksen muuttaminen ja korvaaminen vie aikaa, mutta sen käyttö tulisi voida rajata niihin yhteyksiin, joissa se on tarpeen. Koulutuskontekstissa voisi ajatella käytettävän toimintakeskeistä lähestymistä (esimmerkiksi tapa, jolla opiskelija lukee, käsittelee informaatiota tai oppii) ja opiskelijan itsensä toivomaa käsitteistöä (esimerkiksi huonokuuloinen/opiskelija, jolla on huono kuulo, kuulovammainen, kuuro, viittomakielinen) (ks. ICF 2004; Kalela 2007).  ICF sisältää monipuolisen taksonomian ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksen ja rajoitteiden tarkasteluun, mutta sen soveltamiseksi ei välttämättä ole vielä riittäviä valmiuksia.
Siirtyminen perinteisestä ”vammaluokituksesta” yksinomaan toiminnalliseen käsitteistöön (opiskelijat, joilla on liikkumisen rajoitteita) voi myöskin vaikeuttaa tiedon löytämistä ja viestinnän ymmärrettävyyttä. Esimerkiksi liikkumisen rajoitteet ei rajaudu liikuntavammaisiin vaan käsittää myös esimerkiksi henkilöitä, joilla on näkövamma tai hahmotusongelmia.

Seuraavassa on muutamia käytössä olevia luokitteluja, joista toivottavasti on apua pohdiskelussa. 


Suomessa Ylioppilastutkintolautakunnan mukaan tavallisimpia sairauksia ja vammoja ja tilanteita, joiden perusteella ylioppilastutkinnon kokeisiin haetaan erityisjärjestelyjä, ovat 
	erilaiset onnettomuudet, 

tapaturmat ja 
äkilliset sairastumiset,
kuulovamma (erillinen määräys), 
näkövamma, 
CP-vamma, 
nivel- ja reumasairaudet,
mielenterveyshäiriöt ja 
keskushermoston kehityksen häiriöt.

Lautakunta on lisäksi antanut määräykset seuraavista tapauksista:
	kuulovammaiset kokelaat 

luku- ja kirjoitushäiriöiset kokelaat 
sairaat ja vammaiset kokelaat sekä kokelaiden puoltolauseet
vieraskieliset kokelaat 
 (www.ylioppilastutkinto.fi)

Oslon yliopistossa tukipalveluihin ovat oikeutettuja henkilöt, joilla on vaikeuksia, joiden taustalla on
	Näkö

Kuulo
Liikkuminen
Pitkäaikaiset oireyhtymät
Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet
Psyykkiset vaikeudet
(http://www.uio.no/studier/eksamen/tilrettelegging.html)

Tukholman yliopistossa tavallisimmat tukipalvelut ovat:
	Liikuntavammaisille opiskelijoille

näkövammaisille
kuuroille/kuulovammaisille
luki-vaikeuksisille
opiskelijoille, joilla on psyykkinen toiminnanrajoite
	opiskelijoille, joilla on afasia, astma, allergia, epilepsia, reumatismi, puhumisen vaikeus, MS-tauti, opiskelijoille, joilla on neuropsykiatrinen diagnoosi (aspergerin syndrooma, ADHD..) jne.
(http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=490&a=971)

Iso-Britanniassa on käytössä luokitus:
	Ei vammaa/toimintarajoitetta

Erityinen oppimisvaikeus (dyslexia, dyspraksia, dyskalkulia)
Näkövamma
Kuulovamma
Liikuntavamma
Autismin kirjo
Mielenterveyden vaikeudet
Näkymätön vamma
Kaksi tai useampia edellisistä
Jokin muu vamma tai rajoite (astma, allergiat,)




Liite 4. Työryhmä 1 kokous 27.04.07

ESOK-portaalin sisältämän tiedon luokitus

Keskusteltiin ja todettiin:

kommentoidaan luokituksia viikon kuluessa, pe 4.5.-07 iltapäivään mennessä. 


A)   Toimintaympäristöt (ympäristöön, palveluun tai tuotteisiin liittyvä kriteeri)
Kaikki
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
Lukio
Kirjasto
Työpaikka
Asunto
Liikenne
Tieto- ja viestintäteknologia
Apuvälineet
Asenteet
Politiikka
Rakennukset

B)   Viiteryhmät (toimijaan liittyvä kriteeri)
Kaikki
Toisen asteen opiskelija
Opintoja aloitteleva
kk-opiskelija
jatko-opiskelija
kv-opiskelija
opettaja
tutkija
Ikääntyvä 
Kieli- tai kulttuurivähemmistöön kuuluva
Erilainen oppija 
Mielenterveyskuntoutuja 
Viittomakielinen
Näkövamma
Kuulovamma
Kuurous
Liikuntavamma
Pitkäaikainen sairaus

C)   Osa-alueet (Toimintakriteeri)
Kaikki
Opiskelu
Lukeminen 
Taideaineet
Tiedeaineet
Kieli- ja viestintäopinnot
Asiantuntijuus
Kirjoittaminen
Ammatilliset opinnot
Liikkuminen
Opettaminen
Ohjaus
Tenttiminen
Arviointi
Työharjoittelu
Laboratorio-, studio- ym. työt
Kv-harjoittelu
Kirjasto
Viestintä
Kommunikointi
Tutkimus
Ryhmätyöt

D)   ESOK-portaalin sisällöt (joista tietoja haetaan)
Kaikki
Artikkelit
Haastattelut
Uutiskirjeet
Hyvät käytännöt
Tutkielmat
Hyödylliset linkit
Tapahtumakalenteri
Hankkeet
Asiantuntijapankki
Materiaalipankki
Työryhmät



