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Esityksen rakenne

Erilaiset kurssit, erilaiset vaatimukset

Erilaiset opiskelijat tarpeineen ja oikeuksineen

Millainen tuki saavutettavuuden varmistamiseen tarvitaan?

UDL –periaatteet suunnittelun perustana

Käytännön pedagogisia ja teknisiä vinkkejä
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Erilaiset kurssit, erilaiset mahdollisuudet ja 
saavutettavuusvaatimukset

• Mahdollisuus opiskella riippumatta opiskelijan henkilökohtaisista 
ominaisuuksista tai erilaisista elämäntilanteista

✓ maantieteellinen saavutettavuus

✓matala kynnys osallistua

✓mahdollisuus valita omien tarpeiden ja osaamistason pohjalta akateemisia 
ja käytännöllisiä kursseja

✓mahdollisuus täydentää osaamisvajetta jatko-opintoihin pääsemiseksi
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Opiskelun 
saavutettavuuden 
kehittämishaasteita 
akateemisesti 
orientoituneen 
opiskelijan 
näkökulmasta: 

Kuva 1. 
Opiskelun saavutettavuuden
kehittämishaasteita 

(Villa & Kivisalmi 2016, 58).
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Erilaiset opiskelijat tarpeineen ja oikeuksineen

Oppijoiden erilaisuuden huomioiminen kytkeytyy opetuksen kehittämiseen

Erilaiset mieltymykset ja 
oppimistyylit – visuaalinen, 
auditiivinen, kinesteettinen

Rikastetut ja räätälöidyt oppimiskokemukset

Erilaiset elämäntilanteet
Digiteknologian mahdollistamat multimodaaliset ominaisuudet luovat 

viestimiselle vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotka avustavat tiedon 
vastaanottamisessa, jäsentämisessä, käsittelyssä, omaksumisessa ja 

esittämisessä.

Erilaiset kielelliset ja kulttuuriset 
taustat

Erilaiset tilapäisistä tai pysyvistä 
liikkumis- ja toimimisesteistä 
johtuvat vaikeudet oppia, liikkua ja
toimia

Saavutettavat ja lainsäädännöllisestä näkökulmasta yhdenvertaiset 
oppimismahdollisuudet digitaalisissa oppimisympäristöissä – Digilaki ja 

Yhdenvertaisuuslaki
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Ratkaistavia oppimisen haasteita
• Tiedon omaksuminen ja oppiminen voi  olla hidasta 

–> tiedon tarjoaminen usealla tavalla (näkö, kuulo, 
fyysinen tekeminen), mahdollisuus toistoihin

• Oppimiskokonaisuuksien hahmottaminen voi olla 
vaikeaa –> tieto tarjotaan useammalla tavalla, 
jäsennetään opittava aines pienempiin 
kokonaisuuksiin

• Oman osaamisen osoittaminen ja näkyväksi 
tekeminen on haasteellista –> tarjotaan 
oppimisstrategioiden kannalta useammanlaisia 
oppimistehtäviä

• Puuttuu luottamusta omaan oppimiskykyyn ja on 
negatiivinen käsitys itsestä oppijana -> autetaan 
tunnistamaan omat oppimisstrategiat ja annetaan 
palautetta onnistumisista, 

✓ Haasteet huomioitava digitaalisia oppimis-
/toimimisympäristöjä kehitettäessä

✓ Haasteet huomioitava digitaalisissa oppimateriaaleissa 
ja työkaluissa

✓ Haasteet huomioitava digitaalisissa työkaluissa

✓ Haasteet huomioitava opetuksessa 
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Millainen tuki saavutettavuuden varmistamiseen tarvitaan?

1) Sama materiaali sisältöineen muokataan eri tavoin saavutettavaan muotoon. 

Verkkosisällöt WCAG-muodossa, puhe- ja tekstisisällöt tallennetuina eri formaatteihin –
esim. esitykset ja luennot tallenteena, tekstit puhuttuna, videon puhe tekstitettynä ja 
visuaalinen informaatio kuvailtuna.

2) Käytetään usemmanlaisia materiaaleja, joissa on samat informaatiosisällöt. Näistä

osallistuja valitsee omalle osallistumiselleen, oppimistyylilleen ja informaation
vastaanottamis- sekä prosessointityylilleen sopivimmat ja itseään kiinnostavimmat
materiaalit. Esim. Online ja offline keskustelupalstat, slaidit, documentit, visuaaliset
materiaalit, videoklipit, podcastit ja e-kirjat.

3) Tarjotaan avustavan teknologian ratkaisuja, joilla aineiston formaatti on 

muunnettavissa, esim. ReadSpeaker, TextAid, Translater, Syventävä lukuohjelma, jne. 
sekä ohjeet/opastus esteettömyysasetusten päälle asentamiseen kännykässä, tabletissa, 
kannettavassa ym. laitteissa.
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Digitaalinen avustava teknologia 
• Digitalisoitua tekstiä voidaan muuntaa kuunneltavaksi puheeksi eri tavoin. Kyse on tiedonsaannin 

saavutettavuuden edistämisestä, eli tieto esitetään muodossa, johon vastaanottaja pääsee käsiksi. 

• Kirjoitetun tekstin näkeminen ja kuuleminen ääneen luettuna helpottaa monien, erityisesti erilaisista 
kielellisistä vaikeuksista kärsivien henkilöiden tekstin lukemista ja ymmärtämistä

• Laitteiden asetuksista löytyy säädettävät ominaisuudet: helppokäyttötoiminnot / esteettömyys / käyttöapu

• Valoisuuden säätö säästää silmiä ja auttaa unirytmin säätelyssä

• Syventävä lukuohjelma, näytönlukuohjelmat (Android-TalkBack; iOS-VoiceOver) / Ruudunlukuohjelmat

• Sanojen ja rivien harventaminen, korostusvärit  ja kontrastit auttavat hahmottamaan luettavaa tekstiä

• Puheen tunnistustekniikan ansiosta puhe voidaan muuntaa tekstiksi. Älypuhelimiin on saatavana monia 
sovelluksia, joissa puhe muunnetaan tekstiksi (Speech to text tai Voice to text). Sanelu voidaan tehdä myös 
Windowsissa.
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Kuva 2. 
Kaikille
soveltuva 
oppiminen 
(Universal 
Design for 
Learning, 
UDL).

UDL –periaatteet suunnittelun 
perustana
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DfA ja opetuksen
universaaliksi
suunnittelun
periaatteita

1. Oikeudenmukaisuus
2. Käytön joustavuus
3. Yksinkertainen ja intuitiivinen 

käyttö 
4. Selkeä informaatio 
5. Virheiden sietokyky
6. Vähän fyysistä ponnistelua
7. Tarvittavan koon ja tilan 

näkökulman huomioiminen 
suunnittelussa 
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Esimerkki oppimiskokemuksen universaaliksi muotoilusta

Esittämis-
tavat

Toiminta & 
osaamisen 

ilmaisu

Sitoutu-
minen

Monenlaiset oppimisympäristöt

• Lähiopetus, Kenttävierailut, Moodle
• Zoom etäosallistumiseen
• Saavutettavat opiskelutyökalut –

audio, video, mobile phones

Multimodaalisuus kurssimateriaaleissa

• Saavutettavat Power Pointit
• Lyhyet havainnollistavat ja tekstitetyt videot
• Online linkit ammattilaissivuille ja materiaaleihin
• Tekstidokumentit Moodlessa ja kuunneltavissa Read 

Speakerillä
• Suulliset esitykset vierailijoilta
• Multimodaaliset havaintopäiväkirjat
• Luennot ja näistä tallenteet

Monenlaisia oppimistehtäviä

• Ryhmätyöt jaetuilla vastuilla, yhteiskehittely ja yhteistyö 
dokumentoimisessa ja raportoimisessa 

• Havainnointitehtävissä dokumentointi kirjallisesti, äänitteenä, 
videoina havaintopäiväkirjoihin

• Vierailukäynneillä ryhmäkeskustelut ja opitun dokumentointi
• Käytännön simulointeja ja erilaisia harjoituksia 
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Esimerkki UDL-
periaatteiden
soveltamisesta
hybridi-
opetuksen
kehittämiseksi
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Käytännön 
pedagogisia 
ja teknisiä 
vinkkejä
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Lisää vinkkejä

• Ohjeita saavutettavuussuunnittelun tueksi, mm. autismikirjon 
henkilöt, ruudunlukijoiden käyttäjät, heikkonäköiset henkilöt, 
hienomotorisesti liikkumisesteiset, kuurot ja kuulovammaiset 
henkilöt sekä henkilöt, joilla on luki-vaikeuksia

• Papunetin ohjeita ja oppaita

• Appsit ja multimodaalisuus oppimisen tukena

• HAMKn digipedaohjeet
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Kiitos mielenkiinnosta!
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