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• Saavutettavuus ja esteettömyys synonyymeina

• Laajasti ajateltuna ne käsittävät niin fyysisen, sosiaalisen kuin 

viestinnän saavutettavuuden/esteettömyyden.

• Oleellisinta on tarkastella niitä (erityistä tukea tarvitsevien, 

monimuotoisten) lasten ja perheiden osallisuuden näkökulmasta. 

• Mitä esteitä poistamalla voimme lisätä lasten ja 

perheiden osallisuutta ?

• Jokainen ovesta tuleva perhe tuo mukanaan omat tarpeet. Kuuntelu 

ja aito kohtaaminen tuo ne näkyväksi.

Saavutettavuus ja esteettömyys



• YK:n lapsen oikeuksien 

yleissopimus (lapsen oikeus 

ilmaista näkemys, oikeus 

osallisuuteen vammastaan 

riippumatta)

• YK:n vammaisten 

ihmisoikeussopimus 

(saavutettavuuden esteet 

poistettava kaikilla elämänaloilla)  

• Yhdenvertaisuuslaki ( Positiivinen 

erityiskohtelu ja kohtuulliset 

mukautukset)

Mikä velvoittaa?

http://www.vike.fi/via/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=55
http://lskl.e-julkaisu.com/vammaisen-lapsen-nakemysten-selvittaminen/

http://www.vike.fi/via/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=55
http://lskl.e-julkaisu.com/vammaisen-lapsen-nakemysten-selvittaminen/


• Jokainen perhe on tervetullut – työntekijät kehittävät omaa 

osaamista ja kohtaamispaikan toimintaa vastaamaan erilaisten 

perheiden tarpeisiin.

• Hyvä saavutettavuus/esteettömyys mahdollistaa osallistumisen, 

osallisuuden tunteen ja vaikuttamismahdollisuudet kaikille (ei 

pelkästään vammaisille henkilöille).

• Saavutettavuustyö, erilaisuuden huomiointi, ajattelutapa ja riittävä 

tuki lapsille ja perheille yms. Takaa lasten ja perheiden 

yhdenvertaisuuden. Esteetön/Saavutettava ympäristö ei erottele 

ihmisiä heidän toimintakykynsä perusteella. 

• Toimintaan voi osallistua kaikki perheet – Kaikkien perheiden 

kohtaamispaikka (www.savas.fi/kohtaamispaikka)

Yhteinen päämäärä



• Esteettömyys hyödyttää jokaista ihmistä, mutta joillekin perheille 

ilman esteettömiä tiloja yms. Osallistuminen on mahdotonta.

• Kiinnitetään huomiota niihin lapsin ja perheisiin, jotka muutoin 

jäisivät sivuun tai toiminnan ulkopuolelle.

• Tunnista tarpeet ja näe jokainen lapsi ja perhe tuen tarpeen 

takana.

• Saavutettavuustyö tehdään yhdessä perheiden ja verkostojen 

kanssa. Pyydä asiantuntija-apua.

• Esteetön viestintä!

• Keskity hyvään, vahvista sitä mikä toimii.

Mitä on opittu?



• Oppaassa avataan saavutettavuuteen 

liittyviä termejä ja sisältää tarkistuslistat 

fyysisestä, sosiaalisesta ja viestinnän 

esteettömyydestä sekä lasten ja 

perheiden osallisuudesta

• Oppaan avulla voi listata kohtuullisia 

mukautuksia ja tehdä 

saavutettavuuden suunnitelman

• Ei valmis malli vaan muistilista

• Saa täydentää ja muokata omiin 

tarkoituksiin ja erilaisiin 

toimintaympäristöihin

Saavutettavuusopas



”Myö oltiinkin niitä ammattilaisia sit siinä 

ketkä on joutunut niitten asioitten 

kanssa olla oikeesti tekemisissä.”


