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1. JOHDANTO

Jyväskylän yliopiston saavutettavuussuunnitelma perustuu yhdenvertaisuuslakiin 
(1325/2014), digipalvelulakiin (306/2019) sekä yliopistolakiin (558/2009) lisättyihin 
velvoitteisiin edistää korkeakoulutuksen saavutettavuutta. Suunnitelman avulla 
edistetään Opetus- ja kulttuuriministeriön ”Kohti saavutettavampaa korkeakoulututusta 
ja korkeakoulua” -suunnitelmassa1  esitettyjä tavoitteita ja UNIFI:n kestävän kehityksen 
ja vastuullisuuden 5. teesiä ”Yliopistot edistävät korkeakoulutuksen saavutettavuutta ja 
turvallista tutkimus- ja opetusympäristöä”.2

JYU:ssa on tehty pitkäjänteistä saavutettavuustyötä (ks. Saavutettava yliopisto — 
Jyväskylän yliopisto) ja saavutettavuuden toimenpidesuunnitelma vuosille 2021–2022. 
Toimenpidesuunnitelma toteutti JYU:n koulutuksesta vastaavan vararehtorin tekemää 
päätöstä ”Saavutettava opiskelu Jyväskylän yliopistossa”. Päätös on vuodelta 2019.

JYU:lle on laadittu työyhteisön hyvät tavat ja toimintatapamme - Code of Conduct. 
Toimintatapamme kuvaa, mitä arvojemme mukainen toiminta käytännössä tarkoittaa, 
ja toimii ohjenuoranamme vastuulliseen, eettiseen ja lainmukaiseen toimintaan. 
Toimintatapamme mukaisesti sitoudumme luomaan jokaiselle yhteisömme jäsenelle 
turvallisen opiskelu- ja työympäristön, jossa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua ei 
sallita.

Joulukuussa 2022 Jyväskylän yliopiston rehtori päätti perustaa tasa-arvo, yhdenvertaisuus 
ja saavutettavuus -kehittämisryhmän. Ryhmä asetetaan vuonna 2023 ja se korvaa entisen 
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunnan.  JYU:lla on toimikunnan valmistelema tasa-arvo- 
ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on voimassa 
2022–2023 ja siihen on saavutettavuuden osalta kirjattu:

”Saavutettavuudella ja esteettömyydellä edistetään fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen 
ja digitaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan 
riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Esteettömyys koskettaa 
yliopistoyhteisön kaikkia jäseniä, mutta erityisesti niitä, joilla on jokin vamma tai 
oppimisvaikeus, jotka lähestyvät eläkeikää tai jotka kuuluvat kulttuurisiin tai kielellisiin 
vähemmistöihin. Saavutettava opiskelu Jyväskylän yliopistossa -päätös sisältää 
periaatteet ja vastuut saavutettavien ympäristöjen ja käytäntöjen sekä tarvittavien 
yksilöllisten järjestelyjen toteuttamiseksi.”

Jyväskylän yliopiston nykyisen (2023–2024) saavuttavuussuunnitelman pohjaksi tehtiin 
itsearviointi, joka toteutettiin johdettuina keskusteluina 10.11.2022. Arvioinnissa käytettiin 

1 Kosunen T. (2021). Kohti saavutettavampaa korkeakoulutusta ja korkeakoulua. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:35. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-838-0
2 Opetus kestävän kehityksen edistäjänä - Unifi
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Jyväskylän yliopiston itsearvioinnin menettelytapaa ja EFQM-arviointikehikkoa. Arviointiin 
kutsuttiin noin 30 Jyväskylän yliopiston henkilöstöä sekä opiskelijoita, jotka edustivat 
kattavasti tarkastelun kohteena olevia saavutettavuusteemoja.

Etenemistapa sovittiin yhteisesti ja suunnitelmaa käsiteltiin seuraavissa ryhmissä: 
Yliopistokollegio, Laajennettu johtoryhmä, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, 
Yhteisöllisen kehittämisen ryhmät: Koulutusneuvosto, Laadunohjausryhmä, 
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunta, Digiohjelman ohjausryhmä, Kampuksen 
kehittämisryhmä, Osaava, luova ja hyvinvoiva yliopistoyhteisö -kehittämisryhmä, Kestävä 
ja vastuullinen Jyväskylän yliopisto -kehittämisryhmä. Suunnitelmaa on kirjoitettu 
yliopistoyhteisön toimesta kaikille avoimella Teams-kanavalla.

Tämä saavutettavuussuunnitelma on hyväksytty Jyväskylän yliopiston toimintaa ohjaavaksi 
dokumentiksi rehtorin päätöksellä.
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2. KÄSITTEET

Käsitteet on koottu tiivistetysti Kosusen (2021) selvityksestä3, ellei muuta viitettä 
ole mainittu. Selvityksessä käsitteitä avataan monipuolisemmin. Niihin perehtyminen 
on suositeltavaa, koska saavutettavan korkeakoulun käsite eri tasoineen saattaa olla 
kokonaisuudessaan vaikea hahmottaa. Saavutettavuuden eri tasot ovat osin päällekkäisiä ja 
yhteydessä toisiinsa.

Aliedustetut ryhmät
Vähemmistöt kuten maahanmuuttotaustaiset, vammaiset, toimintarajoitteiset, 
kielelliset ja kulttuuriset vähemmistöt: suomenruotsalaiset, romanit, saamelaiset 
ja viittomakieliset, erilaiset oppijat ja oppimisvaikeuksiset sekä seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöt.
 
Diversiteetti eli moninaisuus
Yksilöiden tai ryhmien erilaisuudet sukupuolen tai sukupuoli-identiteetin, iän, 
seksuaalisen suuntautumisen tai -identiteetin, etnisen alkuperän, kulttuurisen, 
perhe, poliittisen tai uskonnollisen taustan, fyysisen terveyden tai mielenterveyden, 
sosioekonomisen taustan tai koulutustaustan osalta. 

Esteettömyys
Ihmisten moninaisuuden huomioon ottaminen rakennetun ympäristön suunnittelussa, 
toteuttamisessa ja kunnossapidossa. Esteettömät ympäristöt yhdessä saavutettavien 
palvelujen, käytettävien välineiden ja ymmärrettävän tiedon kanssa mahdollistavat 
yhdenvertaisen osallisuuden toteutumisen (www.invalidiliitto.fi/esteettomyys). 
 
Fyysinen saavutettavuus
Fyysisellä saavutettavuudella tarkoitetaan ainoastaan tilaratkaisuja ja sähköisiä 
järjestelmiä (aiemmin myös muun muassa oppimateriaalien ja opetusmenetelmien on 
tulkittu liittyvän niihin).
 
Inklusiivisuus
Yhdenvertainen ja syrjimätön sekä kaikkia osallistavaa toimintatapa. Inklusiivisuuden 
toteutuminen korkeakoulussa edellyttää, että erilaisilla taustoilla varustettuja henkilöitä 
tai ryhmiä arvostetaan. Tämä edellyttää näiden erilaisten yksilöiden ja ryhmien, myös 
mahdollisten etuoikeutettujen yksilöiden ja/tai ryhmien olemassaolon tunnistamista ja 
tunnustamista.

3 Kosunen T. (2021) Kohti saavutettavampaa korkeakoulutusta ja korkeakoulua. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:35. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-838-0
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Positiivinen erityiskohtelu
Positiivisella erityiskohtelulla tai tarveharkintaisella tuella tarkoitetaan tosiasiallisen 
yhdenvertaisuuden turvaamiseksi tarpeellisia toimenpiteitä, joilla parannetaan tietyn 
ryhmän asemaa ja olosuhteita.

Psyykkinen saavutettavuus
Psyykkinen saavutettavuus kuvaa korkeakoulun asenteellista ilmapiiriä ja esimerkiksi 
yhdenvertaisuuden ja osallisuuden kokemuksia sekä suhtautumista erilaisuuteen.
 
Saavutettavuus
Saavutettavuuden tarkastelu on 2000-luvulla laajentunut esteettömyydestä tai 
fyysisestä saavutettavuudesta myös sosiaaliseen ja psyykkiseen saavutettavuuteen. 
Saavutettavuudella tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön 
järjestämistä ja toteutumista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta 
toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Saavutettavassa korkeakoulussa korkeakoulun 
tilat, sähköiset järjestelmät, oppimisympäristöt, opetusmenetelmät ja asenneilmapiiri 
mahdollistavat henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan monenlaisten ja erilaisissa 
elämäntilanteissa elävien opiskelijoiden osallisuuden ja yhdenvertaisuuden. 
Korkeakoulutuksen saavutettavuus on käsitteenä vahvasti kytköksissä mahdollisuuksien 
tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen.

Saavutettavuusdirektiivi
Saavutettavuutta on tarkasteltu myös kohdennetummin, digitaalisiin palveluihin 
liittyvänä käsitteenä. EU:n saavutettavuusdirektiivin (Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi EU 2016/2102 julkisen sektorin elinten verkkopalveluiden ja 
mobiilisovellusten saavutettavuudesta) tavoitteena on, että kaikki ihmiset voisivat 
käyttää verkkopalveluja ominaisuuksistaan tai tilanteesta riippumatta. Direktiivi 
edistää kaikkien mahdollisuutta käyttää julkisia palveluja, asettaa saavutettavuudelle 
minimivaatimukset ja parantaa digitaalisten palvelujen laatua. Direktiivin tavoitteena 
on erityisesti tehdä julkisten toimijoiden verkkopalveluista saavutettavat. EU:n 
saavutettavuusdirektiivi on pantu kansallisesti täytäntöön lailla digitaalisten palvelujen 
tarjoamisesta (306/2019, digipalvelulaki). Se astui voimaan 1.4.2019.

Sosiaalinen saavutettavuus
Sosiaalisella saavutettavuudella tarkoitetaan erilaisia saavutettavuutta edistäviä 
käytäntöjä (myös opetusmenetelmät ja oppimateriaalit) sekä virallisia strategioita ja 
suunnitelmia. 

Syrjintä
Syrjintää on se, että henkilöä kohdellaan huonommin tai hän joutuu huonompaan 
asemaan jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella ilman hyväksyttävää syytä. 
Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, 
uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, 
perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, tai muun 
henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti JYU Sign-järjestelmällä / This document has been electronically signed using JYU Sign
JYU saavutettavuussuunnitelma 20232024 / 97ca3809-c6b9-456c-984b-48c8bef3e8fb / sivu/page 6(32)



7

Jyväskylän yliopiston saavutettavuussuunnitelma 2023–2024 | Rehtorin päätös 19.1.2023

Tasa-arvo
Tasa-arvolain perusteella tasa-arvolla tarkoitetaan nimenomaan sukupuolten tasa-
arvoa. Koulutusmahdollisuuksien tasa-arvon käsitteeseen liittyy usein meritokratian 
käsite. Mahdollisuuksien tasa-arvolla viitataan tavoitteeseen, jonka mukaan jokaisella 
ihmisellä olisi yhtäläiset mahdollisuudet tavoitella ja saavuttaa hyvä toimintakyky ja 
yhteiskunnallinen asema perhetaustasta riippumatta.

Yhdenvertaisuus
Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia 
riippumatta heidän alkuperästään, sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta 
kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan tai vakaumuksestaan, mielipiteestään, 
vammaisuudestaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta 
henkilöön liittyvästä syystä. 

Yksilölliset tarpeet
Yksilöllisillä tarpeilla tarkoitetaan esimerkiksi terveydentilasta, iästä, kieli- tai 
kulttuuritaustasta johtuvia tarpeita.
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3. SAAVUTETTAVUUDEN NYKYTILA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA

3.1. Saavutettavuus opiskelijavalinnoissa

Tarkasteltaessa korkeakoulutuksen saavutettavuutta on välttämätöntä kiinnittää huomiota 
koko koulutusjatkumoon ja erityisesti edeltävien koulutusasteiden välisiin siirtymiin. 
Korkeakoulutukseen hakeutumisen ja pääsyn taustalla vaikuttaa koko korkeakoulutusta 
edeltävä oppimispolku. Nivelvaiheet siirryttäessä peruskoulusta toiselle asteelle ja toiselta 
asteelta korkeakoulutukseen ovat erityisen tärkeitä (Opetus- ja kulttuuriministeriön 
julkaisuja 2021:35). Korkeakoulutuksen saavutettavuutta voidaankin edistää kehittämällä 
valintaperusteita ja valintamenettelyjä sekä todistusvalinnassa, valintakokeissa että 
muidenkin valintatapojen osalta. Laajemman korkeakoulutuksen saavutettavuuden 
kehittämisen rinnalla on tarpeen edelleen kiinnittää huomiota koulutukseen hakevien 
yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseen valintaprosessin aikana sekä fyysiseen ja 
digitaaliseen ympäristöön liittyvien esteiden poistamiseen yksilöllisten järjestelyjen 
menettelyiden kautta.  Lisäksi hakijoiden neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittämisessä on 
huolehdittava erilaisten hakijaryhmien tarpeiden huomioinnista.

Yliopistojen opiskelijavalintaan liittyvät valtakunnalliset yhteistyörakenteet ovat 
olemassa ja jokseenkin vakiintuneita. Yhteistyö on viime vuosina vahvistunut yliopistojen 
yhteisesti rahoittaman kansallisen koordinaation myötä.  Yhteistyössä yliopistojen 
opiskelijavalinnan asiantuntijoiden kesken laaditut valintaperustesuositukset mahdollistavat 
toimintatapojen yhtenäistämistä ja laadunvarmistusta eri yliopistoissa, mikä puolestaan 
lisää yhdenvertaisuuden toteutumista opiskelijavalinnoissa. Yhteistyö myös edesauttaa 
opiskelijavalintaan liittyvän asiantuntijuuden kasvamista ja mahdollistaa yhdenmukaisen 
viestinnän hakijoille.

Valintaperustesuositusten kautta voidaan pyrkiä vaikuttamaan aliedustettujen 
ryhmien mahdollisuuksiin hakeutua korkeakoulutuksen pariin, mikäli olemassa olevissa 
valintatavoissa havaitaan ongelmallisia rakenteita. Esimerkiksi kielitaitovaatimuksia koskevia 
suosituksia kehittämällä pyritään lisäämään maahanmuuttajataustaisten sekä suomea tai 
ruotsia toisena kielenä opiskelleiden mahdollisuuksia hakeutua yliopistoon. Tässä työssä 
on voitu hyödyntää mm. Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen 
asiantuntemusta ja tutkimustietoa. Lisäksi Jyväskylän yliopisto on edelläkävijä useissa 
opiskelijavalintojen kehittämistoimissa, kuten akateemisia taitoja ja kielitaitoa arvioiva 
ACRES (Academic readiness screening) sekä maahanmuuttajien ohjaus- ja tukipalveluja 
kehittävä SIMHE (Supporting immigrants in higher education in Finland).

JYU on ottanut ensimmäisten yliopistojen joukossa laajasti käyttöön digitaalisia 
valintakokeita. Jatkossa yhä suurempi osa valintakokeista on digitaalisia, mikä voi osaltaan 
lisätä kokeen tekemisen saavutettavuutta, mikäli koe on saavutettavasti rakennettu. 
Valintakokeita tulee kehittää jatkossa siten, että mahdollisimman harva hakija tarvitsee 
erillisiä yksilöllisiä järjestelyjä, vaan menettelyt suunnitellaan lähtökohtaisesti soveltuviksi 
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mahdollisimman monelle. Digitaalisten valintakokeiden edellyttämän infrastruktuurin 
tarjoaminen ja valintakoejärjestelmien saavutettavuuden takaaminen ovat tulevaisuudessa 
keskeisiä kehittämiskohteita.

Jyväskylän yliopisto houkuttelee hakijoita maantieteellisesti laajalta alueelta ja pyrkii myös 
hakijarekrytoinnissa, markkinoinnissa ja hakijoille suunnattujen tapahtumien järjestelyissä 
varmistamaan alueellisen saavutettavuuden mahdollisimman laajasti.

Jyväskylän yliopistossa on käytössä erilaisia väyliä tutkintokoulutukseen hakeutumiseen 
ja kaikkien tutkinto-ohjelmien kohdalla on pyritty huolehtimaan siitä, että erilaisella 
koulutustaustalla olevat hakijat voivat löytää itselleen soveltuvan hakuväylän. Vaihtoehtoiset 
valintatavat ja polut usein edellyttävät hakijalta merkittävää panosta. Niihin liittyvä 
päätöksenteko on hajaantunutta ja pirstaleista, mistä seuraa, että yksittäisen hakijan 
näkökulmasta haku ei aina ole yksinkertaista. Tämä voidaan nähdä myös koulutuksen tasa-
arvon näkökulmasta haasteena. Vaihtoehtoisten valintatapojen (esimerkiksi näyttöreitit ja 
MOOC-toteutukset) osalta tarvitaankin aiempaa laajempaa kansallista yhteistyötä.

3.1. Opetuksen järjestäminen, opiskelu ja yksilölliset järjestelyt sekä opinto- ja uraohjaus

Laadukkaan ohjauksen periaatteet
Jyväskylän yliopistossa edistetään kokonaisvaltaista ohjausta, jolla voidaan tukea 
opiskelijoita tarvittaessa myös yksilöllisin ratkaisuin ja elämäntilanne huomioiden. 
Ohjaustoimintaa tuetaan laadukkaan ohjauksen periaatteilla, jossa keskeisinä 
periaatteina ovat opiskelijalähtöisyys ja kokonaisvaltaisuus, saavutettavuus ja 
monikanavaisuus sekä osaavat ohjaajat. Ohjauksella tuetaan opiskelijan aktiivisuutta ja 
itseohjautuvuutta, opiskelu- ja itsearviointitaitoja, opintojen sujuvuutta, asiantuntijaksi 
kasvua ja orientaatiota työelämään sekä opiskelukykyä ja hyvinvointia. Opiskelijoille 
nimetään toteuttamissuunnitelmassa ohjauksesta vastaava(t) henkilökunnan edustaja(t), 
kuten HOPS-ohjaaja ja ryhmänohjaaja. Vararehtorin päätös (26.2.2020, pdf).  Vuoden 
2023 aikana Laadukkaan ohjauksen periaatteet uudistetaan. Saavutettavuuden 
näkökulmia osana periaatteiden uudistamista tullaan korostamaan entistä näkyvämmin. 
Uudistustyössä hyödynnetään ESOK-verkostossa OHO!-hankkeessa kehitettyä 
saavutettavuuskriteeristöä sekä saavutettavuutta koskevaa tutkimusta (www.esok.fi/
hankkeet/oho-hanke).

Student Life -toimintamalli
JYU:n koulutuksen kehittämisohjelmassa sitoudutaan jokaisen opiskelijan 
opiskeluhyvinvoinnin edistämiseen ja sitä toteutetaan kolmiportaisen Student Life 
-ohjausmallin mukaisesti. Toimintamalli edistää ohjauksen ja opiskeluhyvinvoinnin 
saavutettavuutta. Malli perustuu kolmiportaiseen tukeen, jossa huomioidaan 
opiskelijoiden yksilölliset, eriytyneet ja monimuotoiset tarpeet ohjauksessa ja 
oppimisessa. Toimintamalliin sisältyviä palveluja tarjotaan kaikille kotimaisille sekä 
kansainvälisille opiskelijoille.
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Saavutettavuuden lähtökohtana on perustason ohjaus, joka on tarjolla kaikille 
opiskelijoille yksilö- ja ryhmäohjauksena sekä osana oppimisen tukea opetuksessa. 
Perustason ohjaus sisältää henkilökohtaisen opintosuunnitelman ohjauksen (HOPS) 
lisäksi mm. JYU:ssa kehitetyn verkkopohjaisen Opiskelijan Kompassin (hyvinvointi- 
ja elämäntaito-ohjelma) sekä Opiskelun Taitokartan (opiskelutaitoja kartoittava 
ohjelma). Opiskelun Taitokarttaa on kehitetty aktiivisesti vuoden 2022 aikana ja sen 
laajaa käyttöönottoa tuetaan vuoden 2023 aikana. Ohjelmien tarjoama perustason 
tuki- ja toimintamuoto on ensisijaisesti self-help. Lisäksi ohjelman kautta voi saada 
täydennettyä tai tehostettua yksilö- ja ryhmäohjausta sekä lyhyitä interventioita.

Perustason ohjauksen lisäksi täydentävän ohjauksen palvelut edistävät saavutettavuutta 
vastaamalla opiskelijoiden eriytyvän tuen tarpeisiin Hyvikset (eng. Goodie) eli 
hyvinvointineuvojat tarjoavat ohjausta ja tukea opiskelijoille sekä tarvittaessa ohjaavat 
eteenpäin tehostettuun ohjaukseen. Tehostettuun ohjaukseen opiskelija voi hakeutua 
myös esteettömyysyhdyshenkilön ja YTHS:n kautta.

Student Life -toimintamallin kehittämistä toteutetaan systemaattisesti ja tutkimukseen 
nojaten (opiskelukykymalli, hy väk sy mis- ja omis tau tu mis te ra pi a HOT). Student Lifen 
asiantuntijat kouluttavat ja konsultoivat henkilöstöä sekä opiskelijajärjestöjen toimijoita 
tukemaan opiskeluhyvinvoinnin haasteita kokevia opiskelijoita ja lisäävät henkilöstön 
osaamista saavutettavuuden kysymyksissä.

Tutkintokoulutukseen kehitettyä Student Life -konseptia modifioidaan jatkuvan 
oppimisen opiskelijoiden tarpeisiin. Vuoden 2023 aikana laaditaan ns. Online Student 
Life -toimintamalli. 

Yksilölliset järjestelyt
Tutkintokoulutukseen hakevilla on mahdollisuus hakea vamman, sairauden tai 
oppimis-/lukivaikeuden vuoksi valintakokeeseen yksilöllisiä järjestelyjä, esim. 
lisäaikaa. Koulutuspalveluissa työskentelevä erityisasiantuntija tekee hakemuksen ja 
asiantuntijalausunnon perusteella suosituksen yksilöllisistä järjestelyistä ja tiedekunta 
päättää järjestelyjen toteuttamisesta. Opiskelijaksi päästyään yksilöllisiä järjestelyjä 
valintakokeeseen saaneet opiskelijat pääsevät opintojen alettua tuen piriin.  Myös 
HOPS-keskusteluissa rohkaistaan opiskelijoita hakemaan tarvittaessa yksilöllisiin 
järjestelyihin liittyvää suositusta. Koska JYU:n mallissa yksilöllisiä järjestelyjä koskevan 
suosituksen hakeminen perustuu henkilökohtaisiin tapaamisiin, on asioihin helpompi 
hakea muutosta ja antaa palautetta, mikäli järjestelyt eivät toimi.  Haasteena on 
yksilöllisiä järjestelyjä koskevien suositusten määrän kasvu, eikä kaikilta suosituksen 
saaneilta enää ole mahdollista kerätä henkilökohtaista palautetta järjestelyjen 
toimivuudesta.

Haasteena on myös, että koko opetushenkilöstöllä ei vielä ole riittävää tietopohjaa 
kohdata erilaisista taustoista tulevia oppijoita ja henkilöstön toimintatavat opetuksessa 
(opetusmateriaalit, opetuksen toteutus, arviointi) ovat erilaisia. Opiskelijalle voi olla 
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kuormittavaa, kun suosituksen saatuaan yksilöllisten järjestelyjen hakemisen prosessia 
tai vastuutahoja ei esitetä selkeästi. Opiskelijoita kuormittaa myös, mikäli joutuu 
nostamaan toistuvasti tarpeensa/haasteensa esille uusien opettajien ja/tai henkilöstön 
kanssa.

Vuoden 2023 aikana jatketaan yksilöllisten järjestelyjen toteuttamisen prosessin 
kehittämistä. Niin ikään vahvistetaan Student Life –toimintamallin tunnettuutta 
tiedottamalla ja viestimällä yksilöllisistä järjestelyistä opiskelijoille, henkilöstölle, 
ylioppilaskunnalle sekä muille keskeisille sidosryhmille. Tiedottaminen yksilöllisistä 
järjestelyistä on parantunut uusien opiskelijoiden orientaation kehittämisen ja 
orientaation yhteydessä toteutettavien pop-up –messujen myötä, mutta kehittämistä 
tarvitaan edelleen. Viestinnän kohdentamista erityisesti tukea tarvitseviin sekä 
henkilöstöön tarvitaan. Viestinnän ja tiedottamisen tueksi rakennetaan Opettajana 
yliopistossa –sivustolle saavutettavan opetuksen ja ohjauksen tukimateriaalia. 
Kehittämisessä hyödynnetään JYU:n Monikielisen akateemisen viestinnän 
keskuksen (MOVI) vahvuuksia ja saavutettavuusosaamista sekä hyviä käytänteitä 
saavutettavuuden edistämiseksi.

Tunnista, Tavoita ja Tue -malli
Opiskelijoiden tuen tarpeiden tunnistamisen ja tavoittamisen sekä tukemisen 
edistämiseksi rakennettu Tunnista, Tavoita ja Tue malli tukee tiedekuntien ja 
yksiköiden henkilökuntaa tunnistamaan opiskelukyvyn haasteita, tavoittamaan 
tuen tarpeissa olevia opiskelijoita sekä tarjoamaan tukea sekä mahdollista 
palvelunohjausta. Mallin avulla vahvistetaan henkilöstön osaamista oppimisen ja 
opiskelun haasteiden tunnistamisessa sekä opiskeluhyvinvoinnin kysymyksistä ja esim. 
yksilöllisten järjestelyjen toteuttamisessa. Lisäksi mallin avulla pyritään vaikuttamaan 
saavutettavuutta edistävään asenneilmapiiriin oppimisen ja opiskelun yhdenvertaisessa 
tukemisessa.

Yhteistyössä HR-palvelujen kanssa vahvistetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön 
perehdytystä saavutettavuuteen osana Laadukkaan ohjauksen periaatteiden ja Student 
Life –konseptin toteuttamista. Saavutettavuuden edistämiseksi JYU on täydentänyt ja 
resursoinut tehostetun ohjauksen opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijatiimiä rekrytoimalla 
2022 erityisopetuksen sekä vuoden 2023 alusta alkaen opiskeluhyvinvoinnin 
asiantuntijan.

Alueellinen ja kansallinen yhteistyö
Saavutettavuutta edistetään lisäksi tiiviillä yhteistyöllä alueellisten ja kansallisten 
verkostojen kanssa. Alueellisesti yhteistyötä saavutettavuuden edistämiseksi tehdään 
mm. Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa toteuttamalla yhteisiä opiskelukykyä 
ja opiskelutaitoja vahvistavia tukiryhmiä. Alueellisesti yhteistyö sisältää yhteistyötä 
YTHS:n, Jyväskylän kaupungin kanssa sekä muiden sidosryhmien kanssa. Lisäksi 
yhteistyötä saavutettavuuden edistämiseksi tuetaan kansallisella opiskeluhyvinvoinnin 
ja ohjauksen verkostotyöllä (KOHO-verkosto), jonka koordinaattorina JYU toimii 
yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa.
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Uraohjauksen saavutettavuus
Uraohjauksen saavutettavuutta on pyritty edistämään kehittämällä opiskelijoille sekä 
henkilökunnalle tarjottavia työelämäpalveluja. Vaikka keskitetyt työelämäpalvelut eivät 
tarjoa uraohjausta suoraan opiskelijoille, välillisesti uraohjauksen laatua kehitetään 
tiedekunnille ja yksiköille tarjottavien palvelujen kautta.

Kansallisesti ja monitoimijaisesti yhteistyötä saavutettavuuden edistämiseksi 
kansainvälisten opiskelijoiden osalta tehdään uraohjauksen kysymyksissä myös osana 
TalentBoost-toimintoja. Erityisenä kehittämiskohteena on ulkomaalaisten opiskelijoiden 
työllistymisen tukeminen.

3.3. Opettajankoulutuksen kehittäminen

JYU:ssa tarjotaan luokan- ja aineenopettajan sekä erityisopettajan, ohjausalan ja 
varhaiskasvattajan koulutusta. JYU:ssa on tarjolla myös aikuiskouluttajan pedagogisia 
opintoja. Ne ovat opettajan pedagogisia opintoja, jotka suuntautuvat aikuiskoulutuksen 
tehtäviin ja antavat opettajakelpoisuuden pedagogisten opintojen osalta. Valinnaisina 
opintoina tarjotaan moninaisuusosaamisen kartuttamiseen liittyviä opintomahdollisuuksia.

Opettajankoulutuksen saavutettavuutta on lisätty kaksoiskelpoisuuden mahdollistavilla 
uusilla ohjelmilla. Näitä ovat mm. Musiikin aineenopettaja- ja luokanopettajakoulutus, 
Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukeva opettajan koulutus (KiMo), Liikunnan 
aineenopettaja- ja luokanopettajakoulutus (LiikLo) sekä Matematiikan ja kemian 
aineenopettajan ja luokanopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma. Lisäksi KYC 
luokanopettajakoulutus on tarjonnut mahdollisuuksia myös maahanmuuttajataustaisille 
henkilöille. Erillisillä erityisopettajaopinnoilla (ERKO) on mahdollisuus täydentää ulkomailla 
suoritettuja opintoja. ERKOn sisällöissä jo lähtökohtaisesti keskistytään erilaisten oppijoiden 
tukemiseen. Tutkintoon on myös mahdollista sisällyttää S2-opintoja yliopiston tarjonnasta.

Opiskelijavalintaan liittyvänä kehityksenä mm. luokanopettajakoulutuksen maisteriohjelman 
valintaperusteita on muutettu siten, että ne mahdollistavat entistä laajemman joukon 
hakeutumisen maisteriohjelmaan.

Valtakunnallisesti on tavoitteena ryhtyä parantamaan maahanmuuttajataustaisten 
hakijoiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia kehittämällä opettajankoulutuksen 
valintamenettelyjä.

Lisäksi avoimen yliopiston laajentuva väylä on tulevaisuudessa tuomassa uusia 
mahdollisuuksia päästä opettajankoulutukseen, minkä toivotaan lisäävän opiskelijoiden 
diversiteettiä. Koulutuksen rakenteissa on kuitenkin vielä kehitettävää, koska niissä ei vielä 
ole kattavasti sisältöjä saavutettavuuskysymyksiin ja monikulttuuriseen kohtaamiseen 
opettajan ammatissa.

Opiskelujen saavutettavuutta vahvistetaan luomalla ohjauksen ja tuen toimintamalleja sekä 
syventämällä tietoisuutta niiden muodoista.
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3.4. Koulutustarjonta ja jatkuvan oppimisen edistäminen

Avoin yliopisto-opetus
Avoimen yliopiston tehtävänä on järjestää ja kehittää koulutuksellista tasa-arvoa ja 
jatkuvaa oppimista edistävää yliopisto-opetusta (JYU:n johtosääntö). Avoin yliopisto-
opetus edistää elinikäisen oppimisen saavutettavuutta korkea-asteella. Avoin 
yliopisto tarjoaa kaikille koulutustaustasta, iästä tai asuinpaikkakunnasta riippumatta 
mahdollisuuden osallistua yliopisto-opintoihin. JYU:n laaja avoimen yliopisto-opetuksen 
tarjonta mahdollistaa monien ryhmien osallistumisen yliopisto-opetukseen. Verkko-
opetuksen mallit ovat joustavia ja monimuotoisia, jolloin opetukseen osallistuminen on 
ajallisesti ja paikallisesti saavutettavaa. Avoimen yliopisto-opetuksen saavutettavuutta 
edistetään valtakunnallisesti myös yhteistyössä vapaan sivistystyön oppilaitosten 
(kansanopistot, kesäyliopistot ja kansalaisopistot) kanssa. Opintojen saavutettavuutta 
vahvistaa myös opiskelumateriaalien avoimuus ja helppo saatavuus. Monimuotoisilla 
ohjauskäytänteillä pyritään luomaan opiskelijoille positiivisia opiskelukokemuksia, jotka 
kannustavat jatkamaan opintoja.

Maksuttomien orientoivien opintojen (ns. Orientaatio jatkuvaan oppimiseen –kurssit) ja 
MOOC-kurssien tarjonnalla tarjotaan kaikille sosiaaliekonomisesta tausta riippumatta 
mahdollisuus kokeilla yliopisto-opintoja, tunnistaa omia vahvuuksia ja keittämiskohteita 
opiskelijana sekä vahvistaa omia akateemisia opiskelutaitojaan. MOOC:ja on tarjolla 
sekä suomen että englannin kielellä. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto tarjoaa 
opiskelijoilleen mahdollisuutta DigiLukiseulan tekemiseen.

Erilliset opinnot
Avoimen yliopisto-opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa mahdollisuuden suorittaa 
tutkintoon johtamattomia opintoja erillisinä opintoina. Erilliset opinnot tarjoavat 
mahdollisuuden täydentää tutkintoa esim. maahanmuuttajaopettajille, joilla on jo 
alempi korkeakoulututkinto. Maahanmuuttajat voivat myös osallistua väyläopintoihin 
ja saada niihin tukea, mikäli ne tehdään yhteistyössä yliopiston ja TE-toimiston kanssa. 
Maahanmuuttajien kielitaidon tunnustamista pitäisi kuitenkin vielä kehittää suomeksi 
suoritettavissa väyläopinnoissa. JYU:n avoimessa yliopistossa on vielä niukasti 
opetustarjontaa englanniksi.

Tutkintojen täydentäminen korkeakoulutetuille maahanmuuttajille (tai muille, 
joilla on tutkinnon täydentämisen tarve) on vielä joissakin tapauksessa hankalaa. 
Kaikkia opintoja ei ole tarjolla avoimen yliopiston opintoina tai erillisinä opintoina. 
Joissakin tapauksissa aiemman tutkinnon täydentäjät joutuvat hakeutumaan 
tutkintokoulutukseen, vaikka heillä ei olisikaan tarvetta suorittaa kokonaista tutkintoa. 

Integra
Kieli- ja sisältöopintoja integroiva koulutusmalli Suomessa jo asuville 
korkeakoulukelpoisille maahanmuuttajille, joiden tavoitteena on jatkaa keskeytyneitä 
opintojaan korkeakoulututkinnoksi tai täydentää jo opiskelemaansa tutkintoa 
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suomalaisten pätevyysvaatimusten mukaiseksi. Malli edistää maahanmuuttajien 
tarpeiden ja tavoitteiden mukaista kielikoulutusta, joka integroidaan sisältöopintoihin 
jo varhaisessa vaiheessa. Integra-koulutus ja eri tieteenalojen opintokokonaisuudet 
tukevat kieli- ja akateemisten taitojen kehittymistä ja koulutuspolkujen jatkuvuutta 
Suomessa. Myös opiskelijoille relevantit työelämä- ja yhteiskuntataitojen sisällöt 
ovat osa kieli- ja oppiainesisältöjä.  Opiskelijoille tarjotaan aiemmin hankitun 
osaamisen tunnistavaa, opintoja sekä opiskelutaitoja ja opiskelukykyä tukevaa 
ohjausta. Näin tuetaan opiskelijan integroitumista suomalaiseen yliopistomaailmaan ja 
opiskelukulttuuriin. Integra-koulutuksesta, kieliopinnoista ja siihen liittyvästä tutkimus- 
ja kehitystyöstöä vastaa Movi. Koulutuksen sisältöopinnot tarjoaa avoin yliopisto ja 
ohjauksesta vastaa koulutuspalveluiden SIMHE-ohjaus.

Alumniopinto-oikeus
Jyväskylän yliopistossa tutkinnon suorittaneiden on mahdollista täydentää tutkintoaan 
alumniopinto-oikeuden kautta. Yliopiston tutkintosäännön 11 §:n mukaan suoritettuaan 
opiskeluoikeutensa mukaisen tutkinnon opiskelijalle voidaan pyynnöstä myöntää 
erillinen alumniopinto-oikeus, jolloin hän voi suorittaa opintoja valmistumista seuraavan 
lukuvuoden loppuun saakka niiden oikeuksien mukaisesti, jotka hänellä oli tutkintoa 
myönnettäessä. Alumniopintojen suorittaminen on maksutonta. Alumniopinto-oikeutta 
on suunniteltu laajennettavan ja kestoa pidennettävän tutkintosäännön päivittämisen 
yhteydessä vuonna 2023.

Saavutettavuus osana opetussuunnitelmatyötä
Vuoden 2022 aikana yliopistossa toteutettiin koulutusten ja tutkinto-ohjelmien 
itsearviointi, jonka tuloksia tullaan hyödyntämään paitsi koulutustarjonnan 
kehittämisessä myös tutkintorakenteiden selkiyttämisessä seuraavalla 
opetussuunnitelmakaudella huomioiden myös saavutettavuuden näkökulmat.  Jatkuva 
oppiminen on huomioitu osana opetussuunnitelmatyötä.

3.5. Fyysinen saavutettavuus/esteettömyys

3.5.1 Digitaaliset ympäristöt

JYU tarjoaa henkilöstölleen saavutettavuuteen liittyvää koulutusta ja jokaisella on 
mahdollisuus kehittää saavutettavuuteen liittyvää osaamistaan. Oppimateriaalia myös 
tuotetaan saavutettavasti, mikä mahdollistaa moninaisen osallistumisen opetukseen. 
Digitaaliset tilat ja työkalut tukevat hyvin fyysistä opetusta ja monimuotoinen yhteisömme 
nähdään vahvuutena ja rikkautena.

Saavutettavuusdirektiivi ja laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jolla 
saavutettavuusdirektiivi on pantu kansallisesti täytäntöön ohjaavat käytäntöjä.

Pysyminen isoissa kansallisissa teknologioissa tuo varmuutta riskien kantokykyyn, mutta 
saattaa joissain tilanteissa tuoda hitautta Jyväskylän yliopiston toivomien kehityskohteiden 
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kehittämiseen. Esteetön liikkuminen järjestelmien välillä ja tiedonsiirto järjestelmien välillä 
luovat haasteita. Teknologioiden yhteen toimivuutta parannetaan jatkuvasti ja ohjelmistoissa 
havaittuja puutteita on korjattu. Ratkaisujen läpimenoajat ovat kuitenkin joskus pitkiä.

JYU:n tavoitteet ja omistajuudet saavutettavuuden suhteen kaipaavat vielä selkeyttämistä 
ja saavutettavuuden näkökulmaa lisää huomiota. Järjestelmän omistaja esimerkiksi tietää 
olevansa omistajan roolissa, mutta ei välttämättä tiedosta, että omistajan rooliin kuuluvat 
myös saavutettavuusasiat. Vaikka lain minimivaatimukset täytetäänkin (esim. matkalaskut, 
hankinnat, digitaaliset ratkaisut, työpisteet), tulisi yliopiston pyrkiä parempaan. Toisaalta 
eräät järjestelyt koetaan opettajien taholta hankaliksi. Esimerkiksi videoiden tekstitykseen 
on opettajien käytössä oleva tekninen ratkaisu. Ohjeistusta ei vielä riittävästi tunneta ja 
tekstitys voidaan kokea haasteelliseksi.

3.5.2 Fyysinen ympäristö

Vuonna 2022 JYU:n rakennuksissa on tehty esteettömyyskartoituksia. Lisäksi on aloitettu 
tilastrategiatyö, jota jatketaan vuonna 2023. JYU:n internetsivuille on koottu rakennusten 
ja opetustilojen saavutettavuuden tiedot. On kuitenkin vielä epäselvää, kuinka tiloja 
määritellään esteettömiksi.

JYU:lla on kymmeniä eri rakennuksia, joista on mahdollista löytää jokaiselle sopiva tila (myös 
sisäilmaltaan). Tiloja voidaan sopeuttaa moneen erilaiseen tarpeeseen, mutta tarpeiden 
pitää tulla ilmi, jotta niihin pystytään reagoimaan (esimerkiksi pyörätuolilla päärakennuksen 
saliin). Tilojen muunneltavuus on hyvää ja mahdollisuuksia löytyy. Uusissa rakennuksissa 
saavutettavuus on huomioitu hyvin ja asioita on saatu myös saavutettavuuden 
näkökulmasta eteenpäin.

Kampuksen uniikki ympäristö ja luonto ovat hyvinvointitekijä. Kampuksella on myös hyvä 
keskeinen sijainti, mikä parantaa saavutettavuutta. JYU:n historiallinen rakennuskanta on 
kuitenkin fyysisen saavutettavuuden näkökulmasta haaste, sillä rakennuksiin on suojelun 
vuoksi haasteellista tehdä saavuttavuutta edistäviä muutoksia.

Fyysisten tilojen ja ympäristön saavutettavuutta voidaan parantaa kiinnittämällä huomioita 
opasteisiin. Itsearvioinnissa tunnistettiin tarve parantaa Jyväskylän yliopiston opasteiden 
saavutettavuutta (erityisesti englanninkieliset opasteet ja taktiilinäytöt).

3.6. Viestinnän saavutettavuus

Jyväskylän yliopisto uudistaa verkkosivujaan. Uudistuksella on tarkoitus parantaa sivujen 
saavutettavuutta. Nykyäänkin verkkosivuilla on tekstistä kuuntelun mahdollisuus ja 
konkreettisia asioita saavutettavuuteen liittyen on saatu edistettyä laajemminkin. Kuitenkin 
selkeät kielelliset poliittiset linjaukset esim. englannin kielestä, selkokielestä, viittomakielestä 
ja niiden käytöstä puuttuvat. Iso osa informaatiosta verkkosivuilla on suomeksi ja 
viestintäkanavia monia, mikä on kompleksista ja haastavaa yksilön näkökulmasta.

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti JYU Sign-järjestelmällä / This document has been electronically signed using JYU Sign
JYU saavutettavuussuunnitelma 20232024 / 97ca3809-c6b9-456c-984b-48c8bef3e8fb / sivu/page 15(32)



16

Jyväskylän yliopiston saavutettavuussuunnitelma 2023–2024 | Rehtorin päätös 19.1.2023

Viestinnän saavutettavuuden parantamiseen on tarjolla koulutusta ja tukea. Jokaisella 
yhteisön jäsenellä on mahdollisuus kehittää viestintää, jos haluaa. JYU:ssa on 
monimuotoinen yhteisö ja paljon erilaisia käyttäjiä, mikä lisää palautetta sekä erilaisia 
tarpeita ja näkökulmia. Kaikki eivät esimerkiksi noudata tai toteuta suositeltua käytäntöä 
saavutettavuudesta tiedottamisesta tapahtumissa. Saavutettavuuteen liittyvistä asioista 
ei vielä viestitä tarpeeksi tai tarpeeksi saavutettavasti (viestintää tekevät myös paljon 
”ei viestinnän ammattilaiset”). Myös some-viestinnän saavutettavuuteen tulee kiinnittää 
enemmän huomiota. 

3.7. Syrjinnän, häirinnän ja rasismin poistaminen ja hyvinvoinnin edistäminen

JYU:n työyhteisön hyvät tavat ja Code of Conduct-toimintatavat rakentavat ja ohjaavat 
vastuullista työyhteisökäyttäytymistä. JYU:ssa on ollut käytäntönä laaja-alainen kuuleminen 
mm. strategiaa laadittaessa, mikä on lisännyt osallisuutta yhteisössä.  Avoimuus puolestaan 
lisää ymmärrystä ja luottamusta.

JYU:ssa on laadittu toimintamalli opiskelijoiden kiusaamisen ja häirinnän ennaltaehkäisyyn 
ja puuttumiseen. Tähän liittyen JYU:lla on nimetty yhteyshenkilöksi opiskeluhyvinvoinnin 
asiantuntija sekä JYY:n häirintäyhdyshenkilöt. Vastuuttomaan työkäyttäytymiseen ja 
epäasiallisen kohtelun ja häirinnän kokemusten selvittämiseen on toimintamallit ja ohjeet 
niiden mukaiseen toimintaan.

Yliopistolla on myös opiskelijoiden kolmiportainen hyvinvoinnin ohjausmalli (täydentävän 
ohjauksen taso) ja koulutetut hyvikset. Opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijalla on velvollisuus 
järjestää kuulemiset, mikäli epäillään opiskelijan epäasiallista käyttäytymistä sekä 
konsultoida henkilöstöä. Prosessi ei kuitenkaan vielä ole selkeä tilanteissa, joissa osapuolena 
ovat opiskelija ja henkilökunnan edustaja, koska tässä yhdistyy kaksi yliopiston mallia 
(opiskelijoille suunnattu ja henkilöstölle suunnattu). Myös tieto erilaisista käytössä olevista 
malleista tulisi olla entistä selkeämmin ja ajantasaisemmin löydettävissä.

JYU:ssa on käytössä restoratiivisen sovittelun toimintamalli opiskelijoiden osalta. Häirintä 
osataan erottaa muusta epäasiallisesta käytöksestä, mikä tukee konfliktinratkaisua. Myös 
henkilöstöön liittyvissä ristiriitatilanteissa on mahdollista hyödyntää sovittelua.  JYU:n hyvän 
johtamisen tavat tukevat lähijohtajia heidän työssään samoin kuin lähijohtajien käsikirja.  
Henkilöstölle suunnattu käsikirja on valmistunut helpottamaan osaltaan työskentelyyn 
liittyvien ohjeiden saavutettavuutta. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunta on toiminut 
pitkäjänteisesti mutta sen rooli häirintään, rasismiin ja syrjintään liittyvissä kysymyksissä ja 
muiden tahojen omistajuus syrjinnän ja häirinnän poistamisessa koetaan epäselvänä.

Henkilöstön työhyvinvointikyselyn avulla voidaan seurata yliopisto- ja laitostasolla 
yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, erilaisuuden huomioimista esihenkilötyössä sekä vaikeisiin 
asioihin puuttumista ja niiden selvittämistä. Työhyvinvointikyselyä kahden vuoden välein 
anonyymine tuloksineen ei koeta vielä riittäväksi seurannaksi. Yliopistolle on tulossa 
Whistleblowing-kanava. Lisäksi rasismin nykytilan selvittämiseksi on valmisteltu erillistä 
kyselyä.
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3.8. Osallistaminen ja osaamisen kehittäminen

Jyväskylän yliopisto tarjoaa laajasti koulutusta saavutettavuuteen liittyvän osaamisen 
kehittämiseksi yliopistoyhteisölle.

Hyviksien koulutuksessa tuotetaan osaamista organisaatiolle kytkettynä opiskelijoihin. 
EduHousen kautta on saatavilla verkkokursseja ja esteettömyyteen liittyvä koulutussarjaa on 
järjestetty erityisesti opetushenkilöstölle. Kuitenkin saavutettavuuteen liittyvää koulutusta 
on voitu tarjota vain suomeksi.

JYU:ssa on tarjolla viittomakielen opetusta ja tulkkimahdollisuus.

Linjauksia resurssien kohdentamisesta kuitenkin kaivataan. Nyt henkilöstön 
saavutettavuusosaamisen kehittämisen vastuut eivät ole kaikilta osin selviä. Ohjeiden 
tulisi olla saavutettavia myös kielellisesti. Saavutettavuuteen liittyvä perehdyttäminen ja 
osaamisen kehittäminen sekä saavutettavuuden toteuttaminen osana työtehtäviä tulee 
varmistaa.

Vaikka JYU:ssa on osallistettu yhteisöä laajasti mm. strategian valmisteluun, joissakin 
prosesseissa osallistaminen ei aina ole oikea-aikaista. Osallistamisen ajankohta tulisi valita 
siten, että yhteisölle annetaan kunnolliset vaikutusmahdollisuudet.

3.9. Henkilöstö

JYU:ssa on tehty useita toimenpiteitä henkilöstön moninaisuuden ja tasa-arvon 
parantamiseksi. Samapalkkaisuustutkimus ns. palkkakartoitus tehdään säännöllisesti 
ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon kiinnitetään huomiota, esim. kehittämisryhmien 
kokoonpanoissa. Palveluja on tarjolla joustavasti osaamisen kehittämiseen (matalan 
kynnyksen palvelut). Myös apurahatutkijat ovat osaamisen- ja hyvinvointipalveluiden 
piirissä ja palveluihin on panostettu. Kansainväliselle henkilökunnalle tarjotaan 
perehdytystä ja tukea sekä verkkosivuilla että henkilökohtaisissa tapaamisissa, mikä 
alkaa rekrytointivaiheessa ja jatkuu kun henkilö saapuu Jyväskylän yliopistoon (HR/
ISS). Kansainvälisen henkilökunnan kotoutumista, sitoutumista ja kuulumisen tunnetta 
vahvistetaan tarjoamalla suomen kielen ja kulttuurin opetusta henkilöstökoulutuksena. 
Lisäksi opintoja voi jatkaa opiskelijoille suunnatuilla kursseilla. Kotimaisen henkilökunnan 
kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusosaamista tuetaan tarjoamalla monikielisen ja 
-kulttuurisen osaamisen sekä englannin kielen henkilöstökoulutusta monikielisen 
akateemisen viestinnän keskuksen (Movi) tarjoamana. Myös muille Movin tarjoamille 
viestintä- ja kielikursseille voi osallistua erillisellä opiskeluoikeudella, mikäli se tukee 
työtehtävien suorittamista.

Avainhenkilöiden rekrytoinneissa on mukana henkilöstöpalveluiden edustaja (HR-partnerit) 
ja lähijohtajat saavat rekrytointeihin tukea. JYU:n rekrytoinnissa ei kuitenkaan ole otettu 
käyttöön kaikkia syrjintää poistavia menetelmiä kuten anonyymia rekrytointia, eivätkä kaikki 
rekrytoijat ole saaneet koulutusta saavutettavuudesta.
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Kohtuullisten mukautuksien järjestäminen erityisjärjestelyjä tarvitsevalle henkilökunnan 
jäsenelle on vielä epäselvää. Henkilökunnalta puuttuu vielä osaamista ja esimerkiksi 
avustajan kanssa matkustavan työntekijän matkustaminen vaatii tällä hetkellä työntekijän 
omien varojen sitomista. Henkilökunnan käytössä olevat järjestelmät (esim. SAP) eivät ole 
kaikilta osin saavutettavia.

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti JYU Sign-järjestelmällä / This document has been electronically signed using JYU Sign
JYU saavutettavuussuunnitelma 20232024 / 97ca3809-c6b9-456c-984b-48c8bef3e8fb / sivu/page 18(32)



19

Jyväskylän yliopiston saavutettavuussuunnitelma 2023–2024 | Rehtorin päätös 19.1.2023

4. TOIMENPIDESUUNNITELMA

1. Saavutettavuus opiskelijavalinnoissa

TOIMENPIDE VASTUUTAHO TUOTOS TAI MITTARI
1.1. Sitoutuminen 
valtakunnallisessa 
yhteistyössä 
valintamenettelyjen 
kehittämiseen

Koulutuksesta vastaava 
vararehtori, koulutuksesta 
vastaavat varadekaanit, 
koulutuspalvelut: 
hakijapalvelut ja kotimaiset 
opiskelijavalinnat -tiimi

Valtakunnallisessa 
yhteistyössä sovitun 
mukaiset valintaperusteet

1.2. Yliopistojen 
valintaperustesuositukseen 
vaikuttaminen ja JYU:n 
perustutkintokoulutuksen 
yleisten valintaperusteiden 
kehittäminen 
kielitaitovaatimusten 
osalta  

Koulutuspalvelut: 
Valintatiimit, Johtamisen 
tuen tiimi (tilastoinnin 
kehittäminen), 
koulutusneuvosto

Maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden määrällinen 
kasvu suomenkielisissä 
tutkinto-ohjelmissa: S2-
taustaisten hakijoiden ja 
valittujen opiskelijoiden 
määrä vuositasolla 

1.3. Valinta- ja 
soveltuvuuskokeisiin 
yksilöllisiä järjestelyjä 
hakeneilta kerätään 
säännöllisesti palautetta 
järjestelyjen toimivuudesta

Koulutuspalvelut, 
Johtamisen tuen tiimi 

Yksilöllisten  järjestelyjen 
toimivuudesta on 
palautteen perusteella 
laadittu raportti

1.4. Aliedustettujen 
ryhmien menestymisen 
seuraaminen 
opiskelijavalinnoissa

Koulutuspalvelut, 
Johtamisen tuen tiimi

Opiskelijavalinnan 
tilastoinnissa kiinnitetään 
huomiota aliedustettuihin 
ryhmiin hakijoissa ja 
valituissa

1.5. Valintakokeissa 
käytettävien aineistojen 
tekeminen saavutettaviksi

Tiedekuntien 
valintatoimikunnat tai 
vastaavat

Toteutuneiden 
valintakokeiden 
saavutettavuus
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2. Opetuksen järjestäminen, opiskelu ja yksilölliset järjestelyt sekä opinto- ja uraohjaus

TOIMENPIDE VASTUUTAHO TUOTOS TAI MITTARI
2.1. Opetus- ja 
ohjaushenkilöstön 
kouluttaminen 
suunnitteluun, 
toteutukseen ja arviointiin 
lähtökohtaisesti 
opiskelijoiden moninaisuus 
huomioon ottaen (esim. 
Universal Design for 
learning/instruction) 
viitekehystä soveltaen

Henkilöstökoulutus ja 
koulutuspalvelut

Joustavat ja opiskelun 
saavutettavuutta tukevat 
opetussuunnitelmat sekä 
yksilöllisten järjestelyjen 
tarpeen väheneminen

2.2. Yksilöllisten 
järjestelyjen prosessin 
kehittäminen vuodesta 
2023 eteenpäin

Koulutuspalvelut, 
Johtamisen tuen tiimi 

Työkalut ja toimintamallit 
opetus-, ohjaus- ja 
hallintohenkilöstön 
käytössä. Henkilöstö ja 
opiskelijat osallistettu mallin 
toteuttamiseen

2.3. Opetushenkilöstön 
osaamisen lisääminen 
yksilöllisissä oppimisen 
ja opiskelun haasteiden 
tunnistamisessa, 
opiskelijan ohjauksessa 
ja ohjaamisessa edelleen 
tehostettuun tukeen 
(Tunnista, Tavoita ja 
Tue -toimintamallin 
kehittäminen ja 
käyttöönotto)

Student Life -tiimi 
ja Koulutuspalvelut, 
kehittämisen tuen tiimi 

Toimintamallin kuvaus 
ja ohjeet henkilöstölle 
yliopiston intrassa, 
Yliopisto-ohjauksen 
perusteissa on työpajoja 
oppimisen ja opiskelun 
esteiden tunnistamisesta, 
puheeksi otosta ja tuesta

2.4. Opetuksen ja 
ohjauksen saavutettavuutta 
koskevan viestinnän 
kehittäminen rakentamalla 
Opettajana yliopistolla 
-verkkosivuille sisältöä 
ja visualisointeja 
opiskelukyvyn ja 
-hyvinvoinnin tuen 
prosesseista

Student Life -tiimi, 
Koulutuspalvelut: 
kehittämisen tuki 
yhteistyössä viestinnän 
kanssa

Verkkosivu valmis, 
sivua koskeva palaute, 
saavutettavat visualisoinnit 
opiskeluhyvinvointia 
ja ohjausta koskevista 
palveluista ja prosesseista. 
Palaute visualisoinneista
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2.5. Saavutettavuuden 
edistäminen täsmentämällä 
ohjaustoimijoiden 
rooleja, tehtäviä sekä 
työmenetelmiä  JYU:n 
Laadukkaan ohjauksen 
periaatteissa

Koulutuspalvelut: 
kehittämisen tuki, 
Student Life-tiimi, 
tiedekuntien ja yksiköiden 
opetushenkilöstö, 
koulutuspalveluiden 
yksikkökohtaiset 
koulutuksen 
asiantuntijapalvelut

Saavutettavuutta 
on konkretisoitu 
ohjaustoimijoiden 
tehtävissä, työnjaossa ja 
työmenetelmissä JYU:n 
laadukkaan ohjauksen 
periaatteissa

2.6. Henkilöstön osaaminen 
opiskelutaitojen arviointiin 
tarkoitetun digitaalisen 
Opiskelun Taitokartan 
sekä oppimista edistävän 
Opiskelijan Kompassin 
hyödyntämisessä 
yksilöllisessä oppimis- 
ja opiskeluprosessien 
tukemisessa vahvistetaan

Student Life -tiimi, 
Koulutuspalvelut: 
kehittämisen 
tuki yhteistyössä 
viestintäpalveluiden kanssa

OK:n ja OT:n 
käyttäjämäärät, Yliopisto-
ohjauksen perusteisiin on 
sisällytetty henkilöstön 
ohjausosaamista tukevia 
työpajoja

2.7. Kansainvälisen 
opiskelijaliikkuvuuden 
saavutettavuuden 
seuranta ja aliedustettujen 
ryhmien  kannustaminen 
kansainvälistymiseen

Koulutuspalvelut: 
Kansainväliset palvelut

Mahdollista seurata 
eri opiskelijaryhmien 
osallistumista liikkuvuuteen 
liikkuvuuden tilastoinnin 
tai Erasmus-ohjelman 
raportoinnin kautta
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3. Opettajankoulutuksen kehittäminen

TOIMENPIDE VASTUUTAHO TUOTOS TAI MITTARI
3.1. Aliedustettujen 
ryhmien 
yhdenvertaisuuden 
varmistaminen 
valintakokeessa

Kasvatusalan 
valintayhteistyöverkosto

Kiintiö aliedustetuille 
ryhmille ja erityisjärjestelyt 
valintakokeessa

3.2. Opettajan 
kaksoiskelpoisuuden 
saavutettavuus

Opettajankoulutuslaitos 
sekä liikuntakasvatuksen 
ja musiikkikasvatuksen 
suuntautumisvaihtoehdot

Yhteiset vuosittaiset kiintiöt 
opiskelijoille

3.3. Opiskelun tuki ja 
ohjaus

Kasvatustieteiden ja 
psykologian tiedekunnan 
ohjauksen kehittämisen ja 
yliopiston SORA-tiimi

Työkalut ja 
toimintamallit opetus- 
ja hallintohenkilöstön 
käyttöön
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4. Koulutustarjonta ja jatkuvan oppimisen edistäminen

TOIMENPIDE VASTUUTAHO TUOTOS TAI MITTARI
4.1. Englanninkielisten 
avoimen yliopisto-
opintotarjonnan lisääminen 

Avoimen yliopiston KV-
ryhmä ja oppiainetiimit

Englanninkielisten opintojen 
määrä

4.2. Maksuttomien 
orientoivien opintojen ja 
MOOC-kurssien tarjonnan 
lisääminen hallitusti

Avoimen yliopiston 
koulutusvarajohtaja 
ja koulutusten 
valmisteluryhmät

Kurssien määrät

4.3. Yhteistoteutusmallin 
pilotointi 
yhteistyöoppilaitosten 
kanssa opintojen 
käynnistämisen ja 
saavutettavuuden 
varmentamiseksi

Avoimen yliopiston 
varajohtaja

Yhteistoteutuksessa 
mukana olleiden opistojen 
määrä ja toteutuksista 
muodostuneiden 
opintopisteiden määrä 

4.4. JYU:n 
opetussuunnitelmatyöhön 
osallistuminen yhdessä 
tiedekuntien kanssa: 
oppimateriaalin 
saavutettavuuden 
varmistaminen mm. 
e-lähteet ja muut avoimet 
oppimateriaalit

OPS-työhön osallistuvat 
henkilöt

Avointen oppimateriaalin 
määrä  
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5. Fyysinen saavutettavuus/esteettömyys

TOIMENPIDE VASTUUTAHO TUOTOS TAI MITTARI
5.1. Digitaalisissa 
ratkaisuissa huomioidaan 
saavutettavuuden 
näkökulmat

Digitalisaation ohjausryhmä 
ohjaa. Digitaalisen ratkaisun 
toteuttava taho vastaa 
saavutettavuudesta

1. Saavutettavuusseloste 
löytyy uudesta palvelusta 
2. Toteutettu järjestelmä on 
saavutettava

5.2. Hankitaan 
taktiilikartat kampuksesta, 
kampusalueesta, 
tärkeimmistä rakennuksista

Tilapalvelut Taktiilikartta rakennusten 
vahtimestaripisteisiin

5.3. Tiloja ja 
kampusaluetta pitäisi 
päästä tarkastelemaan 
virtuaalisesti. Näin 
saavutettavuutta 
pystyisi tilojen osalta 
tarkastelemaan etukäteen

Viestintä ja tilapalvelut Tilojen ja rakennusten 
virtuaalinen esittely

5.4. Tärkeimmät opasteet 
muutetaan monikielisiksi

Tilapalvelut, viestintä ja 
digipalvelut

Tehtynä määrittely millaisia 
opasteita yliopistolla on 
käytössä (mitkä opasteet 
monikielisiä, riittääkö 
englanniksi). Ajantasaiset 
ulko-opasteet toteutettu 
ja käytössä digitaalisia 
opasteita myös ulkona

5.5. Tunnistetaan 
henkilöt ja toimintamallit 
tilojen saavutettavuus-
kysymyksissä

Koulutuspalvelut, 
tilapalvelut

Ohjeistuksessa selkeästi 
kuvattu opiskelijalle 
yksilöllisten järjestelyjen 
toimintamalli. Kuvattu 
selkeästi myös 
vahtimestareiden rooli 
asiakaspalvelussa koskien 
esimerkiksi tilanteita, joissa 
rakennuksen käyttäjä 
tarvitsee hetkellistä apua 
rakennuksessa toimimiseen 
(esim. kirjan saaminen 
hyllystä, hankalien ovien 
avaus jne.)
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5.6. Tehdään rakennusten 
esteettömyyskartoitukset

Tilapalvelut Rakennusten 
esteettömyyskartoitukset 
ja niihin liittyvien 
muutostoimenpiteiden 
toteuttaminen 
mahdollisuuksien mukaan

5.7. Fyysinen 
saavutettavuus otetaan 
huomioon tilastrategian 
valmistelussa. 

Tilastrategian projektiryhmä Saavutettavuuden 
näkyminen JYU:n 
tilastrategiassa
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6. Viestinnän saavutettavuus

TOIMENPIDE VASTUUTAHO TUOTOS TAI MITTARI
6.1. Jyväskylän yliopiston 
kielipolitiikan määritys ja 
siihen liittyvät linjaukset

Yliopiston johtoryhmä Tehdyt linjaukset

6.2. Verkkosivuilla 
olevan informaation 
selkeyttäminen sekä 
kieliasian määritys (mitä 
pitää löytyä suomen sekä 
englannin kielellä)

Viestintäpalvelut Uudet verkkosivut. 
Uudistuksessa sisällön 
selkeyttäminen ja 
sen varmistaminen, 
että olennainen 
informaatio löytyy myös 
englanniksi. Uudet sivut 
täyttävät AA-tason 
saavutettavuusvaatimukset

6.3. Saavutettavuuteen 
liittyvien asioiden 
viestintää vahvistetaan

Viestintäpalvelut, 
koulutuspalvelut, HR

Saavutettavuuteen 
liittyvät asiat kootaan 
kohderyhmittäin (opiskelijat, 
henkilöstö) yhteen. Niistä 
viestitään säännöllisesti

6.4. Some-viestinnän 
saavutettavuus 
huomioidaan paremmin ja 
oleellinen sisältö laitetaan 
myös englanniksi

Viestintäpalvelut Saavutettava some-ohjeiden 
jalkautus. Englanninkielisen 
somesisällön lisääminen

6.5. Yliopiston tapahtumien 
viestinnässä huomioidaan 
entistä paremmin 
saavutettavuuteen liittyvät 
asiat

Viestintäpalvelut Yliopiston yhteisissä 
tapahtumissa (avajaiset, 
vuosijuhla jne.) vakiintunut 
käytäntö. Mallin 
omaksuminen myös eri 
yksikköjen tapahtumiin 
(kongressit, seminaarit jne.)
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7. Syrjinnän, häirinnän ja rasismin poistaminen ja hyvinvoinnin edistäminen

TOIMENPIDE VASTUUTAHO TUOTOS TAI MITTARI
7.1. Hakusanojen 
läpikäynti ja päivittäminen 
(metatiedot) päivitykset 
UNO-sivustolle 
henkilöstön työyhteisön 
hyvien tapojen -ohjeiden ja 
toimintamallien paremmin 
löytymiseksi

HR-palvelut, kehittämisen 
tiimi

Hakusanojen kattavuus eri 
hauilla (testit)

7.2. Opiskelijoiden ja 
henkilöstön välillä tai 
opiskelijoiden välille 
syntyneiden tilanteiden 
selvittämiseen tarvittavan 
toimintamallin 
tarkistaminen ja kuvausten 
läpikäynti ja tarvittavat 
päivitykset.  (viittauksia 
lakiin on, mutta ei selkeitä 
toimintamalleja)

HR-palvelut, kehittämisen 
tiimi, viestintä, Hyvis

Selkeä kuva ohjeista ja 
päivitykset tehty

7.3. Mahdollisten 
opetusta ja ohjausta 
koskevien tekoälyllä 
tuettujen järjestelmien 
syrjivyysvaikutusten, 
riskien sekä eettisten 
näkökulmien arviointi

Koulutuspalvelut, 
digipalvelut

Suunnitelma eettisen 
tekoälyn käytöstä

7.4. Kysely 
yliopistoyhteisölle 
rasismista

Viestintä ja tasa-
arvo, yhdenvertaisuus 
ja saavutettavuus 
-kehittämisryhmä

Vastaus% ja kyselyn 
tulosten hyödyntäminen
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8. Osallistaminen ja osaamisen kehittäminen

TOIMENPIDE VASTUUTAHO TUOTOS TAI MITTARI
8.1. Varmistetaan 
opiskelijoiden 
ja henkilöstön 
osallistuminen JYU:n 
saavutettavuustoiminnan 
suunnitteluun ja 
toteuttamiseen

Toiminnanohjaus Osallistuminen on 
määritelty JYU:n 
asiakirjoissa. Osallistuminen 
on oikea-aikaista

8.2. Lisätään ymmärrystä 
saavutettavuuskäsitteen 
sisällöstä 
yliopistoyhteisössä

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus 
ja saavutettavuus 
-kehittämisryhmä

8.3. Määritellään 
saavutettavuusosaamisen 
kehittämisen vastuutaho

Yliopistopalvelut 
johtoryhmä

Tieto siitä, kuka 
saavutettavuusosaamisen 
kehittämisestä vastaa

8.4. Suunnitellaan 
saavutettavuusosaamisen 
tarjonta kohderyhmineen.  
Toteutetaan 
saavutettavuusosaamisen 
kehittämistoimia tarjonnan 
mukaisesti

Saavutettavuusosaamisen 
kehittämisen vastuutaho

Saavutettavuusosaamisen 
tarjonta on määritelty. 
Tarjontaa on aloitettu 
toteuttaa
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9. Henkilöstö

TOIMENPIDE VASTUUTAHO TUOTOS TAI MITTARI
9.1. Selvitetään 
Lähijohtajan HR-käsikirjan 
näkyvyys tai piilotus 
UNO:ssa muilta kuin 
lähijohtajilta. Lisäksi 
kuvataan henkilöstölle 
HR-lähijohtajan käsikirjan 
tarkoitus

HR-palvelut, DIP Epäluulojen karistaminen

9.2. Varmistetaan, 
että sukupuolen 
tilastoinnissa huomioidaan 
juridisen (binäärisen) 
sukupuolen lisäksi 
myös muu vaihtoehto 
henkilöstötilastoinnissa. 
Tilastoihin merkitään, 
minkä tavan mukaan 
sukupuoli on tilastoitu

HR-palvelut: 
henkilöstötilastoinnista ja 
järjestelmistä vastaavat

Sukupuolen tilastointi 
huomioi sukupuolten kirjon

9.3. Tarkistetaan nykyiset 
toimintatavat ja luodaan 
prosessi kohtuullisten 
mukautusten hoitamiseen 
rekrytoinnissa ja 
työtehtävien hoitamisessa 
vammaisten henkilöiden 
osalta

HR-palvelut: HR partner-
tiimi, assistenttipalvelut

Vammaiset työnhakijat 
ja työntekijät saavat 
tarvitsemansa kohtuulliset 
mukautukset sujuvasti

9.4. Selvitetään uuden 
rekrytointijärjestelmän 
tekniset mahdollisuudet 
anonyymin rekrytoinnin 
vaatimien elementtien 
osalta

HR-palvelut: HR partner-
tiimi

Rekrytointijärjestelmä 
mahdollistaa teknisesti 
anonyymin rekrytoinnin

9.5. Kartoitetaan 
mahdollisuutta pilotoida 
anonyymia rekrytointia

HR-palvelut: HR partner-
tiimi

Pilotti anonyymista 
rekrytoinnista tehty
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10. Johtaminen, kehittäminen ja seuranta

TOIMENPIDE VASTUUTAHO TUOTOS TAI MITTARI
10.1. Vararehtorin päätös 
saavutettavasta opiskelusta 
Jyväskylän yliopistossa 
päivitetään

Koulutuspalvelut, 
Koulutuksesta vastaava 
vararehtori

Päivitetty päätös

10.2. Saavutettavuus-
asioiden omistajuudet 
selkeytetään

Laaja johtoryhmä Saavutettavuus-
suunnitelman toimeenpanon 
seurannalle ja suunnitelman 
päivittämiselle on virallisesti 
omistaja

10.3. Osana 
yliopistopalveluiden 
henkilöstösuunnitelmaa 
huomioidaan 
saavutettavuus-
asiantuntijan tarve

YOP-johtoryhmä Yliopistolla on 
saavutettavuus- ja 
yhdenvertaisuusasiantuntija

10.4. JYU edistää 
saavutettavuutta 
kansainvälisesti osana 
FORTHEM-verkostoa

Henkilöstösuunnittelija, 
Kestävyys ja 
vastuullisuusasiantuntija, 
Movi

FORTHEM-
verkostoon kuuluvien 
tutkijoiden tietoisuus 
saavutettavuudesta 
lisääntyy

10.5. JYU:n 
turvallisuussuunnitelma 
päivitetään 
saavutettavuuden osalta

Turvallisuusasiantuntija Päivitetty 
turvallisuussuunnitelma

10.6. Hankintaohje 
päivitetään 
huomioimaan hankinnat 
ja saavutettavuus 
sisällytetään hankintojen 
vastuullisuuskriteereihin

Kestävyys- ja 
vastuullisuusasiantuntija ja 
hankinta-asiantuntijat

Laaditut hankintojen 
vastuullisuuskriteerit ja 
päivitetty hankintaohje

10.7. JYU yhteisön 
kuuleminen laajemmin 
keräämällä palautetta 
saavutettavuus-
suunnitelmasta

Viestintä ja Tasa-
arvo, yhdenvertaisuus 
ja saavutettavuus 
-kehittämisryhmä

Saatu palaute ja vastineet 
internetsivuilla
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10.8. Saavutettavuus-
suunnitelman sekä tasa-
arvo- ja yhdenvertaisuus-
suunnitelman (yvta) 
päällekkäisyyksien arviointi 
sekä suunnitelmien päivitys 
ja yhdistäminen

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus 
ja saavutettavuus 
-kehittämisryhmä

Päivitetty Tasa-arvo-, 
yhdenvertaisuus- ja 
saavutettavuussuunnitelma
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