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Satakunnan ammattikorkeakoulussa (SAMK) on tehty päämäärätietoista työtä alueellisen esteettömyyden 
edistämiseksi jo vuosia. Vuoden 2013 alusta esteettömyys on ollut yksi Satakunnan ammattikorkeakoulun 
tutkimus- ja kehittämistyön kärkialueista. Painopistealue on kokonaisvaltaisen osallistumisen edistäminen, 
jolloin huomioidaan fyysiset ja sosiaaliset olosuhteet sekä tiedonsaanti ja palveluiden hinnoittelu. Tutkimus- 
ja kehittämistyössä avainasemassa ovat olleet asiakkaat, palveluntuottajat, opiskelijat ja asiantuntijat. Es-
teettömyys ja kaikille avoin toiminta ja tarjonta on nähty SAMKissa myös alueen yritysten ja toimijoiden 
kilpailukyvyn ja imagon kannalta merkittävänä tekijänä. Palveluiden kehittäminen esteettömäksi lisää pal-
velun soveltuvuutta kaikille tuoden uusia potentiaalisia asiakasryhmiä. (Design for All Foundation 2013; 
Koota-Valkeapää 2013.) 

Vuosien tuloksellisen tutkimus - ja kehittämistyön myötä Satakunnan ammattikorkeakouluun on muodos-
tunut oma esteettömyystyötä kuvaava käsite: ”SAMK esteettömyys ja saavutettavuus”, joka on saanut 
vaikutteita eri esteettömyyskäsitteistä ja -teorioista sekä muotoutunut vähitellen käytännön työn kautta 
omanlaisekseen. SAMK esteettömyys ja saavutettavuus tarkoittaa aiheen lähestymistä laajasti eri käyttäjä-
kunnat huomioiden, ja sen ensisijaisena tavoitteena on saavutettavuuden edistäminen jo olemassa olevissa 
rakenteissa ja palveluissa. 

Tähän julkaisuun olemme koonneet vuoden 2013 aikana Satakunnan ammattikorkeakoulussa toteutuneita 
esteettömyyshankkeita, tapahtumia ja saavutuksia. Julkaisun tavoitteena on esitellä esteettömyystyön ta-
voitteita ja tuloksia SAMKin strategian (2013–2016) suuntaviivojen kautta. Vuoden 2013 esteettömyystyön 
tavoitteena oli vahvistaa SAMKin asiantuntijaroolia esteettömyyden aluevaikuttajana, valtakunnallisena ja 
kansainvälisenä kärkiosaajana, kouluttajana sekä uusien innovaatioiden kehittäjänä. SAMKin esteettömyys- 
ja saavutettavuustyön teemana on ollut: ”pienet teot – suuret arvot”. Aloittamalla pienistä yksittäisistä asi-
oista ja keskittymällä konkreettisiin tuotoksiin samalla pitäen arvomaailmailman ja asettamamme tavoitteet 
kirkkaana mielessä, olemme onnistuneet saamaan aikaan suuriakin asioita sekä viemään yhteiskuntaa yhä 
pidemmälle kohti esteetöntä huomista. 

Lukijalle

Antoisia lukuhetkiä kaikille,  
Kati & Riikka.
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1  Esteettömyys ja saavutettavuus

Kun halutaan puhua kaikkien ihmisten toimimisen ja osallistumisen mahdollisuudesta, voidaan tätä kuvaa-
vina termeinä käyttää muun muassa esteettömyyttä, saavutettavuutta, Design for All (DfA) -periaatetta ja 
universaalia suunnittelua. Se, mitä termiä käytetään, riippuu yleensä asiayhteydestä, yhtä ainoaa oikeaa 
termiä ei ole. Kun halutaan puhua yleisesti kaikesta esteettömyyteen liittyvästä, käsitteet esteettömyys ja 
saavutettavuus ovat hyvä yhdistelmä (Pesola 2009, 7). Esteettömyydellä tarkoitetaan kaikkien kansalaisten 
mahdollisuutta osallistua harrastuksiin, työntekoon, opiskeluun ja kulttuuriin. Se merkitsee mahdollisuutta 
osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon, mahdollisuutta harrastaa ja mahdollisuutta osallistua täys-
valtaisesti yhteiskuntaan. (Invalidiliiton www-sivut 2014.) Saavutettavuuden määritelmänä voidaan pitää 
kohteen helppoa lähestyttävyyttä tai esimerkiksi viestinnän ja tiedon ymmärrettävyyttä ja helppoa löydettä-
vyyttä (Pesola 2009, 7). 

Suomessa on pysyvästi liikkumis- ja toimintaesteisiä henkilöitä arviolta 10 prosenttia väestöstä ja kaiken 
kaikkiaan jollain tavalla toimintarajoitteisia on jopa 40 prosenttia eli noin 2,3 miljoonaa koko Suomen väes-
töstä (RT 09-11022). Esteettömyys ei kuitenkaan liity vain ihmisiin, joilla on jokin liikkumis- tai toimintarajoite. 
Esteettömät ja käytettävät tuotteet, turvallinen ympäristö, saavutettava tieto tai esimerkiksi hyvät opasteet 
helpottavat jokaisen liikkumista ja toimimista. Esteettömyys ja saavutettavuus voidaan nähdä myös kil-
pailukyvyn kannalta merkittävänä tekijänä, sillä esimerkiksi palveluiden kehittäminen esteettömäksi tietää 
yritykselle uusia potentiaalisia asiakkaita. 

Parhaiten tunnettu ja tiedostettu esteettömyyden osa-alue on fyysinen esteettömyys, jolla tarkoitetaan ra-
kennusten ja ympäristön soveltuvuutta kaikille (Pesola 2009, 7). Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi 
sitä, että jokainen ihminen voi valita asuinalueensa oman mieltymyksensä perusteella, ei sen, millä alueella 
on kaupungin ainoa esteetön talo; tehdä ostoksensa siinä marketissa, missä on parhaimmat tarjoukset, ei 
siinä, minkä kylmäkaapista saa otettua maitopurkin; kokeilla sellaista lajia, mikä itseä kiinnostaa, ei sitä, mikä 
on tarkoitettu liikkumis- ja toimintarajoitteisille ja hakea töihin sellaiseen paikkaan, joka soveltuu tietotaitoon 
parhaiten, ei sellaiseen, mikä sijaitsee rakennuksessa, joka on esteettömästi saavutettavissa. Kyse on poh-
jimmiltaan tasa-arvosta ja osallistumisen mahdollisuudesta. 

Fyysisen esteettömyyden lisäksi esteettömyys-käsitteen alle voidaan erottaa muun muassa sosiaalinen 
esteettömyys, tiedonsaannin esteettömyys, tuotteiden ja palveluiden käytettävyys sekä hinnoittelun es-
teettömyys. Sosiaalisella esteettömyydellä tarkoitetaan muun muassa asenteita ja sitä, miten erilaiset koh-
deryhmät otetaan huomioon ja miten esteettömyys näkyy päätöksenteossa ja strategioissa. Kohde on 
tiedollisesti saavutettava, jos siitä saa helposti tietoa etukäteen esimerkiksi internetistä tai esitteistä. Lisäksi 
tiedon tulee olla helposti ymmärrettävää, selkeää ja eri aistein hyödynnettävää. Tuotteiden ja palveluiden 
kehittyessä myös niiden helppo käytettävyys tulee ottaa huomioon. Hinnoittelun esteettömyys tarkoittaa 
muun muassa sitä, että lippujen hinnat ovat porrastettu, tarjolla on ilmaistapahtumia ja että avustajilta tai 
tulkeilta ei vaadita pääsymaksua. (Kulttuuria kaikille -palvelu 2014.) 

Saavutettavassa palvelussa esteettömyyden eri osa-alueet tukevat toisiaan muodostaen toimivan ja kat-
keamattoman kokonaisuuden. Eri osa-alueet ovat myös riippuvaisia toisistaan, jolloin yhden tai useamman 
osa-alueen toimimattomuus voi pysäyttää koko palveluketjun (kuvio 1).
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Kuvio 1. Esteettömyyden osa-alueet ovat riippuvaisia toisistaan (Kilpelä 2011a). Muokannut Riikka Tupala.
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2  Esteettömyys Satakunnan ammattikorkeakoulun  
tutkimus- ja kehittämistyössä

SAMKin esteettömyyden tutkimus- ja kehittämistyön arvopohjana ovat laaja-alainen tasa-arvo, syrjimättö-
myys ja suvaitsevaisuus. Perusajatuksena on, että ympäristön tulee muuttua, ei yksilöiden. Tämän vuoksi 
erityistä huomiota on kiinnitetty fyysisiin olosuhteisiin ja sosiaaliseen ympäristöön kartoittamalla toimintaym-
päristöjen esteettömyyttä ja levittämällä esteettömyystietoisuutta. SAMK esteettömyydessä keskeisintä on 
pyrkimys tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, ja se liittyy yhteiskunnan kaikkiin toimintoihin: rakennettuun 
ympäristöön, palveluihin ja tuotteisiin. Esteettömyyden ja saavutettavuuden alueella tiedollinen saavutetta-
vuus, fyysisen ympäristön esteettömyys sekä tasavertaisuus arjessa ja vapaa-ajalla ovat korkeakoulumme 
kärkiosaamista.

Esteettömyystoiminnan taustalla vaikuttaa kansainvälisesti tunnistettu Design for All (DfA) -ajattelu sekä 
Suomessa käytetty määritelmä ”kaikille avoin toiminta”. Design for All tarkoittaa suunnittelua, jolla edis-
tetään ympäristöjen esteettömyyttä, palvelujen saavutettavuutta ja tuotteiden helppokäyttöisyyttä kaikille 
käyttäjille. Esteettömyyden katsotaan olevan kaikkien etu. Euroopassa käytetty määritelmä Design for All on 
merkitykseltään lähellä Yhdysvalloista lähtöisin olevaa universaalin suunnittelun (universal design) käsitettä, 
jonka mukaan ympäristön, palveluiden ja tuotteiden tulee olla sellaisia, että ne sopivat mahdollisimman 
monen käytettäväksi. (Design for All Foundation 2013; Kemppainen 2008, 16–17; Tahkokallio 2009, 3.)

Kaikille avointa toimintaa voidaan kuvata toiminnaksi, jossa toimintaympäristö soveltuu kaikenlaisten yksi-
löiden liikkumiseen ja toimintaan. Se on suvaitsevaista, mutkatonta, hyvin suunniteltua, edullista ja syrjimä-
töntä. Kaikille avoin liikunta tarkoittaa esteettömiä ja turvallisia toimintaympäristöjä, joissa jokaisella on osal-
listumisen mahdollisuus ja siihen tarvittava mahdollinen tuki. Ilmapiiri on tasa-arvoinen, ja kaikki osallistujat 
ovat arvokkaita. (Rintala, Huovinen & Niemelä 2012, 216–218; Saari 2011, 98.) 

SAMKin Kaikkien Yyteri -hankkeessa tapahtumien ja toiminnan taustalla oli kaikille avoin ajattelu, joissa 
tavoitteena oli tehdä olemassa olevista tapahtumista ja aktiviteeteista avoimia kaikille. Tällaisia tapahtumia 
ovat olleet muun muassa kesäisin järjestetyt purjehdus-, purjelautailu-, melonta- ja golftapahtumat, Pitkis-
Sport-liikuntaleiri sekä talvitapahtumat kuten Munakarin kävelytapahtuma ja Kaasmarkun koko perheen 
laturetki. Kaikkien Yyteri -hankkeen tulosten pohjalta kaikille avoimen toiminnan järjestämisen tärkeimpinä 
lähtökohtina ovat

1. toteutettava laji tai aktiviteetti, jota sovelletaan ja muokataan osallistujien tarpeiden mukaisesti
2. lajin tai aktiviteetin toteutus ja arviointi yhdessä palveluntuottajien kanssa, jolloin tieto ja osaaminen 

siirtyvät palveluntuottajalle
3. laatu ja ammattimaisuus, jotka takaavat turvallisen, yksilöä arvostavan ja motivoivan toimintaym-

päristön
4. todelliset kulujen mukaan huomioidut henkilöresurssit ja kustannukset, jolloin toiminnan jatkuvuus 

taataan myös hankkeen päättymisen jälkeen. (Karinharju 2013, 40–45.)
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3 SAMK esteettömyys ja saavutettavuus vuonna 2013

Vuonna 2013 esteettömyyden tutkimus- ja kehittämistyölle suuntaviivat linjattiin Satakunnan ammat-
tikorkeakoulun vuosien 2013–2016 strategian tavoitteiden pohjalta (Satakunnan ammattikorkeakoulu 
2014). Näiden tavoitteiden myötä päämääränä oli vahvistaa SAMKin asiantuntijaroolia esteettömyyden 

• aluevaikuttajana
• valtakunnallisena ja kansainvälisenä kärkiosaajana
• kouluttajana sekä
• uusien innovaatioiden kehittäjänä.

3.1 SAMK – esteettömyyden aluevaikuttajana

Satakunnan ammattikorkeakoulu on panostanut alueellisen esteettömyyden edistämiseen jo useamman 
vuoden. Yhteistyön alueen toimijoiden – yksityisten, julkisen ja kolmannen sektorin palveluntarjoajien – 
kanssa on nähty takaavan parhaan tuloksen kokonaisvaltaisen esteettömyyden edistämisessä. Hyvänä 
esimerkkinä alueellisesta yhteistyöstä voidaan mainita SAMKin innovaatioedellytysten kehittämishanke Sa-
taesteetön, jossa SAMKin sosiaali- ja terveysalan, tekniikan ja liiketoiminnan ammattilaiset ja opiskelijat 
kehittivät yritysverkoston kanssa uusia käyttäjälähtöisiä tuotteita ja toimintoja esteettömän elämän näkö-
kulmasta. Hanke koostui kahdesta osahankkeesta: Kaikkien Koti ja Kaikkien Yyteri. Kaikkien Yyteri -hank-
keen lähtökohtana oli esteettömien luontoliikunta- ja virkistyspalvelujen kehittäminen Satakunnassa, Yyterin 
alueella. Alkuvuodelle 2009 hanke sai rahoitusta hankkeen käynnistämiseen sekä alkukartoitusten teke-
miseen Porin seudun kehittämiskeskus Oy:ltä (POSEK) Porin seudun aluekeskusohjelmasta (AKO). Varsi-
naista Sataesteetön-hanketta rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Satakuntaliitto. Hankkeen 
osarahoittajina toimivat Satakunnan ammattikorkeakoulu sekä osa yhteistyöyrityksistä. Lisää hankkeesta 
voi lukea hankkeen loppuraportista (Törne, Karinharju, Kyngäs, Tupala, Jaakkola-Hesso & Myllymaa 2012, 
9–19).

Kaikkien Yyteri -hanke 2009–2011

Selkämeren rannikolla Porin edustalla sijaitseva Yyterin alue tunnetaan kolme kilometriä pitkästä hiekka-
rannastaan sekä upeista dyyneistään, jotka tarjoavat tilaa nauttia ja harrastaa. Alueella on kattava palvelu-
tarjonta majoitus- ja ravintolapalveluineen sekä harrastusmahdollisuuksineen. Kaikkien Yyteri -hankeen ta-
voitteena oli avata Yyterin alue ja palvelut saavutettaviksi jokaiselle. Huomiota kiinnitettiin erityisesti fyysisiin 
olosuhteisiin ja sosiaaliseen ympäristöön levittämällä esteettömyystietoisuutta sekä kartoittamalla toimin-
taympäristöjen esteettömyyttä. (Törne ym. 2012, 19.) Hankkeessa lähdettiin liikkeelle perehtymällä alueen 
palvelu- ja virkistystoimintaan. Toimintasuunnitelma kohdistettiin Yyterin alueen palveluntuottajille eli yrityk-
sille, yhdistyksille ja järjestöille. Hankkeen päätavoitteena oli 1) selvittää alueen palveluntuottajien tietoisuutta 
esteettömyydestä, 2) kehittää palveluntuottajien esteettömyysosaamista ja -tietoisuutta, 3) edistää kaikille 
avoimia vesi- ja luontoliikuntaharrastusmahdollisuuksia sekä 4) hankkia ja kehittää liikkumista ja harrasta-
mista helpottavia apu- ja toimintavälineitä Satakunnan alueelle. (Törne ym. 2012, 19.)
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Tasapainoharjoitus SUP-laudalla. Kuvassa Irene De Benedictis ja Jarno Saapunki.

Palveluntuottajien esteettömyysosaamista ja -tietoisuutta kehitettiin esteettömyyskartoitusten ja kaikille 
avoimien tapahtumien avulla. Näkyvin esteettömyysosaamista ja -tietoisuutta edistävä tekijä Kaikkien Yyteri 
-hankkeessa oli kaikille avoimet vesi- ja luontoliikunnan tapahtumat, joissa osallistujat pääsivät kokeilemaan 
purjelautailua, golfia, purjehdusta, melontaa ja talviretkeilyä lajikohtaisten asiantuntijoiden sekä osaavien 
apuohjaajien ohjauksessa. Vastaavasti eri lajiseurojen asiantuntijat saivat oman lajinsa kautta kokemusta 
erityisryhmien ohjaamisesta, toimintavälineistä sekä yleisesti esteettömyydestä ja kaikille avoimesta toimin-
nasta. 
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Purjehtimassa Erkka Ikonen, Suvi Vuorsola, Benny Talling ja Heikki Rämä.

Keväällä 2012 Kaikkien Yyteri -hanke palkittiin kansainvälisellä Design for All -palkinnolla (Design for All 
Foundation 2012). Design for All -säätiö palkitsee vuosittain ympäri maailman erilaisia toimijoita, jotka edis-
tävät tasa-arvoista osallistumista ja elämää. Kilpailuun osallistui yli 60 projektia 17 eri maasta. Palkitsemisen 
perustana oli DfA-lähtökohtien mukaisesti esteettömyyden laaja-alainen edistäminen, osallistumisen mah-
dollisuuksien parantaminen ja innovatiivisuus (kuvio 2). 

Kuvio 2. Kaikkien Yyteri -toimintamalli ja Design for All -suunnittelun lähtökodat (Design for All Foundation 
2013).
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DfA-voiton myötä Design for All Foundation toimii SAMKin kansainvälisenä yhteistyökumppanina. Se tar-
joaa jäsenkumppaneilleen yhteistyöverkostoja, koulutuksia, tietoa alan kansainvälisistä kongresseista sekä 
konsultointiapua. Hanke ja toimintamalli saivat merkittävästi medianäkyvyyttä voiton myötä. Lisäksi se lisäsi 
SAMKin tunnettavuutta sekä arvostusta esteettömyystoimijana.

Design for All -palkinto esteettömyyden ja tasa-arvoisen osallistumisen edistämisestä sekä innovatiivisuudesta.

INNOKE-hanke 2011–2013

Satakunnan ammattikorkeakoulun INNOKE-hankkeen (Innovaatioympäristön kehittämisellä – Älykkyyttä, 
Kilpailukykyä ja Yhteistyötä 2011–2013) yhtenä teema-alueena oli yritysten laaja-alainen saavutettavuuden 
kehittäminen. 

Kaikkien Yyteri -toimintamallilla voitettu DfA-palkinto vuoden 2012 alussa loi hyvän pohjan INNOKE-hank-
keen toiminnalle. Sataesteetön-hankkeessa aloitetun työn jatkaminen ja kehitetyn toimintamallin jalkaut-
taminen olivat ensiarvoisen tärkeässä osassa hankkeen toiminnan suunnittelussa. Jo saavutetun tunnet-
tuuden, yhteistyön ja kehitetyn toimintamallin jatkaminen sekä uusien innovaatioiden ja koulutustarjonnan 
kehittäminen vahvistaisivat SAMKin roolia esteettömyyden edistäjänä ja tutkijana. (Tupala 2014.) 

Hankkeen tavoitteena oli juurruttaa SAMKin esteettömyyden tutkimus- ja kehittämis- sekä koulutusosaa-
minen pysyväksi osaksi maakunnan osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmää. Hankkeen pääkohderyh-
mänä olivat pienet ja keskisuuret yritykset, joiden palveluja kehitettiin muun muassa lisäämällä henkilöstön 
esteettömyysosaamista, kartoittamalla toimintaympäristön esteettömyyttä sekä antamalla toimenpidesuo-
situksia esteettömyyden parantamiseksi. Lisäksi tavoitteena oli levittää välilliselle kohderyhmälle eli asiak-
kaille ja käyttäjille tietoa saavutettavista palveluista. Lähtökohta oli käsitellä esteettömyyttä ja saavutetta-



15

vuutta DfA-suunnitteluperiaatteella, jossa keskeisenä tavoitteena on edistää ympäristöjen esteettömyyttä, 
palvelujen saavutettavuutta ja tuotteiden helppokäyttöisyyttä kaikille käyttäjille, ei vain mahdollisimman mo-
nelle. (Tupala 2014.)

Esteettömyyskartoitus on laaja kokonaisuus, jossa tarkastellaan ympäristöä objektiivisesti eri 
käyttäjäryhmät huomioiden.

INNOKE profiloitui pk-yritysten esteettömyysosaamisen kehittämiseen sekä toimintaympäristöjen tutkimi-
seen. Hankkeen aikana yhteistyötä tehtiin yhteensä yli 50 yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin toimijan 
kanssa. Yhteistyökumppaneiden toimialat vaihtelivat aina erä- ja kalastus- sekä optikkoliikkeistä rakennus-, 
sisustus-, fysioterapia- ja ohjelmapalveluita tarjoaviin yrityksiin. (Tupala 2014.)
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Yrittäjillä oli mahdollisuus saada kartoituksista sekä objektiivista kartoitustietoa että subjektiivista 
asiakaspalautetta. Kuva Silmäoptikot Palmu Oy:stä, jonka kartoituksessa oli mukana Rauman 
vammaisjärjestöjen edustajia.

Interaktiivinen verkko-oppimisympäristö Kaikille.fi 2013–2014

Yhtenä keinona edistää Satakunnan alueen saavutettavuutta ja esteettömyysosaamista oli yhteistyössä 
Prizztech Oy:n kanssa perustettu Interaktiivinen verkko-oppimisympäristö -hanke, jossa suunniteltiin ja 
toteutettiin Satakunnan alueen esteettömyyttä esittelevä Internet-sivusto kaikille.fi. SAMKin ohella muut 
toimijat kuten Porin kaupunki, eri yhdistykset ja liitot sekä korkeakoulut ovat osaltaan kehittäneet Satakun-
nan alueen esteettömyyttä. Tieto Satakunnan alueen esteettömistä palveluista on kuitenkin hajanaista eikä 
alueeltamme löydy aktiivista eri toimijatahot yhteen kokoavaa esteettömyyden verkostoa. Interaktiivinen 
verkko-oppimisympäristö kaikille.fi luo erinomaiset edellytykset Satakunnan alueen esteettömyyspalvelui-
den- ja osaamisen kokoamiselle.

Sivuston luomisen taustalla oli kaksi näkökulmaa: 1) sivusto itsessään ja sen luomiseen käytetty tekniikka 
toimii esimerkkinä esteettömien verkkosivujen luomisesta sekä tiedon saavutettavuuden mallina ja 2) si-
vuston sisältö puolestaan tarjoaa tietoa, koulutuksia, osaamista ja palveluita Satakunnan alueella toimiville 
ammattilaisille ja yrityksille sekä esteettömyyttä kokoavana tietolähteenä alueella asuville, alueelle muuttoa 
suunnitteleville, alueelle matkaaville ja kaikille asiasta kiinnostuneille. Sivuston sisällön tuottamisessa tavoit-
teena oli huomioida sekä fyysisen ympäristön esteettömyys (rakenteellisten esteiden poistaminen, saavu-
tettavuuden parantaminen, toimintakykyä ja liikkumista helpottavat ratkaisut, rakenteet ja välineet) että sosi-
aalinen esteettömyys (tasavertaisuus, syrjäytymisen ehkäisy, suvaitsevaisuuden parantaminen, erilaisuuden 
hyväksyminen, monikulttuurisuuden edistäminen). 
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Kaikille.fi -sivusto tarjoaa helposti saavutettavaa tietoa Satakunnan esteettömyydestä sekä vinkkejä arkeen 
ja vapaa-aikaan.

Sivuston tavoitteena on tarjota tietoa, koulutusta ja käytännön osaamista kaikille yhteiskuntarakenteen osa-
alueille. Sisältö jakaantuu kohderyhmien mukaisesti, jolloin sivustojen käyttäjä voi etsiä sivuilta konkreettista 
tietoa, koulutuspaketteja tai esimerkiksi hyödyllisiä linkkejä tai yhteystietoja. Sivusto kokoaa yhteen SAMK 
esteettömyyden osa-alueet (asiantuntijuuden, hankkeet, tuotteet ja koulutukset), sekä toimii alueellisena 
esteettömyyden esittelysivuna ja alueellisten esteettömyystyötä tekevien tahojen verkostojen yhteen koko-
ajana. Sivusto on tuotettu yhteistyössä alueen ammattilaisten, yhdistysten ja yritysten kanssa sekä SAMKin 
opiskelijoiden harjoittelun ja opinnäytetöiden kautta. Kaikille.fi-sivusto avattiin tammikuussa 2014 ja hank-
keen loppuraportti on luettavissa sähköisenä kaikille.fi-sivustolla Ajankohtaista- kohdassa.

Sivuston kehittämistä jatketaan edelleen ja painopisteenä ovat erityisesti Satakunnan palveluiden saavutet-
tavuutta esittelevän palvelukartan kehittäminen sekä keskustelufoorumin käynnistäminen. Kaikille.fi-sivusto 
tarjoaa erinomaisen foorumin ja väylän esitellä ja kehittää Satakunnan alueen palveluita ja toimintaa saavu-
tettavuuden näkökulmasta. Siksi onkin tärkeää saada sivusto osaksi alueen palveluita esittelevien tahojen 
toimintaa. Yhteistyöstä on alustavasti keskusteltu Satakuntaliiton, Porin kaupungin ja Rauman kaupungin 
sekä eri Satakunnan alueen yritysten ja yhdistysten kanssa. 
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Lounaisrannikon saavutettavat matkailupalvelut, LOURA-hanke 2013–2014

LOURA on lounaisrannikon kaupunkien Turun, Uudenkaupungin, Rauman ja Porin yhteistyössä toteuttama 
hankekokonaisuus. Yhteistyöhankkeen tavoitteena on saavuttaa enemmän näkyvyyttä ja vaikuttavuutta 
kuin erikseen toimimalla. Yhteistyön päämääränä on koko alueen kilpailukyvyn, houkuttelevuuden ja tun-
nettuuden lisääminen. SAMKin Esteettömyys ja saavutettavuus -tutkimusryhmän tavoitteena hankkeessa 
on tuottaa esteettömyystietoa ja -koulutusta alueen yrittäjille sekä kehittää uudenlaista saavutettavien pal-
veluiden laatujärjestelmää.

LOURAn Esteettömyys ja saavutettavuus -alihankkeessa tutkimus- ja kehittämistyö kohdistetaan Lounais-
rannikon alueen yritysten palveluihin ja toimintaympäristöihin. Keskeisintä on erilaisten asiakkaiden tarpei-
den tunnistaminen ja niiden huomioiminen. Vuoden 2014 aikana tavoitteena on luoda konkreettisia työ-
välineitä yrityksille esteettömyyden ja saavutettavuuden parantamiseksi sekä edistää tiedon saatavuutta 
alueen palveluista. Hankkeen myötä yhteistyöyritysten on mahdollisuus päästä mukaan kaikille.fi-sivuston 
palvelukartalle, joka valmistuu vuoden 2014 aikana. Palvelukartta on osa Satakunnan esteettömiä palveluita 
esittelevää internet-sivustoa, josta löytää erilaisia palveluita Satakunnassa sekä saa tietoa niiden saavutet-
tavuudesta ja esteettömyydestä. Yrityksen näkökulmasta palveluntarjoaja voi kertoa asiakkailleen oman 
palvelunsa ja toimintaympäristönsä esteettömyydestä. 

3.2 SAMK – esteettömyyden valtakunnallinen ja kansainvälinen osaaja

Esteettömyyden tutkimus- ja kehittämistyön yhtenä tärkeänä lähtökohtana on ollut yhteistyö valtakunnal-
listen ja kansainvälisten järjestöjen, yhdistysten, yritysten ja korkeakoulujen kanssa. Sen myötä SAMKin 
esteettömyysosaamisesta on tullut sekä kansallisesti että kansainvälisesti tunnistettua ja tunnustettua. 
Tietoisuus SAMKin roolista esteettömyyden osaajana on levinnyt niin alueelliseen, valtakunnalliseen kuin 
kansainväliseenkin tietoisuuteen, josta osoituksena ovat muun muassa seuraavat yhteydenotot ja tunnus-
tukset:

• Yhteistyöpyyntö esteettömän senioripuiston kehittämiseen 
• Design for All Awards 2012 -voitto
• pyyntö Tulevaisuuden esteetön matkailu -kirjateoksen julkaisutoimikuntaan
• pyyntö esteettömyyden asiantuntijarooliin Porin kaupungin vammaisneuvoston työvaliokuntaan 
• pyyntö olla mukana organisoimassa soveltavan liikunnan pohjoismaista seminaaria 2015
• esteettömyyttä käsittelevän teoksen kirja-arvostelun kirjoituspyyntö Liikunta & Tiede -lehteen 
• kutsu esittelemään SAMKin esteettömyysosaamista valtakunnallisille erityisliikunnan kouluttajapäiville
• kutsu esittelemään esteettömyyskartoituksiin liittyviä innovaatioita valtakunnalliseen esteettömyyskar-

toittajien verkostotapaamiseen sekä valtakunnalliseen Design for All -verkostotilaisuuteen
• pyynnöt hankeyhteistyöhön ja hankesuunnitteluun, tilojen esteettömyysmuutoksien konsultointiin sekä 

palvelun laadun ja tilojen kehittämiseen.
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Valtakunnalliset kaikille avoimet tapahtumat

Kaasmarkun kaikille avoin laturetki
Kaasmarkun koko perheen laturetkeä on toteutettu perinteisesti keväisin Kaasmarkun ja Nakkilan välillä. 
Vuonna 2013 tapahtuman teemana oli esteettömyys, jonka myötä tapahtumasta tehtiin kaikille avoin ta-
pahtuma. Osallistujia laturetkellä oli yhteensä noin 400, joista SAMKin organisoimaan kaikille avoimeen toi-
mintaan osallistui 36. Ryhmään kuului neljä liikuntarajoitteista henkilöä sekä neljä aikuista kehitysvammaista 
sekä heidän avustajiaan ja SAMKin fysioterapiaopiskelijoita. Tapahtuma oli osa fysioterapiaopiskelijoiden 
toimintavälinekoulutusta. 

Kaikille avoimen laturetken toteutus oli osa sosionomiopiskelija Tarja Niinisalon opinnäytetyötä, jonka ta-
voitteena oli laaja-alaisen esteettömyyden edistäminen tasavertaisuuden ja osallistumisen mahdollisuuksien 
parantamisen keinoin. Toiminnallisen opinnäytetyön päätavoitteet asetettiin sekä asiakkaan näkökulmasta, 
jolloin tavoitteiksi muodostuivat elämysten tuottaminen ja tasavertaisten osallistumismahdollisuuksien edis-
täminen että yhteiskunnallisesta näkökulmasta, jossa tavoitteena oli opiskelijoiden esteettömyystietouden 
edistäminen. Lisäksi esteettömyystietoutta oli tarkoitus levittää laturetken järjestäjien ja muiden laturetkeen 
osallistuneiden retkeilijöiden kautta. (Niinisalo 2013, 2.)

Kerätty palaute kertoi, että elämyksellisyys toteutui sekä osallistujien että avustajien osalta ja että jokainen 
heistä oli valmis osallistumaan uudelleen samankaltaiseen toimintaan. Opiskelijoiden palautteet olivat pää-
sääntöisesti positiivisia ja he kokivat retkeen liittyneen toimintavälinekoulutuksen ja tapahtumapäivän anta-
neen heille tietoutta ja rohkeutta käyttää erilaisia toimintavälineitä myös työelämässään. Koko perheen latu-
retken järjestäjät puolestaan kokivat saaneensa ryhmän osallistumisesta lisäarvoa omalle tapahtumalleen. 
He kokivat tapahtuman myötä asennoituvansa eri tavalla esteettömyyteen ja olivat halukkaita jatkamaan 
yhteistyötä tulevaisuudessakin. (Niinisalo, 2013, 2.)

Kaasmarkun laturetkellä.
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Pitkis-Sport
Vuodesta 1963 Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU ry) on järjestänyt kesäisin viiden päivän mittai-
sen liikuntaleirin Kokemäen Pitkäjärvellä. Pitkis-Sport on Suomen suurin liikuntaleiri, jossa mukana on yli 40 
eri lajileiriä, keskimäärin 1500 leiriläistä ja 200 vapaaehtoista kouluttajaa. (LiikU ry 2014.). Jo vuosia leirillä 
ovat olleet mukana myös erityistukea tarvitsevat lapset. LiikU ry onkin Suomessa yksi kaikille avoimen lei-
ritoiminnan edelläkävijöistä, jolla on halua toteuttaa kaikille avointa toimintaa ja kehittää sitä Pitkis-Sportilla. 
(Mäkelä 2010.)

Pitkiksellä on hyvä asenne ja ilmapiiri.

Futuuri- ja pyörätuolikoripalloleiri ovat erityistä tukea tarvitseville nuorille tarkoitetut lajileirit, jotka järjestävät 
yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulu, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry ja Porin kaupun-
gin vapaa-aikavirasto. Lajileirit antavat kaikille mahdollisuuden osallistua Pitkis-Sport-leirille tasa-arvoisesti. 
Pyörätuolikoripallo- ja futuurileiriä ei ole vain integroitu mukaan suurleirille, vaan lajileireillä on varauduttu 
ottamaan kaikkien erityistarpeet huomioon ja niihin pystytään vastaamaan moniammatillisen ohjaajatiimin 
avulla. Soveltavan liikunnan ammattilaisten lisäksi pyörätuolikoripallo- ja futuurileirin ohjauksesta vastaavat 
Satakunnan ammattikorkeakoulun hyvinvointi- ja terveysalan opiskelijat, jotka huolehtivat leiriläisten yksilöl-
lisistä tarpeista osana ammatillista harjoitteluaan. Riittävän yksilöllisen tuen avulla varmistetaan, että jokai-
nen leiriläinen voi osallistua täysipainoisesti leirielämään ja sen tarjoamiin elämyksiin, toimintakykyyn tai sen 
rajoitteisiin katsomatta. Kesän 2013 Pikis-sport suurleirin esteettömyyttä käsittelevät opinnäytetyöt löytyvät 
liitteestä 3. 
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Kari Kämppi valmentamassa pyörätuolikorisleiriläisiä.

Vesilauantai-tapahtumat Porissa ja Oulussa
Suomessa ei toistaiseksi ole ollut soveltavan vesi- ja luontoliikunnan tapahtumaa, jota järjestettäisiin samalla 
konseptilla eri puolilla Suomea. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, Kehitysvammaisten Tukiliitto 
ry:n Malike-toiminta, Jaatinen vammaisperheiden monitoimikeskus ry, Sokeain lasten tuki ry ja Sokeain Las-
ten Tukisäätiö ovat kehittäneet vuosittain järjestettävän talviliikuntatapahtuman ”Lumilauantai”. Tapahtuma 
sai SAMKin kehittämästä tapahtumakonseptista kesäisen jatkajan, joka kulkee nimellä Vesilauantai. 

Vesilauantai-tapahtumakonseptissa kaikilla on yhdenvertainen mahdollisuus päästä osallistujan toimintaky-
kyyn katsomatta kokeilemaan erilaisia vesiliikuntalajeja ja -muotoja osaavien ohjaajien avulla. Mallin tarkoi-
tuksena on auttaa tapahtuman järjestäjiä luomaan toimiva kaikille avoin vesi- ja luontoliikunnan tapahtuma 
sekä lisätä osallistumista ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Tapahtumakonseptin tarkoitus on kasvattaa 
soveltavien liikunta- ja vapaa-ajanviettomuotojen tunnettavuutta sekä kasvattaa kaikille avointa lajikirjoa. 
Tavoitteena on, että jatkossa näitä tapahtumia järjestettäisiin eripuolilla Suomea (esim. Pori, Oulu, Lahti ja 
Espoo).
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Special Olympics Finland -melontajoukkue Sup-lautailemassa Heikki Rämän kanssa.

Vuoden 2013 aikana Vesilauantai-tapahtuma järjestettiin Yyterissä Porissa ja Nallikarissa Oulussa, jossa 
se oli osana Aalloilla-tapahtumaa. Tapahtumien yhtenä päätavoitteena oli soveltavan purjelautailun esittely 
sekä Kaikkien Yyteri -mallin eteenpäinvieminen kansalliselle tasolle. 

Special Olympics Finland -treenileiri
Suomen Special Olympics beach volley- ja melontajoukkue viettivät treenileiriä helteen suosimassa Yyte-
rissä elokuussa 2013. Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n 
järjestämään treenileiriin osallistui yhteensä 20 kehitysvammaista urheilijaa eri puolelta Suomea. Lähtökoh-
tana oli suunnata urheilijoiden katseet kohti tulevia vuoden 2015 Los Angelesin kesämaailmankisoja. Beach 
volleyssa pelattiin niin sanottu Unified-turnaus, jossa pelijoukkueen muodostivat kaksi pelaajaa; yksi kehi-
tysvammainen urheilija sekä yksi vammaton partneri. Melonnassa urheilijat puolestaan kisasivat yksiköillä 
200 metrin matkalla. Kisojen järjestämisessä paikalliset urheiluseurat Melamajavat ja Pori Lentiksen E-pojat 
olivat tärkeässä asemassa. Lajiharjoitusten ohella urheilijat pääsivät kokeilemaan myös muita Yyterin tar-
joamia aktiviteetteja kuten purjelautailua ja frisbeegolfia sekä tietenkin nauttimaan upeasta aurinkoisesta 
hiekkarannasta. Leirikohteena Yyteri ja Yyteri Beach lomakeskus keräsivät urheilijoilta paljon kehuja. Etenkin 
lomakeskuksen uusien beach volley -kenttien sijainti ja aito luonnonhiekka saivat suurta arvostusta osak-
seen. Kokemus Yyterin treenileiristä oli yksimielinen: ”tänne tullaan ensi vuonnakin!”
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International Outdoor Symposium, Yyteri

Elokuussa 2011 joukko suomalaisia soveltavan liikunnan ammattilaisia osallistui Pohjoismaiseen erityislii-
kunnan konferenssiin. Tapahtumassa suomalaiset esittelivät muun muassa osaamistaan soveltavassa vesi- 
ja luontoliikunnassa sekä toimintavälineiden parissa. Esitykset herättivät suurta kiinnostusta ulkomaalaisten 
osallistujien keskuudessa, ja heräsi kysymys siitä, onko näitä asioita mahdollista päästä kokemaan käytän-
nössä. 

Suomi on edelläkävijä kaikille avoimien tapahtumien ja esteettömien luontoliikunnan ja toimintavälineratkai-
sujen kehittelijänä ja osaaminen on alkanut saada myös kansainvälistä näkyvyyttä. Näin syntyi idea toteut-
taa Suomessa oma kansainvälinen vesi- ja luontoliikunnan seminaari. Seminaarin pääjärjestäjiksi nousivat 
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Suomen vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry sekä Kehitysvammaisten 
Tukiliitto ry:n Malike-toiminta. Ensimmäisen neuvonpidon päätteeksi keväällä 2012 seminaarin ajankohdaksi 
päätettiin elokuu 2013 ja paikaksi Porissa sijaitseva Yyteri. (Karinharju 2014.)

Yyteri International Outdoor Symposiumin tavoitteena oli tarjota uusinta tietoa kaikille avoimen vesi- ja 
luontoliikunnan merkityksestä ja mahdollistamisesta soveltavan liikunnan, esteettömyyden, apu- ja toimin-
tavälinealan sekä kuntoutuksen ammattilaisille. Kokonaisuudessaan tapahtumassa esiteltiin hankkeiden, 
projektien ja tutkimusten tuloksia ja toimintaa sekä levitettiin tietoa ja taitoa esteettömyydestä eteenpäin. 
Tapahtumassa osallistujilla oli mahdollisuus kohdata alan kansallisia ja kansainvälisiä toimijoita sekä vaihtaa 
kokemuksiaan ja verkostoitua heidän kanssaan. Symposium kokosi yhteen kaikkiaan lähes sata osallistujaa 
järjestäjät, luennoitsijat, lajiohjaajat ja avustajat mukaan lukien. (Karinharju 2014.)

Lintubongausta Kari Koivumäen opastamana.
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Yyteri Outdoor Symposium tarjosi laaja-alaisen näkemyksen esteettömän luontoliikunnan vaihtoehdoista ja 
organisoinnista ja onnistui sitä kautta osoittamaan esteettömän ulko- ja luontoliikunnan merkityksen sovel-
tavan liikunnan alalla Tapahtumaan onnistuttiin rekrytoimaan hyvät asiantuntijat sekä luomaan ammatillisesti 
antoisa ja turvallinen kokonaisuus, jossa teoria ja käytäntö tukivat toisiaan. Sekä luennoitsijoiden että osal-
listujien palautteissa tapahtumalla koettiin olevan suuri merkitys maamme erityisliikunnan tutkimus- ja kehi-
tystyön sekä käytännön organisoinnin ja verkostoitumisen kannalta. Seminaarin merkitys kiteytyy opetus- ja 
kulttuuriministeriön eritysliikunnan suunnittelijan Kari Koivumäen antamassa lausunnossa: 

Esteettömän luontoliikunnan teema on alan kansainvälisten organisaatioiden tapahtumissa ollut tois-
taiseksi melko vähän esillä ja tässä mielessä Yyterin kesän 2013 tapahtuma oli innovatiivinen avaus. 
Tapahtuma toteutettiin Porin seudun ja kansallisen yhteistyön ja verkoston kautta kunnianhimoisella ja 
onnistuneella tavalla ja tämänkaltaisella kokonaisuudella on merkitystä myös muualla Euroopassa. Yyteri 
Outdoor Symposiumin voidaan katsoa olevan osin jopa eurooppalaisessa näkökulmassa merkittävä 
erityisliikunnan avaus ja aloite. (Karinharju 2014.)

Yleisesti ottaen Suomen erityisliikunnalle symposiumilla koettiin olevan merkitystä muun muassa tieteenalan 
verkoston yhteen kokoajana, viestinnän edistäjänä ja aiheen esiin nostajana. Verkostoitumisen myötä pyrit-
tiin lisäämään tietoa soveltavasta liikunnasta sekä kaikille avoimen toiminnan mahdollisuuksista ja sitä kautta 
myös madaltamaan yrittäjien kynnystä tarjota palvelujaan kaikille. Asiantuntijoiden ja toimijoiden ohella sym-
posiumin osallistujien rooli tiedon saajina ja eteenpäin viejinä tulee huomioida. Symposiumiin osallistuneista 
henkilöistä lähes puolet oli hyvinvointi- ja terveysalan ammattilaisia, 21 alan korkeakouluopiskelijoita ja 20 
Suomen vammaisurheilu- ja liikunta ry:n kouluttajia. (Karinharju 2014.)

Symposium saavutti myös alueellista näkyvyyttä ja tapahtuma synnytti yhteensä kahdeksan mediaosumaa 
alueellisissa aikakausilehdissä ja radiolähetyksissä. Symposiumin pohjalta käynnistettiin myös kolme opin-
näytetyötä (Liite 3). Yyteri Outdoor Symposiumista tuotettiin koostevideo, jossa esitellään seminaaripäivien 
lajit ja tapahtumat. Koostevideo toimii erinomaisesti soveltavan vesi- ja luontoliikunnan esittelyvideona, mut-
ta myös osana alan koulutuksia ja luentoja. Video julkaistiin marraskuussa 2013 Apuvälinemessujen yhte-
ydessä. Video on osa Satakunnan ammattikorkeakoulun DVD-julkaisua: ”Halusin tuntea itseni vapaaksi” ja 
sitä voi tilata SAMKin Booky.fi-verkkokirjakaupasta (www.samk.fi/pikakirjakauppa).

Yyteri Outdoor Symposiumin sai upean, arvoisensa, päätöksen ja tapahtuman anti soveltavan liikunnan tie-
teenalalle vahvistui entisestään saadessamme kutsun olla mukana järjestämässä vuoden 2015 soveltavan 
liikunnan pohjoismaista seminaaria (Karinharju, 2014).

Liikuntapaikkojen esteettömyyskartoitus päätöksenteon tueksi (LIEKA) 2013–2014

Suomen liikuntapaikkojen esteettömyyttä ja saavutettavuutta on tutkittu valtakunnallisella tasolla jonkin ver-
ran. Tutkimuksissa on selvästi tullut esille suppea näkökulma esteettömyyteen sekä puutteelliset esteettö-
myyskartoitukset liikuntapaikoissa. Liikuntapaikat eivät sovellu eri käyttäjäryhmille harrastamiseen, tietoa 
paikoista ei ole saatavilla ja tilat saattavat olla vanhoissa rakennuksissa, joita ei ole alun perin tarkoitettu 
liikuntatiloiksi. Esteettömyyden katkeamaton ketju, joka alkaa etukäteistiedon löytymisestä ja johtaa koh-
teeseen saapumiseen ja siellä toimimiseen, toteutuu vain joissakin liikuntakohteissa. Vaikka esteettömyys-
asiat ovat pitkään olleet esillä erilaisissa hankkeissa, esteettömyyteen ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota. 
Eri käyttäjäryhmien liikkumisen edellytykset voidaan turvata esteettömällä rakentamisella, jolloin liikkumisen 

http://www.samk.fi/pikakirjakauppa
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saavutettavuus sekä ikääntyneillä että liikkumis- ja toimintaesteisillä on mahdollista. (Invalidiliitto 2010, Kil-
pelä 2011b, Saari 2012.).

Liikuntapaikkojen peruskorjaukseen, rakentamiseen, hankkimiseen ja varustamiseen on mahdollista hakea 
valtion talousarviosta määrärahaa. Valtion tavoitteena on lisätä liikuntapaikkarakentamisessa muun muas-
sa esteettömyyttä, turvallisuutta ja monikäyttöisyyttä. (OKM 2012, 27.) Satakunnan ammattikorkeakoulu 
teki opetus- ja kulttuuriministeriölle tutkimuksen aiheesta kuntien pääliikuntapaikat ja niiden esteettömyys. 
Hankkeen tavoitteena oli selvittää Suomen pääliikuntapaikkojen esteettömyyden tilaa sekä luoda opetus- ja 
kulttuuriministeriölle esteettömyysnäkökulmien arviointimalli liikuntapaikkarakentamiseen liittyvän päätök-
senteon tueksi. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin Suomen kuntien pääliikuntapaikat (kunnan 
käytetyin liikuntapaikka kävijämäärän mukaan). Vaiheessa 2 selvitettiin kuntien pääliikuntapaikkojen esteet-
tömyyden perustila sähköisellä kyselylomakkeella ja vaiheessa 3 kyselyyn vastanneiden kuntien keskuudes-
ta valittiin satunnaisotannalla kattava määrä pääliikuntapaikkoja, joihin tehtiin virallisiin säädöksiin perustuvat 
esteettömyyskartoitukset. Näiden kolmen vaiheen tulosten pohjalta raportoitiin tulokset, joita hyödynnettiin 
mallinnuksen tekemisessä. Tutkimuksen eri vaiheiden tulokset ja loppuraportti julkaistaan vuoden 2014 
aikana (Karinharju, Tupala, Jaakkola-Hesso, Tommila, Törne, Vento & Vuorsola 2014.)

3.3 SAMK – esteettömyyden koulutusvastuun ottaja ja koulutusten kehittäjä

Satakunnan ammattikorkeakoulu toimii esteettömyysosaamisen kouluttamisen edelläkävijänä alueellisesti 
ja valtakunnallisestikin. Esteettömyyteen liittyvää koulutusta on Suomessa ja Satakunnassa vielä melko 
vähän ja se on toistaiseksi melko koordinoimatonta. SAMKin koulutukset on kohdennettu eri alojen am-
mattilaisille, jotta esteettömyysratkaisut osattaisiin huomioida laaja-alaisesti ja mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa. Alueen ammattilaisten ja osaajien kouluttamisen ohella tärkeää kohderyhmää ovat tulevaisuuden 
ammattilaiset eli opiskelijat, jotka kartuttavat osaamistaan aiheesta jo opiskeluvaiheessa ja ovat tärkeitä 
tiedon jakajia ja sanansaattajia työelämään siirtyessään. 

Esteettömyyskoulutuksista näkyvimpinä kokonaisuuksina ovat olleet INNOKE-hankkeessa kehitetty esteet-
tömyyskartoittajan peruskurssi sekä osallistuvuutta ja saavutettavuutta edistävät toimintavälinekoulutukset. 
Lisäksi suunnitteilla on koulutuskokonaisuuksia koskien yleisesti esteettömyyttä, esteetöntä asumista sekä 
arjen apuvälineitä. 

Esteettömyyskartoittajan peruskurssi

Koulutus perustuu Invalidiliiton kehittämään ESKEH-menetelmään ja antaa osallistujille valmiudet havain-
noida ja kartoittaa ympäristöä objektiivisesti sekä antaa suosituksia esteettömyyden edistämiseksi. Kou-
lutus on laajuudeltaan 5 opintopistettä. Se koostuu kuudesta kontaktipäivästä, käytännön harjoituksista, 
itsenäisestä tiedonhausta ja harjoittelusta, verkkotyöskentelystä sekä harjoitus-/lopputyöstä. Koulutus on 
toteutunut vuoden 2013 aikana kaksi kertaa INNOKE-hankkeen järjestämänä. Osallistujien ammattitaustat 
ovat vaihdelleet hyvinvointialasta rakennusalan ammattilaisiin sekä julkisen sektorin hallinnon edustajista yk-
sityisyrittäjiin. SAMK on ottanut vastuun koulutuksen jatkuvuudesta ja ensimmäisen hankkeen ulkopuolisen 
koulutuksen vuonna 2014 toteuttaa INNOKE-hankkeen kehittämällä koulutuspaketilla ja -kokonaisuudella 
kaksi fysioterapian opettajaa. 
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Toimintavälinekoulutus

Toimintavälinekoulutukset ovat olleet osa fysioterapian koulutusohjelmaa ja ne on toteutettu osaksi yhteis-
työssä MALIKE:n kanssa. Koulutus on toteutettu kuusi kertaa fysioterapeuttiopiskelijoille (3 kertaa suomeksi, 
3 kertaa englanniksi). SAMKin hallinnoima INNOKE-hanke on ollut mukana myös toimintavälinekoulutuksen 
kehittämisessä ja toteuttamisesa. Koulutusta on markkinoitu myös yrittäjille. (Tupala 2014.) Toimintaväline-
koulutuksesta ja sen vaikutuksista Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden asenteisiin ja amma-
tilliseen osaamiseen on valmistunut kolme opinnäytetyötä (Lahti 2011, Atkins 2013, De Benedictis 2014; 
tiedot löytyvät liitteestä 3).

Opiskelijat testaamassa toimintavälineitä.
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3.4 SAMK luo uusia innovaatioita esteettömyyteen

Esteettömyyden ohella hyvinvointiteknologia on yksi SAMKin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan 
kärkialueista. SAMKin esteettömyyden ja hyvinvointiteknologian tutkimusryhmät tekevät vahvaa yhteistyö-
tä. Tällä hetkellä työn alla ovat yksilöiden liikkumista ja toimintakykyä edistävien teknologisten laitteiden, 
sähköisten työkalujen ja sovellusten kehittäminen.

Sähköinen kartoitustyökalu

Sähköinen kartoitus- ja raportointityökalu nopeuttaa ja helpottaa esteettömyyskartoituksen valmistelua, 
kartoituksen tekemistä sekä raportointivaihetta. Lisäksi työkalun käyttö vähentää paperinkulutusta ja var-
mistaa, että kartoittajalla on mukanaan aina tarvittavat kaavakkeet silloin kun työkalu on hänellä mukana. 
(Laitinen 2014, 5.)

Sähköinen kartoitus- ja raportointityökalu. 
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Työkalu sisältää kaikki tarvittavat kartoituslomakkeet julkisen rakennetun ympäristön (ESKEH), liikunta-
paikkojen ja aistiympäristön kartoittamiseen sekä kotiuttamiskartoitukseen. Rakennetun ympäristön kar-
toituksessa koulutettu esteettömyyskartoittaja arvioi ja tuottaa tarkkaa mittatietoa julkisen ympäristön 
esteettömyydestä. Suomen vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry kehitti liikuntapaikkoja koskevat kriteerit 
täydentämään ESKEH-menetelmän käyttömahdollisuuksia. (Laitinen 2013, 5.) Kotiuttamiskartoituksessa 
arvioidaan kotiutettavan henkilön fyysistä toimintakykyä, sosiaalista selviytymistä sekä kotiympäristön fyy-
sistä esteettömyyttä. Menetelmä tukee ikäihmisten onnistunutta kotiutumista ja kotona pärjäämistä sekä 
ehkäisee sairaalajaksojen uusiutumista. Aistiympäristön kartoitusmenetelmää kehitetään yhteistyössä Au-
tismi- ja Aspergerliitto ry:n sekä Suomen erityisherkät ry:n kanssa aistien kannalta esteettömän ympäristön 
kartoittamiseen.

Wheeleri

Liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvät teknologiat ovat nykyisin osa arkea ja liikkumista. Liikkumisen tueksi ha-
lutaan ratkaisuja, joiden avulla voidaan varmistua siitä, liikutaanko oikealla teholla ja oikeaan aikaan. Tek-
nologialta toivotaan selkeää ohjausta ja motivoivaa kannustusta liikkumiseen. Nykyiset liikuntateknologian 
tuotteet eivät vastaa kaikkien käyttäjäryhmien, kuten pyörätuolilla ja rollaattorilla liikkuvien tarpeisiin. 

Wheeleri kannustaa käyttäjää liikkumaan ja näin edistää yksilön terveyttä ja hyvinvointia.
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Syksystä 2012 alkaen Satakunnan ammattikorkeakoulu on kehittänyt uutta liikkumiseen kannustavaa laitet-
ta nimeltään Wheeleri. Teknologiansa ja helppokäyttöisyytensä puolesta laite sopii laajasti eri käyttötarkoi-
tuksiin ja käyttäjäryhmille kuten motivoijaksi pyörätuolia käyttäville aktiiviliikkujille, rollaattoria käyttäville seni-
oreille sekä apuvälineeksi ja mittariksi kuntotutujille ja kuntoutuksen ammattilaisille. Syksyllä 2013 Wheelerin 
prototyyppi palkittiin Apuvälinemessuilla Helppo liikkua -ideakilpailussa. Palkitsemisen myötä Wheelrin 
saama julkisuus toi mukanaan lukuisia yhteydenottoja niin yksittäisiltä pyörätuolin ja rollaattorin käyttäjiltä, 
pyörätuolin valmistajilta kuin erilaisista kuntoutusalan ammattilaisiltakin. Seuraavana haasteena on löytää 
Wheelerille ”kotipesä” eli tuotteelle valmistaja ja jälleenmyyjä ja sitä kautta saattaa valmis tuote markkinoille. 
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4 Yhteenveto esteettömyyden tutkimus- ja  
kehittämistyöstä vuonna 2013

SAMKin esteettömyyden tutkimus- ja kehittämisryhmä kasvoi vuoden 2013 aikana kahdesta työntekijästä 
21 työntekijään, joista 11 on SAMKin vakinaista henkilökuntaa, 5 projektityöntekijöitä ja 5 SAMKin opiskeli-
jaa. Vuonna 2013 SAMKin esteettömyystyötä on käyty aktiivisesti esittelemässä erilaisissa tilaisuuksissa ja 
se on saanut myös paljon medianäkyvyyttä. Kaikkiaan esteettömyyden tutkimusryhmä kokosi 52 hanke-
esittelyä ja 57 mediaosumaa, joista 13 SAMKin omia julkaisuja (Liite 2.) Yhteistyötä tehtiin yhteensä 37:n 
eri yrityksen kanssa. Aiheeseen liittyviä opinnäytetöitä tehtiin 2013 vuoden aikana yhteensä 10 kappaletta 
(Liite 3).

Vuonna 2014 esteettömyys ja saavutettavuus -tutkimusryhmä jatkaa ja kehittää toimintaansa SAMKin vuo-
sien 2013–2016 strategian suuntaviivojen mukaisesti. Aluevaikutuksen näkökulmasta tavoitteena on ylläpi-
tää ja kehittää aikaisempien hankkeiden tuloksia sekä arvioida esteettömyyden vaikutuksia alueen ympäris-
töön ja palveluihin kuten palvelunlaatuun, asiakastyytyväisyyteen sekä yritysten kilpailukykyyn. Tavoitteena 
on myös luoda konkreettisia työvälineitä palveluntarjoajille esteettömyyden ja saavutettavuuden paranta-
miseksi sekä edistää yleisesti tiedon saatavuutta Satakunnan alueen palveluista ja niiden esteettömyyden 
tilasta. Valtakunnallisen ja kansainvälisen osaamisen näkökulmasta tavoitteena on vahvistaa SAMKin roolia 
entistään valtakunnallisena esteettömyyden ja saavutettavuuden osaajana sekä löytää uusia kansainvälisiä 
yhteistyötahoja ja hankekumppanuuksia. Näiden tavoitteiden saavuttamisessa tärkeänä tekijänä voidaan 
nähdä Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun liittouman yhteistyön käynnistymi-
nen vuoden 2014 alusta. Liittouman myötä SAMKin ja Turun ammattikorkeakoulun esteettömyysosaami-
nen yhdistyvät yhteisen ”Toimiva arki ja saavutettavuus” -työryhmän myötä. 
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Keväällä 2014 SAMK esteettömyys oli näkyvä osa myös Porin kaupungin Kevät Kirmaus -tapahtumaa.

Koulutusten osalta tulevaisuuden tavoitteena on liittää esteettömyys ja saavutettavuus teemaa vahvemmin 
osaksi SAMKin eri koulutusohjelmia sekä lujittaa entisestään SAMKin roolia valtakunnallisena esteettömyys-
kouluttajana ja asiantuntijana. 

Uusien innovaatioiden osalta tärkeää on jatkaa teknologisten tuotteiden kehittämistä sekä löytää tuotteille 
sellaiset yhteistyökumppanit, joiden avulla tuotteet voidaan saattaa valmiiksi ja sitä kautta markkinoille. 
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LIITE 1

Vuonna 2013 aikana esteettömyyden tutkimus- ja kehittämisryhmän asiantuntijuus oli esillä lukuisissa 

valtakunnallisissa tapahtumissa:

Helmikuu 2013:  Ihmislähtöisiä ratkaisuja -työpaja, Pori 

Maaliskuu 2013:  Koko perheen laturetki, Kaasmarkku

 Esteettömyyden Ideariihi -päivä, Pori

Toukokuu 2013:  Erityisliikunnan ohjaajien verkostopäivä, Helsinki

Heinäkuu 2013:  Pitkis-Sport-suurleiri, Kokemäki

Elokuu 2013:  Soveltavan vesi- ja luontoliikunnan viikko, Pori

 Special Olympics Finland treenileiri, Pori

 Valtakunnallinen Vesilauantai-tapahtuma elokuussa 2013

 Aalloilla-tapahtuma, Oulu

 International Outdoor Symposium, Pori

Marraskuu 2013: Erityisliikunnan kouluttajien verkostotapaaminen, Tampere

 Esteettömyyskartoittajien verkostotilaisuus, Tampere

 Helppo liikkua -ideakilpailun palkitsemistilaisuus, Tampere

 Apuvälinemessut, Tampere

Joulukuu 2013: Hankebrunssi-tilaisuus, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Pori
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LIITE 2

Vuoden 2013 esteettömyyden tutkimusryhmän julkaisut:

Karinharju, K. Oikeutemme saavuttamattomuuteen. Yliö. Satakunnan Kansa. 13.4.2013.

Koota-Valkeapää, E. Esteettömyys vahvasti mukaan liikennesuunnitteluun – Eija suunnittelee kaupungin kadut kaikille. 

Karhunpalvelus. 2/2013.

Seppänen, A. & Karinharju, K. Veljekset vauhdissa Yyterissä. CP-lehti. 3/2013, 62–64.

Karinharju, K. Yyteristä kohti Los Angelesin kesämaailmankisoja. Satakunnan viikko. 6.8.2013, 11.

Koota-Valkeapää, E. Liikuntaelämykset mahdollisia pyörätuolissakin: ”Antakaa laji, niin kehitämme ratkaisun”. It 

Invalidiliitto. 9/2013, 24–26.

Karinharju, K. Lumilauantai sai vesilauantaista kesäisen jatkajan. Vammaisurheilu & -liikunta 4/13, 46.

Kuusinen, J. & Tupala, R. Internetsivujen esteettömyys. Teoksessa Jutila, S. ja Ilola, H. (toim.) 2013. Matkailua kaikille? 

Näkökulmia matkailun ennakointiin, osa II. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti. Rovaniemi 2013, 86–89.

Koota-Valkeapää, E. Pienillä muutoksilla parempaa palvelua kaikille. Teoksessa Jutila, S. ja Ilola, H. (toim.) 2013. 

Matkailua kaikille? Näkökulmia matkailun ennakointiin, osa II. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti. Rovaniemi 

2013, 50–54.

Karinharju, K. Kaikkien Yyteri. Teoksessa Jutila, S. ja Ilola, H. (toim.) 2013. Matkailua kaikille? Näkökulmia matkailun 

ennakointiin, osa II. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti. Rovaniemi 2013, 40–45.

Karinharju, K., Tupala, R. & Kuisma, E. 2013. Halusin tuntea itseni vapaaksi. DVD. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Karinharju, K. Uusi innovaatio Wheeleri motivoi liikkumaan. Vammaisurheilu & -liikunta 5/13, 21.

Karinharju, K., Leino, M. Lehtinen, T. & Valo, P. Wheeleri; kelausmittari ja mittausjärjestelmä. Patenttihakemus, 2013.
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LIITE 3

Esteettömyysaiheiset opinnäytetyöt vuonna 2013

Satakunnan ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt ovat luettavissa sähköisesti Theseus-tietokannassa.

Aarnio, H. ”Kunpa joku vetäis tänne asfaltin” – Pyörätuolikoripallolajileirin kehittäminen Pitkis-Sport-leirillä 

esteettömyyden näkökulmasta.

Atkins, D. Conquering the physical challenges of recreational activities: How to provide sitting postural support for the 

disabled.

De Benedictis, I. Attitudes of physiotherapy students towards people with disabilities:

The effects of the curriculum of the Satakunta University of Applied Sciences.

Hakopuro, K. Erilaisuuden kohtaaminen leikki-iässä. Tietopaketti päivähoidon työntekijöille.

Iso-Pärnä, R. Kaikille avoimet luontoliikuntaleikit osana kaikille.fi-verkkosivustoja.

Koppanen, M. Soveltavan liikunnan seminaarin International Outdoor Symposiumin elämyksellinen luontoretki.

Niinisalo, T. Kaikille avoin laturetki.

Rajala, E. KAMUPANKKI-avustajapalvelu Satakunnan alueen tukea tarvitseville lapsille ja nuorille.

Rantanen, R. Sosiaalinen esteettömyys alakouluikäisten lasten näkökulmasta – verkko-opetuspaketin kehittäminen 

kaikille.fi-sivustolle.

Valieva, A. Pitkis-sport leiri sairaanhoitojaopiskelijan kompetenssien näkökulmasta. 

Vento, R-K. Pori Folk -kaupunkifestivaalin esteettömyys ja saavutettavuus.
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edistäminen, huomioiden fyysiset ja sosiaaliset olosuhteet sekä tiedonsaanti ja palveluiden 
hinnoittelu. Tutkimus- ja kehittämistyössä avainasemassa ovat olleet asiakkaat, palvelun-
tuottajat, opiskelijat ja asiantuntijat. Esteettömyys ja kaikille avoin toiminta ja tarjonta on nähty  
SAMKissa myös alueen yritysten ja toimijoiden kilpailukyvyn ja imagon kannalta merkittävä-
nä tekijänä. 

”SAMK esteettömyys ja saavutettavuus” on saanut vaikutteita eri esteettömyyskäsitteistä ja 
-teorioista ja muotoutunut vähitellen käytännön työn kautta omanlaisekseen. ”SAMK esteet-
tömyys ja saavutettavuus” tarkoittaa aiheen lähestymistä laajasti eri käyttäjäkunnat huomioi-
den, ja sen ensisijaisena tavoitteena on saavutettavuuden edistäminen jo olemassa olevissa 
rakenteissa ja palveluissa. 

Tässä julkaisussa esittelemme vuoden 2013 aikana Satakunnan ammattikorkeakoulussa 
toteutuneita esteettömyyshankkeita, tapahtumia ja saavutuksia. 
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