
 
 
 
 
Tarkistuslista esteettömän koulutuksen järjestäjälle 
 
 
Koulutustilaisuuden järjestäjän tulee huomioida tilavalinnassa, varustelussa ja 
tulkkauspalveluiden tarjonnassa, että tilaisuus soveltuu kaikille ja jokainen kokee olevansa 
tervetullut. Tilaisuutta koskevaan viestintään tulee sisällyttää esteettömyyttä koskevat 
tiedot. Lisäksi on hyvä huomioida koulutustilaisuudessa väestön moninaisuus ja käyttää 
kouluttajina ja asiantuntijoina myös vähemmistöjen edustajia. 
 
 
Fyysinen saavutettavuus ja opasteet 
 
 
Sisäänkäynnin läheisyydessä liikkumisesteisten autopaikkoja  
tai riittävän leveitä pysäköintipaikkoja (min. 3600 mm)    
 
Riittävän leveät (1500 mm) ja tasaiset kulkuväylät sekä sisäänkäynnit   
 
Luiskalla tai hissillä/tasonostimella varustettu sisäänkäynti, 
mikäli sisäänkäynnin yhteydessä on portaat     
 
Hissi         

 leveys 1100 mm 
 syvyys 1400 mm 
 oviaukko 900 mm  

 
Esteetön WC        

 oven leveys 900 mm 
 vapaata tilaa pyörätuolilla  
 kääntymiselle 1500x1500 mm 
 pesualtaan alle vapaata polvitilaa 

  
Koulutustilaan johtavalla reitillä vähintään yksi ovista  
riittävän leveä        

 vähintään 900 mm, pelkkiä pyöröovia ei saa olla   
 
Selkeät kulkua ohjaavat opasteet      

 Suurikokoinen teksti      
 Riittävä kontrasti kirjainten ja taustan välillä    
 Saavutettavuussymbolit      

 
Huom. saavutettavuussymbolit voi ladata Kulttuuria kaikille -palvelun internet-sivuilta.



 

 

 
 
Koulutustilassa  

 pyörätuolipaikkoja       
 erilaisille käyttäjille soveltuvia istuimia, myös sellaisia,    

joiden korkeus on 45–55 cm ja joissa on selkä- ja käsinojat  
sekä pehmustusta  

 
Koulutustilassa maadoitettu pistorasia  
(esim. sähköpyörätuolia tai hengityskonetta varten)    
 
Esteetön pääsy puhujakorokkeelle       
 
Tarvittaessa järjestäjien puolesta paikalla on yleisöä/osallistujia 
palveleva nk. yleisavustaja esim. saapumisen ja kahvitaukojen yhteydessä  
 
 
Aistienvarainen saavutettavuus 
 
Koulutustilan ääniympäristö hyväksyttävä  
(ei taustamelua tai kaikuisuutta)      
 
Koulutustilassa induktiosilmukka  
(kuulolaitteen käyttäjän apuväline)      
 
Seminaaritilan valaistus riittävä ja häikäisemätön     
 
  
Tiedottamisen saavutettavuus 
 
Tiedotus suunnataan huomioiden kohderyhmien käyttämät  
tiedotusväylät, tehdään yhteistyötä esim. järjestöjen kanssa    
 
Tilaisuutta koskeva viestintä sisällyttää esteettömyyttä ja  
saavutettavuutta koskevat tiedot      
 
 
Tiedollinen saavutettavuus 
 
Koulutuksen ohjelmatiedot  

 Suurikokoisella tekstillä      
 Selkokielellä       
 Pistekirjoituksella      



 

 
Kulttuuria kaikille -palvelu 
Kehittäminen ja yhteiskuntasuhteet Kehys 
Valtion taidemuseo  
Kaivokatu 2 
FIN-00100 Helsinki 

 
sari.salovaara(a)fng.fi 
p. +358 (0)9 1733 6378 
www.kulttuuriakaikille.info 
 

 

 
Koulutussisällön tulkkaus   

o Tulkkaus kieleltä toiselle      
o Viittomakieli       

 kuurojen äidinkieli, jossa on oma puhutusta 
 kielestä erottuva kielioppi  

o Viitottu puhe       
 puhutun kielen sanatarkka käännös viittomiksi, apuna käytetään 

tarvittaessa myös sormiaakkosia 
o Kuvailutulkkaus      

 jonkin tapahtuman tai kuvituksen visuaalisen puolen  
 sanallista kuvailua näkövammaiselle  

o Kirjoitustulkkaus      
 puheen muuttaminen tekstiksi: tulkki kirjoittaa puheen tietokoneella, josta 

se on luettavissa tai heijastetaan seinälle huonokuuloisten luettavaksi 
 
Huom. lisätietoa: ”Monet tulkkauksen muodot” ja ”Ohje tulkkauksen järjestämiseen” 
www.kulttuuriakaikille.info/oppaita  
 
PowerPoint-esitys 

 Tekstin fonttikoko: otsikko vähintään 36, leipäteksti 24   
 Tekstin väri erottuu selkeästi taustan väristä  

 (kontrasti 80 %)      
 Selkeä päätteetön fonttityyppi (esim. Arial)    
 PowerPoint-esityksessä olevat kuvat kuvailutulkataan 

 eli kuvaillaan sanallisesti esitystilanteessa    
 
Videomateriaali on tekstitettyä eri kielillä;  
huom. kuulovammaisia varten tarvitaan samankielinen tekstitys   


