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Alustuksen	sisältö

•Kulttuuria kaikille -palvelusta lyhyesti

•Näkökulmia saavutettavuuteen esittävissä taiteissa

• Saavutettavuus tuottajan,	tekijän ja	asiakkaan oikeutena,	
käytännön esimerkkejä ja	pohdittavaa keskusteluun

• Saavutettavuuden edistäminen organisaatiotasolla eli
päätöksenteossa ja	suunnittelussa





Perustoiminnan	lisäksi	myös	hankkeita
• Kaikukortti	kaikuu	-hanke	(taloudellinen	ja	sosiaalinen	
saavutettavuus,	OKM,	11/2017-12/2019)
• Suomi	100	– Sateenkaaren	väreissä	(lhbtiq-historian	ja	taiteen	
näkyvyys	taide- ja	kulttuurikentällä,	yhteistyöhanke	Setan	kanssa,	
5/2016-2/2018,	Koneen	Säätiö	&	Svenska	kulturfonden)
• Monikielisyys	ja	moninaisuus	kulttuurikentän	voimavarana	–
työllistyminen	ja	kotoutuminen	Pohjoismaissa	kirjallisuuden	avulla	
(OKM,	5/2016-4/2018)
• Avaus.	Toimijaksi	suomalaisella	taide- ja	kulttuurikentällä	
(yhteistyöhanke	Cupore	ja	Globe	Art	Point	kanssa,	OKM	9/2017–
8/2019)



Yhdenvertainen	kulttuuri
M
on

in
ai
su
us

Saavutettavuus Osallisuus Inkluusio/valta-
virtaistaminen

Yh
de

nv
er
ta
isu

us

Lähtökohta Keinot Tavoite



Lainsäädäntöä	ja	kansainvälisiä	sopimuksia
• Suomen	perustuslaki,	16	§:	Sivistykselliset	oikeudet.

• YK:n	ihmisoikeuksien	julistus	1948,	27	artikla:	Jokaisella	on	oikeus	
vapaasti	osallistua	yhteiskunnan	sivistyselämään,	nauttia	taiteista	
sekä	päästä	osalliseksi	tieteen	edistyksen	mukanaan	tuomista	eduista.

• YK:n	yleissopimus	vammaisten	henkilöiden	oikeuksista
• Artikla	30	koskee	osallistumista	kulttuurielämään,	sopimus	astui	Suomessa	
voimaan	10.6.2016.	

• Yhdenvertaisuuslaki	1325/2014
• Tarkoituksena	edistää	yhdenvertaisuutta	ja	ehkäistä	syrjintää.



Saavutettavuus	tuottajan,	
tekijän	ja	asiakkaan	oikeutena



Saavutettavuus

• Viestinnän	saavutettavuus
• Sosiaalinen	saavutettavuus
• Taloudellinen	saavutettavuus
• Eri	aistien	huomioiminen
• Ymmärtämisen	tukeminen
• Esteetön	rakennettu	ympäristö	
• Päätöksenteko	ja	strateginen	työ

• Jokaiselle mahdollisuus
opiskella ja	työskennellä
haluamillaan aloilla ilman,	
että saavutettavuus- ja	
esteettömyysongelmat
estävät sen.

• Jokaiselle mahdollisuus
valita vapaasti mitä
kulttuuripalveluja käyttää.



Tietoa	sirkusesityksen,	-
festivaalin	ja	-toimiston	
saavutettavuudesta	ja	
esteettömyydestä	
verkkosivuille	ja	
esitteisiin?

Viestinnän	saavutettavuus



Teknisesti esteettömät ja	käytettävyydeltään hyvät

• verkkosivut

• sähköiset lippukaupat

• Onko käytössä sisäisiä sähköisiä työkaluja?	

• sähköisiä sisäisiä projektityökaluja?	

• sähköisiä sisäisiä harjoitustilojen varausjärjestelmiä?

Viestinnän	saavutettavuus



Viestinnän ulkoasun
suunnittelu

Hyvän luettavuuden
kannalta esimerkiksi

• ei tekstiä kuvan päälle.
• riittävän suuri ja	selkeä

kirjasin.
• riittävä

tummuuskontrasti
tekstin ja	taustan välillä.

• vaihtoehto PDF:lle.

Viestinnän	saavutettavuus



Tiedottaminen eri kielillä,	
mahdollisuuksien mukaan
myös selkokielellä ja	
viittomakielellä?

• Viittomakielisen videon omasta
perustoiminnasta voi laittaa
vaikka Youtubeen ja	linkittää
sinne omien verkkosivujen kautta.	

Viestinnän	saavutettavuus



Selkokielellä	voi	
laittaa	tietoa	
omasta	
perustoiminnasta	
esimerkiksi	
verkkosivuille.

Viestinnän	saavutettavuus



Sosiaalinen	
saavutettavuus:	
millaisia	keinoja	ilmaista	
avointa	asennetta?



Taloudellisia
mahdollisuuksia osallistua
myös pienituloisille nuorille,	
aikuisille ja	perheille.	

Onko mahdollista tarjota
esim.
• alennuksia?
• maksuttomia

esityksiä/tapahtumia?

Vammaisen ihmisen avustajalle
maksuton sisäänpääsy.	

Taloudellinen	saavutettavuus.



Tulkkaus- ja	
tekstitysmahdollisuudet
sirkusalalla,	mm.	

• kuvailutukkaus?

• tekstitys suomeksi?

• viittomakielen tulkkaus?

Eri	aistien	huomioiminen	





• Millaista taustatietoa voisit kertoa
omasta
toiminnasta/esityksestä/festivaalis
ta?

• Kannattaa	tutustua	puhetta	tai	
tekstiä	korvaaviin	
kommunikaation	menetelmiin	
kuten	tukiviittomiin	ja		
kuvasymboleihin.

• Onko mahdollisuuksia tarjota
tietoa selkokielellä?

Ymmärtämisen	tukeminen

Musiikki	kuuluu	kaikille	-hankkeessa	kehitetään	esimerkiksi	
kuvasymboleita	helpottamaan	
musiikkitapahtumiin	liittyvää	kommunikointia	ja	viestintää.			





Rakennetun	ympäristön	esteettömyys

Mahdollisuudet	valita	esiintymistiloja,	jotka	ovat	
esteettömiä	tai	joissa	on	väliaikaisia	
esteettömyysratkaisuja	joita	voi	hyödyntää?



Esteetön	liikkuminen	
esimerkiksi	
ulkoilmafestivaalilla.

Rakennetun	ympäristön	esteettömyys

Kesän	2017	Flow-
festivaalin	
katsomokorokkeesta	
kertovia	ilmapalloja	
(kuva:	Aura	
LInnapuomi)



”Rullaramppi”,	
siirrettävä	luiska	
(kuva:	Sari	
Salovaara)

Rakennetun	ympäristön	esteettömyys

Yleisötilojen	
lisäksi	
esteettömät	
henkilökunta- ja	
esiintymistilat.		



Saavutettavuuden	edistäminen	organisaatiotasolla
Suunnittelu	ja	budjetointi

• Saavutettavuudesta	huolehtiminen	eritellysti	osana	ydintoimintaa	ja	budjetointia
• Strategiat,	toimintasuunnitelmat	ja	-kertomukset,	saavutettavuus- ja	
yhdenvertaisuussuunnitelmat	

Yhdenvertaisuus	rekrytoinnissa
• Taataan	eri	väestöryhmien	näkyminen	osana	henkilökuntaa	– miten?

Henkilöstöä	ja	asiakaskuntaa	koskevat	tilastot
• Seurataanko	aliedustettuja	ryhmiä?

Henkilökunnan	kouluttautuminen	
• Saavutettavuuskysymykset	ja	yhdenvertaisuus	ovat	osaamisalue

Laaja	yhteistyö	välttämätöntä	
• Huom.	Kansainvälisen	vammaisliikkeen	slogan:	Ei	mitään	meistä	ilman	meitä!



www.kulttuuriakaikille.fi
Tervetuloa	sivuille	ja	sähköpostilistalle!

Uutisia	myös	Facebookissa:
facebook.com/kulttuuriakaikille


