
Lomake 1. Palvelun käyttöastetta kuvaava seloste 
Palvelun nimi:  

 
 

Päivämäärä ja tekijät: 

 
 

 

1. Kerää kävijämäärät 3 kuukauden ajalta 

 
 

2. Kirjaa aukiolo-/toiminta-ajat ja työntekijöiden määrä sen aikana 

 

 

3. Sanoita palvelun sisältöä, nuorten kohtaamista, tiloja ja välineitä 

 
4. Tilan/ palvelun esteettömyyden ja viestinnän saavutettavuuden tekninen tsekkaus  

 

Alla oleva listaus on täydennetty versio listasta, joka on julkaisussa: Jalonen, Riikka & 
Heinonen, Laura (2019) Kaikki mukana? Yhdenvertaisuussuunnittelun opas nuorisotyöhön. 
Oulun kaupunki: Koordinaatti.  
  
Ohjeistus listaa käyttäville: Listaan merkataan, toteutuuko asia arvioitavassa kohteessa ja 
sen toiminnassa.   

  
Rakennettu ympäristö ja tapahtumat:   
` Tiloissa liikkuminen on turvallista pyörätuolia tai muita liikkumisen apuvälineitä 
käyttäville.   
` Opasteet ovat selkeitä ja helppolukuisia.  
` Pysäköintipaikat ovat lähellä. (kaikki, erikseen voi olla maininta invapaikoista)   
` Kerrosten välillä voi liikkua riittävän kokoisella hissillä.  
` Mahdollisten portaiden oheen on rakennettu loiva luiska ja portaissa on kaide.  
` Tiloista löytyy esteetön wc (ns. inva-wc).  
` Istuimia on tarjolla kaikissa tiloissa.  
` Tila on varustettu toimivalla induktiosilmukalla ja se on merkitty.  
` Valaistus on riittävä ja häikäisemätön.  
` Tilan akustiikka on hyvä.  
  
Psyykkinen ja sosiaalinen esteettömyys:   
` Ilmapiiri on turvallinen ja syrjimätön.  
´ Kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa toimintaan.  
` Esteettömyydestä on tiedotettu ja yksilöllisten toiveiden esittämiseen kannustetaan.  

https://www.koordinaatti.fi/system/files/2020-01/kaikki-mukana_0.pdf


 ` Moninaisuus näkyy markkinointimateriaaleissa ja tarjotuissa roolimalleissa.  
` Kohtaamisen lähtökohtana on yksityisyyden kunnioittaminen ja itsemäärittelyoikeus.  
` Mahdollisuus rukoiluun, hiljentymiseen tai lepäämiseen järjestyy tarvittaessa.  
` Tarjolla on sukupuolittamattomia wc-, pesu- ja pukeutumistiloja.  
` Hinnoittelu on saavutettavaa (esim. osallistumismaksut).  
  
Viestinnän saavutettavuus   
` Tiedotuksessa on huomioitu selko- ja selkeäkielisyys. Verkkosivut ja mahdolliset 
käytössä olevat sovellukset ovat esteettömiä. Viestinnässä käytetään saavutettavuutta 
lisääviä keinoja, kuten vaihtoehtoisia kuvatekstejä.  
` Toiminnasta kerrotaan ja sitä toteutetaan eri kanavissa.  
` Tilojen ja toimintamuotojen esteellisyydestä ja saavutettavuudesta tiedotetaan 
verkkosivulla ja tapahtumamarkkinoinnissa helposti löytyvällä tavalla.  
` Visuaaliset esitykset ja materiaalit ovat selkeitä, helppolukuisia ja saavutettavassa 
muodossa.  
` Digitaaliset palvelut ja toiminnot ovat apuvälineyhteensopivia.   
  
Yhteenveto teknisestä tsekkauksesta:  
Millaisia kehitettäviä asioita tekninen tsekkaus toi esille?  
 

 

 

5. Kuvaile nuorten osallistumis- ja osallisuusmahdollisuuksia 

  

 
6. Kuvaile palvelun markkinointia ja tiedottamista 

  
7. Tuo esille palvelun maantieteellistä saavutettavuutta. Onko alueella muita samantyyppisiä 

palveluita 

 
 

8. Kerro, minkälaisia muita harrastusmahdollisuuksia alueella on nuorille 

 
 

9. Kerro työntekijöiden ammattinimikkeet ja pätevyydet sekä erityistaidot ja -osaaminen 

 
 


