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ESOK-VERKOSTO?

• ESOK-verkoston tehtävänä on  edistää opiskelun esteettömyyttä ja 
saavutettavuutta korkeakoulujen, järjestöjen ja muiden organisaatioiden 
yhteistyönä. 

• Toiminta sai alkunsa Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa (ESOK) 
-hankkeesta, joka käynnistyi vuonna 2006 Jyväskylän yliopiston ja Diakonia-
ammattikorkeakoulun toimesta

• Tällä hetkellä verkostossa on mukana 36 korkeakoulua ja yli 50 toimijaa

• Verkosto avoin kaikille korkeakoulutuksen esteettömyydestä ja 
saavutettavuudesta kiinnostuneille toimijoille.



OPISKELUKYVYN, HYVINVOINNIN JA 
OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN KORKEAKOULUISSA 
(OHO!) -hanke OKMn kärkihanke 2017-2019

• kehittää opiskelijalähtöisiä pedagogisia malleja tukemaan opintojen 
edistymistä

• kehittää opettajien ohjausosaamista sekä saavutettavuutta ja 
osallisuutta tukevaa pedagogista osaamista

• luo kaikille korkeakouluille soveltuvia toimintatapoja ja -malleja 
opiskelijoiden tukeen ja ohjaukseen.



Hankkeen työpaketit

1) Opiskelijan akateeminen ja sosiaalinen kiinnittyminen 
korkeakouluyhteisöön (Työpaketin/kärjen vastuukorkeakoulu: Oulun 
yliopisto), 

2) Yhteisöllinen pedagogiikka, opiskelutaidot ja opiskelun taitokartta 
(vastuu Jyväskylä yliopisto) ja 

3) Opiskelijoiden moninaisuus ja henkilöstön osaamisen vahvistaminen: 
saavutettavuuden pedagoginen kehittämisohjelma ja kriteeristön
laadinta saavutettavuuden lisäämiseksi (vastuu Turun yliopisto ja 
TAMK) ESOK-verkosto



OHO!-hankkeeseen osallistuvat korkeakoulut

• Jyväskylän yliopisto*

• Aalto-yliopisto*?

• Itä-Suomen yliopisto

• Oulun yliopisto

• Lapin yliopisto

• Tampereen teknillinen yliopisto

• Lappeenrannan tekn. yliopisto

• Hämeen ammattikorkeakoulu*

• Jyväskylän ammattikorkeakoulu*

• Tampereen ammattikorkeakoulu*

• Turun yliopisto*

* Mukana työpaketissa 3. Opiskelijoiden moninaisuus ja henkilöstön osaamisen vahvistaminen 



Opiskelijoiden moninaisuus ja henkilöstön 
osaamisen vahvistaminen
3.1 Selvitetään korkeakoulujen saavutettavuustilanne 

3.2 Saavutettavuuden pedagogiset työvälineet 
• Opettajien osaamisen ja pedagogisten työvälineiden kehittäminen 

• Ohjaukseen liittyvän osaamisen kehittäminen ja työkalut (Turun yliopisto) 

3.3 Saavutettavuuskriteeristö ja saavutettavuusohjelma sekä niiden 
jalkauttaminen 

3.4 Saavutettavuuden edistäminen muut toimenpiteet 
• Saavutettavuusverkostojen toiminnan edistäminen 

ammattikorkeakoulusektorilla 

• Saavutettavuustyö läpäiseväksi 

• Koulutus- ja tiedotus, ESOK-verkkosivun ylläpito.



Keskustelu: Panoksesi ESOK-verkoston työhön

• Mihin tulisi kiinnittää huomiota saavutettavuuden ja yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien edistämiseksi korkeakoulutuksessa?

• Miten ESOK-verkoston toiminta saadaan mahdollisimman laajasti ja 
kestävästi vaikuttavaksi?

• Miten ESOK-verkosto voi toimia yhteistyössä sinun kotiorganisaatiosi 
kanssa?


