
 

Työkalu vammaiskysymysten valtavirtaistamiseen kehitysyhteistyöhankkeisiin 
Pyydäthän Vammaiskumppanuuden toimistolta (info@vammaiskumppanuus.fi) luvan työkalun kopiointiin. 
 

 
 

Toimintaympäristön 
analyysi 

Suunnittelu Toteutus- ja seuranta Arviointi 

Vammaisten 
ihmisten  
osallistuminen 
 
 

 Hankealueen vammais-
ten tapaaminen 

 Alueella toimivien vam-
maisjärjestöjen ja – ryh-
mien kartoittaminen 

 Toimintaympäristön 
analyysin toteuttaminen 
yhdessä vammaisten ja 
heidän järjestöjensä 
kanssa 

 Vammaiset mukaan 
suunnitteluryhmän jäse-
ninä 
 
 

 Vammaiset mukaan hank-
keen suunnitteluun ja pää-
töksentekoon, mielellään 
suunnitteluryhmän jäseninä 

 Vammaisten ihmisten osalli-
suuden ja osallistumisen 
suunnittelu yhdessä vam-
maisten ihmisten kanssa 

 Syrjivien asenteiden, käytän-
töjen, sääntöjen ja lakien 
muuttaminen esimerkiksi 
koulutukseen ja työllistymi-
seen liittyen 

 Vammaiset tasavertaisiksi 
oikeudenhaltijoiksi muiden 
ryhmien kanssa 

 Vammaiset tai vammais-
järjestöjen edustajat mu-
kaan hankkeen toteutta-
jiksi 

 Aito ja aktiivinen vam-
maisten osallistuminen 
hankkeen päätöksente-
koon ja toteutukseen  

 Seuranta siitä, hyötyvätkö 
vammaiset hankkeen toi-
minnasta ja tuloksista ta-
savertaisesti muiden hyö-
dynsaajien kanssa 

 Vammaisten palkkaami-
nen hanketoteutukseen 

 Paikallisia vammaisia tai 
vammaisjärjestöjä mu-
kaan arviointiin arviointi-
työryhmän jäseninä/kon-
sultteina 

 Vammaisspesifit kysy-
mykset osana arviointia 

 Vammaisten osallisuu-
den toteutumisen arvi-
ointi hankesykliin eri vai-
heissa 

 Arviointi yhdessä vam-
maisten henkilöiden 
kanssa, ovatko tulokset 
heidän kannaltaan kes-
täviä 

Etelän kump-
panien ja si-
dosryhmien si-
touttaminen 

 Keskustelu vammaisten 
oikeuksista kumppanien 
ja sidosryhmien kanssa  

 Henkilökunnan vam-
maisosaamisen kartoi-
tus 

 Sisäinen ja ulkoinen tie-
dotus vammaisten roo-
lista hankkeen kaikissa 
vaiheissa 

 Koulutukset vammaisten oi-
keuksista ja vammaisten 
huomioimisesta Pohjoisen ja 
Etelän hankekumppaneille ja 
sidosryhmille  

 Kouluttajina paikallisia vam-
maisia  

 Suunnitelman laatiminen 
asennemuutosten aikaan-
saamiseksi osaksi hanke-
suunnitelmaa 

 Vammaisnäkökulman to-
teutumisen seuraaminen 
kaikkien hankkeen toimin-
tojen osalta yhdessä 
vammaisten kanssa 

 Valtavirtaistamissuunni-
telman toteutumisen seu-
ranta 

 Arviointiin mukaan orga-
nisaation ja sidosryh-
mien vammaisten oi-
keuksia koskevan tietoi-
suuden ja toiminnan 
vahvistumista mittaavia 
kysymyksiä.  

 Arvioinnin hyödyntämi-
nen luomalla hyviä käy-
täntöjä tuleviin hankkei-
siin 

Esteettömyys 
ja saavutetta-
vuus 
 
 

 Vammaisia koskeviin 
asenteisiin perehtymi-
nen, ja suunnitelman 
laatiminen niiden muut-
tamiseksi 

 Tilaisuuksien järjestämi-
nen esteettömissä ti-
loissa 

 Informaation tuottami-
nen saavutettavassa 
muodossa  

 Paikalliseen lainsäädän-
töön perehtyminen 

 Hankkeen toimintojen suun-
nittelu 
a) esteettömiksi  
b) parantamaan tiedon saa-
vutettavuutta kaikille 
c) muuttamaan vammaisia 
syrjiviä asenteita ja lakeja 
 

 Hankesuunnitelmaan 
kuuluvan esteettömyys- 
ja saavutettavuussuunni-
telman toteutumisen seu-
ranta. 

 Esteettömyydessä ja saa-
vutettavuudessa huomioi-
tujen puutteiden korjaami-
nen 
 

 Arviointiin mukaan kysy-
myksiä siitä, miten es-
teettömyys ja saavutet-
tavuus toteutuivat hank-
keen eri vaiheissa:  

 Olivatko tilat esteettö-
miä? 

 Oliko tieto saavutetta-
vassa muodossa (piste-
kirjoitus? viittomakielen 
tulkkaus?) 

 Hyödyntäminen tule-
vassa suunnittelussa 

Budjetointi  Vammaisspesifin infor-
maation keräämi-
seen/alkukartoituksen 
tekemiseen budjetoitava 
varoja 

 Esteettömyyteen ja saa-
vutettavuuteen budjetoi-
minen 

 Vammaiskysymysten valta-
virtaistamisen kulujen arvi-
ointi hanketoiminnoittain yh-
dessä (vammaisten) asian-
tuntijoiden kanssa (yleensä 
2-5 %) 

 Suunnittelun esteettömyy-
teen budjetoiminen 

 Vammaisten huomiointiin 
budjetoitujen varojen tar-
koituksenmukaisen käy-
tön seuranta 

 Valtavirtaistamisen to-
teutuneiden kustannus-
ten arviointi; hyödynnä 
tulevassa suunnittelussa 

 Budjetoi arvioinnin es-
teettömyyteen ja saavu-
tettavuuteen 

Dokumentointi  Alkukartoituksen sisäl-
lettävä vammaisspesifiä 
tietoa 

 Perusasioiden kirjaami-
nen vammaisten tilan-
teesta alueella 

 Vammaisten henkilö-
kohtaisten kertomusten 
kerääminen  

 Eri vammaryhmien eri-
tyispiirteet huomioiva in-
formaation kerääminen 

 Mahdollisen kiintiön määrit-
teleminen hankkeeseen 
osallistuville vammaisille  

 Vammaisspesifit tavoitemit-
tarit ja indikaattorit, joilla ke-
rätään tietoa vammaisten 
osallistumisesta hankkee-
seen  

 Raportointi siitä, tavoit-
taako hanke vammaiset, 
toteutuuko vammaisten 
osallistuminen ja hyöty-
vätkö he tuloksista verrat-
tuna muihin hyödynsaajiin 

 Raportointi siitä, kuinka 
yhteistyö eri osapuolten 
kanssa toimii 

 Raportointi vammaisten 
huomioimisesta valittujen 
mittarien avulla 

 Vammaisten oikeuksien 
toteutumisen kuvaami-
nen sekä narratiivisesti 
että alussa määritetyillä 
mittareilla hankkeen ar-
viointiraportissa  

 Vammaisten henkilöiden 
kuvausten kerääminen 
siitä, miten hanke on 
vaikuttanut heidän elä-
määnsä 

Kestävyys   Henkilökunnan vam-
maisosaamisen kartoi-
tus 

 Esteiden kartoitus ja 
suunnitelman laatiminen 
niiden purkamiseksi 
 

 Suunnitelman laatiminen 
asennemuutosten aikaan-
saamiseksi osana koko or-
ganisaation toimintaa  

 Vammaisten oikeuksien val-
tavirtaistamisstrategian/oh-
jeistuksen laatiminen  
 

 Organisaatiotason valta-
virtaistamissuunnitelman 
toteutumisen seuranta 

 Henkilökunnan koulutus 
sekä Suomessa että Ete-
lässä 

 

 Vammaisten oikeuksien 
valtavirtaistamisen to-
teutumisen seuranta ja 
arviointi myös organi-
saatiotasolla 

 Hyvien käytänteiden do-
kumentointi 


