Yhteenveto mahdollisista mukautuksista valintakokeissa
1. Johdanto
EPSO on sitoutunut varmistamaan, että kaikilla hakijoilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua sen
valintamenettelyihin, ja tästä syystä se valvoo jatkuvasti kaikkia koe- ja valintamenettelyjä. EPSO
tarjoaa kaikille hakijoille mahdollisuuden ilmoittaa toimintarajoitteestaan tai terveydellisestä
tilanteestaan johtuvista mahdollisista erityistarpeistaan, joiden vuoksi pitäisi toteuttaa kohtuullisia
mukautuksia yhdessä tai useammassa EPSOn valintamenettelyn vaiheessa. Tämä ilmoitetaan
selkeästi alusta alkaen EPSOn verkkosivuilla, hakemuslomakkeessa ja jokaisessa kilpailuilmoituksessa
(avointen kilpailujen osalta) ja kiinnostuksenilmaisupyynnössä (CAST-valintamenettelyjen osalta).
Lisätäkseen valintamenettelyihinsä osallistuvien vammaisten hakijoiden määrää EPSO on hyväksynyt
kohdennetun viestintäsuunnitelman, johon sisältyy yhteistyöpyyntö kaikille EU-organisaatioille, jotka
ovat mukana vammaisten oikeuksien ja hyvinvoinnin edistämisessä. EPSO on tässä yhteydessä
laatinut tiedotusmateriaalia selittääkseen, mistä kohtuullisten mukautusten prosessissa on kysymys,
ja antaakseen hakijoille tietoa siitä, miten erityisjärjestelyjä pyydetään valintakokeiden yhteydessä.
Lisätietoja EPSOn tasa-arvo- ja monimuotoisuuspolitiikasta ja siitä, miten periaatteita sovelletaan
käytännössä, kun hakijoilla on eritystarpeita, on EPSOn sivuston Yhtäläiset mahdollisuudet -osiossa:
https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities_fi. Lisätietoa yhteistyöpyynnöstä ja video
erityisjärjestelyjen
pyytämisestä
valintakokeissa
on
EPSOn
verkkosivuilla:
https://epso.europa.eu/content/join-our-network-disability-organisations_fi.
Kohtuullisia
mukautuksia koskevasta menettelystä on laadittu myös sen eri vaiheita kuvaava esite. Se on
saatavilla saavutettavassa muodossa ja pyynnöstä myös pistekirjoitustekstinä.

2. Mitä kohtuullisilla mukautuksilla tarkoitetaan?
EPSO pyrkii kohtuullisilla mukautuksilla varmistamaan, että hakijat, joilla on toimintarajoite tai
erityistarpeita, voivat tuoda osaamisensa täysimääräisesti esiin ja kilpailla tasavertaisesti muiden
hakijoiden kanssa. Kohtuullisten mukautusten tarkoituksena on poistaa henkilön toimintarajoitteesta
tai terveydellisestä tilanteesta mahdollisesti aiheutuvat esteet muuttamatta arvioinnin kohteena
olevan pätevyyden luonnetta tai tasoa. EPSO on vuodesta 2008 lähtien kerryttänyt asiantuntemusta
kohtuullisten mukautusten määrittelystä hakijoille, joilla on erityistarpeita. EPSOn esteettömyystiimi,
johon kuuluu valintakokeissa tarjottaviin kohtuullisiin mukautuksiin erikoistunut kokenut psykologi,
analysoi kunkin eritysjärjestelyjä koskevan pyynnön tapauskohtaisesti, ja myönnetyt mukautukset
vahvistetaan johdon tasolla. Tämä on kattava ja tinkimätön menettely, jossa otetaan huomioon
muun muassa seuraavat seikat:
-

erityisjärjestelyjä koskeva pyyntö, jonka hakija on esittänyt toimintarajoitteensa tai
terveydellisen tilanteensa perusteella erityistarpeita koskevalla tietolomakkeella;
hyvä käsitys hakijan toimintarajoitteiden luonteesta ja laajuudesta valintakokeiden
yhteydessä;
pätevien ammattihenkilöiden ja/tai kansallisten viranomaisten antamat todistusasiakirjat
(esim. vamman tai sairauden osoittavat todistukset, asiantuntijalausunnot, ...);
EPSOn asiantuntemus kohtuullisista mukautuksista;
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-

-

ulkopuolinen asiantuntemus (joissakin tapauksissa kuullaan asiantuntijoita, kuten EU:n
komission työterveyshuoltoa tai ulkopuolisia asiantuntijoita, mukautusten määrittelemiseksi
mahdollisimman hyvin; tällainen kuuleminen tehdään täysin anonyymisti ja tietosuojasta
huolehtien);
testien ja käytettyjen välineiden tyyppi (esim. tietokoneavusteinen, käsin kirjoitettava,
esseetyppinen kirjoitus tietokoneella, suullinen koe);
odotettu tuotostyyppi (esim. vastaukset monivalintakysymyksiin, esseetyyppinen vastaus,
suullinen esitys / vuorovaikutus);
oikeiden vastausten antamiseen tarvittavat toiminnot (esim. hiirellä napsauttaminen,
näppäimistöllä kirjoittaminen, käsin kirjoittaminen, puhuminen, vuorovaikutus);
muut olennaiset tiedot.

3. Yhteenveto mahdollisista mukautuksista EPSOn valintamenettelyissä
Tässä asiakirjassa esitellään joitakin erityisjärjestelyjä, joita hakijat voivat pyytää valintakokeiden
yhteydessä. EPSO on laatinut asiakirjan yhdessä sopimuskumppaninsa (tällä hetkellä Prometric)
kanssa. Sitä päivitetään jatkuvasti kohtuullisten mukautusten alalla tapahtuvan kehityksen,
esitettyjen erityisjärjestelypyyntöjen ja myönnettyjen uusien mukautusten perusteella.
Kunkin mukautustyypin kohdalla on seuraavat tiedot:
-

mukautuksen kuvaus (oheisessa sanastossa ”mitä?”);
valintamenettelyn vaihe, johon mukautus voidaan myöntää (sanastossa ”milloin?”);
testikeskus, jossa mukautus voidaan myöntää, joko Euroopassa tai maailmanlaajuisesti
(sanastossa ”missä?”);
kuka vastaa mukautuksesta (sanastossa ”kuka?”).

A. Tärkeää tietoa
-

-

-

Tietokoneella
tehtäviä
kokeita
tehdään
sopimuskumppanin
testikeskuksissa
maailmanlaajuisesti. Sopimuskumppani toteuttaa EPSOn esteettömyystiimin määrittelemät
mukautukset EPSOn ohjeiden perusteella ja käytettävissä olevien välineiden asettamissa
rajoissa.
Arviointikeskusvaiheen kokeet järjestetään EPSOn tiloissa Brysselissä ja Luxemburgissa.
Mukautusten toteuttamisesta vastaavat tällöin EPSOn henkilöstö ja/tai valintalautakunnan
jäsenet.
Mukautussanasto on vain suuntaa-antava, joten hakija voi omien erityistarpeidensa
perusteella pyytää myös muita erityisjärjestelyjä. Jokainen pyyntö analysoidaan
tapauskohtaisesti.
Kaikki testikeskukset soveltuvat pyörätuolin käyttäjille.
Kohtuullisten mukautusten ja tietoteknisten laitteiden tarjoaminen sopimuskumppanin
hallinnoimissa testikeskuksissa riippuu saatavuudesta. Kaikkia laitteita ei ole saatavilla kaikissa
testikeskuksissa, ja joissakin tapauksissa ne on toimitettava testikeskukseen. Jotta tämä
voitaisiin tehdä hyvissä ajoin, hakijoita kehotetaan esittämään pyyntönsä mahdollisimman
aikaisessa vaiheessa.
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-

-

-

Sanastossa kuvataan suuntaa-antavasti mahdollisia mukautuksia ja tietoteknisten laitteiden
toimintoja. Sanasto ei ole sitova. EPSO tekee parhaansa tarjotakseen hakijoille tarvittavat
kohtuulliset mukautukset.
EPSO ei voi tarjota mitään ”luonteeltaan henkilökohtaisia tai fyysisiä” mukautuksia (kuten
nostaminen tai syöttäminen).
Myönnetyt mukautukset saattavat erota jonkin verran hakijan alkuperäisestä pyynnöstä, sillä
yksittäisiä kohtuullisia mukautuksia määriteltäessä on otettava huomioon monia muuttujia.
Tämä edistää tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta kaikkien hakijoiden kannalta ja on alan
kansainvälisten käytäntöjen mukaista.
Se, että terveydellisiä ongelmia on useampia, ei välttämättä johda useampien mukautusten
myöntämiseen.
Takaamme, että hakijan toimintarajoitetta tai terveydellistä tilannetta koskevia tietoja
käsitellään luottamuksellisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston 23. lokakuuta 2018
antaman asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti.

B. Sanasto mahdollisista mukautuksista
Aikataulutus ja koepaikat
Lisäaika
Mitä? Kokeen suorittamiseen varattua aikaa pidennetään tietyllä prosenttiosuudella (esim. 25 %,
33 %, 50 %, 75 %, 100 % tai 120 %). Esimerkiksi hakijalla, jolle on myönnetty 50 prosenttia lisäaikaa
10 minuutin kokeeseen, on 10 minuutin sijasta 15 minuuttia aikaa suorittaa koe.
Milloin? Kaikissa koevaiheissa
Missä? Testikeskuksissa maailmanlaajuisesti
Kuka? Sopimuskumppani ja EPSO
Pidennetyt tauot
Mitä? Hakijoille voidaan sallia alun perin suunniteltua pidempi tauko. Tämä voi koskea esimerkiksi
raskaana olevia tai imettäviä hakijoita.
Milloin? Kaikissa koevaiheissa
Missä? Testikeskuksissa maailmanlaajuisesti
Kuka? Sopimuskumppani ja EPSO

Joustavat tauot
Mitä? Hakijat voivat saada koetilanteen aikana joustavasti taukoja lepäämistä varten, jos heidän
terveydentilansa sitä edellyttää. Nämä tauot täydentävät niitä taukoja, jotka on jo sisällytetty
koetilanteeseen.
Milloin? Kaikissa koevaiheissa
Missä? Testikeskuksissa maailmanlaajuisesti
Kuka? Sopimuskumppani ja EPSO
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Erillinen työpiste
Mitä? Jos hakijan terveydentila sitä edellyttää eli jos hänellä on esimerkiksi tarkkaavaisuushäiriö,
hänet voidaan sijoittaa koetilassa paikkaan, joka on erillään muista, jotta hän voi keskittyä paremmin.
Tämän toteutuminen riippuu tilan saatavuudesta ja testikeskuksen koosta.
Milloin? Kaikissa koevaiheissa
Missä? Testikeskuksissa maailmanlaajuisesti
Kuka? Sopimuskumppani ja EPSO
Ajanvarauksen muuttaminen
Mitä? Joissakin terveydentilaan liittyvissä väliaikaisissa erityistapauksissa, kuten raskaus tai
synnytyksen läheisyys, hakija voi pyytää koeajan vaihtamista.
Milloin? Kaikissa koevaiheissa
Missä? Testikeskuksissa maailmanlaajuisesti
Kuka? Sopimuskumppani ja EPSO
Erillinen huone
Mitä? Hakijat, joiden on esimerkiksi levättävä tai imetettävä, voivat pyytää erillistä huonetta.
Yksityisiä tiloja ei välttämättä ole käytettävissä tai niiden käyttö saattaa edellyttää, että hakija
matkustaa johonkin muuhun kuin ensisijaiseen testikeskukseensa. Niitä ei myöskään voida taata
kaikissa testikeskuksissa. Vaihtoehtoisesti hakijoille voidaan myöntää riittävästi taukoja tai lupa
poistua testikeskuksesta tietyksi ajaksi, jos yksityistä huonetta ei ole saatavilla kaikkialla (tämä voi
koskea esimerkiksi imettäviä hakijoita).
Milloin? Kaikissa koevaiheissa
Missä? Kultakin testikeskukselta on saatava vahvistus etukäteen.
Kuka? Sopimuskumppani ja EPSO

Henkilökohtainen apu
Henkilökohtainen kokeen valvoja
Mitä? Henkilökohtainen avustaja, joka valvoo hakijan koetta ja seuraa ajan kulumista
Milloin? Kaikissa koevaiheissa
Missä? Testikeskuksissa maailmanlaajuisesti
Kuka? Sopimuskumppani ja EPSO
Lukuavustaja
Mitä? Henkilökohtainen avustaja, joka lukee kysymykset ääneen koetta suorittavalle hakijalle koko
kokeiden ajan ja avustaa hakijaa tarvittaessa
Milloin? Kaikissa koevaiheissa
Missä? Testikeskuksissa maailmanlaajuisesti
Kuka? Sopimuskumppani ja EPSO
Kirjaamisavustaja
Mitä? Henkilökohtainen avustaja, joka voi auttaa hakijaa kirjaamaan vastauksensa
Milloin? Kaikissa koevaiheissa
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Missä? Testikeskuksissa maailmanlaajuisesti
Kuka? Sopimuskumppani ja EPSO

Viittomakielen tulkkaus
Mitä? Hakijat, joilla on vakava kuulovamma, voivat pyytää viittomakielen tulkkausta kokeiden aikana.
On erittäin tärkeää, että pyyntö esitetään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta voidaan
varmistaa, että kokeiden aikana on käytettävissä sopivia kyseisen EU-kielen tulkkeja.
Milloin? Arviointikeskusvaiheessa
Missä? EPSOn tiloissa tai virallisissa rakennuksissa, kuten EU:n edustustoissa, mutta ei hakijan kotona
Kuka? EPSO

Kokeiden muoto ja ulkoasu
Pistekirjoitustulosteet
Mitä? Hakijat, joilla on vakava näkövamma, voivat pyytää kokeista pistekirjoitustulosteet. Tämän
mukautuksen lisäksi heillä on apunaan henkilökohtainen avustaja (ks. ’lukuavustaja’ edellä).
Milloin? Kaikissa koevaiheissa
Missä? EPSOn tiloissa tai virallisissa rakennuksissa, kuten EU:n edustustoissa, mutta ei hakijan kotona
Kuka? EPSO
Värisokeille sopivat kokeet
Mitä? Värisokeat hakijat voivat pyytää kokeita, joissa ei ole käytetty värejä. Heidän kokeistaan on
poistettu kaikki värit kokeiden laadun kärsimättä, ja he tekevät kokeensa käyttämällä kynää ja
paperia.
Milloin? Kaikissa koevaiheissa
Missä? Testikeskuksissa maailmanlaajuisesti
Kuka? Sopimuskumppani ja EPSO
Suurempikokoiset tulosteet
Mitä? Näkövammaiset hakijat voivat esimerkiksi pyytää kokeita suuremmassa koossa tehdessään
kokeet paperilla. Hakija voisi esimerkiksi saada A4-kokoisen tulosteen sijasta A3-tulosteen.
Milloin? Kaikissa koevaiheissa
Missä? Testikeskuksissa maailmanlaajuisesti
Kuka? Sopimuskumppani ja EPSO

Suurempi kontrasti
Mitä? Näytön kokoa, kirkkautta, etäisyyttä ja asentoa voidaan säätää hakijan ohjeiden mukaisesti
ennen kokeiden alkua. Kirjainten ja/tai taustan väriä voidaan muuttaa ja syventää niiden hakijoiden
osalta, joilla on erityinen silmäsairaus. EPSOn tiloissa on käytettävissä videomatic LUX -laitteisto
(zoomaus / kontrastin muuttaminen).
Milloin? Kaikissa koevaiheissa
Missä? Testikeskuksissa maailmanlaajuisesti
Kuka? Sopimuskumppani ja EPSO
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Muistiinpanojen tekeminen
Mitä? Joissakin erityistapauksissa, kuten jos hakijalla on oppimishäiriö, hänelle voidaan antaa
mahdollisuus tehdä muistiinpanoja kokeiden aikana. Yleensä hakijoille annetaan pyyhittävät taulut
tai suttupaperia. Tämä on testikeskuskohtaista ja voi vaihdella testikeskuksen mukaan.
Milloin? Kaikissa koevaiheissa
Missä? Testikeskuksissa maailmanlaajuisesti
Kuka? Sopimuskumppani ja EPSO
Kynällä ja paperilla tehtävät kokeet
Mitä? Hakijat voivat suorittaa kokeen paperimuodossa tietokoneen sijasta.
Milloin? Kaikissa koevaiheissa
Missä? Kaikissa EU:n testikeskuksissa tai EPSOn tiloissa sekä joissakin virallisissa rakennuksissa, kuten
EU:n edustustoissa
Kuka? Sopimuskumppani ja EPSO

Laitteet
Erikoisvalaisimet
Mitä? Hakijat, jotka tarvitsevat lisävalaistusta, voivat pyytää pöytävalaisinta. Se on 230 v:n
pöytävalaisin, jossa on kolme led-valoa. Summittainen koko: 55 cm (korkeus) x 15 cm (jalusta).
Päivänvalolle herkät hakijat sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman kauas ikkunoista.
Milloin? Kaikissa koevaiheissa
Missä? Kaikissa EU:n testikeskuksissa (Euroopan ulkopuolella sijaitsevilta keskuksilta on saatava
etukäteen vahvistus pöytävalaisimesta) sekä EPSOn tiloissa
Kuka? Sopimuskumppani ja EPSO
Suuremmat näytöt
Mitä? Testikeskusten näyttöjen standardikoko on 23 tuumaa (23”). Niille, jotka tarvitsevat
suuremman näytön, voidaan tarjota 24 tuuman (24”) näyttöä.
Milloin? Tietokoneella tehtävissä kokeissa
Missä? Kaikissa EU:n testikeskuksissa ja EPSOn tiloissa
Kuka? Sopimuskumppani ja EPSO
Ergonomiset kalusteet
Mitä? Kaikkien hakijoiden käytettävissä on ergonomisia tuoleja, jotka voidaan säätää hakijoiden
tarpeiden mukaan. Esimerkiksi pyörätuolin käyttäjille on tarjolla pöytiä, joiden korkeutta voi säätää.
Milloin? Kaikissa koevaiheissa
Missä? Tuoleja on lähtökohtaisesti saatavilla kaikissa testikeskuksissa maailmanlaajuisesti
(säädettävästä pöydästä on saatava etukäteen vahvistus sopimuskumppanilta) sekä EPSOn tiloissa
Kuka? Sopimuskumppani ja EPSO
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Ergonominen optinen hiiri
Mitä? Ergonominen hiiri, joka edistää tervettä ja neutraalia ranteen ja käsivarren asentoa (vrt.
kättely), jossa liike on pehmeämpää ja aiheuttaa vähemmän kokonaiskuormitusta
Milloin? EPSOn järjestämissä tietokoneella tehtävissä kokeissa
Missä? EPSOn tiloissa tai virallisissa rakennuksissa, kuten edustustoissa
Kuka? EPSO
VIG keys -näppäimistö
Mitä? Tukeva vakionäppäimistö, jonka näppäimissä on erittäin suuret ja selkeät merkinnät, joten se
soveltuu näkövammaisille henkilöille. Näppäimistö on musta, ja siinä on valkoiset kirjaimet.
Milloin? EPSOn järjestämissä tietokoneella tehtävissä kokeissa
Missä? EPSOn tiloissa
Kuka? EPSO
Suuri ei-ohjelmoitava laskin
Mitä? Laskin, joka on kooltaan noin 20 cm x 30 cm ja joka voidaan pyynnöstä antaa esimerkiksi
näkövammaisen hakijan käyttöön
Milloin? Kaikissa tietokoneella tehtävissä kokeissa tai kaikissa laskemista edellyttävissä kokeissa
Missä? Kaikissa EU:n testikeskuksissa (Euroopan ulkopuolella sijaitsevilta keskuksilta on saatava
vahvistus etukäteen) sekä EPSOn tiloissa tai virallisissa rakennuksissa, kuten edustustoissa
Kuka? Sopimuskumppani ja EPSO
Vasenkätinen hiiri
Mitä? Hiiri, jolla vasenkätiset hakijat voivat tehdä kokeen vaivattomasti
Milloin? Tietokoneella tehtävissä kokeissa
Missä? Kaikissa EU:n testikeskuksissa (Euroopan ulkopuolella sijaitsevilta keskuksilta on saatava
vahvistus etukäteen)
Kuka? Sopimuskumppani
Näytön suurennuslaite
Mitä? Laitteisto, jossa on näytön suurennuslaitteita ja suodattimia, joilla kuvia voidaan suurentaa yli
kaksinkertaisiksi näkemisen helpottamiseksi ja silmäoireiden tai silmien väsymisen vähentämiseksi.
EPSOn tiloissa Brysselissä on käytettävissä videomatic LUX -laitteisto (zoomaus / kontrastin
muuttaminen).
Milloin? Tietokoneella tehtävissä kokeissa
Missä? Kaikissa EU:n testikeskuksissa (Euroopan ulkopuolella sijaitsevilta keskuksilta on saatava
vahvistus etukäteen) sekä EPSOn tiloissa Brysselissä
Kuka? Sopimuskumppani ja EPSO
Sekuntikello (manuaalinen ajastin)
Mitä? Kokeen keston mittaaminen manuaalisesti. Kädessä pidettävä kello, jolla voi mitata, paljonko
aikaa kuluu kellon käynnistämisen ja pysäyttämisen välillä
Milloin? Kaikissa koevaiheissa
Missä? Kaikissa EU:n testikeskuksissa (Euroopan ulkopuolella sijaitsevilta keskuksilta on saatava
vahvistus etukäteen) sekä EPSOn tiloissa tai virallisissa rakennuksissa, kuten EU:n edustustoissa
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Kuka? Sopimuskumppani ja EPSO
Ohjainpallohiiri
Mitä? Suuri sormikäyttöinen ohjainpallo, joka tarjoaa erittäin hyvän hallinnan vähemmillä käsi- ja
ranneliikkeillä. Ihanteellinen hakijoille, joilla on käden liikkuvuuteen vaikuttavia sairauksia (kuten
niveltulehdus tai rannekanavaoireyhtymä), tai hakijoille, jotka istuvat sähköpyörätuolissa eivätkä voi
liikuttaa sormiaan
Milloin? Tietokoneella tehtävissä kokeissa
Missä? Kaikissa EU:n testikeskuksissa (Euroopan ulkopuolella sijaitsevilta keskuksilta on saatava
vahvistus etukäteen)
Kuka? Sopimuskumppani
Pystyhiiri
Mitä? Hiiri, jota käytettäessä käsi ja ranne ovat automaattisesti luonnollisessa ja rennossa asennossa
(peukalo ylöspäin). EPSOn tiloissa Brysselissä on tarjolla Evoluent vertical mouse 2 -hiiri ja optinen ja
ergonominen AHAA vertical mouse -hiiri, jossa on kolme painiketta
Milloin? Tietokoneella tehtävissä kokeissa
Missä? Kaikissa EU:n testikeskuksissa (Euroopan ulkopuolella sijaitsevilta keskuksilta on saatava
vahvistus etukäteen) sekä EPSOn tiloissa tai virallisissa rakennuksissa, kuten edustustoissa
Kuka? Sopimuskumppani ja EPSO

Ohjelmistot
Zoom Text
Mitä? Edistynyt ruudunsuurennusohjelma, joka suurentaa ja parantaa näytöllä näkyvää kuvaa/tekstiä
ja helpottaa näin ollen ruudulla olevan informaation tarkastelua ja käyttöä
Milloin? Tietokoneella tehtävissä kokeissa
Missä? Kaikissa testikeskuksissa
Kuka? Sopimuskumppani
TÄRKEÄÄ: EPSO pyrkii aktiivisesti löytämään ratkaisun, joka mahdollistaisi sen, että avustavaa
teknologiaa käyttävät hakijat voisivat tuoda omat laitteensa testikeskuksiin tai suorittaa kokeet etänä
kotoaan omilla laitteillaan.

Henkilökohtaiset tavarat
Kommunikoinnin apuvälineet
Mitä? Kuulolaite/sisäkorvaistute. Puheäänen vahvistin.
Milloin? Kaikissa koevaiheissa
Missä? Kaikissa testikeskuksissa
Kuka? Hakija
Ruoat ja juomat
Mitä? Lupa tuoda koetilaan henkilökohtaisia tavaroita terveydellisen syyn, esimerkiksi diabeteksen,
vuoksi
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Milloin? Kaikissa koevaiheissa
Missä? Kaikissa testikeskuksissa
Kuka? Hakija
Henkilön kehoon kiinnitetty lääkinnällinen laite
Mitä? Selkäydinstimulaattori. Katetri. Avannepussi. Virtsankeräyspussi. Happipullo. Insuliinipumppu.
TENS-laite. Sykemittari. Reaaliaikainen glukoosisensori.
Milloin? Kaikissa koevaiheissa
Missä? Kaikissa testikeskuksissa
Kuka? Hakija

Lääkkeet ja lääkinnälliset laitteet
Mitä? Korvatulpat (vaahtomuovi, ei nauhoja): sopimuskumppani tarjoaa yleensä tällaiset EPSOn
hakijoille kaikissa testikeskuksissa
Sidetarpeet. Tuet (niska-, selkä-, ranne-, sääri- tai nilkkatuki). Yskänkaramellit (ilman käärettä ja
poissa pullosta/säiliöstä).
Silmätipat. Silmälaput. Silmälasit (ilman koteloa). Suurennuslasi (ei-sähköinen, ilman koteloa).
SOS-ranneke. Kipsi/kaularankatuki. Kantoside. Kävelykipsi tai Walker-tuki. Tabletit (ilman käärettä ja
poissa pullosta/säiliöstä).
Hakijat voivat tuoda mukanaan pakkauksessa olevia tabletteja, jos pakkauksesta käy ilmi, että niiden
PITÄÄ pysyä pakkauksessa, kuten nitroglyseriinitabletit, jotka eivät saa joutua kosketuksiin ilman
kanssa. (Testikeskuksen vastaava tutkii pakkauksen, ja asiasta laaditaan ongelmaraportti.)
Lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetut kasvosuojukset. Lääketieteelliset suojakäsineet.
Kylmäpakkaus.
Sähkötön lämpötyyny. Glukoosisensori. Glukoositabletit.
Nitroglyseriinitabletit.
EpiPen.
Inhalaattori.
Tyyny/lannetuki.
Palli raajan pitämiseksi kohoasennossa.
Milloin? Kaikissa koevaiheissa
Missä? Kaikissa testikeskuksissa
Kuka? Hakija

Liikkumisen apuvälineet
Mitä? Keppi. Kyynär- ja kainalosauvat. Pyörätuoli. kävelyteline/rollaattori jne.
Milloin? Kaikissa koevaiheissa
Missä? Kaikissa testikeskuksissa
Kuka? Hakija
Avustajaeläin
Mitä? Sokea hakija voi tulla koetilaan opaskoiran kanssa
Milloin? Kaikissa koevaiheissa
Missä? Kaikissa testikeskuksissa
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Kuka? Hakija

4. Lisätietoja
Erityisjärjestelypyyntöä ja mahdollisia kohtuullisia mukautuksia koskevat kysymykset on osoitettava
EPSOn esteettömyystiimille.
Kohtuullisia mukautuksia koskeva EPSOn prosessi on dynaaminen. EPSO seuraa ja tarkistaa sitä
jatkuvasti voidakseen tarjota entistä parempia palveluja hakijoille, joilla on toimintarajoite tai
erityistarpeita. Kuten edellä on todettu, tätä sanastoa päivitetään säännöllisesti kohtuullisten
mukautusten alalla tapahtuvan kehityksen, esitettyjen erityisjärjestelypyyntöjen ja myönnettyjen
uusien mukautusten perusteella.
Asiakirjan loppu
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