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Esteettömyys on kansalaisoikeus
Verkkopalvelujen esteettömyys –seminaari Helsingissä maailman
käytettävyyspäivänä 12.11.2009
Lukihäiriö, ikänäkö, värisokeus, motoriset häiriöt sekä eriasteiset näkö‐ ja kuulovammat vaikuttavat
siihen, miten koemme erilaiset verkkopalvelut ja miten pystymme käyttämään niitä. Miten tämä
voitaisiin huomioida paremmin palvelujen ja tietokoneohjelmien suunnittelussa? Mitä itse asiassa ovat
”esteettömyys” ja ”käytettävyys”?
Tule ottamaan asiasta selvää Verkkopalvelujen esteettömyys ‐seminaariin, joka pidetään Helsingissä
12.11.2009 kello 12 ‐ 16. Tilaisuus järjestetään ihmisen ja koneen vuorovaikutuksen tutkimusta ja
opetusta edistävän SIGCHI Finland ry:n ja YLEn yhteistyönä YLEn Ison pajan auditoriossa osoitteessa
Radiokatu 5. Osoite kartalla
Tapahtuma lähetetään suorana verkossa osoitteessa http://yle.fi/esteettomyys ja verkon välityksellä voi
myös lähettää kysymyksiä ja kommentteja. Tapahtuma tulkataan viittomakielelle.

Tasavertaiset osallistumismahdollisuudet edellyttävät, että erilaiset tieto‐ ja viestintätekniset
laitteet ja sähköiset palvelut ovat kaikkien kansalaisten käytössä. Tietoyhteiskunnan esteettömyys
eli sähköisten palveluiden saavutettavuus on tämän päivän yhteiskunnassa kansalaisoikeus ‐
verkossa muun muassa pidetään yhteyttä perheeseen ja ystäviin, hoidetaan pankkiasiat, tehdään
ostoksia ja käytetään kirjastojen palveluja.
Noin 15 prosentilla Euroopan väestöstä on jokin vamma, ja jopa joka viidennellä työikäisellä
eurooppalaisella on jokin vaiva, joka edellyttää esteettömiä ratkaisuja. Jokaisella meillä näkökyky
ja motoriikka heikkenevät iän karttuessa. Kaiken kaikkiaan kolme viidestä eurooppalaisesta hyötyy
sähköisten palvelujen esteettömyydestä, sillä se parantaa niiden yleistä käytettävyyttä.
Jyrki Kasvi, kansanedustaja, tekniikan tohtori
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12.00

Tervetuloa
SIGCHI Finland ry:n puheenjohtaja Antti Salovaara

12.05

Esteetön verkko
YLEn toimitusjohtaja Mikael Jungner

12.30

Mitä on esteettömyys? Ketkä kaikki tarvitsevat esteettömyyttä?
Laura Turkki, Specialist, User Interfaces and Research, Nordea

12.55

Kahvitarjoilu

13.10

Alustukset paneelikeskusteluun
13.10 ‐ 13.25

Näkövammaiset ja verkko
Näkövammaisten keskusliitto ry, puhuja ilmoitetaan myöhemmin

13.25 ‐ 13.40

Ikäihmiset ja verkko
Enter ry, pj Sakari Eränen

13.40 ‐ 13.55

Esteettömyyden huomioiminen palvelujen toteutuksessa
Twinkle Oy, tj Jouni Mäkeläinen

13.55 ‐ 14.10

Esteettömyyden tutkiminen ja testaaminen
Adage Oy, tutk.joht. Raino Vastamäki

14.10 Paneelikeskustelu
Vetäjänä konseptisuunnittelija Aki Kekäläinen, YLE Uudet palvelut
Kysymyksiä paneelikeskusteluun voi esittää paikan päällä ja netissä tapahtuman aikana.
Kysymyksiä voi lähettää myös etukäteen osoitteeseen aki.kekalainen@yle.fi

15.20

Tauko

15.30

Opinnäytekilpailun tulosten julkistaminen ja voittajan esitelmä

Tapahtumaan on vapaa pääsy.
Ilmoittautuminen: esteettomyys.verkossa@yle.fi
Lisätietoja
Aki Kekäläinen, YLE Uudet palvelut: 040 8343113, aki.kekalainen@yle.fi

