
KOULUTTAJAT:

Terhi Tamminen
Petteri Alinikula
Azra Tayebi

ILMOITTAUTUMISET ilmoittautumislomakkeella tai suoraan petteri.alinikula@allikko.com

Saavutettavia verkkosivuja pystyvät käyttämään kaikki, mukaan lukien ikäihmiset ja vammaiset. 
Suomeen on tulossa Euroopan Unionin direktiiviin pohjautuva lainsäädäntö, jonka mukaisesti 
kaikkien julkisen sektorin verkkosivujen tulee olla saavutettavia vuosina 2019-2020. Koulutukses-
sa saat tietopaketin siitä, miksi saavutettavuus on tärkeää, mitkä verkkosivut ja sisällöt kuuluvat 
lainsäädännön sovellusalaan ja miten saavutettavuusvaatimukset täytetään. Tämän lisäksi näet 
ja koet, miten erilaiset ihmiset käyttävät tietokonetta ja saat käytännöllisiä ohjeita, mitä verkko-
sivujen uudistamisessa tulee huomioida. Koulutus tarjoaa yleispaketin verkkosivujen saavutet-
tavuudesta ja sopii erityisesti henkilöille, jotka tuottavat sisältöä verkkosivuille tai ovat vastuussa 
verkkosivujen hankinnasta ulkoiselta toimittajalta.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

 •  Johdatus verkkosivujen saavutettavuuteen, Design for All -periaate
 •  Saavutettavuusvaatimukset: EU-direktiivi ja WCAG-standardi
 •  Käyttäjien vaatimukset, esim. ruudunlukijoita käyttävät näkövammaiset
 •  Kokemusharjoituksia
 •  Esimerkkejä verkkosivujen saavutettavuudesta
 •  Saavutettavuuden huomiointi verkkosivujen sisällön tuottamisessa

VERKKOSIVUT SAAVUTETTAVIKSI!

Hinta: 120€ (sis. alv). Laskutetaan jälkeenpäin.
Koulutuksen yhteydessä on tunnin lounastauko. 
Jos sinulla on erityisiä apuvälinevaatimuksia,
niin kerro niistä ilmoittautuessasi.

6.3.2018 JYVÄSKYLÄ

13.3.2018 KUOPIO

14.3.2018 TAMPERE

Paikka: Jyväskylän yliopisto, YlistöKem3 Käyntiosoite: Survontie 9, Jyväskylä
Aika: ti 6.3.2018 klo 9:30 – 15:00 Ilmoittautuminen: 21.2.2018 mennessä

Paikka: Kuopio, Itäsuomen yliopisto, auditorio CA100 Käyntiosoite: Yliopistonranta 1, Kuopio
Aika: ti 13.3.2018 klo 9:30 – 15:00 Ilmoittautuminen: 28.2.2018 mennessä

Paikka: Tampere, Hervanta, Kampusareenan auditorio A223 Käyntiosoite: Korkeakoulunkatu 7, Tampere
Aika: ke 14.3.2018 klo 9:30 – 15:00 Ilmoittautuminen: 1.3.2018 mennessä



VERKKOSIVUT SAAVUTETTAVIKSI!
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14.3.2018 TAMPERE

KTM Terhi Tamminen on Avaava Oy:n toimitusjohtaja ja esteettömyysasian-
tuntija, jolla on laaja ja monipuolinen kokemus esteettömyyden ja
saavutettavuuden kentältä vuodesta 2008. Terhi on ollut mukana kehittämässä
Avaava liiketoimintakonseptia ja luonut yhteistyössä eri vammaisjärjestöjen,
käyttäjien ja muotoilijoiden kanssa erityisesti eri asiakasryhmien tarpeisiin
opastusjärjestelmiä ja viestinnän saavutettavuusratkaisuja. Terhi on kuulunut
vuodesta 2013 EIDD Design for All Europen hallitukseen ja vuonna 2014
hänet nimettiin EIDD:n varapuheenjohtajaksi.
 

Ph.D. Petteri Alinikula on johtava digitaalisen saavutettavuuden asiantuntija 
Avaava Digitalissa. Petteri on toiminut yli 20 vuotta teknologia-alalla Nokialla 
ja Microsoftilla. Nokialla Alinikula toimi erilaisissa teknologiatutkimuksen 
johtotehtävissä vuodesta 2010 lähtien hänen vastuullaan oli Nokian tuotteiden 
ja palveluiden esteettömyys ja korporaation esteettömyysstrategia. Petteri on 
suorittanut Kalifornian yliopiston Assistive Technology Certificate Programin 
(ATACP) ja on IAAP (International Association of Accessibility Professionals) 
ja Suomen teknillisten tieteiden akatemian jäsen. 

Azra Tayebi on äskettäin valmistunut informaatiotekniikan maisteriksi 
Itä-Suomen yliopistosta. Azra toimii Avaava Digitalissa saavutettavuusasian-
tuntijana ja hänen vastuullaan ovat erityisesti verkkosivujen tekninen saavutet-
tavuus sekä ruudunlukijakokemus. Azra on näkövammainen ja vetänyt lukui-
sia työpajoja siitä, miten näkövammainen käyttää tietokonetta ja verkkosivuja.


