Saavutettavuuskoulutukset
KEVÄT 2018

Saavutettavat palvelut toimivat paremmin
kaikille. Tehokas, erilaiset käyttäjät tavoittava
verkkopalvelu luo kilpailuetua. Annanpuran
kursseilla opit, miten tuotat verkkopalveluista
ja mobiilisovelluksista saavutettavampia.
Kevään teemanamme on erityisesti EU:n uusi
saavutettavuusdirektiivi, jonka vaikutukset
palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen
huomioidaan kaikilla kursseillamme.
Kurssipaikka
Iiris-keskus, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki
Ilmoittautumiset ja tiedustelut
Sähköpostilla: info@annanpura.fi tai
soittamalla numeroon 050 4618766

Monipuolista tietoa
saavutettavuudesta
EU:n saavutettavuusdirektiivin vaatimukset,
testausmenetelmät sekä palvelujen teknisessä
toteutuksessa ja sisällöntuotannossa huomioitavat
asiat. Päivä aloitetaan tutustumalla elämyksellisesti
sokean käyttökokemukseen pimeässä tilassa.

Koulutukset: 22.2. ja 12.4.
Kesto: kokopäivän koulutus, klo 9.00–15.00.
Sisältää lounaan
Kenelle: kehittäjille, koodaajille, testaajille
Osallistujamäärä: max 10 hlöä
Kouluttajat: Kimmo Sääskilahti, Tero Pesonen,
Markus Tihumäki
Hinta: 385,- (+ alv 24%) per osallistuja

Saavutettavuuden
perusteet
Saavutettavuuden keskeiset kysymykset tiivistetyssä
muodossa. Lainsäädännön vaatimusten ohella
tarkastellaan mm. saavutettavuuden huomioimista
palvelujen toteutusprosessin aikana, sekä erilaisten
käyttäjäryhmien tarpeita.

Koulutukset: 5.3. ja 7.5.
Kesto: puolipäiväkoulutus, klo 12.00–15.30
Kenelle: palvelun omistajille, projektien vetäjille,
verkkopäätoimittajille
Osallistujamäärä: max 10 hlöä
Kouluttajat: Kimmo Sääskilahti, Tero Pesonen,
Markus Tihumäki
Hinta: 190,- (+ alv 24%) per osallistuja

Sisällöntuottajan
saavutettavuuskoulutus
Verkkosisältöjen kuluttajista kasvavalla osalla on
kieleen, lukemiseen ja aisteihin liittyviä rajoitteita.
Koulutuksessa tutustutaan, millaisia teknisiä ja
laadullisia keinoja voidaan käyttää, kun sisällöistä
halutaan tehdä kaikille paremmin saavutettavia.

Koulutukset: 19.3. ja 2.5.
Kesto: puolipäiväkoulutus, klo 12.00–15.30
Kenelle: kaikille verkkopalveluihin sisältöä tuottaville
Osallistujamäärä: max 10 hlöä
Kouluttaja: Tero Pesonen
Hinta: 190,- (+ alv 24%) per osallistuja

Koodaajan
saavutettavuuskoulutus
Verkkopalvelujen kehittäjille tarkoitettu syventävä
koulutus tarjoaa käytännön ratkaisuja ja työkaluja
saavutettavuuden huomiointiin käyttöliittymien ja
toiminnallisuuksien toteutuksessa.

Koulutukset: 14.3. ja 25.4.
Kesto: puolipäiväkoulutus, klo 12.00–15.30
Kenelle: digitaalisten palvelujen kehittäjille
ja koodaajille
Kouluttaja: Ronja Oja
Hinta: 270,- (+ alv 24%) per osallistuja

Mobiilisovelluskehittäjän
saavutettavuuskoulutus
Sovelluskehittäjille suunnattu koulutus auttaa
ymmärtämään erityisryhmien käyttökokemusta ja
tarjoaa työkaluja saavutettavuuden huomiointiin ja
testaamiseen iOS-ympäristössä.

Koulutus: 9.5.
Kesto: puolipäiväkoulutus, klo 12.00–15.30
Kenelle: mobiilisovellusten kehittäjille ja koodaajille
Kouluttaja: Ronja Oja
Hinta: 270,- (+ alv 24%) per osallistuja
Tulossa syksyllä 2018

Graafikon
saavutettavuuskoulutus
Lisätietoa kevään aikana.

