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Uusia tapoja palveluiden 
saavutettavuuden 
arvioimiseen  
!

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden saavutettavuustiedon tuot-

taminen ja kartoittaminen yhteisöllisesti mobiiliteknologiaa 

hyödyntäen  – hankkeessa kehitettiin uusia tapoja ja uuden-

laista toimintakulttuuria saavutettavuustiedon tuottamiseen ja 

arvioimiseen. Tavanomaisesti saavutettavuusarvioinnit teh-

dään 3-5 vuoden välein ja viranomaistyönä. Tässä hankkeessa 

mahdollistettiin vammaisille henkilöille itselleen pääsy 

kulttuuri- ja vapaa- ajan palveluiden saavutettavuustiedon 

tuottamiseen älykännyköillä ja mobiilisovelluksilla. 
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Sokea käyttää 
älykännykkää 
näyttö pimeänä 

Sokea käyttää älykännykkää 

Voiceover ääniohjauksen ja 

kosketuksen avulla. Sokeiden 

BlindSquare navigaattorisovel-

lus hyödyntää Foursquarea ja 

pistekirjoitussovellus MBraillea. 

Esineiden, kuvien ja tekstien 

tunnistamisessa avun saa Tap 

tap see -sovelluksesta. 

Foursquare 

Keskeisin käyttämämme 

mobiilisovellus Foursquare 

toimii kaikissa älypuhelimissa. 

Sen avulla loimme saavutetta-

vuusvinkkejä Verkatehtaan 

kulttuuripalveluista. Nämä 

vinkit näkyvät kaikille palve-

luiden käyttäjille. Myös 

palveluntuottaja voi luoda 

vinkkivastineita asiakkaille. 

Monitoimijaista 
yhteistyötä ja 
energiaa 

Yhteistyössä oli mukana Hä-

meenlinnan vammaisneuvosto, 

monia vammaisjärjestöjä ja yri-

tyksiä. Elisa Oyj lainasi pilottiin 

iPhone-älykännykät, Taidemu-

seo ja BioRex mahdollistivat 

ilmaiset taide-elämykset. 

TIIVISTELMÄ 
 Saavutettavuus | Mobiilisovellukset | Yhteiskehittely



Hämeen ammattikorkeakoulu: KUPS! -pilotti 31. tammikuuta 2014

Saavutettavuus voidaan määritellä monenlaisten yleisöjen 

huomioimiseksi ja hyviksi osallistumismahdollisuuksiksi. 

Taide- ja kulttuuripalvelut ovat saavutettavissa silloin,  kun 

kuka tahansa kansalainen voi valita kulttuuritarjonnasta 

itselleen soveltuvia palveluja, hankkia elämyksiä, tietoa ja 

taitoja tuottaa niitä itse. Aiemmissa tutkimuksissa havaittuja 

saavutettavuusongelmia ovat olleet mm. tiedottamisen haas-

teet, ajantasaisen, luotettavan ja totuudenmukaisen tiedon 

saamisen haasteet. Näihin haasteisiin etsimme ratkaisuvaihto-

ehtoja uusista näkökulmista: 1) yhteisöllisyys ja osallistaminen, 

2) älypuhelimien ja mobiilisovellusten käyttö, 3) joukkoistami-

nen, 4) vuorovaikutteisuus ja yhteiskehittely sekä 5) palvelu-

muotoilumenetelmät.$

!

Nopeana pilottina (15.8.-31.12.2013) toteutetussa hankkeessa, 

jota kutsumme tuttavallisesti KUPS!-pilotiksi, 3 sokeaa ja 3 

liikuntavammaista henkilöä opetteli käyttämään älykänny-

köitä (iPhone5) ja mobiilisovelluksia saavutettavuushavain-

tojen keräämiseksi. Mobiilisovelluksista hyödynsimme mm. 

pelillistä Foursquarea, näkövammaisten Blindsquare navigoin-

tisovellusta, näkövammaisten MBraille mobiilipistekirjoitus-

sovellusta, Tap tap see tunnistusohjelmaa ja saneluohjelmaa 

Dragon dictation. Pilotti toteutettiin Hämeenlinnan Verka-

tehtaalla, erityisesti Hämeenlinnan Taidemuseossa ja 

BioRexissa.$

Mobiilipohjainen tavismalli 
saavutettavuustiedon keruuseen ja 

saavutettavuuspolun määrittelemiseen
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Yhteistyössä mukana 

Hämeenlinnan vammaisneuvosto  

Kanta-Hämeen Näkövammaiset 

ry  

Hämeenlinnan seudun Invalidit ry  

Hämeenlinnan Settlementti ry  

Näkövammaisten Keskusliitto  

Mipsoft Oy  

Elisa Oyj 

Verkatehdas: Hämeenlinnan 

Taidemuseo ja BioRex  

Opetus- ja kulttuuriministeriö  

Hämeen ammattikorkeakoulu  


