
Silja Filppu  hk_mihin_kaytan_verkkoa_silja.doc 

Hyvät käytännöt-2 seminaari 
Perjantai 14.10.2005, Sessio III 13.00-15.00  Saavutettavuus 
 
Haluan käyttää verkkoa, koska… 
 
1.  Mihin minä käytän Internetiä? 
- Sähköpostiin, tiedon etsimiseen internetistä Google-haulla esim. viimeaikoina olen etsinyt 
koirarotuja ja muuta koiratietoa, koska minua kiinnostaisi jossain vaiheessa hankkia koira. 
- Kotisivuihin. 
Käytän myös erilaisia palveluja kuten  
- Tampereen kaupungin sivuilta liikennelaitoksen aikataulut sekä kirjaston palveluja 
-    VR:n sivut 
- Paunun sivut  
- Ilmatieteen laitoksen sivut 
- Soneran sivut 
- Pankkipalvelut 
- Internetin huutokauppa, Huutonet 
- Iltasanomat 
- Kirjakerhojen sivut 
- Ellos 
Tässä ne yleisimmät. 
 
2.  Käytän Liikennelaitoksen aikataulupalvelua aina silloin jos minulla esim. aikataulukirja 
on jäänyt kotiin. 
- Kirjaston palveluja käytän mm. lainojen uusimiseen ja kirjojen saatavuuden hakemiseen 
kirjastoista. 
- VR:n sivuilta löytää käteväsi junien aikataulut, käytän sitä runsaasti kun meillä on 
Lempäälässä kesämökki, minne tulee matkustettua aina junalla. 
- Paunun sivuilta löytää taas linja-auton aikataulut, joita käytän myös pääasiassa etsiessä 
Lempäälään menevien bussien aikatauluja, tätä käytän useimmiten silloin kun olen 
menossa parhaalla ystävälläni käymään. 
- Ilmatieteen laitoksen sivuilta, etsin seuraavaa viiden päivän sääennustetta Tampereelle. 
- Soneran sivuilta taas omilta sivuilta käyn katsomassa mm. tulevan laskun saldoa. 
- Pankkipalvelua laskujen maksamiseen. Huutonetissä huutamieni tuotteiden maksaminen 
pankin kautta. 
- Internetin huutokauppa Huutonetistä löytyy paljon kaikenlaista halvalla. 
- Ei tarvitse ostaa välttämättä Iltasanomaa kaupasta, kun sen voi osittain lukea myös 
netissä. 
- Kuulun kahteen eri kirjakerhoon. Kirjakerhojen sivuilta saa helposti muun muassa 
peruttua kuukaudenkirjan. 
- Tilaan joskus Ellokselta muun muassa vaatteita. 
 
3.  Internetin käyttö on minulle tärkeää, mistä muuten löytäisin helposti mm. VR:n ja 
Paunun aikataulut, maksettua laskut, pidennettyä kirjaston kirjojen laina-aikaa tai löytäisin 
ilmatieteen laitoksen viiden päivän sääennusteen tai esim. mistä etsisin niitä koirarotuja! 
Kirjoittelen myös sähköpostilla ystäville, ilman Internetiä joutuisin lähettämään varmaan 
kirjeitä. Internetistä on myös helppo tilata vaikka esim. Ellokselta vaatteita, muuten joutuisi 
täyttämään tilauslomakkeen ja vielä postittamaankin sen, internetin kautta se käy 
vaivattomammin. 
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4.  Haluaisin käyttää Internetiä vaikka kielten opiskeluun jos ehtisin. 
 
5.  Internetiä on tärkeää osata käyttää koska mistä etsisit muuten tietoa ainakin se olisi 
paljon hankalampaa. Esimerkiksi toimittajaäitini tarvitsee työhönsä paljon Internetiä kun 
joutuu etsimään kaikenlaista tietoa tai lähettämään sähköpostia eri lehtijutuista. Hän 
joutuisi etsimään jotain muuta kautta nämä tiedot ilman Internetiä esim. soittelemaan eri 
paikkoihin, ilman sähköpostia hän joutuisi myös soittelemaan joka maksaa. Sama koskee 
näitä palveluja. Itseänikin ajatellen, kyllä elämä olisi hankalampaa jos joutuisi ravailemaan 
kirjastossa, pankissa, linja-autoasemalla, rautatieasemalla jne. 
 
6.  Jos ei käytä eikä ymmärrä Internetiä jää paitsi mm. monesta mielenkiintoisesta sivusta 
ja näin monesta hauskasta, mitä olen hakenut mm. Google-haulla. Palvelujen käyttö on 
hankalampaa kun joutuu esim. linja-auto- tai rautatieasemalta menemään hakemaan niitä 
linja-autojen aikatauluja, tai  huolehtia kirjaston kirjojen lainojen eräpäivän umpeutumisesta 
turhaan kun lainat voisi internetissä helposti uusia. Tai puhumattakaan etsiä siellä 
kirjastossa niitä kirjoja. 
Tulevien päivien sääennusteen löytää myös Internetistä helposti, muuten joutuu enemmän 
seuraamaan uutisten sääennusteita televisiosta jos ei käytä Internetiä. Monet palvelut 
myös maksavat jos joutuu sen sijaan puhelimella soittamaan. Laskut joutuu maksamaan 
myös pankissa, kun ne voi myös kotona jopa maksutta maksaa. 

 
7.  Kyllä, se on niin paljon elämää helpottava tekijä, puhumattakaan että sieltä löytyy 
kaikenlaista mielenkiintoista… 
 
8.  Esimerkiksi ystäväni Anu hyötyisi paljon. Hän kun etsii nyt kovasti työpaikkoja ja 
koulutuspaikkoja. Niitäkin voi Internetistä etsiä. Nyt hän joutuu turhaan ravaamaan eri 
paikoissa ja soittelemaan eri paikkoihin joka maksaa. Ystäväni Anu kuuluu niihin 
harvinaisiin nuoriin ihmisiin, jolla ei kotona ole tietokonetta. 
 
9.  Moni palvelu vaatii nykyään rekisteröitymisen. Niissä usein tarvitaan käyttäjätunnus ja 
salasana sisään kirjautumista varten. Olen välillä unohtanut jommankumman enkä ole 
päässytkään palveluun. Se on hankalaa. Englanninkieliset Internetsivut ovat minulle 
hankalia, koska minulla on huono kielitaito. 
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