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MILLAINEN ON 
“SAAVUTETTAVA” 
PALVELU?



SAAVUTETTAVUUS MAHDOLLISTAA TUOTTEIDEN 
JA PALVELUIDEN KÄYTÖN 

KUN  KÄYTTÄJINÄ ON MAHDOLLISIMMAN LAAJA 
JOUKKO KYVYILTÄÄN ERILAISIA IHMISIÄ



TERMEJÄ JA SANASTOA

Saavutettavuus: viestintä ja digitaaliset palvelut - esimerkiksi verkkosivut 

Esteettömyys: rakennettu ympäristö 

Accessibility: saavutettavuus + esteettömyys 

Avustava teknologia (apuvälineteknologia): avustavia laitteita ja/tai ohjelmistoja, jotka 
mahdollistavat tietokoneen käytön osalle käyttäjistä. 

WCAG: Web Content Accessibility Guidelines (suom. Verkkosisällön 
saavutettavuusohjeet)



Näköön liittyvät rajoitteet 

Kuuloon liittyvät rajoitteet 

Motoriset ja fyysiset rajoitteet 

Kognitiiviset haasteet 

Puhevammat 

Neurologiset sairaudet

VAMMAT JA 
TOIMINTARAJOITTEET
KETKÄ HYÖTYVÄT SAAVUTETTAVUUDESTA?



ESIMERKKEJÄ ERILAISISTA 
TILANTEISTA

RAJOITE VOI OLLA

PYSYVÄ TILAPÄINEN TILANTEESEEN 
LIITTYVÄ

NÄKÖ
Vaikeasti 

heikkonäköinen, sokea, 
värisokea

Kaihi, silmälasit 
unohtuneet kotiin

Kirkas auringonpaiste, 
kännykän käyttö 

kävellessä

KUULO
Kuuro, vaikeasti 
heikkokuuloinen

Korvatulehdus
Kova melu, ei halua 

häiritä muita kirjastossa

MOTORINEN
Pysyvä ongelma käsien 
ja/tai sormien kanssa

Loukkaantuminen - Käsi 
“paketissa”

Lapsi sylissä, tärisevä ja 
heiluva linja-auto

Lapsi sylissä, tärisevä ja heiluva linja-autoLapsi sylissä, tärisevä ja heiluva linja-auto



KETKÄ MUUT HYÖYTYVÄT SAAVUTETTAVUUDESTA?

Iän tuomat haasteet 

Vanha teknologia 

Hitaat tietoliikenneyhteydet 

Kielelliset vaikeudet 

Sivuston kieli eri kuin oma äidinkieli 

Harvoin nettiä käyttävät - puutteelliset taidot 

Hakukoneoptimointi ja puhekäyttö

MITÄ MUUTA HYÖTYÄ?



Osa käyttäjistä käyttää sähköisiä palveluita 
erilaisilla avustavilla teknologioilla, jotka 
mahdollistavat palveluiden käytön. 

Nämä apuvälineet eivät itsessään riitä, vaan 
verkkosivuston suunnittelijat, tekniset 
toteuttejat sekä sisällöntuottajat joutuvat 
ottamaan saavutettavuusasiat huomiion.

AVUSTAVAT TEKNOLOGIAT

APUVÄLINEET AUTTAVAT JA MAHDOLLISTAVAT KÄYTÖN ERILAISIA AVUSTAVIA TEKNOLOGIOITA: 

• Ruudunlukuohjelma, 

• Pistenäyttö 

• Puheojaus, 

• Mukautetut näppäimistöt 

• Pään heilautuksella ohjaaminen 

• Silmän liikkeillä ohjaaminen 

• Imu-/puhalluskytkin





MIKSI PANOSTAA SAAVUTETTAVUUTEEN?
Sosiaaliset syyt: parantaa tasa-arvoa vammaisten ja toimintarajoitteisten käyttäjien 
kannalta 

Tekniset syyt: johtaa parempilaatuiseen tekniseen toteutukseen, mikä takaa paremman 
toimintavarmuuden kaikilla laitteilla ja selaimilla 

Taloudelliset syyt: tavoitetaan koko kohdeyleisö, pienemmät ylläpitokulut (vähemmän 
korjaamista ja muutostarpeita), pienempi tarve tukipalveluille 

Lainsäädäntö: eri mailla on eritasoiset vaatimukset -> paremmat vientimahdollisuudet 

Hyödyttää kaikkia: johtaa parempaan suunnitteluun, tuloksena helppokäyttöisempi 
palvelu ihan kaikille



SAAVUTETTAVUUS JA 
LAINSÄÄDÄNTÖ
1. LAKI DIGITAALISTEN PALVEUJEN TARJOAMISESTA 
2. YHDENVERTAISUUSLAKI 
3. ESTEETTÖMYYSDIREKTIIVI 
4. SÄHKÖISEN VIESTINNÄN PALVELULAKI



LAKI DIGITAALISTEN PALVELUJEN 
TARJOAMISESTA

Df

“SAAVUTETTAVUUSDIREKTIIVI”



Laki koskee kaikkia julkisen sektorin 
verkkopalveluita sekä mobiilisovelluksia. 

Yksityisen sektorin puolelta laki velvoittaa 
myös pankkeja, vakuutus-, energia, 
sähköyhtiöitä. 

Lainsäädännön perustana toimii WCAG 2.1 - 
Verkkosisällön saavutettavuusohjeet: 
yhteensä 49 yksittäistä vaatimusta

LAINSÄÄDÄNTÖ
LAKI DIGITAALISTEN PALVELUJEN TARJOAMISESTA



1. Havaittava 

2. Hallittava 

3. Ymmärrettävä 

4. Lujatekoinen / Toimintavarma

LAIN PERIAATTEET
WCAG 2.1 - PERIAATTEET



23.9.2020 
Kaikki julkisten sektorin verkkopalveluta 
Ladattavat dokumentit, jotka on julkaistu 23.9.2018 tai sen jälkeen 
Multimedia sisällöt, jotka on julkaistu 23.9.2020 tai sen jälkeen. 

1.1.2021 
Lain piiriin kuuluvat yksityisen sektorin verkkopalvelut 

23.6.2021 
Lainsäädännön piiriin kuuluvat mobiilisovellukset

SIIRTYMÄAJAT
MILLOIN PITÄÄ OLLA VALMISTA?



Jokaisen verkkosivuston osalta pitää tehdä 
saavutettavuusseloste. 

Selosteessa kuvataan, miten hyvin sivusto 
täyttää lain vaatimukset. 

Selosteessa annetaan aikataulu mahdolisten 
saavutettavuuspuuttedein korjaamiseksi. 

Seloste tarjotaan saavutettavassa muodossa.

SAAVUTETTAVUUSSELOSTE



YHDENVERTAISUUSLAKI



TÄMÄ KOSKEE KAIKKIA

YHDENVERTAISUUSLAKI

Henkilökohtaiset kohtuulliset mukautukset vammaisten henkilöiden 
yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi. 

Mahdollisuus vaatia “kohtuullisia mukautuksia”: 

“Viranomaisen, koulutuksen järjestäjän, työnantajan sekä tavaroiden tai 
palvelujen tarjoajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa 
tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi 
yhdenvertaisesti muiden kanssa asioida viranomaisissa sekä saada 
koulutusta, työtä ja yleisesti tarjolla olevia tavaroita ja palveluita samoin 
kuin suoritua työtehtävistään ja edetä työuralla.”



ESTEETTÖMYYSDIREKTIIVI
TÄMÄ ON TULOSSA



LISÄÄ LAINSÄÄDÄNTÖÄ TULOSSA

ESTEETTÖMYYSDIREKTIIVI

Esteettömyysdirektiivi kattaa myös yksityisen puolen verkkopalvelut ja tuotteet. 

Kansallisen lainsäädännön tulee olla valmis 28.6.2022. 

Lakia sovelletaan tuotteisiin ja palveluihin, jotka on tuotu markkinoille 28.6.2025 tai sen 
jälkeen. 

Lain siirtymäaika päättyy 28.6.2030.



MITÄ HYÖTYÄ ESTETTTÖMYYSDIREKTIIVISTÄ ON?

LAIN TARKOITUS

Ihmiset, joilla on vammoja tai 
toimintarajoitteita hyötyvät: 

• Saavutettavien palveluiden ja 
tuotteiden määrä kasvaa 

• Saavutettavien tuotteiden hinta tulee 
olemaan alhaisempi 

• Vähemmän esteitä liikkumisessa, 
opiskelussa ja työmarkkinoilla 

Yritykset hyötyvät: 

• Yhteiset pelisäännöt EU:n 
sisämarkkinoilla 

• Helpottaa jäsenvaltioiden välistä 
kaupankäyntiä 

• Suuremmat markkinat: enemmän 
potentiaalisia asiakkaita



SOVELLETAAN TUOTTEISIIN JOTKA TUOTU MARKKINOILLE 28.6.2025 JÄLKEEN

SOVELTAMISALA (1/2)

Tietokonelaitteistot ja niiden käyttöjärjestelmät 

Itsepalvelulla toimivat maksupäätteet, pankkiautomaatit, matkalippuautomaatit, 
lähtöselvitysautomaatit 

Kuluttajapäätelaite 

Sähköiset lukulaitteet 



*Huom! Ei koske kaupunki- ja esikaupunkiliikenteenpalveluja eikä alueellisia liikennepalveluita osalta kuin 
vuorovaikutteisia itsepalvelupäätteitä

SOVELLETAAN PALVELUIHIN, JOITA TARJOTAAN KULUTTAJILLE 28.6.2025 JÄLKEEN:

SOVELTAMISALA (2/2)

Sähköiset viestintäpalvelut 

Palvelu, jolla pääsee audiovisuaalisiin mediapalveluihin 

Lento-, linja-auto-, rautatie-, ja vesiliikenteen henkilöpalvelujen osalta verkkosivustot, 
mobiililaitekohtaiset palvelut (sovellukset), Sähköiset liput ja matkalippupalvelut, 
kuljetuspalveluja koskevien tietojen välittäminen, reaaliaikaiset matkatiedot * 

Sähkökirjat ja niiden lukemiseen tarkoitetut ohjelmistot 

Verkkokaupan palvelut



SAAVUTETTAVUUS 
SISÄLLÖNTUOTANNOSSA
MITÄ VAATIMUKSIA LAINSÄÄDÄNTÖ ASETTAA SISÄLLÖNTUOTANNOLLE?

TAPIO HAANPERÄ 
TAPIO.HAANPERA@KVL.FI 
0505588666

mailto:tapio.haanpera@kvl.fi


1.  Muista kuvien tekstivastineet; Älä käytä 
tekstiä esittäviä kuvia 

2. Huolehdi tekstin ja taustan välisestä 
tummuuskontrastista 

3. Nimeä linkit kuvaavasti 

4. Tee otsikot otsikkotyökaluilla, älä 
lihavoimalla 

5. Lisää videoihin tekstitykset ja 
kuvailutulkkaus sekä tarjoa podcasteista 
tekstimuotoinen veriso 

6. Vältä automaattisesti käynnistyviä videoita 
ja itsestään päivittyviä sisältöjä 

7. Harkitse PDF-tiedostojen käyttöä ja tee 
niistä saavutettavia 

8. Varmista, että sivustoa voi käyttää myös 
pelkällä näppäimistöllä - ilman hiirtä 

9. Reponsiivisuus - sisällöt menevät 
allekkain, kun sivustoa käytetään 
matkapuhelimella 

10. Lomakkeet - anna lomakkeiden 
täyttämiseen riittävät ohjeet ja kunnolliset 
virheilmoitukset 

11. Kielen määrittäminen ja sivun nimeäminen 

12. Reittiiin perustuvat eleet ja monipiste-
eleet

MITÄ PITÄÄ TEHDÄ? 



1. TEKSTIVASTINEET

ALT-TEKSTI, VAIHTOEHTOINEN TEKSTI

Tekstivastine kertoo 
ruudunlukuohjelman käyttäjälle, 
mitä kuvassa on.  

• <img … alt=“kissa istuu puussa”> 

• Tekstivastineen voi jättää tyhjäksi, 
jos kuva on koristeellinen.  



Tekstivastineet on syytä pitää melko lyhyinä – enintään 125 merkkiä. 

Päätä tekstivastine pisteeseen – alt=”Tässä on kuvan tekstivastine.” 

Tekstivastineen lisääminen riippuu siitä, mitä sisällönhallintajärjestelmää käytetään. 

Esimerkiksi Wordissa, Drupalissa ja WordPressissa tämä tapahtuu kaikissa eri tavoilla. 

Varmista siis, miten käyttämässäsi sisällönhallintajärjestelmässä tämä tapahtuu. 

Voit kysyä neuvoa esimerkiksi kollegalta tai sivuston tekniseltä toteuttajalta.

TEKSTIVASTINEEN LISÄÄMINEN
MITÄ TULEE OTTAA HUOMIOON JA MITEN TEKSTIVASTINE LISÄTÄÄN?



VIDEOESIMERKKI: KUVAN TEKSTIVASTINEEN LISÄÄMINEN WORDISSA



Käytä harkiten kuvia, jotka sisältävät paljon tekstiä.  

Jos kuvassa kuitenkin on hyvästä syystä paljon tekstiä, kerro sama asia myös tavallisessa 
leipätekstissä.  

Tekstivastineeseen tulee tällöin vain lyhyt kuvaus kuvan sisällöstä – esimerkiksi “ohjeita 
jätteiden lajitteluun hautausmaalla”. 

Useat opiskelijat kertoivat, että tekstiä esittäviä kuvia on paljon käytössä 
opetusmateriaaleissa.

TEKSTIÄ ESITTÄVÄT KUVAT
VÄLTÄ TEKSTIN ESITTÄMISTÄ KUVANA!



"Ainakin 5″% suomalaisista kärsii painetun 
tekstin lukemisen vaikeudesta eli yli 
250000 henkilöä. Heistä vasta 35000 eli 
joka seitsemäs hyödyntää Celian äänikirjoja. 
6/7 Celian äänikirjoista hyötyvistä ei vielä 
käytä palvelua. Siis vielä yli 200000 
suomalaista voisi käyttää Celian 
maksuttomia äänikirjoja. Syitä lukemisen 
vaikeuksiin: oppimisvaikeus, lukivaikeus, 
ikääntyminen, heikentynyt näkö, 
näkövamma, lihassairaus, halvaantuminen."

LÄHDE: HTTPS://WWW.EOPPIVA.FI/KOULUTUKSET/SAAVUTETTAVAT-ASIAKIRJAT-VERKOSSA/

INFOGRAAFIT
KIJROITA INFOGRAAFIN SISÄLTÖ AUKI LEIPÄTEKSTIIN

Lähde: https://www.eoppiva.fi/kurssit/saavutettavat-asiakirjat-verkossa/#/lessons/
77I9KlzKMklbA0kxfaMpWEEefq-J8jvl

https://www.eoppiva.fi/koulutukset/saavutettavat-asiakirjat-verkossa/
https://www.eoppiva.fi/kurssit/saavutettavat-asiakirjat-verkossa/#/lessons/77I9KlzKMklbA0kxfaMpWEEefq-J8jvl
https://www.eoppiva.fi/kurssit/saavutettavat-asiakirjat-verkossa/#/lessons/77I9KlzKMklbA0kxfaMpWEEefq-J8jvl




Kerro kuvan tekstivastineessa, mitä linkki 
tekee - ei mitä kuvassa näkyy. 

Usein sivustoilla esimerkiksi vasemmassa 
yläkulmassa on logo, josta pääsee etusivulle. 

Tällöin sopiva tekstivastine on “Organisaation 
nimi - Etusivu”. 

Tämä kertoo, minne linkistä pääsee.

KUVAT, JOTKA TOIMIVAT 
LINKKEINÄ
ENTÄPÄ, JOS KUVA TOIMII LINKKINÄ?

alt=“Kehitysvammaliitto - Etusivu



2. KONTRASTIT

TEKSTIN JA TAUSTAN VÄLINEN TUMMUUSKONTRASTI

Tekstin täytyy erottua taustasta 
riittävän hyvin, jotta siitä saa selvän 
myös käyttäjä, jolla on heikko näkö. 

Tekstin ja taustan välisen 
tummuuskontrastin tulee olla 

• normaalikokoisessa ja 
pienikokoisessa tekstissä 4,5:1 

• suurikokoisessa tekstissä 3:1. 

• Vrt. täysmustan ja -valkoisen 
tummuuskontrasti on 21:1. 

Kontrastityökalu: 

https://webaim.org/resources/
contrastchecker/ 



ESIMERKKEJÄ
11 : 1 OK

6,1 : 1 OK

4,2 : 1 Ei läpi

3,8 : 1 Ei läpi

2,5 : 1 Ei läpi

Kuvakaappauksia eri verkkosivuilta löytyneistä teksteistä, joissa osassa tekstin ja taustan välinen tummuuskontrast on riittävä ja osassa ei.



Tekstin ja taustan välisen tummuuskontrastin tarkastaminen käyttäen Drop työkalua värin valitsemiseen ja sen jälkeen WebAIM:n 
tarjoamaa kontrastityökalua.



ÄLÄ KÄYTÄ PELKKÄÄ VÄRIÄ VÄLITTÄMÄÄN INFORMAATIOTA TAI KUVAAMAAN MERKITYSTÄ



3. LINKKIEN 
NIMEÄMINEN

NIMEÄ LINKIT HUOLELLA

Linkin tarkoituksen tulee selvitä 
linkkitekstistä tai asiayhteydestä. 

Linkkitekstin tai linkkitekstin 
yhdessä sitä ympäröivän tekstin 
kanssa tulee kuvata, mihin sivulle 
linkki vie tai mitä linkistä tapahtuu. 

Lue lisää -tyyliset linkit eivät ole 
suositeltavia. Niitä voi kuitenkin 
käyttää, jos sitä ympäröivä teksti ja 
edeltävä otsikko kertoo riittävästi, 
mistä luetaan lisää.



Tässä “Lue lisää” -linkit toimivat, koska niitä edeltävät tekstit ja otsikot antavat käyttäjälle 
riittävästi tietoa linkin tarkoituksesta.



4. OTSIKOT 
OTSIKOIKSI, 
PAINIKKEET 
PAINIKKEIKSI
SEMANTTINEN MERKITYS

Lisää sivulle pääotsikko, joka kuvaa 
aihetta ja sisältöä. 

Käytä väliotsikoita jäsentämään 
sisältöä. 

Merkitse otsikot otsikkotyökalulla - 
älä tekstiä tummentamalla. Sama 
pätee myös tiedostoissa.



Ruudunlukuohjelma lukee näytöllä näkyvät asiat. 

Ruudunlukuohjelma kertoo tämän lisäksi 
käyttäjälle, minkä laisesta kohteesta on kyse. 

Esimerkiksi: 

”Teemu Selänne teki maalin. Linkki. Otsikkotaso 2” 

Ruudunlukuohjelma siis kertoo näkyvän tekstin 
lisäksi sen, että kyseinen teksti on otsikko ja linkki.

RUUDUNLUKUOHJELMA

MITEN TÄMÄ AUTTAA SOKEAA KÄYTTÄJÄÄ?



Hampurilaisvalikoita tulee voida käyttää pelkällä 
näppäimistlöllä - ilman hiirtä ja kosketusta. 

Ruudunlukuohjelman tulee kertoa käyttäjälle, 
että kyseessä on painike, josta saa auki sivuston 
navigaation. 

Nimi 

Rooli 

Arvo

HAMPURILAISVALIKKO

NÄMÄ EIVÄT USEIN OLE ”SAAVUTETTAVIA”

<button … aria-expanded=”
false” aria-label=”Valikko” …>





5. VIDEOT JA 
PODCASTIT

MULTIMEDIASISÄLTÖJEN TULEE OLLA HAVAITTAVISSA 
KAIKILLE

Videot ja podcastit täytyy tekstittää 
kuulorajoitteisille henkilöille.  

Tekstitys auttaa myös hakukoneita 
sekä ihmisiä, jotka eivät voi pitää 
ääniä päällä syystä tai toisesta.



MITÄ, JOS EI KUULE VIDEON ÄÄNIRAITAA TAI PODCASTIA?

VIDEOIDEN JA PODCASTIEN TEKSTITYS

Tekstityksessä kerrotaan, mitä videolla puhutaan ja mitä muita olennaisia ääniä siinä 
kuuluu. 

Tärkeintä on välittää videolla oleva tieto ja tunne – epäolennaisia täytesanoja, 
äännähdyksi ja sanan hakemisia ei tarvitse tekstittää. 

Muista tekstittää myös lyhyet sosiaalisen median videoklipit. 

Videoiden tekstitys onnistuu helposti Youtuben omalla tekstitystyökalulla tai esimerkiksi 
ilmaisella Subtitle Edit -ohjelmalla.



ENTÄPÄ, JOS VIDEOTA EI PYSTY NÄKEMÄÄN?

VIDEOIDEN KUVAILUTULKKAUS

Kuvailutulkkaus on erillinen ääniraita, jossa kerrotaan, mitä videolla tapahtuu. 

Kuvailutulkkaaja kertoo siis sen, mitä visuaalisesti näkyy. 

Kuvailutulkkausta ei tarvita, jos videolla esitetty visuaalinen sisältö on puhtaasti 
kuvitustarkoitukseen. 

Niin sanottuja “puhuvapää” -videoita ei tarvitse kuvailutulkata. Videolla näkyvät 
mahdolliset tekstit (esimerkiksi puhujan nimi, titteli yms.) tulee kertoa ääneen.



Lähde: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/digipalvelulain-vaatimukset/opastusvideoita-wcag-kriteereista/

VIDEOESIMERKKI - VIDEOIDEN SAAVUTETTAVUUSVAATIMUKSET

Lähde: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/digipalvelulain-vaatimukset/opastusvideoita-wcag-kriteereista/

VIDEOESIMERKKI - VIDEOIDEN SAAVUTETTAVUUSVAATIMUKSET

https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/digipalvelulain-vaatimukset/opastusvideoita-wcag-kriteereista/
https://www.youtube.com/watch?v=yQvEAhg0WTE


6. AUTOMAATTISESTI 
KÄYNNISTYVÄT 
VIDEOT JA ITSESTÄÄN 
PÄIVITTYVÄT SISÄLLÖT
VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ VOI PYSÄYTTÄÄ NÄMÄ

Automaattisesti liikkuva ja päivittyvä 
sisältö täytyy voida pysäyttää tai 
piilottaa. 

Esimerkiksi: karusellit, rullaavat 
uutisvirrat, mainokset ja videot. 

Helpoimmalla pääsee, jos ei käytä 
automaattisesti käynnistyviä 
videoita tai itsestään päivittyviä 
sisältöjä.



Ålandsbankenin etusivu - https://www.alandsbanken.fi

VIDEOESIMERKKI: ITSESTÄÄN PÄIVITTYVÄÄ SISÄLTÖÄ ÅLANDSBANKENIN ETUSIVULLA

https://www.alandsbanken.fi


7.  LADATTAVAT 
TIEDOSTOT

PDF, WORD, POWERPOINT, ….

Lainsäädännön vaatimukset 
koskevat myös ladattavia tiedostoja. 

Saavutettavin tapa on esittää tieto 
HTML-muodossa verkkosivuilla - ei 
ladattavana tiedostona. 

“Saavutettava” PDF-tiedosto on 
lähes aina selkeästi heikompi kuin 
saavutettava HTML-sivu.



Kuvien tekstivastineet 

Otsikkotasojen ja listojen merkitseminen 

Tiedoston nimi 

Lukemisjärjestys 

Automaattinen saavutettavuustarkistus 

Vie/Tallenna PDF-tiedosto (EI Tulosta PDF)

WORD JA POWERPOINT

MITEN TEHDÄÄN SAAVUTETTAVA ASIAKIRJA TAI ESITYS?



Sähköposteissa oleva tärkeä ja olennainen 
sisältö kannattaa välittää itse viestikentässä - 
ei erillisenä liitetiedostona.

SÄHKÖPOSTIT
LIITETIEDOSTOJEN KÄYTTÖ SÄHKÖPOSTEISSA

Ravintolan aukioloajat 

Hyvä asiakkaamme, 

Viestin liitteenä (PDF) olevassa tiedotteessa 
ravintolan aukioloajat koronasulun aikana. 

Katso liite

Ravintolan aukioloajat 

Hyvä asiakkaamme, 

Olemme suljettuna 8.3. - 28.3.2021 
sulkutilan vuoksi. 

Ravintolan ollessa suljettuna teitä palvelee  
ravintola XYZ tien toisella puolella 
osoitteessa Katujenkatu 2. XYZ:stä saatte 
lounasta mukaan take-awayna. 

…



APUA JA OHJEITA SAAVUTETTAVIEN TIEDOSTOJEN TEKEMISEEN

LISÄÄ TIETOA TIEDOSTOISTA

Saavutettavat asiakirjat -verkkokoulutus eOppivassa: 
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/saavutettavat-asiakirjat-verkossa/. 

Ohjeita saavutettavien asiakirjojen tekemiseen: 
https://www.saavutettavasti.fi/saavutettavat-asiakirjat/ 

https://www.eoppiva.fi/koulutukset/saavutettavat-asiakirjat-verkossa/
https://www.saavutettavasti.fi/saavutettavat-asiakirjat/


8. KÄYTTÖ 
NÄPPÄIMISTÖLLÄ

OSA KÄYTTÄJISTÄ KÄYTTÄÄ TIETOKONETTA PELKÄLLÄ 
NÄPPÄIMISTÖLLÄ

Varmista, että kaikki toiminnot on 
käytettävissä myös pelkällä 
näppäimistöllä - ilman hiirtä ja 
kosketusnäyttöä. 

Linkit, painikkeet ja lomake-
elementit on käytettävissä: 

• Sarkaimella, 

• nuolinäppäimillä ja 

• Enter-painikkeella 



VIDEOESIMERKKI: VERKKOSIVUN SELAAMINEN NÄPPÄIMISTÖLLÄ



VIDEOESIMERKKI: TOIMITUSOSOITTEEN TÄYTTÖ KÄYTTÄEN PELKKÄÄ NÄPPÄIMISTÖÄ TOKMANNIN VERKKOKAUPASSA



9. 
RESPONSIIVISUUS

VARMISTA: 

• sisältöjä voi tarkastella myös 
kännykällä pystyasennossa, ilman 
tarvetta sivusuuntaiselle 
vierittämiselle. 

• sisällöt ovat saavutettavia 
riippumatta siitä, onko päätelaite 
pysty- vai vaaka-asennossa. 

Tällöin käyttäjä voi tietokoneella 
suurentaa näkymän aina 400% asti.



VIDEOESIMERKKI: VERKKOSIVUN 
SELAAMINEN MATKAPUHELIMALLE





10. LOMAKKEET

VARMISTA, ETTÄ KAIKKI VOIVAT TÄYTTÄÄ 
LOMAKKEISSA KYSYTTÄVIÄ TIETOJA

Lomake-elementtien toteutuksessa 
(koodi) tulee ottaa saavuettavuus 
huomioon. 

Lomakkeiden täyttämiseen on 
annettava riittävät ohjeet. 

Lomakkeet on voitava täyttää 
käyttäen pelkkää näppäimistöä 
(ilman hiirtä). 

Jos käyttäjä täyttää lomakkeen 
virheellisesti, tästä on ilmoitettava ja 
ohjeistettava käyttäjää virheen 
korjaamiseksi.



TOKMANNI.FI - KUVAKAAPPAUS SEN JÄLKEEN, KUN KÄYTTÄJÄ ON TÄYTTÄNYT TOIMITUSTIEDOT PUUTTEELLISESTI JA YRITTÄNYT LÄHETTÄÄ LOMAKKEEN

LOMAKKEIDEN VIRHEILMOITUKSET

Käyttäjää ohjeistetaan jokaisen 
virheellisesti täytetyn lomakekentän 
kohdalla.

Täyttämättä jätettyjen pakollisten 
lomakekenttien kohdalla käyttäjälle 
ilmoitetaan: ”Tämä on pakollinen 

http://tokmanni.fi


ESIMERKKI:  MITEN LOMAKEKENTÄN NIMILAPPU (LABEL) VOIDAAN YHDISTÄÄ SILLE KUULUVAAN SYÖTEKENTTÄÄN

LOMAKEKENTÄT PITÄÄ MERKITÄ OIKEIN HTML-KOODIIN.

<label for=”katuosoite”>Katuosoite</label>

<input id=”katuosoite” type=”text” 
required autocomplete=”address-line1”>

HTML ja muut yleisesti käytössä olevat web-teknologiat 
mahdollistavat usein monta erilaista tapaa ratkaista sama asia. 
Yllä olevan kuvan esimerkki voidaan siis totetutaa muillakin 
tavoilla siten, että se on edelleen saavutettava.



11. KIELEN MÄÄRITTÄMINEN JA SIVUN NIMEÄMINEN

Määrittele sivun kieli ohjelmmlisesti käyttäen lang-attribuuttia. 

Määritä vieraskieliset tekstin pätkät erikseen käyttäen lang-attribuuttia. ÄLÄ käytä tätä 
erisnimiin. 

Nimeä sivut siten, että ne kuvaavat sen sisältöä käyttäen title-elementtiä <head> -osiossa. 

Esimerkki: <title>Sivunäkymän nimi - Sivuston nimi</title>



SORMEN PYYHKÄISY TAI HIIRELLÄ RAAHAAMINEN EI SAA OLLA AINOA KEINO TOIMINNON TOTEUTTAMISEKSI

12. REITTIIN PERUSTUVAT ELEET JA MONIPISTE-ELEET

Jokainen toiminto tulee voida suorittaa myös yhdellä painalluksella. 

Tämä tarkoittaa sitä, että toimintojen suorittaminen ei saa vaatia esimerkiksi sormen 
pyyhkäisyä näytöllä tai kahden sormen ”nipistyselettä”. 

ESIMERKKEJÄ 

• Kuvakarusellissa olevia kuvia tulee pystyä vaihtamaan myös painamalla vain yhtä 
painiketta. 

• Kartaa pitää voida siirtää ja suurentaa/loitontaa yksittäisillä painikkeilla.



HTTPS://WWW.W3.ORG/WAI/TUTORIALS/CAROUSELS/
WORKING-EXAMPLE/

KUVAKARUSELLI



SOSIAALINEN MEDIA

https://papunet.net/saavutettavuus/sosiaalisen-median-saavutettavuus



Saavutettavuusvaatimukset koskevat myös 
sosiaalisessa mediassa julkaistavia sisältöjä. 

Muista siis: 

•Tekstivastineet kuville 

•Älä esitä tekstiä pelkästään kuvana 

•Teksitykset videoille 

•Kuvailutulkkaus videoille 

•Aihetunnisteiden eli #hashtagien käyttö

SOSIAALINEN MEDIA
SAAVUTETTAVUUSVAATIMUKSET SOMESSA



Kuvaa lyhyesti (alle 125 merkkiä), 
mitä kuvassa näkyy. 

Jos kuvassa on paljon sisältöä, 
kirjoita kuvan sisältö auki itse 
julkaisuun tekstinä. 

Tekstivastinetta ei tarvita, jos kuva 
on puhtaasti koristeellinen eikä se 
sisällä mitään olennaista julkaisun 
ymmärtämisen kannalta.

TEKSTIVASTINEET
LISÄÄ KUVILLE VAIHTOEHTOINEN TEKSTI









Kirjoita kuvissa oleva teksti myös itse 
julkaisuun. 

Jos kuvassa oleva teksti on puhtaasti 
koristeellista eikä sisällä mitään olennaista, 
sitä ei tarvitse kirjoittaa auki. 

Jos sosiaalisen median (esimerkiksi Twitter) 
merkkimäärä ei riitä kuvassa olevan sisällön 
kirjoittamiseen, laita julkaisuun linkki, josta 
pääsee lukemaan sen tekstinä.

ÄLÄ ESITÄ TEKSTIÄ 
PELKKÄNÄ KUVANA



Laita kaikki hashtagit ja emojit tekstin loppuun. 

Älä sisällytä hashtageja tai emojeja osana 
lauseita ja virkkeitä. 

Emojeita ei kannata laittaa liikaa – 🤣😍😇🍾❤🍎🚗 

Jos hashtagissa on useampia sanoja, merkitse 
jokainen uusi alkava sana isolla kirjaimella. 
(Tämä ei koske yhdysanoja) 

Esimerkiksi: #JalkapalloOnKivaa

AIHETUNNISTEET JA 
EMOJIT
VINKKEJÄ AIHETUNNISTEIDEN  (#HASHTAG) JA EMOJIEN KÄYTTÖÖN



TEKSTITYSTEN LISÄÄMINEN







SELKEÄ JA YMMÄRRETTÄVÄ KIELI



ONKO TÄMÄ SELKEÄSTI JA  ”SAAVUTETTAVASTI” ILMAISTU?

VERKOSTA LÖYDETTYÄ

Kela maksaa suoraan koulutuksen järjestäjälle sen osan koulumatkatuesta, joka on 
myönnetty koulukuljetuksen perusteella. Koulutuksen järjestäjälle korvataan 
koulukuljetuksesta aiheutuneet kustannukset, joista on vähennetty kuukausittainen 
matkaosuutenne 43 euroa. Koulutuksen järjestäjälle suoraan maksettava osuus on 
koulumatkatukeanne.



KEHITYSVAMMALIITON SELKOKESKUKSEN VERISO SAMASTA OHJEISTUKSESTA

SELKOKESKUKSEN VERSIO

Kun käytät koulukuljetusta, Kela maksaa koulumatkatuen suoraan koulutuksen 
järjestäjälle. 

Koulukuljetus maksaa sinulle itsellesi enintään 43 euroa kuukaudessa.



MITÄ ON SAAVUTETTAVUUS?



SAAVUTETTAVUUS
Tekninen 

saavutettavuus (WCAG)

Selkeät ja 
ymmärrettävät 

sisällöt

Hyvä käytettävyys ja 
helppokäyttöisyys



KENELLÄ KAIKILLA ON MAHDOLLISUUS PARANTAA VERKKOPALVELUJEN SAAVUTETTAVUUTTA?

KETKÄ OVAT VASTUUSSA?

Suunnittelijat - graafiset suunnittelijat, käytettävyysasiantuntijat, palvelumuotoilijat 

Tekniset toteuttajat - koodarit ja muut, jotka huolehtivat palvelun teknisestä 
toteutuksesta ja ylläpidosta 

Sisällöntuottajat - kaikki ne, jotka tekevät palveluun sisältöjä: tekstejä, kuvia, videoita 
ja muuta sellaista 

Tilaaja - uutta palvelua tilatessa tulee muistaa vaatia, että tietyt vaatimukset 
saavutettavuudelle (esimerkiksi WCAG 2.1) tulee täytetyksi



GOOD DESIGN ENABLES 
BAD DESIGN DISABLES



MITEN AUTAMME?



MITÄ KAIKKEA TEEMME?

Koulutukset 
Koulutamme verkkosivustojen tilaajia, suunnittelijoita, teknisiä kehittäjiä sekä 
sisällöntuottajia tekemään lainsäädännön vaatimukset täyttäviä verkkopalveluja. 

Arvioinnit 
Teemme verkkosivstoille saavutettavuusarviointeja. Raportoimme, miltä osin 
verkkooalvelu täyttää lainsäädännön vaatimukset, mitä ongelmia palvelussa on ja miten 
mahdolliset ongelmat voi korjata.

MITEN AUTAMME?



MITÄ KAIKKEA TEEEMME?

Stean rahoittama järjestöille tarjottava saavutettavuusapu. 

Valtiovaranministeriön lain seurantaryhmä - SOSTEn edustajana. 

KVL on tehnyt lainsäädännön vaatimusten (WCAG 2.1) virallisen 
suomenkielisen käännöksen. 

Lukuisia koulutuksia saavutettavuudesta ja lain vaatimuksista sekä 
julkiselle että yksityiselle sektorille. 

KVL + SAAVUTETTAVUUS (1/2)



MITÄ MUUTA TEEMME?

Arviointeja kunnille, terveydenhoidon palveluille, järjestöille, yksityiselle 
sektorille… 

Olemme konsultoineet ja pitäneet koulutuksia lainsäädännön valvovalle 
viranomaiselle (AVI) lainsäädännön vaatimuksista. 

Olemme tehneet oppimateriaaleja (videosarja) lain valvovalle viranomaiselle (AVI). 

IAAP:n (International Association of Accessibility Professionals) jäsen. 

KVL + SAAVUTETTAVUUS (2/2)



1.Varmista, että koulutuksessa käytettävät 
opetusmateriaalit ovat saavutettavia. 

2.Varmista, että käytettävä oppimisympäristö 
on saavutettava. 

3.Varmista, että oppimisympäristössä tarjotus 
tehtävät ovat saavutettavia.

VERKKOKOULUTUKSET

SAAVUTETTAVAT VERKKOKOULUTUKSET



TUTUSTU LISÄÄ SAAVUTETTAVUUTEEN JA LAINSÄÄDÄNTÖÖN

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ

Valvovan viranomaisen sivut: saavutettavuusvaatimukset.fi 

Papunetin saavutettavuussivut: www.papunet.net/saavutettavuus 

Utahn yliopiston saavutettavuussivusto: WebAim.org 

Celian saavutettavuussivusto: saavutettavasti.fi 

Saavutettavat asiakirjat verkossa: https://www.eoppiva.fi/koulutukset/saavutettavat-asiakirjat-verkossa/ 

Johdatus saavutettavuuteen videosarja: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/digipalvelulain-
vaatimukset/opastusvideoita-wcag-kriteereista/

http://saavutettavuusvaatimukset.fi
http://www.papunet.net/saavutettavuus
http://WebAim.org
http://saavutettavasti.fi
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/saavutettavat-asiakirjat-verkossa/
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/digipalvelulain-vaatimukset/opastusvideoita-wcag-kriteereista/
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/digipalvelulain-vaatimukset/opastusvideoita-wcag-kriteereista/
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/digipalvelulain-vaatimukset/opastusvideoita-wcag-kriteereista/


KYSYMYKSIÄ?
TAPIO HAANPERÄ 
TAPIO.HAANPERA@KVL.FI 
PUHELIN: 0505588666

mailto:tapio.haanpera@kvl.fi

