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Avaava® Digital Oy

Olemme erilaisia 
ja eri tilanteissa

• Erilaiset taidot ja kokemus 

tietokoneen käytössä

• Omaksumisnopeus on erilainen

• Aisteilla eri kyvykkyys

• Käytämme tietokonetta eri 

tilanteissa



Keitä ovat käyttäjät? 



Avaava® Digital Oy

Saavutettavuus on myös käytettävyyttä

Helppo hahmotettavuus

Selkeä rakenne

Selkeä navigaatio

Kielellinen selkeys

Intuitiiviset toiminnot

Ymmärrettävyys

Ei arvailuja



Tapa #1  
hiiren käyttäjät

Tapa #2 
näppäimistökäyttäjät

Tapa #3 
Ruudunlukijakäyttäjät

Kolme eri tapaa käyttää verkkopalvelua











Pori.fi näppäimistökäyttäjän silmin

https://www.pori.fi/


http://finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306
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Avaava® Digital Oy

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta

”Tämän lain tarkoituksena on edistää digitaalisten palvelujen 
saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta sekä sisällön saavutettavuutta ja 
siten parantaa jokaisen mahdollisuuksia käyttää yhdenvertaisesti 
digitaalisia palveluja.” 

”Tällä lailla pannaan täytäntöön julkisen sektorin elinten 
verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102, 
jäljempänä saavutettavuusdirektiivi.”

Astuu voimaan 1.4.2019. Lakitekstiin pääset finlex.fi-palvelussa.

http://finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306
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• 23.9.2018 ja siitä eteenpäin tuotetut, verkossa julkaistavat toimisto-ohjelmatiedostot 

(word, excel, powerpoint, pdf).

• 23.9.2019 ja siitä eteenpäin uudet tai kokonaan uudistetut ekstranetit ja intranetit.

Aikataulu

Milloin pitää olla saavutettava Mikä verkkopalvelu

23.9.2019 Uusi verkkopalvelu, 

julkaistu 23.9.2018 jälkeen

23.9.2020 Vanha verkkopalvelu,

julkaistu ennen 23.9.2018

23.6.2021 Mobiilisovellukset
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”Onko pakko”? – Kyllä!

• Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta velvoittaa pääosin viranomaisen asemassa 

toimivia organisaatioita tekemään verkkopalveluistaan eli verkkosivustoista ja 

mobiilisovelluksista saavutettavuusvaatimusten mukaisia.

• Viranomaisten lisäksi saavutettavuusvaatimukset koskevat julkisoikeudellisia laitoksia ja 

osaa järjestöistä. Saavutettavuusvaatimukset voivat myös koskea joidenkin 

organisaatioiden verkkopalveluja erityisavustuksen perusteella. Lisäksi osa yksityistä 

sektoria kuuluu saavutettavuusvaatimusten piiriin.

Katso tarkempi listaus Aluehallintoviraston sivuilta 

https://www.avi.fi/web/avi/keita-saavutettavuusvaatimukset-koskevat-#julkisoikeudellinen
https://www.avi.fi/web/avi/keita-saavutettavuusvaatimukset-koskevat-#järjestöt
https://www.avi.fi/web/avi/keita-saavutettavuusvaatimukset-koskevat-#erityisavustus
https://www.avi.fi/web/avi/keita-saavutettavuusvaatimukset-koskevat-#yksityiset
https://www.avi.fi/web/avi/keita-saavutettavuusvaatimukset-koskevat-
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Laki ei koske
• Kun digitaalinen palvelu suunnitellaan ja toteutetaan varhaiskasvatuksen, opetuksen tai 

koulutuksen yhteydessä rajatussa ryhmässä määräaikaisesti tai kokeiluluontoisesti, 
esimerkiksi oppilaiden tekemänä harjoitustyönä.

• Kun viranomainen tai palvelun tuottaja tarjoaa suoratoiston verkkosivustolla tai 
mobiilisovelluksessa, esimerkiksi kokouksen tai tilaisuuden. Jos tämä 23.9.2020 jälkeen 
julkaistaan tallenteena verkossa, sisällön pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukainen.

• Kokonaisuudessaan verkkokarttoihin ja karttasisältöihin, jos navigointikäyttöön 
tarkoitettujen karttojen olennainen tieto on saatavissa saavutettavassa digitaalisessa 
muodossa.

• Yleisradion tuottamiin digitaalisiin palveluihin

• Kulttuuriperintökokoelmien teosten ilmentymiin, joita ei voida tehdä täysin 
saavutettaviksi

• Kolmannen osapuolen tuottamiin verkkosivustojen ja mobiilisovellusten sisältöihin, 
joita viranomainen tai palveluntarjoaja ei rahoita, kehitä tai valvo. Tämä tarkoittaa 
esimerkiksi verkkosivuille upotettuja sosiaalisen median palveluiden syötteitä.
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Saavutettavuuden valvonta ja lainsäädännön tuki

• Oikeus antaa saavutettavuuspalautetta ja tehdä saavutettavuusselvityspyyntö tai -kantelu astuu 

porrastetusti voimaan 23.9.2019 alkaen.

• Saavutettavuuspalautetta voi antaa palveluntarjoajalle havaitsemistaan 

saavutettavuusvaatimusten rikkomuksista. Saavutettavuusselvityspyyntö ja -kantelu on 

mahdollista tehdä valvontaviranomaiselle, jos on tyytymätön saamaansa vastaukseen tai 

vastaamisen aikatauluun.

• Suomessa saavutettavuuden valvonnasta vastaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Valvontavastuu 

siirtyy valtion lupa- ja valvontavirasto Luovalle sen aloittaessa toimintansa vuoden 2020 alussa.
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Saavutettavuusseloste
Palveluntarjoajan on ylläpidettävä saavutettavuusselostetta, jonka on sisällettävä ainakin: 

1) Selvitys siitä, mitkä palveluntarjoajan digitaalisen palvelun sisällön osat eivät täytä 

saavutettavuusvaatimuksia ja perustelut saavutettavuusvaatimuksista poikkeamiselle.

2) Ohjeet siitä, miten palvelun käyttäjä voi saada digitaalisen palvelun sisältämät tiedot tai palvelun 

vaihtoehtoisella tavalla, jos palvelu tai sen osa ei ole käyttäjälle saavutettavassa muodossa.

3) Palveluntarjoajan sähköinen yhteystieto, johon palvelun käyttäjä voi lähettää 

saavutettavuuspalautteet.

4) Linkki valvontaviranomaisen verkkosivustolle, jossa palvelun käyttäjä voi tehdä 

saavutettavuuskantelun tai -selvityspyynnön.



 

 

 

 

Saavutettavuusseloste



Näin saavutettavuusnorsu siivutetaan
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LUJATEKOINENYMMÄRRETTÄVÄHALLITTAVAHAVAITTAVA

WCAG:n perusperiaatteet

http://www.w3.org/WAI/intro/wcag

http://www.w3.org/Translations/WCAG20-fi/

http://www.w3.org/WAI/intro/wcag
http://www.w3.org/Translations/WCAG20-fi/
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WCAG 2.0 pähkinänkuoressa

1 Havaittava
1.1 Tarjoa tekstivastineet kaikelle ei-tekstuaaliselle sisällölle siten, että sisältö voidaan muuttaa muihin 
tarvittaviin muotoihin, kuten isokokoiseksi tekstiksi, pistekirjoitukseksi, puheeksi, symboleiksi tai 
yksinkertaisemmaksi kieleksi. 
1.2 Tarjoa vastine aikasidonnaiselle medialle. 
1.3 Tuota sisältöä, joka voidaan esittää eri tavoin (esimerkiksi yksinkertaisemman asettelun avulla) 
informaatiota tai rakennetta menettämättä. 
1.4 Helpota käyttäjiä näkemään ja kuulemaan sisältö lisäämällä taustasta erottuva etuala. 

2 Hallittava
2.1 Toteuta kaikki toiminnallisuus siten, että se on käytettävissä näppäimistöltä. 
2.2 Anna käyttäjille tarpeeksi aikaa lukea ja käyttää sisältöä. 
2.3 Älä suunnittele sisältöä tavalla, jonka tiedetään aiheuttavan sairauskohtauksia. 
2.4 Tarjoa käyttäjille tapoja navigoida, etsiä sisältöä ja määrittää sijaintinsa. 

3 Ymmärrettävä 
3.1 Tee tekstisisällöstä luettavaa ja ymmärrettävää. 
3.2 Tee verkkosivuista sellaisia, että niiden ilmiasu ja toiminta ovat ennakoitavissa. 
3.3 Auta käyttäjiä välttämään ja korjaamaan virheitä. 

4 Lujatekoinen 
4.1 Maksimoi yhteensopivuus nykyisten ja tulevien asiakasohjelmien kanssa, mukaan lukien avustavat 
teknologiat. 

https://www.w3.org/Translations/WCAG20-fi/#perceivable
https://www.w3.org/Translations/WCAG20-fi/#text-equiv
https://www.w3.org/Translations/WCAG20-fi/#media-equiv
https://www.w3.org/Translations/WCAG20-fi/#content-structure-separation
https://www.w3.org/Translations/WCAG20-fi/#visual-audio-contrast
https://www.w3.org/Translations/WCAG20-fi/#operable
https://www.w3.org/Translations/WCAG20-fi/#keyboard-operation
https://www.w3.org/Translations/WCAG20-fi/#time-limits
https://www.w3.org/Translations/WCAG20-fi/#seizure
https://www.w3.org/Translations/WCAG20-fi/#navigation-mechanisms
https://www.w3.org/Translations/WCAG20-fi/#understandable
https://www.w3.org/Translations/WCAG20-fi/#meaning
https://www.w3.org/Translations/WCAG20-fi/#consistent-behavior
https://www.w3.org/Translations/WCAG20-fi/#minimize-error
https://www.w3.org/Translations/WCAG20-fi/#robust
https://www.w3.org/Translations/WCAG20-fi/#ensure-compat
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Sisällön saavutettavuus

Tekninen saavutettavuus

Rakenteen saavutettavuus

Visuaalisen ilmeen saavutettavuus

Saavutettavuuden osa-alueet
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Sisällön-
tuottaja


Ohjelmisto-

kehittäjä



Käyttö-
kokemus-

suunnittelija


Graafinen 

suunnittelija

Kehitysprosessin vastuualueet
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Kolmen viikon sprintti
1. Tarkista otsikot: H1, H2, H3 jne

• Vain yksi H1: tärkein asia (tämä auttaa hakukoneoptimoinnissa myös).

• Tasot etenevät loogisesti, ei sen perusteella, mikä näyttää kivalta.

2. Tarkista linkit: ”Lue lisää, lue lisää, lue lisää” vai oikeasti kuvaavat nimet

• Samalla varmista, että alleviivaus tekstissä ilmoittaa vain linkistä.

• Painike voi näyttää kivalta linkin ilmaisimelta. Ruudunlukija ilmoittaa sen kuitenkin painikkeeksi, ei linkiksi.

3. Tarkista kuvat

• Onko vaihtoehtoinen teksti? Kertooko se kuvan sisällön?

• Jos kuva on koristeellinen, onko vaihtoehtoinen teksti merkitty tyhjäksi / kuva koristeelliseksi?

• Huom! Ruudunlukija kertoo ensimmäiseksi, että kyseessä on kuva. Älä siis aloita alt-tekstiä sanalla kuva.
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Mieti ainakin näitä
Tehtävä Milloin

Onko verkkopalvelujen saavutettavuus arvioitu?

Saavutettavuusarvioinnin palaute ja toimenpiteet korjaamiseksi: pilko ja projektoi!

Tarvitsevatko kehittäjät ja/tai sisällöntuottajat asiantuntijatukea?

Verkkosivut korjattu arvioinnin perusteella - tarkistusarviointi

Saavutettavuusseloste verkkosivuille!

Koko henkilöstö mukaan - Saavutettavuus ja asiakirjat
• Kouluta! Word, pdf, excel, powerpoint

Uusi verkkopalvelu tarvitaan. Edessä hankinta? Tarvetta ulkopuoliselle tuelle?

Uusi verkkopalvelu tarvitaan. Asiantuntija mukaan projektiin kehittäjien tueksi?



https://youtu.be/AUuHjHSo9BM


Tarvitsetteko apua?

Erja Lohikoski

p. 050 4725 344

erja.lohikoski@avaava.fi

Palveluksessanne myös Etelä-Suomen aluehallintovirasto!

https://www.avi.fi/web/avi/saavutettavuus

Facebookissa ryhmä Verkkopalvelujen saavutettavuus

https://www.avi.fi/web/avi/saavutettavuus
https://www.facebook.com/groups/saavutettavuus/?multi_permalinks=2019793658147751&notif_id=1553153374018142&notif_t=group_activity

