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Saavutettavuus - digi kuuluu kaikille

Saavutettavuuden huomioiminen on osa laajempaa

kansainvälistä suuntausta, jonka tarkoituksena on

tehdä digitaalisesta yhteiskunnasta aidosti

yhdenvertainen ja monenlaiset käyttäjät huomioiva.

Saavutettavuudella tavoitellaan siis sitä, että

mahdollisimman moni voisi käyttää digipalveluja

mahdollisimman helposti.
 

Saavutettavuus on verkkomaailman esteettömyyttä.

 



Mikä saavutettavuusdirektiivi?

EU:n saavutettavuusdirektiivi ja sitä seuraava kansallinen

lainsäädäntö edellyttävät viranomaisia tekemään

digitaaliset palvelut saavutettaviksi.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) eli

digipalvelulaki tuli voimaan 1.4.2019. 

Digipalvelulain tarkoitus on edistää kaikkien mahdollisuutta

käyttää digitaalisia palveluja yhdenvertaisesti.

Suomeksi WCAG-ohjeistus tai

verkkosisällön saavutettavuusohjeet.

Web Content Accessibility Guidelines

Mitä digipalvelulaki sisältää?

Digipalvelulaki sisältää säännökset

saavutettavuudesta.

Digipalvelulaki vaatii minimissään

verkkosisällön saavutettavuusohjeiden

(WCAG) 2.1 A- ja AA-tason

noudattamista.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo

digipalvelulain saavutettavuusvaatimuksia ja niiden

toteutumista.



Mitä digipalvelulla tarkoitetaan?

Vaatimukset koskevat kaikkea verkossa olevaa sisältöä niin

videoita, liitetiedostoja, blogitekstejä kuin

verkkolomakkeitakin.

Digitaalisella palvelulla tarkoitetaan verkkosivustoa tai

mobiilisovellusta. 

Digipalvelulaki velvoittaa tekemään kaikista verkkosisällöistä ja

mobiilisovelluksista saavutettavia. 



Digipalvelulain vaatimukset

Digitaalisen palvelun pitää noudattaa  kansainvälisiä verkkosisällön

saavutettavuusohjeiden A- ja AA-tason kriteereitä.

Digitaalisesta palvelusta täytyy löytyä saavutettavuusseloste, jossa

kerrotaan kuinka saavutettava kyseinen palvelu on.

Asiakkaalla pitää olla mahdollisuus antaa  palautetta

saavutettavuudesta.

Lyhyesti sanottuna digipalvelulaki asettaa  toimijoille kolme  (3)

vaatimusta:

1.

2.

3.



Keitä saavutettavuusvaatimukset
koskevat?

eOppivan koulutusmateriaalista löydät kysymyssarjan, jonka avulla

voit selvittää koskevatko saavutettavuusvaatimukset omaa järjestöäsi. 

Digipalvelulaki koskee julkista sektoria (esim. ministeriöt, virastot, yliopistot, ja 2.asteen

oppilaitokset) 

Laki velvoittaa myös yrityksiä, jotka hoitavat lakisääteisiä tehtäviä.

Lisäksi laki koskee kolmannen sektorin organisaatioita, jotka saavat yli puolet rahoituksestaan

julkisista lähteistä tai suoraa tukea digipalvelun tuottamiseen.

Selkeää vastausta siihen, koskevatko saavutettavuusvaatimukset esimerkiksi omaa organisaatiotasi

ei ole välttämättä olemassa vaan asia vaatii välillä tapauskohtaista tulkintaa.

MUTTA......

https://www.eoppiva.fi/kurssit/saavutettavuus-ja-digipalvelulain-vaatimukset/#/lessons/VCj51ilEiOuyg97mmuOJibTt234LagS-


....saavutettavuuden huomioiminen on
hyvää suunnittelua, joka hyödyttää meitä

kaikkia!

Saavutettava palvelu nousee korkeammalle hakukonetuloksissa.

Saavutettava palvelu saa isomman yleisön; kun palvelu on

saavutettava, sitä myös käytetään enemmän.

Saavutettava palvelu parantaa myös alueellista yhdenvertaisuutta

fyysisten asiointipaikkojen vähentyessä.

Kun digipalvelu toimii virheettömästi, aikaa vievät yhteydenotot

vähenevät.

Saavutettava toteutus tarjoaa erilaisia käyttötapoja kaikille

käyttäjille; esimerkiksi tekstitettyä videota voi katsoa linja-autossa

häiritsemättä muita.

Saavutettavuuden hyödyt



Suunnittele kaikille - periaate tarkoittaa, että palvelut suunnitellaan

käyttäjälähtöisesti eli käyttäjä on suunnittelun keskiössä. 

Tällöin esteettömyys ja saavutettavuus huomioidaan jo

suunnitteluvaiheessa ja palvelut (esimerkiksi verkkosivut)

suunnitellaan niin, että mahdollisimman moni voi käyttää niitä

ilman mukautuksia tai erikoisjärjestelyjä.

Suunnittele kaikille - periaate
(Design for all)



Miten huomioida saavutettavuus?
Tiivistettynä saavutettavuus tarkoittaa sitä, että digitaaliset palvelut on suunniteltu niin hyvin,

että mahdollisimman moni pystyy käyttämään niitä helposti ja omatoimisesti.

Ymmärrettävä sisältö

Selkeä ja helppokäyttöinen käyttöliittymä

Teknisesti saavutettava toteutus

Saavutettavuus sisältää kolme osa-aluetta:

1.

2.

3.

Digipalvelulain vaatimukset koskevat pääasiassa teknistä saavutettavuutta. Tekninen

saavutettavuus ei kuitenkaan hyödytä käyttäjää, jos kieli ei ole ymmärrettävää tai sivuston

käytetttävyydessä on puutteita.

Tutustu WCAG-

ohjeistukseen klikkaamalla

tästä

https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/


Näin testaat verkkosisältöjen
saavutettavuuden



Sivuston käyttäminen
ilman hiirtä
Sisältöä pitäisi pystyä selaamaan pelkän

näppäimistön avulla. Nuolinäppäimillä

voit selata sivua ylös ja alas.

Liiku elementistä toiseen painamalla

tabulaattoria/sarkainta. 

Liiku taaksepäin painamalla pohjaan

Vaihto/Shift ja sitten tabulaattori



Ruudunlukijat
Nettisivujen ruudunlukemisen edelläkävijä on ehdottomasti Microsoft Edge -selain. 

Edge lukee nettisivun ääneen hiiren oikealla näppäimellä. Samoin yhdellä

näpäytyksellä saat käännettyä sivun toiselle kielelle. Tämä toiminto osaa lukea myös

interaktiiviset H5P diat.

Toistaiseksi esimerkiksi Google Chorme tai Mozilla Firefox

käyttäjien on turvauduttava laajennuksiin kuten Read Aloudiin.

Read Aloud osaa tunnistaa nettisivun kielen ja avaa erillisen

ikkunan tekstille jolloin myös fontin kokoa voi muuttaa.

Miinuksena on se että ohjelma lukee automaattisesti koko sivun

ja toisinaan vaikea seurata missä oltiinkaan nyt menossa.



Saavutettavuuden muistilista

Kaiken ei tarvitse olla hetkessä valmista, ota asioita haltuun pala kerrallaan!

Selvitä velvoittaako digipalvelulaki teitä huomioimaan saavutettavuusvaatimukset.

Ota saavutettavuus huomioon jo verkkopalvelun suunnitteluvaiheessa (universal

design).

Huolehdi siitä, että kaikilla sisältöjä tekevillä on ainakin riittävät tiedot

saavutettavuudesta

Kun pyydät tarjouksia verkkopalveluista, varmista että palvelun tuottajilla on osaamista

saavutettavuusvaatimuksista.

Huomioi saavutettavuusvaatimukset  graafisen ilmeen suunnittelussa ja

päivittämisessä.

Saavutettavuus ei ole kertasuooritus vaan vaatii  jatkuvia toimenpiteitä!



Lähteet ja hyödyllisiä linkkejä

Ohjeita ja vinkkejä verkkosisältöjen saavutettavuuteen (saavutettavat asiakirjat, kuva ja ääni):

https://www.saavutettavasti.fi/

AVI:n työkalu saavutettavuusselosteen laatimiseen

https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/saavutettavuusseloste/

Ohjeita saavutettaviin verkkosivuihin:

https://papunet.net/saavutettavuus/helppokayttoiset-verkkosivut

Ohjeita linkkien nimeämiseen:

https://papunet.net/saavutettavuus/nimea-linkit-ja-otsikot-ymmarrettavasti
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Verkkokurssi saavutettavuusvaatimuksista:

https://www.eoppiva.fi/koulutukset/saavutettavuus-ja-digipalvelulain-vaatimukset/

Opastusvideoita WCAG-vaatimuksista käytännössä:

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

Miten huomioida suunnittelussa erilaisia käyttäjäryhmiä:

https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/yleista-saavutettavuudesta/ohjeita-suunnittelun-tueksi/




