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Saavutettavuus ja selkokieli 
Kehitysvammaliitossa 

• Papunet edistää esteetöntä ja tasa-arvoista 
viestintää verkkopalveluiden avulla. 

 

• Papunet kouluttaa ja konsultoi esteettömistä 
verkkopalveluista sekä tekee verkkosivujen 
esteettömyysarviointeja, www.papunet.net.  

 

• Selkokeskuksen tavoite on edistää selkokielistä 
tiedotusta, tiedonvälitystä ja kulttuuria. 

 

• Selkokeskus ideoi  selkokielisiä aineistoja, 
julkaisee selkokielisiä lehtiä, toimittaa 
verkkosivustoja, toteuttaa tiedotushankkeita, 
toimii alan yhteistyö- ja tiedotuskanavana ja 
tuottaa selkokieleen liittyviä palveluja, 
www.selkokeskus.fi. 

 

• Selkoilmaisu arjen tukena -hanke, 2013 - 2015 
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Papunet-sivusto 

• Verkkosivusto eri keinoin kommunikoiville ja tietokonetta käyttäville 
ihmisille, heidän lähi-ihmisille ja alan ammattilaisille 

 

• Sivustoa kehitetään yhdessä käyttäjien, alan toimijoiden ja eri 
vammaisjärjestöjen kanssa 

 

• Vuonna 2014 sivustolla vieraili 1,73 miljoonaa kävijää 

 

• Sivuston käyttö on maksutonta 
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• Papunet on tehnyt useita työkaluja 
saavutettavuuden arvioimiseksi: 

     http://papunet.net/saavutettavuus/tiedostot/ 

 



Mitä on selkokieli? 



Selkokielen määritelmä 

Selkokieli on suomen kielen muoto, 

joka on mukautettu sisällöltään, 

sanastoltaan ja rakenteeltaan 

yleiskieltä luettavammaksi  

ja ymmärrettävämmäksi. 

Se on suunnattu ihmisille, 

joilla on vaikeuksia lukea 

ja/tai ymmärtää yleiskieltä. 
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Esimerkki 

Kuntayhtymän kotihoitokeskuksen hoitohenkilökunta tukee 

monella tavalla kotiaskareissa sekä antaa hoiva-,  

perushoito- ja sairaanhoitopalveluja sekä tukee terveyden  

ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä muuttuvissakin  

olosuhteissa. 

 
(Kunnan tiedote) 
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Esimerkki 

Kotihoitokeskuksen hoitajat  

auttavat asiakasta kotitöissä. 

He huolehtivat myös asiakkaan hoidosta 

ja sairaanhoidosta sekä muusta hoivasta. 

Lisäksi he auttavat häntä pitämään huolta 

terveydestään silloinkin, 

kun elämäntilanne muuttuu. 
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Esimerkki2 

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.  

 
Lähde: Kielikello 4/2011, Kaino Laaksonen 
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Esimerkki2 

Selkokeskuksen versio: 

 

Kun käytät koulukuljetusta,  

Kela maksaa koulumatkatuen 

suoraan koulutuksen järjestäjälle. 

Koulukuljetus maksaa sinulle itsellesi 

enintään 43 euroa kuukaudessa. 

 
Lähde: Kielikello 4/2011, Kaino Laaksonen 
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Kenelle selkokieltä? 

Selkokielestä hyötyvät ihmiset, joiden kielitaidon puutteet 

vaikeuttavat arjen tilanteista, opinnoista ja työelämästä  

selviytymistä sekä yhteiskunnan toimintaan osallistumista. 

 

Selkokielestä voivat hyötyä ihmiset, 

1. joiden kielelliset vaikeudet johtuvat synnynnäisestä ja pysyvästä 

neurobiologisesta poikkeavuudesta (taustalla esim. kehitysvamma, 

dysfasia, lukivaikeus, ADHD tmv.) 

2. joiden kielelliset taidot ovat heikentyneet (taustalla esim. 

muistisairaus tai afasia) 

3. joille suomi ei ole äidinkieli (esim. kielenoppijat, vähemmistökielten 

puhujat). 
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Selkokielen tarve 

• Tarve-arvio (Hannu Virtanen 2014) pohjautuu eri tahoilta 

kerättyihin tilasto- ja tutkimustietoihin. 

• Tarve-arvion mukaan selkokielen tarvitsijoita on Suomessa 

yli 500 000 eli noin 10 % väestöstä. 

• Tämän lisäksi selkokielestä on hyötyä tietyissä tilanteissa 

suuremmalle, noin 20–25 % osuudelle väestöstä (tällöin 

mukana ovat myös selkokielen tarvitsijat). 

• Selkokielen tarve vaihtelee eri ikäkausina: 

• lapset ja nuoret  8–12 % 

• työikäiset 6–10 % 

• yli 65-vuotiaat 15–20 %. 

 
Lähde: Virtanen, Hannu: Selkokielen tarvearvio 2014, www.papunet.net/selkokeskus/teoriaa   
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Nuorten lukutaitotutkimus 

• PISAssa lukutaito oli painepistealueena vuonna 2000 ja 

toisen kerran vuonna 2009. 

• Vuonna 2009 heikkoja lukijoita oli Suomessa 8 % 

(joukosta uupuivat erityiskoulujen oppilaat 2,3 %).  

• Heikoissa lukijoissa oli poikia selvästi tyttöjä enemmän 

sekä Suomessa että muissa OECD-maissa. 
 

Lähde: PISA 2009 - tutkimuksen pääraportti: Kestääkö osaamisen pohja?, 

Jyväskylän yliopisto 2012 

 

• Uusimmassa PISA 2012 -tutkimuksessa painopiste-

alueena oli matematiikka, mutta siinä tutkittiin myös 

lukutaitoa. Tulosten mukaan heikkojen lukijoitten määrä oli 

noussut 11 %.  
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Aikuisten lukutaitotutkimus  

• PIAAC 2012 on laajin kasainvälinen tutkimus aikuisten 
(16−65-vuotiaat) perustaidoista ja niiden käytöstä. 
Vertailussa suomalaisten aikuisten lukutaito todettiin  
erinomaiseksi. Suomea korkeampi keskiarvo oli vain 
Japanilla. 

• Alimmalle suoritustasolle 1 sijoittui suomalaisesta aikuis-
väestöstä 8 prosenttia ja sen alle 3 prosenttia. Tällä joukolla 
oli suuria vaikeuksia lukutehtävien kanssa. Lukumääräisesti 
tähän ryhmään kuuluu Suomessa noin 370 000 16–65-
vuotiasta aikuista. 

• Ikäryhmässä 60–65 alle alimman tason jäi 4 % ja alimpaan 
tasoon 18 %, ja on oletettavaa, että seuraavissa 
ikäryhmissä näiden ryhmien koko kasvaa tasaisesti.  

 

Lähde: Antero Malin, Sari Sulkunen ja Kati Laine: PIAAC 2012. Kansainvälisen 
aikuistutkimuksen ensituloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:19. 
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Miksi kannattaa selkeyttää ilmaisua? 
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Hyvä virkakieli hyödyttää meitä kaikkia. Se säästää aikaa ja 

vaivaa sekä viranomaisilta että kansalaisilta. Jos ohje 

vaikkapa tuen hakemisesta on tarpeeksi ymmärrettävä, ei 

hakijan tarvitse kysellä selvennystä ja lisätietoja.  
Kotimaisten kielten keskus / Virkakielikampanja 

 

Virkakielityöryhmä arvioi, että jos toimivat tekstit säästävät 

kaikilta valtionhallinnon työntekijöiltä 10 minuuttia luku- tai 

kirjoitusaikaa päivässä, kertyy siitä jo 70 miljoonan euron 

arvosta työaikaa käytettäväksi johonkin toiseen tehtävään. 

 
Virkakielen toimintaohjelma / Virkakielityöryhmä 

  
 

 



Ohjeita selkokirjoittajalle 

Hyvässä selkotekstissä muuttuu  

moni muukin asia kuin vain  

sanat ja tekstin pituus. 

 

Selkokielen periaatteet koskevat  

• tekstin kokonaisrakennetta 

• tekstin havainnollisuutta 

• sanaston valintaa 

• valittuja kielen rakenteita 

• lauseiden ja virkkeiden pituutta ja 

rakennetta. 
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Selkokielen periaatteita tiivistetysti 

• Sanasto 

• Käytä yleistä, tuttua sanastoa.  

• Vältä pitkiä sanoja ja selitä vaikeat ilmaisut. 

• Yksinkertaiset rakenteet 

• Korvaa vaikeat sijamuodot tai verbirakenteet helpommilla.  

• Vältä passiivia, käytä persoonaan viittaavia sanoja. 

• Lyhyet lauseet 

• yksi tärkeä asia lauseessa  

• suora sanajärjestys  

• tärkein asia päälauseeseen, tarkennukset sivulauseeseen 
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Selkokielen periaatteita tiivistetysti 

• Mieti, mitä haluat sanoa ja kenelle.  

• Rajaa aihe.  

• Tarkista tekstin johdonmukaisuus. 

• Teksti kokonaisuutena 

• Sido lauseet toisiinsa eri sidoskeinoja käyttäen.  

• Tarkista, että tekstin rakenne on looginen.  

• Kiinnitä asia aikaan ja paikkaan, ole konkreettinen ja anna 

esimerkkejä.  

• Vältä viittauksia toisiin kohtiin tekstissä.  

• Käytä myönteistä kieltä.  Käytä aikuisten kieltä, kun kirjoitat 

aikuisille. 

• Tarkista teksti.  

• Hanki palautetta kohderyhmiltä! 
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Ohjeita selkojulkaisun taittoon 

Hyvä selkokielinen julkaisu on helppolukuinen ja helppo 

hahmottaa myös visuaalisesti.  

 

Selkojulkaisun taiton periaatteet koskevat muun muassa 
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• tekstin rivitystä ja 

palstoitusta 

• kirjaimen kokoa ja 

tyyppiä 

• tekstielementtien välistä 

hierarkiaa. 



Selkojulkaisuiden ulkoasu 

• Teksti on ladottu oikealta liehuksi. 

• Tavujakoja ei juuri käytetä. 

• Tekstin rivitykseen kiinnitetään erityistä huomiota. 

• Peruskirjain on tavallista suurempi, yleensä 11–16 

pistettä. 

• Kirjaimet ovat yleistä kirjaintyyppiä, leipätekstissä usein 

päätteellinen kirjain. 

• Rivien välit ovat ilmavia.  

• Palstan leveys määräytyy kirjaimen koon mukaan. 

• Taitossa eri elementtien välinen hierarkia on oikea.  
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Ohjeita selkojulkaisun kuvitukseen 

Onnistunut kuvitus tukee 

selkotekstin ymmärtämistä, 

huonosti valittu kuva voi 

johtaa lukijaa harhaan. 

 

 

Selkokuvituksen periaatteet 

koskevat  muun muassa 

kuvan 

• yhteensopivuutta tekstin 

kanssa 

• laatua 

• rajausta ja kuvakulmaa. 
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Selkojulkaisun tunnistaa selkologosta 
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• Selkojulkaisun tunnistaa 

nuolitunnuksesta. 

• Tunnus toimii laadun takeena. 

• Tunnuksen selkokirjoille myöntää 

Selkokeskuksen selkokirjatyöryhmä. 

• Selkokeskus myöntää tunnuksen muille 

selkojulkaisuille 

– esitteille  

– lehdille 

– internetsivustoille (yhteistyössä Papunet-

verkkopalvelun kanssa). 



Selkoilmaisun uudet muodot 

 

 

 
 



Viestintäympäristö muuttuu 

• Internetin kehityksen alkuvaiheessa kuvien ja 

videoitten käyttö oli hankalaa. Nyt yhteydet ovat 

nopeutuneet ja päätelaitteiden teho on kasvanut.  

• Myös uudenlaisten palvelujen esim. Youtuben tulo 

markkinoille on muuttanut tilannetta nopeasti.   

• Nyt kuvat ja videot ovat olennainen osa nettimaailmaa 

ja käyttötavat ovat muuttuneet, monelle netin käyttö on 

nopeaa surffailua.  

• Taulutietokoneiden käyttö on erityisryhmille helppoa ja 

käyttöönotto nopeaa ja vaivatonta. 

• ”Kerronta on kuvittunutta” 

• Etenkin nuorilla 

• Mihin ollaan menossa vai ollaanko mihinkään? 
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Myös selkoilmaisu muuttuu 
väistämättä 

• Selkojulkaisut tulevat entistä useammin vain nettiin ja 

niissä on valokuva tai liikkuva kuva lähes aina mukana. 

• Interaktiiviset pelit, testit ym. yleistyvät myös. 

• Netin selkosivustojen on pystyttävä kilpailemaan netin 

muun sisällön kanssa (varsinkin silloin, kun selkokielen 

tarvitsija tekee päätöksen itse). Tylsät tekstimassat 

eivät tavoita käyttäjiä – onko niitä järkevää edes 

tehdä? 
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Selkovideot 

Käsikirjoittamiseen, kuvaamiseen ja editointiin annetaan 

paljon yleisiä ohjeita. Valtaosin nämä ohjeet soveltuvat 

myös selkovideoitten tekemiseen. 

Esimerkiksi: 

• Kuvakerronnan tulee tukea tarinan etenemistä. 

• Katsojan huomio kiinnittyy usein kuvassa tapahtuvaan 

liikkeeseen tai esimerkiksi henkilön silmiin tai suuhun. 

• Huomiopisteen vaihteleminen kuvan puolelta toiselle 

vaikeuttaa seuraamista jne. jne. 

Perinteiset kuvakerronnan säännöt ja tyylilajit soveltuvat 

siis myös selkovideoihin. Selkovideoissa sisällön tulee 

kuitenkin olla tavanomaista pelkistetympää, ja toiminnan, 

kameran liikkeiden ja kuvakerronnan tulee tapahtua 

rauhallisella rytmillä. 
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Piirrosvideot 

• Piirrosvideoissa usein käytetty piirtäjän käsi kannattaa 

ottaa pääsääntöisesti pois 

• Ilmaisua voi rauhoittaa niin, että piirrokset ilmestyvät 

kuvaan osin jo valmiina.  

• Lisäksi on varottava sitä, että hauskaksi tarkoitettu 

yksityiskohta ei vaikeutta ymmärtämistä. 
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https://www.youtube.com/watch?v=6UZ1AFQN83A  

https://www.youtube.com/watch?v=6UZ1AFQN83A
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Selkokieliset verkkokirjat (kuvasarjat) 

• Kuvapankkien kehittyessä tekeminen yhä helpompaa 

ja halvempaa. On myös olemassa täysin ilmaisia 

kuvapankkeja, esim. Papunetin kuvapankissa on           

yli 27 000 kuvaa (valokuvia, piirroksia, piktogrammeja). 

• Papunetin verkkokirjatyökalu Papuri on yksi työkalu, 

http://papuri.papunet.net.  

• Mukana voi olla myös animaatioita tai videoita. 

• Verkkokirjoja voi kutsua myös kuvasarjoiksi. 

• Esimerkki verkkokirjasta: 
http://papuri.papunet.net/lue/599/40f4f78dd37f07dbb4e2f34455c3f806  
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http://papuri.papunet.net/
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Ohjeet verkossa 

• Ohjeet koskevat videoita, animaatioita, kuvasarjoja 

sekä selko-e-kirjoja. Ohjeet ovat osoitteessa 

www.papunet.net/selkoilmaisu  

• Opas Selkeää ja saavutettavaa viestintää ilmestyi 

2015, tulee nettiin PDF-muodossa syksyllä 2016. 

• Selkeää ja saavutettavaa viestintää -koulutus 

tilattavissa Kehitysvammaliitosta. 

• Ohjeita ei tehty peleille 
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http://www.papunet.net/selkoilmaisu


Selkokieli verkkopalveluissa 

 

 

 
 



Selkokielen käyttö verkkopalveluissa 

Selkokielen säännöt on alun perin tehty painetulle 

medialle, mutta ne toimivat pienin muutoksin myös 

verkossa. 

• Selkokieli, sisällön typografia ja selkokuvitus. 

”Internetissä dokumenteilla ei ole tarkkaan määrättyä 

ulkonäköä vaan dokumenttiin  määritellään ainoastaan 

rakenne eli merkkaus ”mark-up” . 

• Vrt. <b> ja mitä <strong>. 

• Päätelaitteiden erilaisuus 

Ympäristö on ei-lineaarinen, ei-jaksollinen, tai se ei 

välttämättä etene suoraan tietyn kaavan mukaan. 

• Navigaatio-rakenne on (yleensä) näkyvissä. 

• Ympäristö saattaa muuttua, rakenteita voi ilmaantua tai kadota. 
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Selkokielen käyttö verkkopalveluissa 

 

• Verkkopalvelu on ympäristönä täysin erilainen 

painettuun mediaan verrattuna! 

• Verkkopalvelun sisällön selkokielistäminen ei 

välttämättä tee palvelusta  saavutettavaa 

selkokielen käyttäjälle! 
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Verkkokirjoittaminen 

Tekstidokumentti  –  www-sisältö -> erot 

• tarkoitettu luettavaksi paperilta  –  tarkoitettu luettavaksi ruudulta 

• laadittu luettavaksi alusta loppuun  –  rakennettu epälineaariseksi 

• visuaalisuus vähäistä  –  kuvitusta ja multimediaa 

• itsenäinen kokonaisuus  –  liittyy linkkien avulla laajaan sisältöön 

• ei vuorovaikutteisuutta  –  usein mukana vuorovaikutteisuutta 

• ilmaisu usein laveaa  –  vaatii asian ja ilmaisun kiteyttämistä 

• jäsentely usein heikkoa  –  rakenteen suunnittelu on tärkeää 

 

 
http://oppimateriaalit.jamk.fi/verkkokirjoittaminen/yleista-verkkokirjoittamisesta/mita-

verkkokirjoittaminen-on/  
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Saavutettavuus/esteettömyys ja 
käytettävyys 



Saavutettavuus / esteettömyys  

Hyvä saavutettavuus kertoo erilaisten yleisöjen tarpeiden 

huomioimisesta ja tuotteen tai palvelun helposta 

lähestyttävyydestä, ja tarjoaa mahdollisuuden 

osallistumiseen ja elämyksiin yksilöiden erilaisista 

ominaisuuksista riippumatta. 

 

Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä. 

Saavutettavuus merkitsee kohteen helppoa 

lähestyttävyyttä kaikille ihmisille. 
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Miksi saavutettavuus on tärkeää 
ottaa huomioon verkkopalveluita 
suunniteltaessa 

• Tietysti: ” The power of the Web is in its universality. Access by 

everyone regardless of disability is an essential aspect” 
       Tim Berners-Lee 

 

• Saavutettavuudesta suoraan ja epäsuorasti hyötyviä käyttäjiä on paljon 
 

• Em. käyttäjäryhmien lisäksi usein kaikki käyttäjät hyötyvät 

– Esimerkki: helppo ymmärrettävyys, linkitykset, yhteensopivuus… 

– Myös palveluiden ylläpitäjät 
 

• Tulevaisuudessa tiukempi lainsäädäntö pakottaa (ainakin) julkiset 

palvelut panostamaan verkkopalveluiden saavutettavuuteen 
 

• Verkkopalveluiden merkitys kasvaa koko ajan julkishallinnon ja muun 

yhteiskunnan toimintojen ja palveluiden siirtyessä verkkoon 
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Entä käytettävyys? 

Käytettävyys: 
Tuotteen ominaisuus, joka mittaa, kuinka 

hyvin käyttäjä pystyy hyödyntämään 

tuotetta. 

 

 
Käytettävyys vs. saavutettavuus: 

Päämäärä sama (hyvä käyttökokemus), 

näkökulma eri. 

• Käytön helppous 

• Yksinkertaisuus 

• Opittavuus 

• Miellyttävyys 

• Luotettavuus 

• Tehokkuus 

• Nopeus  

Käytettävyyttä ei kannata unohtaa,  koska käytettävyys on usein 
saavutettavuutta! 
 

• Osa käyttäjistä pystyy ylittämään huonon käytettävyyden aiheuttamat 
esteet, osa ei. 
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Käyttäjät olennaisia! 

 

• Tuotteen käytettävyys ja saavutettavuus riippuu käyttäjistä 
 

• Esimerkiksi: jos ei tunne käyttäjiä on hankala toteuttaa 

onnistunutta verkkopalvelun uusimisprojektia 
 

• ”Teknistä” saavutettavuutta ei toki määritetä käyttäjien mukaan 
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”Tekninen” saavutettavuus ei aina takaa 
hyvää käytettävyyttä kaikille käyttäjäryhmille 

“Obviously, technical accessibility is a pre-condition for usability: if users 

cannot get at the content of the web pages, they also cannot use the 

website. Technical accessibility is necessary, but not sufficient for 

usability of a design.  
 

Even if a site is theoretically accessible because it follows the technical 

accessibility standards to the letter, it can still be very hard to use for 

people with disabilities.” 

Nielsen Norman Group 2001 
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Saavutettavuus ja tietoyhteiskunta 

 

 

 
 



Ohjeistuksia esteettömyyteen ja 
käytettävyyteen 

 

• Yhdenvertaisuuslaki 
– [ http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040021 ] 

• Valtiovarainministeriö: Verkkopalvelujen laatukriteeristö  
– [ http://www.suomi.fi/suomifi/tyohuone/laatua_verkkoon/laatukriteeristo/ ]  

• Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen, JHS 190 
– [ http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/190/full ] 

• Kuntien verkkoviestintäohje 
– [http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/viestinta/verkkoviestinta/verkkoviestintaohje/Sivut/defaul

t.aspx  ] 

• WAI-ohjeistus – WCAG2 

– [ http://www.w3.org/Translations/WCAG20-fi/  ] 

• Papunet-verkkopalveluyksikön ohjeet verkkopalvelun suunnittelemisesta selkokielen 

käyttäjille  

– [ http://http://papunet.net/saavutettavuus/tiedostot/ ]  
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Web Content Accessibility Guideline 2.0 
(WCAG 2.0)    

• Julkaisija W3C eli World Wide Web Consortium  

• Vuodelta 2008 

• De facto saavutettavuuden standardi 

• Sisältää omat ongelmansa -> standardissa ei sinänsä vikaa 

 

• Ohje 2.1 Käytettävissä näppäimistöltä: Toteuta kaikki 

toiminnallisuus siten, että se on käytettävissä näppäimistöltä. 

– ”2.1.1 Näppäimistö: Kaikki sisällön toiminnallisuus on hallittavissa 

näppäimistörajapinnan välityksellä ilman vaatimusta yksittäisten 

näppäinpainallusten erityisestä ajoittamisesta, paitsi kun alla oleva 

toiminnallisuus vaatii syötettä, joka riippuu käyttäjän liikkeiden polusta eikä 

vain päätepisteistä.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ http://www.w3.org/Translations/WCAG20-fi/ ] 
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Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi julkisen sektorin 
elinten verkkosivustojen saavutettavuudesta, COM (2012) 721 

• Verkkosisällön saavutettavuus julkisen sektorin elimille erittäin tärkeää: 

– laajemman yleisön saavuttamiseksi 

– viranomaisvelvoitteiden täyttämisen kannalta. 
 

• Yhdenmukaistetaan tiettyjen julkisten verkkosivustojen 

saavutettavuusvaatimukset 
– Tällä hetkellä ei yhteisiä käytäntöjä, lakien ja toimenpiteiden välillä merkittäviä eroja 

 

Tilanne syksy / 2014 

• EP has regretted the delay affecting the legislative proposal to make public-sector 

websites fully accessible by 2015 and calls for implementation of the Web 

Accessibility Initiative (WAI), including Web Content Accessibility Guidelines 

(WCAG) for eGovernment portals. 

• Legislative proposal (2012/0340 COD) on ‘Accessibility of public sector bodies' 

websites’ has been adopted by the EP on 26 February 2014 and it is now 

awaiting Council’s decision.  
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YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja 
sopimuksen valinnainen pöytäkirja 

• 9. artikla Esteettömyys 

– g) edistetään uusien tieto- ja viestintäteknologioiden ja -järjestelmien, myös 

Internetin, saavutettavuutta vammaisille henkilöille; 

• 21. artikla Sanan- ja mielipiteenvapaus ja tiedonsaanti 

– c) kehottamalla yksityisiä tahoja, jotka myös Internetin välityksellä tarjoavat 

palveluja suurelle yleisölle, antamaan tietoa ja palveluja vammaisille 

henkilöille esteettömässä ja käyttökelpoisessa muodossa; 

– d) kannustamalla viestimiä, Internetin välityksellä tietoa antavat tahot mukaan 

lukien, tekemään palvelunsa vammaisille henkilöille saavutettaviksi; 
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Saavutettavuus käytännössä 

 

 

 
 



Millaisia tapoja käyttää verkkoa on? 

1. Ei mahdollista käyttää lainkaan visuaalista informaatiota tai näytön 

koko on poikkeava 

- Ruudunlukuohjelmat, pistekirjoituslaitteet, tekstipäätteet 

- Visuaalista informaatiota on käytettävissä, mutta ei ”oletustilassa”, kännykät, isot ja 

pienet näytöt, ruudunsuurennusohjelmat 

2. Erilaiset ohjaustavat 

-     Erilaiset hiiriratkaisut, painikkeet, virtuaalinäppäimistöt  

3. Muut fyysiset toimintarajoitteet  

– Huonokuuloisuus tai kuurous, epilepsia, 

värisokeus 

4. Selkokielen käyttäjäryhmät tai 

     ”Cognitive accessibility”  

– Oppimisen ja ymmärtämisen ongelmat 

– Ongelmat lukemisessa ja kirjoittamisessa 

– Muut selkokielen käyttäjäryhmät 
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1. Ei mahdollista käyttää visuaalista 
informaatiota: ongelmalliset tilanteet 

 [ http://www.webaim.org/projects/screenreadersurvey4/ ] 
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Erilaiset ohjaustavat: Erilaisia 
osoitinlaitteita ja erikoisnäppäimistöjä 
        
           

[ http://papunet.net/tietoa/tietokoneen-ohjainvaihtoehdot ] 
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Erilaiset ohjaustavat: painikkeita 
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Erilaiset ohjaustavat: internet 
painikkeilla 
 

• On olemassa joukko ihmisiä, jotka eivät voi käyttää 

näppäimistöä tai hiirtä tietokoneen käytössä. Tällöin vaihtoehto 

voi olla painikkeiden käyttäminen. Painikkeita on monenlaisia, 

mutta olennaisin seikka on, että niiden avuilla useimmiten 

korvataan näppäimistö ja/tai hiiri. 
 

• http://www.youtube.com/watch?v=6xLkPuGvSQc  
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Muut fyysiset toimintarajoitteet 
 

• Kuulovammaiset: 

– Vaihtoehto auditiiviselle sisällölle esimerkiksi tekstimuodossa 

– Hankala on esimerkiksi ohjevideo, jossa ei ole tekstitystä ja olennainen 

tieto annetaan puhuen 

 

• Epilepsia 

– Sisällön välkkymisnopeus ei saa olla tiheämpi kuin 3 kertaa sekunnissa 

 

• Värisokeus 

– ”Helpointa” huolehtia riittävästä kontrastisuhteesta 

– Tähän on olemassa monia todella hyviä apuohjelmia 

• http://webaim.org/resources/contrastchecker/ 

• Selaimen lisäosat: esim. Firefox Color Picker 
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Selkokielen käyttäjäryhmät 

Miksi juuri selkokielen käyttäjäryhmät? 
 

1. Selkokielen periaatteet kannattaa ottaa huomioon vaikka selkokieliselle 

verkkopalvelulle ei olisikaan tarvetta (tai ainakin tietää ne)  

– Monet selkokielisen verkkopalvelun toteuttamisen periaatteet parantavat sivuston 

toimivuutta kaikilla käyttäjäryhmillä (usability is accessibility) 

– Selkokieli toimii verkossa hyvin, koska sen periaatteet (ainakin graafiset) ovat 

monilta kohdin yhteneväiset verkkokirjoittamisen periaatteiden kanssa 

 

2. Selkokieli niputtaa yhteen monta käyttäjäryhmää, joiden haasteet 

verkkopalvelujen käytössä ovat samankaltaiset (”useful top-category”) 

– Ja nämä haasteet ovat ongelmallisia saavutettavuuden arvioimisen kanssa -> 

esimerkiksi: sivuston rakenteen vaikeaselkoisuus on hankalampi määrittää kuin 

puuttuva alt-teksti (usability versus checklist accessibility) 

 

Toki selkokielen eri käyttäjäryhmien tarpeet eivät aina ole samanlaisia! 
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Selkokielinen verkkopalvelu – 
mitä kannattaa ottaa huomioon 
 

1. Graafinen ja looginen rakenne 

2. Sisäinen navigaatio 

3. Sisällön ulkoasu ja typografia 

4. Linkkien esittäminen  

5. Haku-toiminto  

6. Selkokielisellä sivustolla esitettävät kuvat, videot ja 

ladattavat tiedostot 

7. Lomakkeet 

8. Virhetilanteet 
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Selkokielisen verkkopalvelun 
graafinen ja looginen rakenne 

• Onko informaation määrä sivua kohti riittävän pieni? 

• Onko sivupohja rakenteet ja toiminnot toteutettu niin, että ne 

noudattavat yleistä toimintatapaa? 

• Onko sivupohjan rakenteessa tuotu esille eli korostettu oikeita 

asioita? 

• Ovatko sivupohjan perusosat (sisältö, navigaatio, muut sisäiset 

linkit) erotettavissa ja eroavatko ne riittävästi toisistaan? 

• Onko sivun oleellisin sisältö tai muut toiminnot sivun yläosassa, 

jotta pystysuuntaista vierittämistä voidaan mahdollisuuksien 

mukaan välttää? 
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uusisuomi.fi 
20.12.2015 

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/52055-
sisaministerio-sai-selville-internetissa-idiootteja   

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/52055-sisaministerio-sai-selville-internetissa-idiootteja
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/52055-sisaministerio-sai-selville-internetissa-idiootteja
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/52055-sisaministerio-sai-selville-internetissa-idiootteja
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/52055-sisaministerio-sai-selville-internetissa-idiootteja
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/52055-sisaministerio-sai-selville-internetissa-idiootteja
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/52055-sisaministerio-sai-selville-internetissa-idiootteja
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/52055-sisaministerio-sai-selville-internetissa-idiootteja
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/52055-sisaministerio-sai-selville-internetissa-idiootteja
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/52055-sisaministerio-sai-selville-internetissa-idiootteja
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/52055-sisaministerio-sai-selville-internetissa-idiootteja
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/52055-sisaministerio-sai-selville-internetissa-idiootteja
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/52055-sisaministerio-sai-selville-internetissa-idiootteja


mtv3.fi 
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Flat Design: wistia.com 
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moustlyserious.io 
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satshp.fi 
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Selkokielisen verkkopalvelun sisäinen 
navigaatio 
 

• Onko navigaatiorakenne selkokielen käyttäjän hallittavissa eli erillisiä 

navigaatiorakenteita ei ole liikaa? 

• Onko navigaatio ymmärrettävissä navigaatioksi? 

• Onko navigaatiotasoja navigaatiorakenteen kokoon nähden järkevä 

määrä (navigaatio ei ole liian syvä)? 

• Näkeekö käyttäjä nykyisen paikkansa sivustossa riittävän selvästi? 

• Vastaavatko navigaatiolinkkitekstit kohdesivujen sisällön pääotsikoita? 
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Näkymä muuttuu myös päätelaitteen 
mukaan 

20.12.2015 

Nykyisin myös sivuston ulkoasu muuntuu 

päätelaitteen tai sen näyttöalueen koon 

mukaan -> ei välttämättä paras mahdollinen 

ratkaisu kaikille käyttäjille 



Navigaatioratkaisut 
20.12.2015 

• Navigaatioratkaisut usein nykyisin erilaisia pudotusvalikoita 

• Usein ihan hyvä käyttäjän kannalta, että eivät ole aina näkyvissä 



stockmann.fi 
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cisco.com 
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Selkokielisen verkkopalvelun sisällön 
ulkoasu ja typografia 

• Onko oletusfonttikoko riittävän suuri ja riviväliä riittävästi? 

• Onko sisältöpalstan rivinleveys riittävän kapea? 

• Onko eri elementtien välinen hierarkia oikea eli esimerkiksi 

pääotsikko, väliotsikko, ingressi ja leipäteksti erottuvat riittävästi 

toisistaan? 

• Onko sisältö jaoteltu lyhyisiin, sitä jaotteleviin kappaleisiin? 

• Onko otsakkeita käytetty riittävästi jaottelemaan tekstiä? 

• Onko teksti ladottu oikealta liehuksi? 
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helsinginseutu.fi 
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Linkkien esittäminen selkokielisellä 
sivustolla 

• Onko linkit merkitty niin, että ne ymmärretään helposti linkiksi 

(alleviivaus, väri)? 

• Käytetäänkö alleviivausta vain linkeissä? 

• Käytetäänkö tekstilinkkien väriä vain linkeissä (ei muualla tekstissä)? 

• Annetaanko käyttäjälle visuaalista vihjettä siitä, että hiiren kursori on 

linkkielementin päällä? 

• Kertooko linkattu teksti riittävästi linkin kohteesta? 

• Avautuvatko linkit loogisesti samaan vai uuteen ikkunaan (esimerkiksi 

sivuston sisäiset sivut samaan ja muut uuteen ikkunaan)? 
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vammaiskumppanuus.fi 
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Flat design uudestaan 
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Flat design uudestaan 
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Selkokielisellä sivustolla esitettävät 
kuvat, videot ja ladattavat tiedostot 

• Tukevatko sisältöalueen kuvat tekstiä? 

• Ovatko kuvat fyysiseltä kooltaan niin suuria,  

että yksityiskohdat erottuvat selkeästi? 

• Ovatko palvelun sisältämät videoikkunat ja 

niiden toiminnot ymmärrettäviä? 

Vaasa täyttää 400 vuotta 
Kuvateksti: Myös Ruotsinkuningas pari  

osallistuu Vaasan juhlallisuuksiin. 
     Nikolai Valujev on 

pelottava vastustaja 
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Lomakkeet selkokielisellä sivustolla 
 

• Lomakkeiden otsikot ja painikkeet ovat riittävän suuria? 

• Kenttien otsikot ovat selkokielisiä ja kuvaavia? 

• Ovatko lomake-elementti ja sen otsake hahmotettavissa yhdeksi 

kokonaisuudeksi? 

• Ilmoitetaanko lomakkeen täyttöehdot käyttäjälle selkeästi? 

• Saako käyttäjä lomakkeen lähettämisen jälkeen selkeän ja 

riittävän palautteen toiminnon onnistumisesta tai 

epäonnistumisesta? 
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Virhetilanteet selkokielisellä sivustolla 
 

• Onko virheen ilmoittava teksti selkokielinen? 

• Onko virhesivulla tietoa virheen mahdollisista syistä ja/tai 

ehdotus siitä miten edetä? 
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Ei näin… 
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Saavutettavuuden arvioiminen 

• Saavutettavuus ja käytettävyys 

• Saavutettavuus ja tietoyhteiskunta 

• Saavutettavuus käytännössä 

• Saavutettavuuden arvioiminen 



Saavutettavuuden arvioiminen voi 
olla hankalaa 
 
• Tarvitaan tietämystä eri käyttäjäryhmistä ja erityisohjelmistoista 

 

• Saavutettavuutta ei ainakaan täysin voi havaita katsomalla sivua 

graafisella selaimella. Vaaditaan ”erityistyökaluja” eli esimerkiksi 

ruudunlukuohjelmaa. Perussäännöt tietämällä kuitenkin pääsee pitkälle! 
 

• Ohjeiden lukeminen ja verkkopalvelun testaamiseen tarkoitettujen 

työkalujen käyttäminen ei usein ole helppoa 

– Vrt. WCAG 2.0: ” Kaikki sisällön toiminnallisuus on hallittavissa 

näppäimistörajapinnan välityksellä ilman vaatimusta yksittäisten näppäinpainallusten 

erityisestä ajoittamisesta, paitsi kun alla oleva toiminnallisuus vaatii syötettä, joka 

riippuu käyttäjän liikkeiden polusta eikä vain päätepisteistä.” 
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Saavutettavuuden parantaminen 
 

• Merkittäviin parannuksiin voidaan päästä kevyin toimenpitein, 

äärimmillään voi vaatia sivuston uudelleen rakentamisen. 

 

• Vaatimusmäärittely tärkeää! 

 

• Kenen vastuulla missäkin tilanteessa: 

– Järjestelmän toimittaja 

– Ylläpitäjä/admin 

– Sisällöntuottaja 

 

• Sisällönhallintajärjestelmän mahdollisuudet ja rajoitteet tärkeää 

ymmärtää 

– Nykyisin järjestelmät ovat jo kohtalaisen hyviä 

 

20.12.2015 



Papunetin saavutettavuuden 
arvioinnin työkalut 

• Papunet on tehnyt useita työkaluja saavutettavuuden arvioimiseksi 

 

• Tuotokset:  http://papunet.net/saavutettavuus/tiedostot/ 

 

 

 

 

Kiitokset! 
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