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Mitä itse voin tehdä?
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ICT-hankinnat

• Hankinnoissa hankintalain 71 §

• Digitaalisilla sisällöillä ja palveluilla pystytään 
palvelemaan yhdenvertaisemmin, kunhan 
varmistetaan saavutettavuus ja käytettävyys

– Verkkosivuilla

– Verkko- tai e-kirjastossa

– Ulkopuolisissa palveluissa, kuten e-kirjapalveluissa

• Hyviä standardeja ja suosituksia on olemassa, 
esim. Verkkosisällön saavutettavuusohjeet, WCAG 
2.0

• Saavutettavuus- ja käytettävyystestaukset eri 
käyttäjäryhmien kanssa ovat keskeisessä roolissa 
jo suunnitteluvaiheessa.
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https://www.w3.org/Translations/WCAG20-fi/WCAG20-fi-20110216/


Saavutettavuusdirektiivi

• Saavutettavuusdirektiivi eli

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi julkisen 

sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten 

saavutettavuudesta

• Tuli voimaan 22.12.2016, nyt valmistellaan kansallista 

lainsäädäntöä, jonka oltava valmis syyskuussa 2018

• Vanhojen sivujen alettava noudattaa 

saavutettavuusvaatimuksia viimeistään syyskuussa 2020

• Koskee kirjastojen verkkosivustoja ja –palveluita ja 

mobiilisovelluksia

• Tietoa direktiivistä Valtionvarainministeriön sivulla
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CONSIL:PE_38_2016_INIT&from=FI
http://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi


Mitä jokaisen pitäisi 
tietää?

• Osa käyttäjistä tarvitsee erilaisia apuvälineitä 

tietokoneen ja verkkopalveluiden käyttöön.

– Tekninen saavutettavuus

• Osa käyttäjistä tarvitsee erityisen selkeitä ja 

ymmärrettäviä verkkopalveluita.

– Kognitiivinen saavutettavuus
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Apuvälineet ja tietokoneet 1/2

• Video ruudunlukuohjelman käytöstä 
Celian YouTube-kanavalla (3:07)

• Ruudunlukuohjelma on apuohjelma, 
joka tulkitsee näytöllä olevaa sisältöä. 

• Ruudunlukuohjelmaa voi käyttää 
yhdessä 

– puhesyntetisaattorin kanssa, jolloin 
sisältö muutetaan ääneksi.

– pistekirjoitusnäytön kanssa, joka 
muuttaa tekstin pistekirjoitukseksi.

• VoiceOver iOS-laitteissa ja 
Android-laitteissa TalkBack

Kuva pistenäytöstä. 

Lähde: Wikipedia
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https://www.youtube.com/watch?v=fS6wZy4MvrY


Apuvälineet ja tietokoneet 2/2

• Erilaiset hiiret

– Päähiiri

– Joystick

• Katseohjaus

– Silmän liikkeet ja katseen kohdistaminen

• Kytkimet

– Ohjataan kädellä, jalalla tai päällä 
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Direktiivin vaatimukset 1/2

1. Verkkopalveluiden sisältö pitää olla havaittavissa eli sisällön saa 

selville

– ilman, että kaikki sisältö pitäisi pystyä näkemään tai

– ilman, että sisällön pystyy kuulemaan.

2. Verkkopalvelun pitää olla myös hallittava eli

– verkkopalvelua pitää pystyä käyttämään ilman hiirtä,

– verkkopalvelussa on helppoa ja selkeää siirtyä sivuilta toiselle,

– verkkopalvelussa otsikot ovat kuvaavia ja

– linkkien nimistä ymmärtää, mihin ne johtavat.
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Direktiivin vaatimukset 2/2

3. Verkkopalvelut pitää olla helposti ymmärrettävissä.

– Verkkopalvelussa olevan kielen pitää olla selkeää ja ymmärrettävää.

– Lomakkeissa on helppo ymmärtää, mitä kysytään ja millaisessa 

muodossa syötettävä tieto halutaan.

4. Verkkopalvelun pitää olla toimintavarma.

– Sen pitäisi toimia odotetusti erilaisissa selaimissa ja erilaisilla 

apuvälineillä.
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Kaikki verkkosivujen 
sisältö saavutettavaksi
Ei vain www-sivut, vaan myös

• Word-tiedostot, PDF-tiedostot ja muut toimisto-ohjelmien 
tiedostomuodot
– Tarkista helppokäyttöisyys

• PowerPoint-tiedostot
– Tarkista helppokäyttöisyys

• Videot
– Tekstitys, tapahtumien kuvailu

• Äänitteet
– sama sisältö tekstinä

• Kuvat 
– vaihtoehtoiset tekstit: olennainen sisältö tekstinä
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Digipalvelujen käyttäjät
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Lähde:

Johanna Nurmen dia,

AUTA-hanke

www.vm.fi/auta-hanke

http://vm.fi/auta-hanke


Mitä voin tehdä? 1/2

Jos vastaat e-aineistojen hankinnasta:

• Kun hankit e-aineistoja, kysy ovatko ne saavutettavia. 

• Jos saat selville, että aineisto on saavutettava, kerro se myös 
asiakkaille.

Jos olet kirjaston verkkosivujen päätoimittaja:

• Tutustu Celian ohjeisiin: Sivuston päätoimittajan ohjeet

• Huolehdi siitä, että kirjaston sivuston ulkoasu noudattaa 
saavutettavuusvaatimuksia mm. värien kontrastien suhteen ja 
linkkien ulkonäön suhteen.

• Huolehdi selkeästä navigaatiorakenteesta.

• Anna selkeät ohjeet sivustojen päivittäjille.
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https://www.celia.fi/saavutettavuus/verkkopalvelujen-saavutettavuus/sivuston-paatoimittajan-ohjeet/


Mitä voin tehdä? 2/2

Jos kirjoitat sisältöjä kirjaston verkkosivulle:

• Älä säikähdä teknisiä vaatimuksia. Tärkeintä on ymmärrettävyys.

• Tutustu Celian ohjeisiin: Sisällöntuottajan ohjeet

• Käytä selkeää kieltä. Suosi lyhyitä ja yksinkertaisia lauserakenteita. 
– Tutustu myös Selkokeskuksen ohjeisiin selkokielestä: 

http://selkokeskus.fi/selkokieli/

– Huom. Selkokieli EI ole sama asia kuin selkeä yleiskieli.

• Vältä vaikeita termejä ja ammattisanastoa. Selosta uudet termit.

• Mieti kenelle tekstisi on tarkoitettu. Kirjoita vain oleellista asiaa!

• Mieti tekstin rakennetta:
– Käytä listoja. Listat ryhdistävät tekstiä ja tekevät siitä helpommin 

luettavaa.

• Käytä havainnollisia kuvia.

• Hyödynnä videoita ja ääntä. Muista tekstittää videot.
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https://www.celia.fi/saavutettavuus/verkkopalvelujen-saavutettavuus/sisallontuottajan-ohjeet/
http://selkokeskus.fi/selkokieli/


Esim. Linkit
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Vaski-kirjastot: Mihin linkki johtaa? Nimeä selkeästi ja kerro, jos linkki 

johtaa toiseen järjestelmään tai avaa pdf-tiedoston



Esim 1: kontrastit
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Esim 2: kontrastit
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Testaa 

• Kokeile navigaatiota ilman hiirtä.

• Simuloi 
– Chrome-selaimen lisäosa Funkify erilaisten 

vaikeuksien simulointiin
www.funkify.org (betaversio)

• Käytä apuna WCAG 2.0 –tarkistustyökaluja
– WAVE: http://wave.webaim.org/

– Muista, että tarkistustyökalu ei yksin riitä.
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http://www.funkify.org/
http://wave.webaim.org/
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Funkify: värisokeus 
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Funkify: värisokeus 



WAVE-esimerkki

19



Miksi? 1/2

• Helppokäyttöiset ja helposti ymmärrettävät 

verkkopalvelut

– madaltavat kynnystä kokeilla ja aloittaa 

digitaalisten palveluiden käyttöä

– vähentävät tarvetta digineuvontaan

– jättävät aikaa muuhun ohjaukseen

– voivat innostaa uusia ihmisiä kirjaston 

käyttäjiksi
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Miksi? 2/2

• Mukautettavuus käyttäjän tarpeisiin
– Värien ja tekstikoon muuttaminen

– E-kirjojen mahdollisuudet: 
• tekstin suurentaminen (vrt. isoteksti)

• tekstirivien mukauttaminen (lukivaikeus)

• kuuntelu ruudunlukuohjelman avulla 

• Käytettävyyden paraneminen
– Kun taulukot ovat aitoja taulukoita, niiden 

sisältöä voi hakea

– Käännösohjelmien käyttö
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Ohjeita 

Celian sivuilla:

• Saavutettavuudesta: https://www.celia.fi/saavutettavuus/

• Facebook-ryhmä: Verkkopalvelujen saavutettavuus

• Twitter: @celia_gov

Muualla:

• Kirjastot.fi: Saavutettavuus ja selkokieli

• Kirjastokaista: Saavutettavuusesitykset ti 14.11.2017 Töölön 

kirjastossa, http://www.kirjastokaista.fi/saavutettavuus/

• Papunetin ohjeet: http://papunet.net/saavutettavuus
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https://www.celia.fi/saavutettavuus/
https://www.kirjastot.fi/saavutettavuus
http://www.kirjastokaista.fi/saavutettavuus/
http://papunet.net/saavutettavuus


Kiitos!

Kirsi Ylänne, saavutettavuusasiantuntija

kirsi.ylanne@celia.fi

Twitter: @kirsiylanne


