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Tiivistelmä 

Ihmisillä on erilaisia rajoitteita esimerkiksi näössä tai kuulossa. Aiemmin termillä 

esteettömyys tarkoitettiin erilaisia fyysisiä esteitä kuten esimerkiksi portaikkoja. 

Palvelujen digitalisointi on lisännyt tarvetta myös erilaisten rajoitteiden huomioimiseen 

digitaalisten palveluiden yhteydessä. Saavutettavuus-termi tarkoittaa digitaalisten 

palveluihin käytön mahdollistamista erilaisista rajoitteista huolimatta. Näiden rajoitteiden 

huomioimiseksi on laadittu EU:n yhteinen saavutettavuusdirektiivi ja siitä johdettu 

kansallinen lainsäädäntö. Vaikka tämä lainsäädäntö koskee vain julkista sektoria, 

saavutettavuuden huomioimista voi suositella kaikille sisällön tarjoajille. Siitä voi 

osaltaan syntyä myös kilpailuetua esimerkiksi verkkokaupalle.  

Tässä tutkimuksessa on tarkoitus selvittää, mitä saavutettavuudella tarkoitetaan, mitä 

saavutettavuudesta on aiemmin kirjoitettu ja miten saavutettavuutta voi selvittää. 

Tutkimusmenetelmänä on kirjallisuuskatsaus.  

Saavutettavuusdirektiivi ja siitä johdettu kansallinen lainsäädäntö edellyttää julkista 

hallintoa huomioimaan saavutettavuusvaatimukset digitaalisten palvelujen tarjoamisessa. 

Täten esimerkiksi kuntien www-sivujen sisällön tulee noudattaa näitä määräyksiä.  

Avainsanat 
saavutettavuus, saavutettavuusdirektiivi, käytettävyys, esteettömyys 

 

Ohjaaja 
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Esipuhe 

Miksi olen kiinnostunut saavutettavuudesta? Ajattelen, että vaikka saavutettavuus on 

julkisille digipalveluille määräys, niin se voi olla yritykselle myös kilpailuetu. 

Web-sivustoja on olemassa miljoonia. Osa niistä on hyvin selkeitä ja miellyttäviä käyttää, 

osa karkottaa käyttäjät hyvin nopeasti muualle. Web-sivustoja käytetään lisäksi erilaisilla 

laitteilla esimerkiksi tietokoneilla tai mobiililaitteilla. Käyttäjän käyttökokemus on eri 

laitteilla erilainen. Oma käsitykseni on, että yhä useammin käyttö tapahtuu mobiililaitteen 

avulla.  

Julkinen sektori sekä osa yksityisen, että kolmannen sektorin organisaatioista ovat 

velvollisia noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia, jotka on säädetty digitaalisten 

palvelujen tarjoamisen laissa.  (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 2022). Tämä edellyttää 

perehtymistä vaatimuksiin sekä erilaisia toimenpiteitä julkaistavien asioiden kohdalla.  

Usein erilaiset vaatimukset synnyttävät myös uutta liiketoimintaa. Saavutettavuus ei ole 

tästä poikkeus. Yritykset myyvät palveluja, joissa he testaavat omilla konsepteillaan 

esimerkiksi kunnan verkkosivustoa ja antavan yhteenvetona korjausehdotuksia.  

Saavutettavuusvaatimusten täydellinen toteuttaminen ei ole helppoa. Osa vaatimuksista 

on edellyttää nykyisten ja tulevien teknologioiden huomioimista. Lisäksi erilaisten 

mobiililaitteiden käytön yleistyminen asettaa saavutettavuudelle entistä enemmän 

vaatimuksia. Käytännössä mobiililaitteen näytön koko asettaa väistämättä erilaisia 

rajoitteita saavutettavuuden huomioimisessa. Tutkimukseni antaa yleistä käsitystä 

lukijalle, jolle saavutettavuus ei ole entuudestaan tuttu asia.  

 

Elias Martikainen 

Oulu, 2.12.2022 
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1. Johdanto 

Saavutettavuusdirektiivin perimmäinen tarkoitus on ihmisten yhdenvertaisuus. Tavoite 

on, että kaikki ihmiset voisivat käyttää digitaalisia palveluita. Saavutettavuusdirektiivi 

koskee julkishallinnon verkko- ja mobiilipalveluja. Lisäksi se koskee tahoja, jotka saavat 

valtiolta tukea verkkopalveluihin. (Valtiovarainministeriö, 2022.)  

Valtiovarainministeriön verkkosivulla on kerrottu Suomessa olevan 1 254 800 ihmistä, 

jotka tarvitsevat saavutettavuutta (Saavutettavuusdirektiivi.fi, 2019). 

Saavutettavuusdirektiivi ja sitä johdettu kansallinen lainsäädäntö tuli voimaan vuoden 

2019 huhtikuussa. Lainsäädännön vaatimusten noudattamisen valvonnasta vastaa Etelä-

Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonta (Valtiovarainministeriö, 2022). 

Digipalvelulaki sisältää kolme päävaatimusta, jotka digipalvelujen tulee täyttää. 

Palvelujen ja niiden sisältöjen on täytettävä A- ja AA-tason kriteerit. Ohjeistuksen 

mukaan, palvelun sisältöjen saavutettavuus on arvioitava ja saavutettavuuden tila 

mahdollisine puutteineen on raportoitava saavutettavuusselosteessa. Palvelujen tulee 

sisältää sähköinen palautekanava käyttäjille saavutettavuuspalautteen jättämistä varten. 

Palautteeseen tulee vastata 14 päivässä. (Saavutettavuusvaatimukset.fi; Etelä-Suomen 

aluehallintovirasto, 2022a.) 

Tämän tutkielman puitteissa tehdyn kirjallisuuskatsauksen pohjalta käy ilmi, että aivan 

uusinta kotimaista tutkimusta saavutettavuusdirektiivin vaikutuksista ei ole löydettävissä. 

Internet-sivustot olivat 1990-luvulla aivan erilaiset kuin 2020-luvulla. Silloiset 

käytettävyyssuositukset ja -vaatimukset voivat olla tänäkin päivänä käyttökelpoisia, 

mutta erilaisten teknologioiden kehittyminen on lisännyt käytettävyydelle huomattavasti 

enemmän mahdollisuuksia ja vaatimuksia.  
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1.1 Tutkielman tarkoitus ja tutkimuskysymys 

Saavutettavuus on tärkeää verkkoympäristössä samasta syystä, kuin fyysisen 

maailmankin esteettömyys on. Tärkein kokonaisuus on se, että tarjotaan samoja 

ominaisuuksia ja palveluja kaikille rajoitteista huolimatta. Saavutettavuudella 

määritellään se, kuinka saatavilla palvelu tai ominaisuus on. Fyysisessä maailmassa 

ongelmasta puhutaan sanalla ”esteettömyys” ja digimaailmassa sanotaan 

”saavutettavuus”, mutta nämä kaksi asiaa tarkoittavat kutakuinkin samaa asiaa –kaikkien 

saatavilla olevaa palvelua toimintakyvystä riippumatta. Tutkielmani tarkoituksena on 

syventyä verkkosivujen saavutettavuuteen. 

Tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Mitä saavutettavuudella tarkoitetaan? 

2. Mitä saavutettavuudesta on aiemmin kirjoitettu? 

3. Miten voi selvittää onko sivusto saavutettava?  

1.2 Tutkimusmenetelmä 

Toteutan työni kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuskatsauksessa luodaan yleiskatsaus 

aiheeseen ja tiivistetään eri lähteistä oleellisimmat asiat. Tutkitaan siten jo aiemman 

tutkimuksen tuloksia. Kyse on ikään kuin palapelin kokoamisesta, jossa eri lähteet ovat 

palapelin erikokoisia osia. 

Salmisen (2011) mukaan kirjallisuuskatsaus pitää sisällään useita tyyppejä, jotka voidaan 

jakaa kuvailevaan ja systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen sekä meta-analyysiin. 

Kuvailevaa kirjallisuuskatsausta käytetään usein ja sitä pidetään perustyyppinä erilaisista 

kirjallisuuskatsauksista. Se on yleiskatsaus aineistoon ilman tarkkoja sääntöjä. 

Kuvailevasta kirjallisuuskatsauksen käytetään myös termiä perinteinen 

kirjallisuustutkimus. Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa kootaan 

tiivistelmätyyppisesti olennainen sisältö aiemmista tutkimuksista. Siinä kartoitetaan 

keskusteluja ja seulotaan esiin tieteellisten tulosten kannalta tärkeitä tutkimuksia. Meta-

analyysi voi olla kvalitatiivinen tai kvantitatiivinen. Meta-analyysissä on tavoitteena 

yhdistää erilaisia tutkimustuloksia. (Salminen, 2011.) 

1.3 Tutkielman rajaus ja rakenne 

Työssäni en käy kohta kohdalta läpi kaikkia saavutettavuuden yksityiskohtaisia 

vaatimuksia, jotka ovat löydettävissä internetistä. Rajaan tutkielmani yleiskatsaukseen 

saavutettavuudesta tutkimuskysymysteni kautta. 

Tutkielman luvussa 2 käydään läpi kirjallisuuskatsauksen aineistoa, WWW-julkaisuja, 

tieteellisiä artikkeleita ja kirjoja. Saman luvun lopussa käydään läpi vielä opinnäytetöitä, 

joka liittyy saavutettavuuteen. Luvussa 3 puhutaan saavutettavuuden vaatimuksista, sekä 

käydään läpi laki digitaalisista palveluista, johon liittyy juridista asiaa. Luvussa 4 

testaamme saavutettavuutta eri metodeilla. Luvussa 5 puhutaan käytännön vaatimuksista, 

kuten saavutettavista Word-asiakirjoista, Pdf-tiedostoista ja kuvista. Luvussa 6 puhutaan 

saavutettavuusselosteesta ja erilaisista esimerkeistä tähän. Luvussa 7 tuodaan esiin 

pohdintaa, tutkimuskysymyksiä, vastauksia, löydöksiä ja rajoituksia. Lopuksi esitetään 

yhteenveto luvussa 8. 
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2. Kirjallisuuskatsauksen aineisto 

Kotimaista kirjallisuutta ei saavutettavuudesta tämän työn kirjoittamishetkellä ollut 

juurikaan saatavilla. Tietoa on etupäässä julkisen hallinnon verkkosivuilla tai 

saavutettavuuspalveluja tarjoavien yritysten verkkosivuilla. Kuntia on puolestaan 

ohjeistettu Kuntaliiton verkkosivuilla. Ulkomaisia artikkeleita asiaan liittyen on sen 

sijaan saatavilla jo viime vuosituhannen puolelta. Niiden soveltuvuus 

tutkimuskysymykseeni jäi kuitenkin kohtuullisen vaatimattomaksi. Kansainvälisissä 

artikkeleissa on käsitelty tai sivuttu saavutettavuutta jo vuosia ennen 

saavutettavuusdirektiiviä.  

2.1 Www-julkaisut 

Kotimaiset julkaisut ovat etupäässä erilaisia www-sivustoja. Aluehallintoviraston 

https://saavutettavuusvaatimukset.fi sivusto kertoo yleistä tietoa saavutettavuudesta, 

digipalvelulain vaatimuksista sekä käyttäjän oikeuksista. Sivustolla voi myös tehdä 

saavutettavuuskantelun tai pyytää selvitystä. Sivustolla on myös ohje 

saavutettavuusselosteen laatimisesta. Sivusto on suunnattu sekä käyttäjille että 

digipalvelujen tarjoajille. 

Valtiovarainmisteriön www-sivulla https://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi on kerrottu 

yleistä asiaa digipalvelulaista. Sivustolla on kerrottu saavutettavuusdirektiivin 

tavoitteista, sekä kyseisen direktiivin toteutuksen aikataulusta. Lisäksi sivustolla 

mainitaan, että julkista hallintoa velvoitetaan tarjoamaan käyttäjillensä sähköiset 

viestintämahdollisuudet viranomaisten kanssa. 

Kunnille suunnatussa saavutettavuusoppaassa (Kuntien saavutettavuusopas, 2022) on 

kerrottu saavutettavuudesta kuntien näkökulmasta. Siinä painotetaan verkkopalveluiden 

yleistymistä ja niiden saavutettavuutta kuntalaisille. Oppaassa mainitaan, että on 

tehokasta tuottaa saavutettavia palveluita suurelle joukolle käyttäjiä, sekä samalla 

kohdistaa ne rajalliset resurssit apua niille, jotka sitä tarvitsevat.   

Saavutettavasti.fi on saavutettavan julkaisemisen ja kirjallisuuden asiantuntijakeskus 

Celian toteuttama ohjesivusto. Tämä sivusto on tarkoitettu verkkopalvelujen sisällöstä 

vastaaville viestijöille, erityisesti julkisen sektorin toimijoille. Celia toimii opetus- ja 

kulttuuriministeriön ohjauksessa. (Saavutettavasti.fi, 2018.) 

Näkövammaisten liiton verkkosivuilla (Näkövammaisten liitto, 2022) on yhteenveto 

saavutettavuudesta näkövammaisille. Sivustolla on kerrottu myös apuvälineistä 

näkövammaisille esimerkiksi maksuton ruudunlukuohjelma NVDA. Sivustolla on 

annettu hyviä ohjeita ja tarkistuslista myös sivustojen suunnittelijoille. 

Virtanen (2021) kirjoittaa web-artikkelissaan saavutettavuuden ulottuvuuksista. Virtanen 

kertoo artikkelissan muuan muassa siitä, että kaikkia asioita ei ole tehty saavutettaviksi. 

Esimerkiksi etäopiskeluaikana kaikkia kurssikirjoja ei ole voinut saada sähköisinä 

versioina, joten ulkomailla opiskelevan ei ole välttämättä ollut mahdollista saada kirjaa 

käyttöönsä. Artikkelissa todetaan, että saavutettavuus ei ole sitä, että opiskelija saisi 

kirjan ilman muuta jossakin toisessa muodossa kuin painettuna kirjana. 
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2.2 Tieteelliset artikkelit ja kirjat 

Abuaddous, Zalisham ja Basir (2016) toivat artikkelissaan “Web Accessibility 

Challenges” esille, että saavutettavuus on yksi tärkeimmistä verkkoyhteisöjä koskevista 

ongelmista. He päätyivät tarkasteluissaan siihen, että yksinkertaistamalla ohjeistusta ja 

tekemällä ne hyväksyttäviksi rohkaistaan tekijöitä toteuttamaan vaatimuksia. He 

kirjoittivat myös, että saavutettavuuslainsäädäntöä on valvottava vapaaehtoisten ohjeiden 

sijaan. Artikkelissa korostettiin myös kehitysprojekteissa projektipäällikön vastuuta 

saada web-tiimi noudattamaan saavutettavuusperiaatetta. Ilman johtamisvaikutusta 

saavutettavuuteen, on aivan normaalia, että verkkotiimi jättää esteettömyysongelman 

huomiotta tai teeskentelee hoitaneensa sen. (Abuaddous ja kump., 2016.) 

Ferri ja Favalli (2018) kirjoittivat, että vammaiset edustavat suurta osaa EU:n väestöstä, 

joka edelleen kohtaa esteitä heidän täysimääräiseen osallistumiseensa yhteiskuntaan. 

Tiedot osoittavat, että verkon saavutettavuus on jatkuvasti alhainen. Monet julkisen 

palvelun verkkosivustot eivät täytä WCAG 2.0 AA -vaatimuksia. Erilaisten palvelujen 

digitalisointi on luonut ’digitaalisen kuilun’ vammaisten ja muiden käyttäjien välille. 

Tämän eron havaittiin olevan maailmanlaajuinen ja se liittyy tieto- ja viestintätekniikan 

kehittyvään luonteeseen. Artikkelin mukaan saavutettavuuslainsäädäntö on 

avainasemassa saavutettavuuden tehostamiseksi. 

Affandy ja kump. (2016) tuovat artikkelissaan esille verkkosivustojen kasvavan 

merkityksen tuoneen web-suunnittelijoille uusia haasteita. Käytettävyyden lisäksi on 

varmistettava sivustojen estetiikka. Brajnik (2014) oli sitä mieltä, että vammaisia 

käyttäjiä palvelisivat parhaiten täysin tekstipohjaiset verkkosivut sen sijaan, että 

verkkosivuista pyritään tekemään kaikille käyttäjäryhmille saavutettavia. Käytännössä 

tämä tarkoittaisi sitä, että eri käyttäjäryhmille tehtäisiin erilaiset sivustot. Tämä olisi usein 

resurssien kannalta vaikeasti ratkaistava yhtälö.  

Bryan ja Anderson (2014) kirjoittivat artikkelissaan ”Accessibility Issues in HTML5” 

html5-kielen vaikutuksista saavutettavuuteen verrattuna aikaisempiin html-kieliin.  

Cooper, Kirkpatrick ja Connor (2014) ovat kirjoittaneet oppaan WCAG 2.0 ohjeistuksen 

ymmärtämisestä ja käyttämisestä.  

Vesa Heikkinen kirjoitti blogissaan “Onko saavutettavuus saavutettavissa?” selkeästä 

yleiskielestä termillä selväkieli. Kyse on tavallisesta kielestä, jossa viestijä tekee itselleen 

asiat ensin selville. Juusola (2018) kirjoittaa selkokielen tarpeen kasvamisesta 

vanhusväestön suhteellisen osuuden kasvaessa ja kognitiivisten taitojen heikentyessä. 

Toinen merkittävä asia on maahanmuuttajien määrän kasvu. Erilaiset selkokieliset 

aineistot tukevat kielen oppimista ja kotoutumista. 

Krugin (2014) mukaan www-sivustojen käytettävyys on muuttunut kolmella tavalla: 1) 

olemme jatkuvasti yhteydessä internetiin ja käytämme internetiä pienemmillä mukana 

kulkevilla laitteilla, 2) Web kehittyy kaiken aikaa paremmaksi ja 3) tänään ymmärretään 

käytettävyyden merkitys käyttäjäkokemuksena. Hän kirjoitti myös seikasta, jossa käyttäjä 

tekee mitä todennäköisimmin ratkaisun sen pohjalta, mikä vaihtoehto hänelle esitetään 

ensimmäisenä.  

2.3 Opinnäytetyöt 

Hartikainen (2015) on tutkinut pro gradussaan Parkinsonin tautia sairastavien tietokoneen 

käyttöä. Yhteenvedossa tuodaan esille, että erilaiset apuvälineet ja -ohjelmat ovat ratkaisu 
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käytön ongelmiin. Ongelmaksi havaittiin se, että moni ei ole ollut tietoinen näistä 

ratkaisuista. 

Kervinen (2020) on tehnyt pro gradu -tutkielman digipalvelujen selkeästä ja 

ymmärrettävästä kielestä. Tutkimuksen mukaan osaaminen saavutettavuusasioissa sekä 

kielellisesti saavutettavan sisällön tuottaminen on hyvällä tasolla. Teknistä 

saavutettavuutta huomioidaan kuitenkin enemmän kuin kielellistä saavutettavuutta. 

(Kervinen, 2020.) Kovasen (2018) mukaan saavutettavuusasiat pitäisi huomioida jo web-

sivustojen suunnitteluvaiheessa.  

Ojala (2011) tuli opinnäytetyössään tulokseen, että suunnittelun päämääränä tulee aina 

olla helppokäyttöisyys. Käyttöliittymän tulisi olla niin selkeä, että siihen ei kiinnitä 

erityistä huomioita ja käyttö on kaikilta osin miellyttävää. 
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3. Saavutettavuuden vaatimukset 

Saavutettavuudelle asetetut vaatimukset on laissa määritelty. Lain mukaan digitaalisten 

palveluntarjoajan tulee varmistaa palvelujensa sisältöjen toteuttamisessa niiden 

havaittavuuteen, ymmärrettävyyteen sekä käyttöliittymien ja navigoinnin hallittavuuteen 

ja toimintavarmuuteen liittyvät saavutettavuusvaatimusten mukaiset tekijät. (Laki 

digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019). 

Digitaalisten palvelujen tarjoamiseen liittyvä laki vaatii noudattamaan WCAG-

ohjeistuksen (WCAG 2.1) mukaisia  A- ja AA-tason kriteerejä. Suorat verkkolähetykset, 

kuten video- ja äänilähetykset ovat poikkeus, sillä niiden ei tarvitse noudattaa 

kyseenomaisia kriteerejä. (Saavutettavuusvaatimukset.fi, 2022). Näitä vaatimuksia on 

yhteensä 49 kappaletta. Laissa on myös erilaisia poikkeuksia esimerkiksi suorien 

verkkolähetysten yhteydessä. 

Päätasolla vaatimukset jaetaan neljään ryhmään: havaittava, hallittava, ymmärrettävä ja 

toimintavarma (Saavutettavuusvaatimukset.fi, 2022). Jokainen ryhmä sisältää alaryhmiä 

ja alaryhmät erilaisia vaatimuksia. Saavutettavuusvaatimuksia löytyy netistä monista eri 

osoitteista esimerkiksi (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 2022b; 2022c). 

Eficode Oy on listannut verkkosivuillaan viisi yleisintä saavutettavuusongelmaa. 

Ensimmäinen haaste on se, että erilaisia virheilmoituksia tai palautteita ei ole merkattu, 

niin ruudunlukijan ehdoilla. Toinen ongelma on erilaiset yksilöllisesti tehdyt 

käyttöliittymäkomponentit esim. kalenterivalinnat ovat vaikeita saavutettavuuden 

näkökulmasta. Kolmas haaste on erilaisten nimilappujen puutteellisuudet ja ryhmitykset. 

Myös tämä ongelma ilmenee ruudunlukijoiden kohdalla.  Neljäs yleinen ongelma on pdf-

dokumenttien ja ruudunlukijoiden kohdalla. Viides yleinen ongelma on erilaisten HTML-

rakenteiden väärinkäyttö. Esimerkiksi taulukoita on käytetty sisällön asetteluun, jolloin 

ne tulisi piilottaa ruudunlukijoilta. (Verkkopalveluiden top 5 -saavutettavuusongelmat, 

2022). 

3.1 Laki digitaalisista palveluista 

Suomessa digitaalisten palvelujen tarjoamisen laki astui voimaan 1.4.2019.  Lain mukaan 

viranomaisten ja julkisoikeudellisten laitosten internet-sivustot, jotka on julkaistu 

23.9.2019 tai sen jälkeen tulee olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 

(Valtiovarainministeriö, digipalvelulaki).  

Laki digitaalisista palveluista sisältää muitakin kuin saavutettavuuteen liittyviä asioita. 

Tavoite on myös yleisesti lain 2 luvun mukaan parantaa digitaalisten palvelujen laatua. 

Digipalvelulain mukaan tavoitteena on digitaalisten palveluiden saatavuuden, laadun ja 

tietoturvallisuuden edistäminen sekä yhdenvertaisten käyttömahdollisuuksien 

parantaminen. Koska laki koskee viranomaisten digitaalisia palveluja, tarkoittaa se 

erilaisilla päätelaitteilla käytettäviä palveluja. Lakia ei sovelleta esimerkiksi 

aikasidonnaiseen mediasisältöön, jota ei tallenneta digitaalisesti uudelleen julkaistavaksi. 

Laki ei koske myöskään karttoja tai karttapalveluja, joita ei ole tarkoitettu 

navigointikäyttöön. (Laki digitaalisista palveluista, 2019, 1 luku 3§.) 

Palvelutarjoaja voi poiketa saavutettavuusvaatimuksista vain, jos se on toiminnalle 

kohtuuton rasite. Lain mukaan palveluntarjoajan on ylläpidettävä 

saavutettavuusselostetta, jonka minimisisältö on laissa määritelty. Kaikilla on oikeus 
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antaa palautetta palveluntarjoajalle ottamalla yhteys saatavuusselosteessa olevaan 

yhteystietoon. Palautteen vastaanottamisesta tulee palveluntarjoajan toimittaa sähköinen 

ilmoitus, josta tulee käydä ilmi palautteen vastaanottoaika. Palvelutarjoajan tulee vastata 

palautteeseen ja yhteydenottopyyntöön viipymättä, mutta viimeistään 14 vuorokauden 

kuluessa yhteydenotosta. (Laki digitaalisista palveluista, 2019, 3 luku 10§.) 

Saavutettavuuden valvontaviranomainen Etelä-Suomen aluehallintovirasto voi asettaa 

uhkasakon määräysten toteuttamisen tehosteeksi. Usein määrättäneen jokin aikaraja 

asioiden korjaamiseksi. Saavutettavuuden toteuttamiseksi lain 17 luvun 17§ määriteltiin 

erilaisia siirtymäsäännöksiä. Kyseinen pykälä sisältää erilaisia päiväyksiä ja vuosilukuja 

erilaisille asioille. Tällä hetkellä marraskuussa 2022 siirtymäsäännökset eivät ole enää 

voimassa.  
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4. Saavutettavuuden testaaminen 

Saavutettavuutta voi selvittää eri tavoin. Työläin tapa on selvittää eri vaatimukset ja sen 

jälkeen empiirisesti selvittää asia asialta toteutuuko vaatimus. Tämä tapa on vaativa ja 

vaatii monenlaista osaamista hyvään lopputulokseen pääsemiseksi. Kun osa 

vaatimuksista on ainakin osittain mielipideasioita, niin tätä tapaa ei voi ainakaan yleisesti 

suositella. 

Käyttökelpoisin tapa on käyttää valmiita tarkistustyökaluohjelmia vaatimusten 

selvittämiseksi. Esimerkiksi html-kielen oikeellisuuden voi tarkistaa osoitteessa 

https://validator.w3.org/. Jos html-kielen oikeellisuus on ongelma, se voi joillakin tai 

kaikilla selaimilla aiheuttaa virheitä. Syötteenä annetaan sivuston nettiosoite. Tuloksena 

saadaan lista puutteista, jotka rikkovat jollakin tavalla html-kielen vaatimuksia tai 

suosituksia. Esimerkiksi testi sivustolle www.eduskunta.fi antoi 226 kpl virheitä tai 

varoituksia. 

Varsinaisesti saavutettavuuden aiheita voi testata erilaisilla ohjelmilla tai online-sivujen 

avulla. Lista näistä löytyy esimerkiksi sivustolta: https://www.w3.org/WAI/ER/tools/ 

(W3C, 2022). Tyypillisesti syötteeksi annetaan tarkasteltavan sivuston nettiosoite, jonka 

jälkeen tarkistustyökalu käy sivuston läpi ja antaa yhteenvedon tuloksista. Erilaisia 

tarkistustyökaluja on olemassa kymmenittäin. Osa työkaluista on maksullisia. Ohjeita  

sopivan työkalua etsimiseksi on osoitteessa: https://www.w3.org/WAI/test-

evaluate/tools/selecting/ (W3C, 2022). Sivulla kerrotaan, että kaikkia saavutettavuuden 

näkökulmia ei voi testata automaattisesti, vaan joissakin tarvitaan ihmisen 

päätöksentekoa. Tarkistustyökaluilla voidaan kuitenkin oleellisesti helpottaa varsin 

laajan vaatimuslistan läpikäyntiä. 

Testasin työkalua accessibilitychecker.org www.eduskunta.fi www-sivustolle. Tarkistus 

antoi tuloksen ”ei yhteensopiva”. Tuloksena annettiin myös erilaisia korjausideoita. 

Toisen testin tein sivustolle www.korkeinoikeus.fi ja sivusto läpäisi kaikki vaatimukset. 

Kolmannen testin tein sivustolle www.yle.fi. Myös tämä sivusto läpäisi vaatimukset. 

Nämä testit osoittavat sen, että ainakin jotkut organisaatiot ovat seuranneet aikaa ja 

tehneet sivustot saavutettaviksi.  

Työkalulla nimeltä ”Accessibility Color Wheel” (W3C, 2022) voi testata erilaisten värien 

toimivuutta saavutettavuuden vaatimukset huomioiden. Utahin yliopistossa on kehitetty 

työkalu nimeltä Wave (Wave Development Team, 2022). Se näyttää kätevästi 

visuaalisena tuloksen virheistä ja varoituksista. Kuvassa 1 on esitetty esimerkki. Siitä 

havaitaan esimerkiksi se, että oikeassa yläreunassa on punainen ikoni. Kun hiiren 

osoittimen vie kuvakkeen päälle, saa ilmoituksen ”Empty button”, joka tarkoittaa tässä 

yhteydessä sitä, että painikkeella ei ole tekstimuotoista arvoa. Nyt jos navigoidaan 

painikkeeseen, ei esimerkiksi tekstinlukuohjelma kerro mitään. 

https://validator.w3.org/
http://www.eduskunta.fi/
https://www.w3.org/WAI/ER/tools/
https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/tools/selecting/
https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/tools/selecting/
http://www.korkeinoikeus.fi/
http://www.yle.fi/
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Kuva 1. Kuvakaappauksena esimerkki Wave-työkalun käytöstä www.eduskunta.fi etusivulta. 

Googlen ilmainen Lighthouse-palvelu on sisäänrakennettuna Googlen Chrome-

selaimeen. Palvelua voi käyttää myös online-versiona.  Selaimella käyttö tapahtuu siten, 

että avataan sivusto Chrome-selaimeen, painetaan yhtaikaa CTRL+SHIFT+I, valitaan 

välilehti ”Lighthouse” ja lopuksi painetaan painiketta ”Analyze”. Pienen hetken kuluttua 

on käytettävissä raportti, joka kertoo, että kuinka hyvin testi sujui. 

Csontos ja Heckl (2020) tutkivat vaatimuksenmukaisuustasoa Unkarin julkisen sektorin 

25 verkkosivustosta käyttäen erilaisia työkaluohjelmia arvioinnissa. Tulokset osoittivat, 

että yksikään 25 verkkosivustosta ei täyttänyt täysin suosituksia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eduskunta.fi/
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5. Käytännön vaatimuksia 

Digipalvelulaki käytännössä velvoittaa palveluntarjoajia noudattamaan WCAG-

ohjeistuksessa esitettyjä A- ja AA-tason kriteerejä. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että 

saavutettavuus ymmärretään jo kehitysvaiheessa keskeisenä konseptina. Saavutettavuus 

pitää ottaa huomioon suunnittelussa, toteutuksessa, sekä ylläpidossa.  

Organisaatiot tallentavat internet -sivustoilleen erilaista materiaalia eri 

tiedostomuodoissa.  Sivuilla voi olla tekstiä, kuvia, videota ja ääntä. Osa 

tekstimuotoisesta tiedosta laitetaan ladattavaksi sellaisenaan, osa voidaan muuntaa pdf-

muotoon.  

5.1 Word-asiakirjat 

Ylänne (2018) on kirjoittanut ohjeen, miten Word-tiedostosta tehdään saavutettava: 

1. käyttämällä tyylejä apuvälineitä käyttävä lukija saa tiedon dokumentin 

rakenteesta 

2. tee dokumentille selkeä rakenne ja kirjoita ymmärrettävästi 

3. tee taulukot Wordin omalla toiminnolla 

4. nimeä linkit kuvaavasti 

5. kirjoita kuville vaihtoehtoinen teksti, kirjoita mieluummin kuvassa oleva teksti 

leipätekstiin (myös kuvateksti voi riittää vaihtoehtoiseksi tekstiksi) 

6. huolehdi selkeästä ulkonäöstä; 

• leipätekstin fonteiksi sopivat esimerkiksi: arial, verdana ja trebuchet 

• fonttikoko vähintään 11 pt 

• riviväli 1,5 

• värejä käytettäessä tulee kontrastin olla riittävän suuri tekstin ja taustan 

välillä 

7. kun asiakirja on valmis tarkista saavutettavuus Wordin omalla työkalulla: 

8. Tiedosto/Tiedot/tarkista ongelmien varalta/tarkista helppokäyttöisyys 

9. tallenna tiedosto hyvin kuvaamalla nimellä 

5.2 PDF-tiedostot 

PDF (Portable Document Format) -tiedostot kuuluvat saavutettavuuslainsäädännön 

piiriin. Jos PDF-tiedosto on monimutkainen sisältäen esimerkiksi useita palstoja, voi sen 

saavuttavuuden tarkastaminen vaatia Adoben omia ohjelmia (Saavutettavuusmalli, 

2022). PDF-tiedoston saavutettavuuden voi tarkistaa ilmaiseksi ladattavalla työkalulla 

Free PDF 2021 Accessibility Checker. Kaupallisessa tuotteessa Acrobat Reader Pro 

toiminto on sisäänrakennettu. 

Yleensä PDF-muotoinen dokumentti tehdään jonkin toisen ohjelman toiminnolla joko 

tallentamalla tai tulostamalla. Kun dokumentti on alun perin tehty saavutettavaksi, on se 

varmimmin myös PDF:nä saavutettava. PDF-tiedostojen suora muokkaaminen vaatii 

erillistä ohjelmaa ja sen osaamista.  

PDF-tiedostomuotoja on olemassa erilaisia esimerkiksi PDF, PDF/A, PDF/E, PDF/X, 

PDF/UA ja PDF/VT. Näillä kaikilla on oma optimoitu tarkoitus, mutta PDF-tiedostojen 
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käytössä on tärkeää muistaa, että kuvana skannattu PDF-tiedosto ei sellaisenaan ole 

käyttökelpoinen internet-sivustolla. PDF/A on pitkäaikaissäilytyksen ja arkistointiin 

tarkoitettu suositeltavin tiedostomuoto.  (Macronet, 2022.) 

5.3 Kuvat 

Kuvien vaihtoehtoiset tekstit eli alt-tekstit ovat oleellisia saavutettavuuden kannalta.  

Saavutettavuusohjeissa edellytetään, että kuville tarjotaan tekstivastineet. Tekstivastine 

tarkoittaa sitä, että kuvalle annetaan vaihtoehtoisena ominaisuutena ymmärrettävä teksti 

sivulla olevan kuvan html-koodin alt-kohtaan. (Saavutettavasti.fi, 2021.) 

Esimerkiksi alla oleva kuva koivumetsästä kertoo kuvan näkevälle paljon (Kuva 2). Siitä 

voi syntyä monenlaisia mielikuvia. Jos laitamme silmät kiinni ja kuulemme sanan 

esimerkiksi sanan puita, voi mielikuvat vaihdella hyvinkin paljon. Mutta jos kuvatekstinä 

lukee esimerkiksi todella tiheästi koivurunkoja, ymmärtää näkemättä paljon paremmin 

kuvan sisällön. 

 

 

Kuva 2. Esimerkkikuva kuvatekstistä. 

 

Hypermediasuunnittelija Jarmo Röksä (2020) listasi artikkelissaan ohjeet hyvästä ja 

saavutettavasta alt-tekstistä: 

1. Hyvä alt -teksti on selkeästi ja lyhyesti kirjoitettu 

2. Vaihtoehtoisen tekstin tulee olla neutraali ja sopia sivun kontekstiin 

3. Kontekstin kannalta olennainen teksti kuvaan liittyen 

4. Vaihtoehtoisessa tekstissä on hyvä noudattaa muun tekstin tyyliä ja muotoa 

5. Alt-teksti lopetetaan aina pisteeseen 

6. Mikäli kuva on linkki tai linkin sisältävä banneri, ruudunlukija tunnistaa kuvassa 

olevan linkin 

7. Vaihtoehtoista tekstiä ei tarvitse kirjoittaa, jos kuva on merkityksetön kuvituskuva 

ilman informatiivista arvoa  

8. Infograafit ja kaaviokuvat kannattaa kuvailla alt-tekstiin mahdollisimman 

informatiivisesti. 
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9. Mikäli kuvailu vaatii pidemmän tekstin, voi alt-tekstiin lisäksi käyttää 

kuvakoodissa longdesc-koodia: 

• <img src=”kuvatiedoston_nimi.jpg” alt=”Koronan vaikutus oireettomien, 

oireellisten ja riskiryhmien 

arkeen” width=”100″ height=”132″ longdesc=”http://esimerkki.fi/desc#it

em3″> 

Röksän mukaan alt-teksti vaikuttaa myönteisesti hakukonenäkyvyyteen. Sivuston 

kävijäluvut kasvavat hyvien alt-tekstien myötä, sekä nousevat korkeammalle kuin ne 

sivut, joiden alt-tekstit ovat puutteellisia. (Röksä, 2020.) 
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6. Saavutettavuusseloste 

Laki digitaalisista palveluista (3. luku 9§) määrittelee saavutettavuusvaatimuksen 

minimitason. Selosteessa on kerrottava mm. se, mitkä palvelun osat eivät täytä 

saavutettavuusvaatimuksia ja niille perustelut. Lisäksi selosteessa on kerrottava, miten 

palvelun käyttäjä saa digitaalisen palvelusisällön vaihtoehtoisella tavalla, jos tämä 

palvelu tai palvelun osa ei ole saavutettavissa käyttäjälle.   

Selosteen tulee sisältää yhteystiedot, johon palvelun käyttäjä voi lähettää 

saavutettavuuspalautteet sekä linkki valvontaviranomaisen verkkosivustolle, jossa 

palvelun käyttäjä voi tehdä saavutettavuuskantelun tai -selvityspyynnön. 

Saavutettavuusseloste koskee myös mobiilisovelluksia. 

6.1 Saavutettavuusselosteen esimerkkejä 

Esimerkkinä käytän Helsingin kaupungin verkkosivustoa www.hel.fi. Kun avaan sivut ja 

yritän silmäillä mistä löytäisin saavutettavuusselosteen, en löydä selostetta suoraan. Kun 

kirjoitan haku-kenttään sanan saavutettavuusseloste, saan 10 000 hakutulosta 

ensimmäisenä Työterveys Helsingin verkkosivujen saavutettavuusseloste. Kymmenes 

hakutulos näyttäisi kuvaavan koko palvelun saavutettavuutta, avaan sen. Selosteessa on 

kuvattu ensin saavutettavuuden puutteet. Sen jälkeen on kerrottu, että puutteita korjataan 

jatkuvasti ja että Hel.fi uudistuu osa kerrallaan. Puutteiden ilmoittamiseen on kerrottu 

yhteystieto ja linkki saavutettavuuden valvonnan sivuille. Näiltä on saavutettavuusseloste 

sisältää sille asetetut vaatimukset. Mobiililaitteella Helsingin kaupungin sivuilla sama 

toimivuus kuin tietokoneella. 

Toisena esimerkkinä otin Manner-Suomen pienimmän kunnan Luhangan verkkosivut 

www.luhana.fi. Silmäilen aluksi pääsivulta saavutettavuusselostetta. En löytänyt sitä. 

Kirjoitan haku-kenttään sanan saavutettavuusseloste ja painan hakupainiketta. Saan 

vastauksen englanniksi ”Sorry, but nothing matched your search terms.”. Sama tulos 

hakusanalla “saavutettavuus”. Mobiililaitteella Luhangan kunnan sivuilla sama 

toimivuus kuin tietokoneella. 

Kolmas esimerkkini on Oulun yliopiston nettisivut www.oulu.fi. Avaan sivun ja siirryn 

sivun alaosaan, josta löydän linkin Saavutettavuusseloste. Se sisältää vaatimuksen 

mukaiset asiat. Mobiililaitteella Oulun yliopiston sivuilla sama toimivuus kuin 

tietokoneella. 

Tämä pieni otanta saavutettavuusselosteista kertoo, että on olemassa erilaisia hyvin 

erilaisia käytäntöjä.  

 

http://www.hel.fi/
http://www.luhana.fi/
http://www.oulu.fi/
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7. Pohdinta 

Osataan arvostaa saavutettavuutta, kun ajatellaan arkisia asioita, kuten TV-ohjelmien 

tekstityksiä tai omalle kielelle käännettyjä ohjelmia. Vaikka kyseiset ominaisuudet eivät 

ole kriittisiä lisäyksiä, mutta se lisää sen pienen mukavuuden käyttäjäkokemukseen. 

Tämä voidaan huomata super-suosittujen TV-sarjojen ”dubbauksista”, eli oman kielen 

äänityksestä.  

Saavutettavuus on tärkeä asia suurelle joukolle internetin käyttäjiä. Erilaisten palvelujen 

digitalisointi tuo myös mahdollisuuksia erilaisten käyttäjäryhmien huomioimiseen jopa 

aiempaa paremmilla tavoilla. Esimerkiksi tekstikoon käyttäjäkohtainen mukauttaminen 

tietokoneen näytöllä on paljon helpompaa kuin aiemmin. Samalla digitalisointi tuo 

kuitenkin lukuisia haasteita. Suunnittelijan on huomioitava lukuisia käyttäjänäkökulman 

asioita.  

Saavutettavuudesta ei hyödy ainoastaan erityisryhmät, vaan tottumattomat 

digipalveluiden käyttäjät ovat myös suuressa roolissa saavutettavuudessa. Erityisryhmät 

ovat myös tärkeässä roolissa. Erityisryhmiin kuuluu käyttäjäryhmiä, joilla on ongelmia 

erilaisten rajoitteiden kanssa. Näihin ryhmiin kuuluu erilaisia ihmisiä, joilla on erilaisia 

rajoitteita, kuten näkörajoite, kuulorajoite, fyysinen rajoite tai kognitiivinen rajoite. 

Voidaan myös soveltaa saavutettavuutta ihmisille, joilla ei ole erityistarpeita, vaan 

tilapäisiä haasteita. Näihin tilapäisiin haasteisiin voi kuulua esimerkiksi kipsissä oleva 

käsi tai meluisa ympäristö.  

Vuonna 2011 Valve Corporationin toimitusjohtaja Gabe Newell sanoi North of 

Innovation -konferenssissa Seattlessa, että paras tapa taistella piratismia vastaan on 

tarjoamalla parempaa palvelua käyttäjille, kuin vastakkaiset piraattien tarjoamat palvelut. 

Täten piratismi ei ole hinnan määrittelemä ongelma, vaan se on saavutettavuuden 

aiheuttama ongelma. Samaa asiaa voidaan soveltaa web-sivujen saavutettavuuteen – kun 

tarjotaan hyödyllisiä, helposti saavutettavia ja laillisia web-sivuja käyttäjille, estää tämä 

laittomien ja ”kiellettyjen” sivujen käytön.  

Saavutettavuusvaatimukset ovat tuoneet lukuisia määräyksiä julkisille digipalveluille. 

Pieni testi osoitti, että kaikki sivustot eivät täytä vielä näitä vaatimuksia. Millä keinoilla 

saavutettavuutta voitaisiin sitten parantaa? Saavutettavuudesta tiedottaminen on varmasti 

yksi lähestymistapa varsinkin silloin kun organisaatio on uudistamassa sivustojaan.  

 

Lakipykälien ansiosta saavutettavuuden vaatimukset ovat tulleet nopealla vauhdilla 

ihmisten tietoon ja onneksemme asiaa edistetään ja noudatetaan. Asiaa, jota ei mietitty 

tarpeeksi vuosia sitten on tullut nyt jäädäkseen. Tähän liittyy laidasta laitaan asioita, 

esimerkiksi vaatimukset Word-asiakirjoista, Pdf-tiedostoista, kuvista ja alt-teksteistä. Voi 

miettiä, että onko olemassa ylintä rimaa, jossa saavutettavuus on kaiken kannalta 

huipussaan ja täten reilu kaikkia kohtaan? Joka päivä edetään kohti parempaa digitaalista 

maailmaa, jossa kaikilla on samanlaiset mahdollisuudet. 

Nykyään voi nähdä enemmän erilaisia ihmisiä käyttämässä verkkopalveluja. Tilanne on 

edennyt siihen, että nykyään halutaan käyttää ennemmin verkkopalveluja, kuin oikean 

elämän kasvotusten käytävää palvelua. Ehkä myös vuonna alkanut 2019 koronapandemia 

oli edistävä syy tälle toiminnalle, sillä ihmiset ”pakotettiin” käyttämään palveluita, 

tuotteita ja sovelluksia verkon kautta. Tämä oli herätys monelle ihmiselle työpaikoilla, 

kouluissa ja muissa instituuteissa, että verkkopalvelut ovat osa tulevaisuutta ja 

tulevaisuus on nyt.   
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Meillä jokaisella on oikeus myös tehdä kantelu saavutettavuudesta aluehallintovirastolle 

verkkosivustosta, joka ei noudata vaatimuksia. Suositus on kuitenkin lähestyä ensin 

julkaisijaa, koska kantelun käsittely kestää pitkään. Kantelun voi tehdä suoraan nettisivun 

kautta olevalla lomakkeella. 

Mielestäni nykyään käyty keskustelu saavutettavuudesta ja esteettömyydestä tarkoittavat 

samaa asiaa erilaisissa maailmoissa. Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysistä maailmaa, 

jossa tarjotaan samanlaiset mahdollisuudet fyysisistä toimintahäiriöistä riippumatta 

kaikille ihmisille. Saavutettavuus tarkoittaa tätä samaa asiaa, mutta uudessa digitaalisessa 

maailmassa, jossa ihmiset viettävät nykyään suuren osan ajastaan. Digitaalisten 

palvelujen yleistyttyä digitaalisuudesta on tullut arkipäiväistä toimintaa jokaiselle. On 

tärkeä asia, että jokaisessa maailmassa tarjotaan samanlaiset mahdollisuudet kaikille 

kunnosta, terveydentilasta ja olosuhteista riippumatta.  
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8. Yhteenveto 

Saavutettavuusvaatimukset ovat tuoneet julkisen sektorin digitaalisille palveluille 

monenlaisia vaatimuksia. Näiden vaatimusten tiedostaminen ja toteuttaminen vaativat 

tarkkaa perehtymistä. Tällä hetkellä ei ollut käytettävissä erilaisia esimerkkejä erilaisista 

vaatimuksista esimerkiksi saavutettavuusvaatimukset.fi -sivustolla. Esimerkit avaisivat 

asiakohtia käytännössä parhaiten. Saavutettavuusvaatimukset.fi (2022) sivuston mukaan 

sivustolle on tulossa myöhemmin käytännön esimerkkejä eri kriteereistä. 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli kirjallisuuskatsauksen avulla selvittää, mitä 

saavutettavuudella tarkoitetaan, mitä aiheistoa on löydettävissä ja miten saavutettavuutta 

voi selvittää. Tutkimuskysymykseni olivat: 

1. Mitä saavutettavuudella tarkoitetaan? 

2. Mitä saavutettavuudesta on aiemmin kirjoitettu? 

3. Miten voi selvittää onko sivusto saavutettava?  

Saavutettavuus-termi ei avaudu yhden sanan perusteella. Yhdellä lauseella asiaa voisi 

selittää siten, että sillä tarkoitetaan määräyksiä, joilla mahdollistetaan julkisten web-

sivustojen käyttö erilaisista vammoista huolimatta mahdollisimman monelle käyttäjälle. 

Saavutettavuudesta (englanniksi accessibility) on olemassa materiaalia etupäässä 

internet-sivustoilla. Ulkomaisissa artikkeleissa on asiasta kirjoitettu jo ennen 

saavutettavuusdirektiivin voimaantuloa. Ehkä asian tärkeys on tunnistettu aiemmin ja on 

päätetty, että vain määräyksillä asioihin voidaan oikeasti vaikuttaa.  

Sivuston saavutettavuutta voi selvittää erilaisin tavoin. Työläin tapa on käydä vaatimus 

vaatimukselta sivustoa läpi ja yrittää korjata löydetyt puutteet. Huomattavasti sujuvampi 

tapa on käyttää erilaisia työkaluohjelmia, jotka käyvät sivustoa läpi ja kertovat lopuksi 

korjausvihjeitä. Näitä työkaluja on lukuisia ja niiden laatu luonnollisesti vaihtelee.  

Saavutettavuudesta olisi hyvä saada Suomessa tuoretta tutkimustietoa.  
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