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Sisällys 
1. Mitä asioita koskee 
2. Mitä nyt pitää tehdä? 
3. Sivusto & Some 
4. Tekstitiedostot, word, pdf, ppt 
5. Tekstisisällöt 
6. Kuvat 
7. Videot 
8. Saavutettavuusseloste 
9. Saavutettavuuspalaute 
10.Saavutettavuusinfoa ja linkkejä ohjeisiin 
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● Verkkosivut ja mobiilisovellukset, some 

● Myös omat YouTube- ja Vimeo-kanavat 

● Uutiskirjeet 
● Kohderyhmällä ei merkitystä, koskee myös 

asiantuntijakäyttöön tarkoitettuja sivuja 

● Tekstit 

● Kuvat, kaaviot ja infografiikat 
● Videot (myös someen tallennettu, poikkeus: 

suorat lähetykset, striimi) 

● Navigointi, käyttöliittymä, linkit 

● Verkkolomakkeet (html-lomakkeet) 

● Tapahtumakalenterit 

● Pdf-, word-, excel-tiedostot ja -lomakkeet 
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   MITÄ NYT PITÄÄ TEHDÄ? 

1. Täyttää saavutettavuuskriteerit (...49) 
2. Saavutettavuusseloste 
3. Ottaa vastaan saavutettavuuspalautetta 

(lomake, s-posti, puhelin) 



   

  
  

    

       

    

   

   

       

    

     

      

  

 

  

 

  

Muista myös 

visuaalinen selkeys, 

kontrasti, varo puna-

vihreää 

> Contrast Checker 

WebAim 

Sivusto & Some 
● Verkkopalvelu saavutettavissa näppäimistöllä 

● Navigointi sivustolla loogisesti (myös tabulaattorilla) 

● Kaikki sisältö ja multimedia on oltava käyttäjän 

keskeytettävissä, piilotettavissa (esim. pyörivä video) 

● Videoissa tekstitys (livessä ei) 

● Näkyvä kohdistus (kursori, fokus) 

● Kuvaavat linkkitekstit: Ei "Lue lisää", vaan "Lue lisää 

asiasta" 

● Otsikoinnin loogisuus ja hierarkia: yläotsikko, 

alaotsikko, väliotsikot jne. 

● Kuvaavat otsikot 

● Tekstiä ei suositella kuvan päälle laitettavaksi 

● Uutiskirje: plain text -vaihtoehto jos ei muuta keksi 
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   Tekstitiedostot, word, pdf, ppt 
● Muokkaa ulkoasua "Tyylien" avulla. 

● Käytä otsikkotyylejä hierarkkisesti, ei pelkkä boldaus! H1 (otsikko1), 
H2 (otsikko2) jne. Käytä oikeassa järjestyksessä. 

● Luettelot parantavat silmäiltävyyttä: käytä luettelomuotoilua. 

● Älä käytä ylä- ja alatunnisteita oleelliseen tietoon (esim. otsikko) 

● Määrittele asiakirjalle otsikko: Tiedosto >Ominaisuudet >Yhteenveto 
>Otsikko 

● Määritä asiakirjan kieli: Työkalut> Kieli 

● Word->PFD:ksi: Tallenna nimellä > Tiedostomuoto PDF > Sopii 
parhaiten … helppokäyttöisyyden varmistamiseen (ei ongelmaton) 
ÄLÄ käytä Tulosta-toimintoa pdf:iin. 

● Jos ei pakko, älä käytä PDFiä! (miel. Word tai html) 

● Kaikkien 23.9.2018 jälkeen saitille vietyjen materiaalien pitää täyttää 
kriteerit, eli muokattava takautuvasti! 

Ks. Saavutettavat wordit › 

Office > Työkalut > 
Tarkista 
helppokäyttöisyys 

Rakennetta 
asiakirjaan tyylien 
avulla :) ja 
metatiedot 
kuntoon 
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Tekstisisällöt 

● Otsikointi: Mikä on pihvi, olennainen asia - kiinnostaako juttu 
minua? (Lauseotsikot hyviä, verbi mukana) 

● Lyhyet kappalejaot toimii netissä. 

● Vältä lauseenvastikkeita, korvaa sivulauseilla. 

● Vältä (pitkää) kursiivia tai CAPSIÄ. Tasaa vain teksti vasempaan 
reunaan. Tämä helpottaa sekä lukivaikeuksista kärsiviä että 
huononäköisiä. 

● Ei isoja kirjaimia sanoissa keskellä lausetta (paitsi erisnimen 
alkukirjain isolla :) Lyhenteet avattava ainakin ekalla 
käyttökerralla. 

● Puhuttele ihmistä: "Lähetä lomake" - Ei: "Lomake lähetetään" 

Ymmärrettävyys on 
saavutettavuuden 
periaatteista ylitse 
muiden. 

Jargon julistetaan 
pannaan! 
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Kuvat 

● Älä esitä tietoa vain värillä (värisokeus, ei puna-
vihreä) 

● Kontrastit 4,5:1 (muista contrast checker netissä) 

● Älä esitä tietoa vain kuvamuodossa. Ei tekstiä 
kuvakaappauksiin. 

● Infograafit: Anna tieto myös tekstinä - voi 
kirjoittaa leipätekstiin auki. 

● Alt-txt kuville lyhyesti: "Teoksesta Kevätuhri." 
Älä toista kuvatekstiä. Joissakin järjestelmissä 
kuvan voi merkitä "koristekuvaksi" = ei sisällä 
infoa, yli voi hypätä. 

● Somessa vaihtoehtokuvaukset FB, Twitter, Insta 
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Videot 

● Tekstitys kielensisäinen (ei käännös) 

● Ei koske live-lähetyksiä eikä videoita tarvitse takautuvasti 

tehdä saavutettaviksi (eli kaikissa 23.9.2020 jälkeen 

julkaistuissa pitää olla tekstitys). 

● Live-stream saa olla 14 vrk katsottavissa ilman tekstitystä. 

Jos tallentuu pidemmäksi aikaa, täytyy lisätä tekstitys. 

● Suoraan videoon: FB ja YouTube 

● Käytä: "closed captioning" (= tekstityksen saa pois päältä 

halutessaan) 

● Työkaluja: AdobePremiere, Subtitle Edit, ...++ ? 

Tallentunut 

striimaus pitäisi 

poistaa 14 vrk:n 

jälkeen, jos ei 

tekstitystä. 
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Saavutettavuus-

seloste on 

laitettava 

verkkosivuille. 

Saavutettavuusseloste 

● Kuvaa verkkosivustosi saavutettavuuden tila ja 

mahdolliset poikkeamat vaatimuksista. 

● Jos poikkeamia, pitää kertoa kriteeritasolla, miksi ei 

ja milloin korjataan. 

● Vaatimuksista voi poiketa tietyiltä osin ja tilapäisesti, 

jos toteuttaminen aiheuttaisi organisaatiolle 

kohtuutonta rasitetta. Käsitettä ei voi soveltaa koko 

sivustoon, vaan vain johonkin osaan. Selosteessa 

kerrottava, millä aikavälillä puutteet korjataan. 

● Mitä selosteessa pitää olla? Katso täältä › 

● Kuinka teen saavutettavuusselosteen (Celia) › 

● Toinen malli: AVI:n saavutettavuusselostetyökalu › 
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https://www.saavutettavasti.fi/kuinka-teen-saavutettavuusselosteen/
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/saavutettavuusvaatimusraportti/


     
 

 
   
     

    
  

   

Saavutettavuuspalaute 
1. Miten käyttäjä voi antaa saavutettavuuspalautetta 

ja kuka vastaa organisaatiossa palautteiden 
käsittelystä? 

2. Esim. lomake, sähköpostiosoite, puhelinnumero. 
3. Miten käyttäjä voi ottaa yhteyttä 

aluehallintovirastoon AVI:iin selvityspyynnön tai -
kantelun tekemistä varten? 

4. Laita ylläolevat tiedot saavutettavuusselosteeseen. 



   

     
     

 

 

   

     
 

  

   

     

Saavutettavuusinfoa 

1. Saavutettavat Wordit, Excelit, Ppt:t, Pdf:t -
videoita ja ohjeita, eOppiva.fi › 

2. Saavutettavuuskriteerit › 

3. Celian Saavutettavasti.fi-sivu › (tosi hyvä) 

4. Celia Saavutettavat asiakirjat › 

5. Papunet › ohjeita ja oppaita mm. 
Saavutettavuuden arviointiin 

6. Verkkopalvelujen saavutettavuus Facebook-
ryhmä 

7. Contrast checker Webaim.org › 

8. Voit itse testailla lukijaohjelmilla, esim. 
Mac>Järjestelmäasetukset>Käyttöapu 

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS DANCE INFO FINLAND 

https://www.eoppiva.fi/koulutukset/saavutettavat-asiakirjat-verkossa/
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/lait-ja-standardit/wcag-2-1/
https://www.saavutettavasti.fi/
https://www.saavutettavasti.fi/saavutettavat-tiedostot/
https://papunet.net/saavutettavuus/ohjeita-ja-oppaita
https://webaim.org/resources/contrastchecker/


 

  THAT'S IT, FOLKS. 
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