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Esityksen sisältö
● Termistö
● Kuka hyötyy ja miksi panostaa
● Saavutettavuuden ulottuvuudet
● Tekninen saavutettavuus
● Visuaalinen saavutettavuus
● Sosiaalinen media



Esteettömyys vs saavutettavuus

● Esteettömyys = rakennettu ympäristö
● Saavutettavuus = viestintä ja digitaaliset palvelut 

(esim. verkkosivut)
● Accessibility = saavutettavuus + esteettömyys

Saavutettavuus mahdollistaa tuotteen tai palvelun käytön, 
kun käyttäjinä on mahdollisimman laaja joukko kyvyiltään 

erilaisia ihmisiä.



Ketkä hyötyvät saavutettavuudesta?

● Kielelliset rajoitteet
● Näköön tai kuuloon liittyvät rajoitteet
● Motoriset ja fyysiset rajoitteet
● Kognitiiviset haasteet
● Puhevammat
● Neurologiset sairaudet



Miksi kannattaa panostaa saavutettavuuteen
1. Sosiaaliset syyt: parantaa yhdenvertaisuutta, tavoittaa koko jäsenistön

2. Tekniset syyt: johtaa parempilaatuiseen tekniseen toteutukseen, mikä takaa 
paremman toimintavarmuuden kaikilla laitteilla ja selaimilla

3. Taloudelliset syyt: pienemmät ylläpitokulut (vähemmän korjaamista ja 
muutostarpeita), pienempi tarve tukipalveluille

Hyödyttää kaikkia, johtaa parempaan suunnitteluun ja tuloksena on 
helppokäyttöisempi palvelu ihan kaikille.



Konkretiaa
● Selkeä ja ymmärrettävä kieli

○ Appro, sitsit yms.

● Palvelun käyttö ei riipu käyttäjän päättelykyvystä
● Eri toiminnot ovat helposti tunnistettavissa
● Elementit ja osiot loogisessa järjestyksessä
● Selkeä ulkoasu ja fontti
● Korjaa verkkosivuja ketterästi saadun palautteen kautta
● Päivitä verkkosivujasi
● Testaa verkkosivujen käyttöä eri käyttäjien kanssa





Verkkosivut teknisesti saavutettaviksi
● Verkkosivulla tulee olla otsikko ja sisältö tulee olla muotoiltu oikein

○ Otsikkotasojen muotoilu

● Kuvien tekstivastineet kohdalleen
○ Alt-attribuuttiin vaihtoehtoinen teksti, joka kertoo mitä kuvassa on
○ Jos kuva on linkki, tekstivastine kertoo linkin kohteen

● Lomakekentät
○ Kentän nimessä kerrotaan, mitä kenttään on tarkoitus syöttää
○ Jos mahdollista käytetään tarkoitukseen sopivia kenttiä
○ Lomakkeen tulee ilmoittaa syöttövirheestä, osoitettava sen paikka 

ja ohjeistettava käyttäjää täytössä

● Verkkosivujen tulee skaalautua kaikille laitteille ja näytöille









lähde: tokmanni.fi



Verkkosivut visuaalisesti saavutettaviksi
● Ei kommunikoida pelkin symbolein tai värein, vaan myös avataan mitä niillä 

tarkoitetaan jos symboliikkaa käytetään
● Tekstin ja taustan välinen tummuuskontrasti tarpeeksi suureksi

○ Muistetaan myös värisokeus

● Linkin tarkoitus tulee selvitä linkkitekstistä siinä yhteydessä, missä linkki 
sijaitsee

● Vältetään automaattisesti käynnistyvää välkkyvää tai liikkuvaa kuvaa



webaim.org/resources/contrastchecker



color-blindness.com



lähde: prh.fi



Saavutettavuus sosiaalisessa mediassa
Facebook:

● Saavutettavuus ohjesivusto
● Miten voin lisätä tekstityksen videoon tai poistaa videon tekstityksen?

Twitter

● Kuvien vaihtoehtoiset tekstit

Youtube

● YouTube -videoiden tekstitykset -ohje
● Miksi videot pitäisi tekstittää?

Instagram

● Miten muokkaan kuvan vaihtoehtoista tekstiä Instagramissa?

https://www.facebook.com/help/214124458607871
https://www.facebook.com/help/261764017354370?helpref=related
https://www.saavutettavasti.fi/syventavat-ohjeet/kuvat/
https://support.google.com/youtube/answer/2734796?hl=fi
https://www.saavutettavasti.fi/syventavat-ohjeet/videot-ja-aanitteet/
https://help.instagram.com/503708446705527


Kiitos!


