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Käytetyt termit ja lyhenteet 

Saavutettavuus Kaikille helposti saatavissa oleva ja toimiva palvelu  

Esteettömyys Saavutettavuuden huomioimista palveluissa, viestinnässä, 

ympäristössä ja asenteessa. Käytettiin aiemmin saavutet-

tavuus-termin tilalla. 

Käytettävyys Käytettävyydellä tarkoitetaan laitteen tai palvelun helppo-

käyttöisyyttä 

EU Euroopan unioni 

Direktiivi Euroopan unionin ohje, jonka mukaan jäsenmaat laativat 

lakinsa 

Verkkosivu Internetissä oleva sivusto 

Selkokieli Yksinkertaistettu suomen kielen muoto 

Fokus Tietokoneen kuvaruudulla oleva kohdistettu alue 

Elementti Koodikielessä käytetty termi, joka tarkoittaa verkkosivun 

osaa koodissa 
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta 

Digitalisaation edetessä kovaa vauhtia eteenpäin ja verkkosivujen tullessa koko 

ajan suuremmaksi osaksi päivittäistä elämää, on varmistettava, että jokaisella on 

mahdollisuus päästä käsiksi internetissä olevaan informaatioon. Tästä syystä Eu-

roopan unioni laati saavutettavuusdirektiivin 2016/2102, jonka avulla verkkosivu-

jen tekoon luotaisiin standardi, jotta jokainen pystyisi käyttämään internetiä rajoit-

teistaan huolimatta. Direktiiviä varten julkisen sektorin verkkosivujen pitäjien tulee 

laatia saavutettavuusseloste kartoittamaan sivujen saavutettavuus. 

1.2 Työn tavoite 

Opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulun julkisen 

verkkosivun saavutettavuus ja luoda saavutettavuusseloste EU:n saavutettavuus-

direktiivin 2016/2102 mukaisesti. Työssä listataan, mitkä kriteerit sivusto täyttää, 

mitkä kriteerit eivät toteudu, sekä tarvittavat korjaukset, jotka on ilmoitettava saa-

vutettavuusselosteeseen. 

Tämän työn tilaaja on Seinäjoen Ammattikorkeakoulu.  

1.3 Työn rakenne 

Ensiksi työssä tarkastellaan, mitä saavutettavuus on, kerrotaan EU:n saavutetta-

vuusdirektiivistä 2016/2102, miksi direktiivi on laadittu ja miten direktiivin mukai-

nen saavutettavuus toteutetaan. Työssä kerrotaan ohjelmista ja tavoista, joilla 

saavutettavuus arvioidaan Seinäjoen Ammattikorkeakoulun julkisilla sivuilla. Lo-

puksi annetaan loppuarvio julkisten sivujen saavutettavuudesta, ja luodaan alus-

tava saavutettavuusseloste.  
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1.4 Työn rajaus 

Testattavien osien laajuuden takia työ rajattiin koskemaan vain SeAMKin pääverk-

kosivujen sivukartan sivuja. Testauksesta rajattiin pois englanninkieliset osiot, 

SeAMKin Y-Zone sekä SeAMKin opinto-ohjaus-verkkosivuston osat. Testaus teh-

tiin kolmannelle tasolle asti eli pääsivusta kaksi astetta eteenpäin. 
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2 Saavutettavuus ja EU Saavutettavuusdirektiivi 2016/2102 

2.1 Saavutettavuus ja esteettömyys 

Saavutettavuudella tarkoitetaan paljon samaa kuin esteettömyydellä, mutta se on 

käsitteenä laajempi. Saavutettavuudella käsitetään esim. palveluiden, viestinnän 

ja verkkosivujen toteutus niin, että ne soveltuvat kaikille. Esteettömyydellä tarkoi-

tetaan keinoja, joilla pyritään luomaan yhdenvertaiset lähtökohdat kaikille. Tarkoi-

tus on helpottaa palvelujen saantia niille, jotka olisivat muuten eri asemassa, esi-

merkiksi fyysisen ominaisuuden vuoksi. (Saavutettava.fi [Viitattu 14.1.2019].) 

Saavutettavuudessa ja esteettömyydessä otetaan huomioon myös sosiaaliset ja 

psyykkiset tekijät (kuva 1). Fyysiseen saavuttavuuteen liittyvät ympäristö, palvelut 

sekä niissä saatavan materiaalin saatavuus. Sosiaalisessa saavutettavuudessa 

keskitytään henkilön tietoihin, taitoihin ja asenteisiin. Psyykkisessä saavutettavuu-

dessa tarkastellaan henkilöiden monenlaisuutta. Nämä saavutettavuuden keinot 

näkyvät arkielämässä esimerkiksi mahdollisuutena päästä pyörätuolilla helposti 

rakennuksiin, näkövammaisten mahdollisuutena saada opastusta, erilaisten doku-

menttien saamista äänitiedostoina, pistekirjoituksena, omalle kielelle käännettynä 

tai selkokielellä. (Penttilä 2012,10.) 
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Kuva 1. Esteetön korkeakoulu (ESOK [Viitattu 13.1.2019]) 

Saavutettavuus on jaettu neljään (4) eri tasoon (kuva 2). Ensimmäinen taso on 

niin kutsuttu Desing for All -periaate, jossa otetaan käyttöön tavat, joilla otettaisiin 

huomioon mahdollisimman monen henkilön tarpeet, ja niiden käyttöönotto. Toisen 

tason saavutettavuus on järjestelyä ryhmälle tai ryhmille, joiden tarpeet ovat sa-

mankaltaiset. Tästä olisi esimerkkinä luennon pitäminen, missä huonokuuloisille 

varattaisiin ennakkoon eturivistä paikat. Kolmanteen ryhmään kuuluu yksilöille tar-

koitetut järjestelyt sekä tarvittavat apuvälineet. Neljännessä tasossa otetaan käyt-

töön henkilökohtainen tuki, jos järjestelyt ja apuvälineet eivät ole riittäviä. (Puup-

ponen [Viitattu 6.2.2019].) 



11 

 

 

Kuva 2. Saavutettavuuden tasot (Puupponen [Viitattu 7.2.2019], 5) 

 

Saavutettavuus auttaa niitä henkilöitä, joilla on haittaavia rajoitteita, pääsemään 

samalle lähtötasolle kuin muutkin. Saavutettavuus ei kuitenkaan liity vain rajoittei-

den huomioon ottamiseen, vaan sen tarkoituksena on myös huomioida erilaisia 

asioita, joista kaikki voisivat hyötyä. (Invalidiliito [Viitattu 22.2.2019].) Seinäjoen 

Ammattikorkeakoulu ottaa esteettömyyden huomioon mahdollisuuksien mukaan. 

Luku- sekä kirjoitusvaikeudet otetaan huomioon antamalla mahdollisuus täyden-

tää kokeita suullisella kokeella, järjestää ylimääräistä aikaa sekä antaa mahdolli-

suus tehdä koe häiriöttömässä tilassa. Lisäksi saavutettavuuteen saa apua koulu-

tuspäälliköltä ja opinto-ohjaajalta. (SeAMK [Viitattu 9.2.2019].) Tässä työssä kes-

kitytään kuitenkin digitaaliseen saavutettavuuteen verkkosivuilla, miten saavutet-

tavuus toteutuu, ja miten se tulisi toteuttaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulun julki-

silla verkkosivuilla. 

2.2 Verkkosivujen saavutettavuus 

Kun suunnitellaan verkkosivuja, on otettava huomioon sellaiset henkilöt, joilla on 

vaikeuksia näön, kuulon tai muun fyysisen rajoitteen kanssa. Verkkosivulla tulisi 

pystyä liikkumaan vaivattomasti. Myös selkokielisyys tulee ottaa huomioon. Suun-
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nittelun päätavoitteena on tehdä verkkosivut niin, että kuka tahansa pystyisi saa-

maan tarvittavan tiedon verkkosivulta. Tästä esimerkkinä ovat dokumentit, jotka 

löytyvät videomateriaalista, niiden tulisi sisältää tekstitykset, jotta huonokuuloiset 

pystyvät saamaan ja hyödyntämään informaatiota. Tekstitysten tulisi myös löytyä 

eri kielillä tarpeen mukaan. Videomateriaalin tekstitys olisi myös hyvä löytyä teks-

tiversiona tai selkokielenä. Verkkosivuilla olevien dokumenttien lisäksi sivulla olisi 

hyvä olla lukijatyökalu, joka lukee sivustolla valitun tekstin synteettistä ääntä käyt-

täen. Näin helpotetaan näkövammaisten käyttäjien informaation saamista. (Papu-

net 2018h.) 

Tällainen lukija-avustaja on käytössä mm. Esteetöntä opiskelua (www.esok.fi)  

-sivustolla sekä poliisin virallisilla sivuilla (https://www.poliisi.fi/). 

Avustavalla teknologialla on myös tärkeä rooli saavutettavuudessa, kun on kyse 

sokeista tai raajahalvaantuneista. Interaktiivisten osien tulee olla riittävän suuria, 

jotta tarkka hiiren ohjaus ei olisi esteenä. Toimintojen ja kenttien on myös oltava 

tarpeeksi erillään toisistaan. (Papunet 2018g.) Verkkosivua tulisi myös pystyä se-

laamaan näppäimistön avulla, jos hiiren käyttö ei onnistu. Ruudunlukuohjelma tu-

lee huomioida sivun koodia tehdessä, jotta ohjelma tunnistaa, onko kyseessä ot-

sikko, kuva vai linkki (Papunet, 2018e). Esitystavan muuttaminen, kuten fontin 

koon vaihtaminen ja taustavärien vaihto, on myös huomioitava. Jos muutetaan si-

vun asetuksia, sivu ei vahingossa muutu kokonaan lukukelvottomaksi. Jos itse 

verkkosivun ulkoasun ja toimintojen saavutettavuus ei riitä, lisälaitteiden ominai-

suudet tulee myös ottaa huomioon. Näiden laitteiden, esimerkiksi pistenäytön, 

pallohiirien, kytkinohjainten ja silmän liikkeillä ohjaavan kohdistimen yhteensopi-

vuus on myös hyvä tarkistaa. (Papunet 2018c.) 

Verkkosivuja ja -palveluita suunnitellessa tulee ottaa huomioon myös käytettä-

vyys. Käytettävyydellä tarkoitetaan laitteen tai palvelun helppokäyttöisyyttä. No-

pea ja vaivaton asiointi laitteella ja palvelussa kuvastaa hyvää käytettävyyttä. Käy-

tettävyyden osa-alueet ovat opittavuus, tehokkuus, muistettavuus, virheettömyys 

ja tyytyväisyys. Käytettävyydellä siis mitataan, kuinka nopeasti, tehokkaasti ja vir-

heettömästi asiointi onnistuu, ja kuinka hyvin asioiva henkilö muistaa miten asi-

ointi tapahtuu ja oliko asiointi miellyttävää. (Papunet 2018a.) Hyvänä esimerkkinä 

http://www.esok.fi/
https://www.poliisi.fi/
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käytettävyyden suunnittelussa on käyttää Ben Shneidermanin niin kutsuttua 8 kul-

taista sääntöä: 

 

1. Yhtenäisyyden noudattaminen 

On syytä pyrkiä mahdollisimman johdonmukaisuuteen valikkohierarkiassa, 

käyttää tuttuja värejä, kuvakkeita, jotta selaus eteenpäin olisi sulavaa. Tämä 

auttaa tehokkuudessa, muistettavuudessa ja lopulta myös tyytyväisyydessä. 

(Partala [Viitattu 9.2.2019]; Wong [Viitattu 9.2.2019].) 

 

2. Aikaisimmille käyttäjille tarjotaan oikoteitä 

Käyttäjille, jotka jo tuntevat kyseisen sivuston tai ohjelman, tulisi saada nopea-

käyttöisiä vaihtoehtoja, kuten pikanäppäimiä sekä kattavia sivukarttoja (Partala 

[Viitattu 9.2.2019]; Wong [Viitattu 9.2.2019]). 

 

3. Informatiivisen palautteen hyödyntäminen 

Käyttäjä tietää koko ajan, missä tilassa verkkosivu tai ohjelmisto on. Esimer-

kiksi lataako ohjelma jotain ja kauanko lataus suurin piirtein kestää. Palaute 

voi olla tekstinä tai visuaalisena kuvakkeena. (Partala [Viitattu 9.2.2019].) 

 

4. Dialogit tulee suunnitella johdonmukaisesti 

Toimintojen informaation tulee olla niin selkeää, että siitä erottuu alku, keski-

kohta ja loppu: ”aloita, jatka, lopeta” (Partala [Viitattu 9.2.2019]). 

 

5. Virheidenkäsittelyn tulee olla yksinkertaista 

Virheiden estämiseen tulee panostaa. Esimerkiksi junalipun menomatkakoh-

dassa tulisi aluksi lukea ”mistä.” Virhetilanteessa termistö tulisi pitää yksinker-

taisena. Käytä kyllä-ei-vastauksia peruuta-hylkää-vastausten sijaan. Käyttäjää 

ei myöskään tule syytää virheistä. (Partala [Viitattu 9.2.2019].) 

 

6. Toimintojen tulee olla helppoja peruuttaa 

Yksinkertaisen peruutusnappulat ja takaisin-vaihtoehdot ovat tärkeitä. Shnei-

dermanin omin sanoin: 
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“This feature relieves anxiety, since the user knows that errors can be 
undone; it thus encourages exploration of unfamiliar options” (Wong 
[Viitattu 9.2.2019]). 

 

7. Käyttäjän ohjaamisen tukeminen 

On tärkeää, että käyttäjä tuntee olevansa kontrollissa. Käyttäjän tulee käynnis-

tää toiminnot, tehdä valintoja ja pystyttävä keskeyttämään toimintoja. (Partala 

[Viitattu 9.2.2019].) 

 

8. Käyttäjän lyhyen aikavälin muistin helpottaminen 

Käyttöjärjestelmä on syytä pitää yksinkertaisena ja välttää turhan monia pai-

nikkeita (Partala [Viitattu 9.2.2019]). 

 

Kuva 3. Käytettävyys (perustuu Sinkonen ym. 2009, 21) 

Myös Sinkonen, Nuuttila ja Törmä (2009) ovat tutkineet käytettävyyteen vaikuttavia 

tekijöitä. He nostavat esiin mm. tehokkuuden, hyödyllisyyden, sopivuuden ja käyt-

täjätyytyväisyyden osana käytettävyyttä (Sinkonen ym. 2009, 21), kuva 3. 



15 

 

 

Kuva 4. Verkkotuotteen käytettävyyteen vaikuttavia asioita (perustuu Sinkonen 
ym. 2009, 22) 

 

Sinkosen, Nuuttilan ja Törmän (2009, 20) sanoin: 

Verkkopalvelun käytettävyys saavutetaan, kun kaikki tuotteen osateki-
jät on tehty huolella ja loksahtavat omalle paikalle osaksi johdonmu-
kaista kokonaisuutta…  

Käytettävyydessä huomioitavia osia on Sinkosen ym. (2009, 22)  mukaan paljon. 

Näitä on esitelty kuvassa 4. 

 

2.3 EU:n saavutettavuusdirektiivi 

 

Euroopan unioni julkaisi 22.12.2016 parlamentin ja neuvoston direktiivin julkisen 

sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta. Direk-

tiivin (2016/2102) tarkoituksena on parantaa sisämarkkinoiden palveluiden laatua, 

mutta direktiivin on tarkoitus myös edistää tasavertaisuutta yhteiskunnassa, jossa 

digitaalisuus on huimassa kasvussa, luomalla yhdenmukaiset minimitason stan-

dardit verkkosivuille ja mobiilisovellusten saavutettavuudelle niin, että jokaisella 
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kansalaisella olisi pääsy julkisen sektorin verkkosivulle. (Valtiovarainministeriö 

[Viitattu 14.1.2019].) Nämä kaikki muutokset ovat tärkeitä takaamaan kansalaisten 

perusoikeudet, työnsaantimahdollisuudet sekä tulevaisuus (Malosse 2013). 

 

Kuva 5. Saavutettavuusdirektiivin 3 tavoitetta (Lindroos 2017) 

 

Vaarana on, että kaikki ryhmät eivät voisi hyötyä palveluista ja tiedoista, joita verk-

kosivu ei nykyisellään voi tarjota teknisten puutteiden vuoksi (Schulz & Lesay 

2016). Direktiiviä tehtäessä otettiin huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomi-

tean (ETSK) lausunto ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 

julkisen sektorin elinten verkkosivujen saavutettavuudesta” COM (2012) 721 final 

– 2012/0340 (COD). Näin varmistetaan kaikkien julkisten sektorin verkkosivujen 

saavutettavuus, joka aikaisemmalla direktiivillä kattaisi vain pienen osan julkisista 

sektoreista. Direktiivi taustana on myös Euroopan vammaisstrategia 2010–2020 

(tieto- ja viestintätekniikan esteettömyys), Euroopan digitaalistrategia sekä Euroo-

pan sähköisen hallinnon toimintasuunnitelma. EU:n jäsenvaltiot sitoutuivat jo 2006 

julkisen sektorin verkkosivujen saavutettavuuden parantamiseen niin sanotussa 

Riian julkilausumassa. (Malosse 2013.) 
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Kuva 6. Saavutettavuusdirektiivi tiivistettynä (Ylänne 2017) 

 

Tämän direktiivin mukaisen saavutettavuusselosteen ja verkkosivujen tarvittavien 

korjausten tai ilmoitusten mahdollisista puutteista, tulee olla täytettynä 23.9.2019 

viranomaisisten ja julkisoikeudellisten laitosten internetsivustoilla, mikäli sivusto 

on tehty 23.9.2018 tai sen jälkeen. Sivujen, jotka ovat luotu ennen 23.9.2018 tulee 

olla saavutettavuusvaatimuksen mukaisia 23.9.2020. Mobiilisovellusten tulee olla 

saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.6.2021. (Valtiovarainministeriö [Viitattu 

14.1.2019].) Porrastettu aikataulu on kerrottu kuvassa 7. 
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Kuva 7. Porrastettu aikataulu toteutukselle (Valtionvarainministeriö [Viitattu 
14.1.2019]) 

2.4 Saavutettavuusseloste 

 

Saavutettavuusdirektiivi 2016/2102 edellyttää, että julkisen hallinnon verkkosivus-

tolla ja mobiilisovelluksessa on saatavana saavutettavuusseloste, jossa ilmoite-

taan, mitkä sivuston tai sovelluksen osat eivät ole saavutettavuusstandardin mu-

kaisia, syyt miksi kyseiset osat eivät ole standardin mukaisia, ja mahdollisesti tie-

toa, mistä saa vaihtoehtoisen materiaalin. Saavutettavuusselosteessa tulee myös 

olla ohjeet, joilla kuka tahansa voi ilmoittaa mahdollisista standardin puutteista ja 

pyytää ei-saavutettavissa olevat tiedot niin, että tiedot ovat henkilön saavutetta-

vuudelle mahdollisia. Myös kyseisen asiakkaan saavutettavuuden oikeussuoja-

keinot on täytettävä, eli asiakkaan on saatava mahdollisuus valituksen luomiseen, 

jos ilmoituksesta tai pyynnöstä tullut vastaus on epätyydyttävä. (Valtiovarainminis-

teriö [Viitattu 14.1.2019].) EU-komissio on tehnyt malliesimerkin saavutettavuus-

selosteesta. Malli on vaikeaselkoinen, ja AVI on tekemässä selkeämmän version, 

joka julkaistaan loppukeväällä 2019. (Aluehallintovirasto 2019a.) 

2.5 Saavutettavuusdirektiivin vähimmäisvaatimukset 

Direktiivin mukaisen saavutettavuuden vähimmäistaso määritellään standardin 

EN 301 549 (Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT 
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products and services in Europe) luvuissa 9–11, joka pohjautuu Web Content Ac-

cessibility Guidelines (WCAG) 2 -ohjeisiin. WCAG on kansainvälinen tekninen oh-

jeistus verkkopalveluiden saavutettavuuden toteutukseen. (Malosse 2013.) Nämä 

toteutukset jaetaan kolmeen eri tasoon: A, AA ja AAA. Vähimmäiskriteerien täyttä-

miseen tulee huomioida, että saavutettavuusdirektiivien kriteerien saavuttamisen 

ei tule aiheuttaa kohtuutonta rasitetta organisaatiolle. Näin ollen vähimmäisvaati-

mukset perustuvat kyseisen tasojen kahteen ensimmäiseen, A- ja AA-tasojen kri-

teereihin. Puutteet ja niihin johtavat syyt ilmoitetaan saavutettavuusselosteeseen. 

On kuitenkin otettava huomioon, että vaikka WCAG 2 kattaa suuren osan hai-

toista, se ei vastaa kaikentyyppisten tai -tasoisia rajoitteita tai vammoja, eikä näi-

den yhdistelmiä. (Saavutettavasti.fi [Viitattu 17.2.2019].)  

 

 

Taulukko 1. WCAG-luokitus (Magnon International 2009; W3C 2016) 

A Luokitus, jonka tavoitteena on pitää 

huoli, että jokainen pystyy käyttämään 

verkkosivuja 

AA Luokitus, joka täyttää A-luokan ja sen 

lisäksi käyttö ei ole vaikeaa ryhmille. 

AA-luokitukseen tulee joko täyttää kri-

teerit tai varmistaa, että vaihtoehtoiset 

tavat ovat mahdollisia. 

AAA Luokitus, joka täyttää AA-luokan vaati-

mukset, ja sen lisäksi käyttö on miel-

lyttävää kenelle tahansa Tätä luokkaa 

ei kuitenkaan ole pakko saavuttaa, 

sillä voi olla mahdollista, että kaikkia 
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kriteereitä ei voisi edes täyttää halu-

tulla verkkosivustolla. 

 

WCAG 2 -versio julkaistiin 2008 vuonna. WCAG 2 on siis kokoelma ohjeita, jotka 

perustuvat neljään verkon saavutettavuuden periaatteeseen: verkkosivun on ol-

tava havaittava, hallittava, ymmärrettävä ja lujatekoinen. Nämä ohjeet on jaettu 12 

osan, jotka antavat verkkosivuston kehittäjille ja arvioijille ohjeet verkkosivuston 

hyvään saavutettavuuteen. Ohjeet ovat selitetty taulukossa 2. 

Taulukko 2. WCAG 2 tiivistettynä (Papunet 2018) 

Periaate Ohjeluokka Ohjeaihe Kriteeri 

1. Havaittava 1.1 Tekstivastineet 1.1.1 Ei-tekstuaali-

nen sisältö (A) 

Ei-tekstimuotoi-

selle sisällölle tu-

lee olla tekstivas-

tine 

 1.2 Aikasidonnainen 

media 

1.21 Pelkkä audio 

tai video (tallen-

nettu) (A) 

Audiolle tulee olla 

tekstimuotoinen 

vastine. Videolle 

tulee olla teksti-

muotoinen vas-

tine tai audiotie-

dosto (Videon 

tekstitys ei täyty) 

  1.2.2 Tekstitys 

(tallennettu) (A) 

Videoissa tulee 

olla tekstitys 

  1.2.3 Ääniselite tai 

mediavastine (tal-

lennettu) (A) 

Videoille on teks-

tivastine tai kuvai-

leva selite. (Ei 
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koske suoria (live) 

lähetyksiä) 

  1.2.4 Tekstitys 

(suorissa lähetyk-

sissä) (AA) 

Suorissa ääni-

lähetyksissä tulee 

olla tekstitys, jos 

videossa on ääni 

  1.2.5 Ääniselite 

(tallennettu) (AA) 

Videoille tulee olla 

ääniselite (ei 

koske live-lähe-

tyksiä) 

  1.2.6 Viittomakieli 

(tallennettu) (AAA) 

Audiolle tai vide-

olle tulee olla viit-

tomakielinen tulk-

kaus 

  1.2.7 Laajennettu 

ääniselite (tallen-

nettu) (AAA) 

Lisätään ylimää-

räinen ääniselite, 

jos ei-taustaäänet 

ovat riittämättö-

miä tunnelman 

välittämiseen 

  1.2.8 Mediavas-

tine (tallennettu) 

(AAA) 

Aikasidonnainen 

mediavastine tar-

jotaan kaikelle 

vain-video materi-

aalille ja synkro-

noidulle medialle 
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  1.2.9 Pelkkä audio 

(suorissa lähetyk-

sissä) (AAA) 

Suora lähetys on 

saatavana pelk-

känä audiona 

 1.3 Mukautettava 1.3.1 Informaatio 

ja suhteet (A) 

Verkkosivun ra-

kenne ja suhteet 

on saatavilla teks-

tinä (HTML-ele-

mentit on merkit-

tynä) 

  1.3.2 Merkityk-

seen vaikuttava 

järjestys (A) 

HTML-koodin tu-

lee olla looginen 

  1.3.3 Aistinvarai-

set ominaispiirteet 

(A) 

Verkkosivua voi 

käyttää niin, että 

ei tarvitse nähdä 

eikä kuulla 

 1.4 Erottuva 1.4.1 Värien 

käyttö (A) 

Väri ei saa olla ai-

noa keino toimin-

non toteuttami-

seen tai informaa-

tion antamiseen 

  1.4.2 Audion kont-

rollointi (A) 

Automaattiset ää-

net tulee pystyä 

pysäyttämään, jos 

ääni kestää 

enemmän kuin 3 

sekuntia 
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  1.4.3 Kontrasti 

(minimi) (AA) 

Tekstin kontrasti 

on vähintään suh-

teessa 4,5:1 

  1.4.4 Tekstin koon 

muuttaminen (AA) 

Teksti tulee pys-

tyä nostamaan 

200 prosenttiin 

asti ilman apuoh-

jelmia 

  1.4.5 Tekstiä esit-

tävät kuvat (AA) 

Kuvat tulee pys-

tytä esittämään 

tekstinä 

  1.4.6 Kontrasti (li-

sätty) (AAA) 

Visuaalisilla esi-

tyksillä kontrasti 

on vähintään 7:1 

  1.4.7 Hiljainen 

taustaääni tai ei 

taustaääntä (AAA) 

Audion taustaää-

nien tulee olla alle 

20 dB tai se voi-

daan kytkeä pois 

päältä 

  1.4.8 Visuaalinen 

esitystapa (AAA) 

Tekstin visuaa-

lista esitystapaa 

voi muuttaa 

  1.4.9 Tekstiä esit-

tävät kuvat (ei 

poikkeusta) (AAA) 

Tekstiä esittä-

vässä kuvassa ei 

saa olla ylimää-

räistä tietoa 
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2. Hallittava 2.1 Käytettävissä 

näppäimistöltä 

2.1.1 Näppäimistö 

(A) 

Kaikki sisältö on 

mahdollista hallita 

vain näppäimistön 

avulla 

  2.1.2 Ei näp-

päimistö ansaa 

(A) 

Näppäimistölle ei 

saa jäädä kiinni 

(ansaan) sivun 

komponenttiin 

näppäimistöllä 

navigoidessa 

  2.1.3 Näppäimistö 

(ei poikkeuksia) 

(AAA) 

Kaikki sisältö voi-

daan suorittaa il-

man näppäinpai-

nallusten erityistä 

ajoittamista 

 2.2 Tarpeeksi aikaa 2.2.1 Säädettävä 

ajoitus (A) 

Aikarajallisen si-

sällön aikaa tulee 

pystyä muutta-

maan 

  2.2.2 Keskeytä, 

pysäytä, piilota (A) 

Liikkuva, vilkkuva 

tai päivittyvä infor-

maatio tulee pys-

tyä keskeyttä-

mään 

  2.2.3 Ei ajoitusta 

(AAA) 

Ajoitus ei ole 

olennainen sisältö 
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  2.2.4 Keskeytyk-

set (AAA) 

Hätätilanteita lu-

kuun ottamatta 

kaikki voidaan 

keskeyttää 

  2.2.5 Uudelleen 

tunnistautuminen 

(AAA) 

Dataa ei mene-

tetä, vaikka is-

tunto vanhentuu 

 2.3 Sairauskohtauk-

set 

2.3.1 Kolme vä-

lähdystä tai alle 

raja-arvon (A) 

Verkkosivuilla ei 

ole mitään, mikä 

välkkyisi useam-

min kuin kolme 

kertaa sekunnissa 

(poikkeuksia) 

  2.3.2 Kolme vä-

lähdystä (AAA) 

Verkkosivuilla ei 

ole mitään, mikä 

välkkyisi useam-

min kuin kolme 

kertaa sekunnissa 

 2.4 Navigoitava 2.4.1 Ohita lohkot 

(A) 

Tarjolla on meka-

nismi, jonka 

avulla voidaan 

ohittaa toistuvat 

lohkot 

  2.4.2 Sivuotsikot 

(A) 

Verkkosivun otsi-

kot kuvaavat ai-

heen tai merkityk-

sen 
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  2.4.3 Fokusjärjes-

tys (A) 

Verkkosivun navi-

gointi ja fokus on 

loogista 

  2.4.4 Linkin tarkoi-

tus (kontekstissa) 

(A) 

Linkkien tarkoitus 

selitetään sivulla 

  2.4.5 Useita ta-

poja (AA) 

Sivun alisivujen 

löytämiseen on 

useampi kuin yksi 

tapa 

  2.4.6 Otsikot ja ni-

milaput (AA) 

Otsikot kuvailevat 

aihetta ja merki-

tystä 

  2.4.7 Näkyvä fo-

kus (AA) 

Näppäimistöä 

käyttäessä fokus 

on selkeä 

  2.4.8 Sijainti 

(AAA) 

Sivun sijainti on 

selkeästi näkyvillä 

  2.4.9 Linkin tarkoi-

tus (vain linkeille) 

(AAA) 

Jokaisen linkin 

tarkoitus on tun-

nistettavissa, 

vaikka linkki olisi 

pelkkä teksti 

  2.4.10 Osioiden 

otsikot (AAA) 

Sisällön organi-

soimiseen käyte-

tään osioiden ot-

sikoita. 



27 

 

3. Ymmärret-

tävä 

3.1 Luettava 3.1.1 Sivun kieli 

(A) 

Sivuston kieli ym-

märretään (HTML 

= ”fi”) 

  3.1.2 Osien kieli 

(A) 

HTML5-vekkosi-

vun elementin 

kieli on kerrottuna 

  3.1.3 Epätavalliset 

sanat (AAA) 

Tarjolla on meka-

nismi, joka tunnis-

taa poikkeavat 

sanat esim. 

idiomit 

  3.1.4 Lyhenteet 

(AAA) 

Tarjolla on meka-

nismi, joka tunnis-

taa lyhenteet 

  3.1.5 Lukemisen 

taso (AAA) 

Sivu sisältää täy-

dentävää sisältöä 

tai version, joka ei 

vaadi 2. perusas-

teen opetuksen 

tason lukutaitoa 

  3.1.6 Ääntäminen 

(AAA) 

Käytössä on me-

kanismi sanojen 

täsmällisen ään-

tämistavan tun-

nistamiseksi 

 3.2 Ennakoitava 3.2.1 Fokusointi 

(A) 

Fokus kompo-

nenttiin ei aiheuta 
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kontekstin muu-

tosta (sivu ei 

muutu liikaa, ei 

popup-ikkunoita) 

  3.2.2 Syöte (A) Käyttöliittymä-

komponentin ase-

tuksen muuttami-

nen ei automaatti-

sesti aiheuta kon-

tekstin muutosta 

  3.2.3 Johdonmu-

kainen navigointi 

(AA) 

Sivun navigointi 

on pysyttävä loo-

gisena  

  3.2.4 Johdonmu-

kainen tunnistami-

nen (AA) 

Saman toiminnal-

lisuuden kom-

ponentit ovat joh-

donmukaisia 

  3.2.5 Muutos pyy-

dettäessä (AAA) 

Kontekstin muu-

tokset käynnisty-

vät vain käyttäjän 

pyynnöstä 

 3.3 Syötteen avus-

taminen 

3.3.1 Virheen tun-

nistaminen (A) 

Syötevirhe havai-

taan automaatti-

sesti ja siitä ilmoi-

tetaan ja kuva-

taan käyttäjälle 

tekstimuotona 
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  3.3.2 Nimilaput tai 

ohjeet (A) 

Käyttäjän syöt-

teelle on tarjolla 

nimilappuja tai 

ohjeita 

  3.3.3 Virheen kor-

jausehdotus (AA) 

Kun havaitaan 

syötevirhe, anne-

taan korjausehdo-

tuksia 

  3.3.4 Virheiden 

ennaltaehkäisy 

(lakiin perustuva, 

taloudellinen, 

data) (AA) 

Verkkosivun lakiin 

liittyvät sitoumuk-

set tai muille vas-

taaville transakti-

oille on oltava pe-

ruutus-, tarkastus- 

tai vahvistusmah-

dollisuus 

  3.3.5 Ohjeet 

(AAA) 

Saatavilla on kon-

tekstisensitiivisiä 

ohjeita. 

  3.3.6 Virheiden 

ennaltaehkäisy 

(kaikki) (AAA) 

Käyttäjän lähet-

tämä data on pe-

ruttavissa, tarkas-

tettavissa tai vah-

vistettavissa 

4. Lujatekoi-

nen 

4.1 Yhteensopiva 4.1.1 Jäsentämi-

nen (Taso A) 

Verkkosivun 

koodi on esitetty 

oikein 
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  4.1.2 Nimi, rooli, 

arvo (Taso A) 

Käyttöliittymä-

komponentit on 

toteutettu niin, 

että niitä voidaan 

käyttää ohjelmalli-

sesti 

 

WCAG 2 päivitettiin ja siitä oleva versio WCAG 2.1 hyväksyttiin kesäkuussa 2018. 

WCAG 2.1 täyttää samat kriteerit kuin WCAG 2.0, mutta sisältää lisäksi kritee-

reitä, jotka ottavat paremmin huomioon mobiililaitteet. Kriteerit myös parantavat 

saavutettavuutta heikkonäköisillä ja niillä käyttäjillä, joilla on motoriikassa haas-

teita. (Saavutettavasti.fi [Viitattu 17.2.2019].) WCAG 2.1:n lisätyt kriteerit on esi-

tetty taulukossa 3. 

 

Taulukko 3. WCAG 2.1., lisätyt kriteerit  (Saavutettavasti.fi [Viitattu 17.2.2019]) 

Periaate Ohjeluokka Ohjeaihe Kriteeri 

1. Havaittava 1.3 Mukautettava 1.3.4 Asento (AA) Vaaka- tai pysty-

asennon vaihta-

minen onnistuu 

ongelmitta (poik-

keus, kun asento 

on olennainen) 

  1.3.5 Määrittele 

syötteen tarkoitus 

(AA) 

Syötekentän 

määritys on oikea 

HTML-lähdekoo-

dissa 



31 

 

  1.3.6 Määrittele 

tarkoitus (AAA) 

Sisällön, joka on 

toteutettu käyt-

täen muuta kuin 

tekstiä, tarkoitus 

voidaan selvittää 

ohjelmallisesti 

 1.4 Erottuva 1.4.10 Responsii-

visuus (AA) 

Sisältö voidaan 

esittää ilman kah-

densuuntaista 

vierittämistä 

  1.4.11 Ei-teksti-

muotoinen kont-

rasti (AA) 

Käyttöliittymä-

komponenttien ja 

graafisten objek-

tien tummuus-

kontrastisuhde 

viereisiin väreihin 

tulee olla suu-

rempi kuin 3:1 

  1.4.12 Tekstin vä-

litys (AA) 

Teksti on luetta-

vaa seuraavien 

asetusten mu-

kaan: 

Riviväli 1,5 kertaa 

fontin kokoinen 

Kappaleväli 2 ker-

taa fontin kokoi-

nen 

Kirjainten väli 

0.12 kertaa fontin 

kokoinen 

sanojen väli 0.16 
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kertaa fontin ko-

koinen 

  1.4.13 Sisältö 

osoitettaessa tai 

kohdistettaessa 

(AA) 

Jos hiiren osoit-

teen tai näp-

päimistön fokuk-

sen vieminen ele-

menttiin tuo lisää 

sisältöä, on si-

sältö voitava pii-

lottaa, hiiren 

osoittimen voi 

viedä lisäsisällön 

elementin päälle 

ilman, että sisältö 

katoaa automaat-

tisesti 

2. Hallittava 2.1 Käytettävissä 

näppäimistöltä 

2.1.4 Kirjainnäp-

päinoikotiet (A) 

Näppäinoikotiet 

on mahdollista ot-

taa pois päältä, 

määrittää uudel-

leen tai oikotiet 

ovat aktiivisia 

vain, kun elemen-

tillä on fokus 

 2.2 Tarpeeksi aikaa 2.2.6 Aikarajat 

(AAA) 

Jos data voi ka-

dota inaktiivisuu-

den takia, tästä 

on ilmoitettava 
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 2.3 Sairaskohtauk-

set 

2.3.3 Animaatio 

vuorovaikutuksen 

yhteydessä (AAA) 

Liikeanimaatiot 

voidaan ottaa 

pois päältä, paitsi 

jos se on olennai-

nen informaation 

kannalta 

 2.5 Syötetavat 2.5.1 Osoitineleet 

(A) 

Sivun toiminnalli-

suudet tulee olla 

käytettävissä yh-

dellä osoittimella. 

  2.5.2 Osoittimen 

peruutus (A) 

Tahaton osoitti-

men painallus väl-

tetään (* Tarkem-

min) 

  2.5.3 Nimilippu ni-

messä (A) 

Elementin nimi ja 

nimilapun nimet 

vastaavat toisiaan 

  2.5.4 Liikeohjaus 

(A) 

Laitteen liikkee-

seen perustuvat 

toiminnot voidaan 

kytkeä pois päältä 

  2.5.5 Kohteen 

koko (AAA) 

Aktivoitavien link-

kien painikkeiden 

tms. koon tulee 

olla vähintään 44 

kertaa 44 CSS-

pikseliä 
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  2.5.6 Samanaikai-

set syöttömeka-

nismit (AAA) 

Sivun toimintoja 

on mahdollista 

käyttää hiirellä, 

näppäimistöllä tai 

kosketuksella 

4. Lujatekoi-

nen 

4.1 Yhteensopiva 4.1.3 Tilasta poik-

keavat viestit (AA) 

Tilasta kertovat 

viestit voidaan 

esittää ilman, että 

fokusta tarvitsee 

siirtää kyseiseen 

elementtiin 

 

 

(*) Toiminnallisuuteen, jota voidaan käyttää yhden osoittimen avulla, 
pätee vähintään yksi seuraavista:  

Ei down-eventiä: Mikään osa toiminnallisuudesta ei käytä down-even-
tiä.  

Keskeytä tai kumoa: Toiminnon päättäminen tapahtuu up-eventillä, ja 
on olemassa mekanismi, jolla toiminto voidaan perua ennen päättä-
mistä tai kumota päättämisen jälkeen.  

Vastakkaisuus: Up-event kumoaa edeltävän down-eventin aiheuttaman 
tapahtuman. (Papunet 2018i.) 

Olennainen: Toiminnon päättäminen down-eventillä on olennaista:  

Down-event: hetki, kun ohjauslaitteen näppäin painetaan alas tai kos-
ketusnäytöllisessä laitteessa kosketus alkaa. 
 

Up-event: hetki, kun ohjauslaitteen näppäin vapautetaan tai kosketus-
näytöllisessä laitteessa kosketus päättyy. (Papunet 2018i.) 
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2.6 Saavutettavuus ja laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 

Hallintovaliokunta on tehnyt esityksen, jolla muutettaisiin lakia digitaalisten palve-

luiden tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa, jotta 

EU-direktiivi 2016/2102 saadaan käytäntöön. Lakiehdotus seuraa direktiivin suosi-

tuksia. Saavutettavuuden valvontaviranomaisena toimii lakiehdotuksen luvun 12§ 

mukaan Etelä-Suomen aluehallintovirasto, mutta pykälän mukaan oikeutta valvoa 

ja tarkastaa ei myönnetä, jos kyseessä on eduskunnan oikeusasiamiehen ja val-

tioneuvoston oikeuskanslerin digitaaliset palvelut tai tuomioistuin. Saavutetta-

vuutta pyritään myös tehostamaan luvun 4 14§ mukaisella uhkasakolla, joka sää-

detään uhkasakkolain (1113/1990) mukaan. Saavutettavuuden virheistä tai puut-

teista annettavaan palautteeseen tulee vastata viimeistään kahden viikon kulu-

essa, mutta palvelun tarjoaja voi pyytää lisäaikaa korkeintaan kaksi viikkoa korjata 

virheet tai puutteet. Jos mitään ei korjata, palveluntarjoajan tulee laatia pyynnön 

tehneelle kirjallisesti perusteltu todistus. Viranomaisten digitaalisten palvelujen jär-

jestämisestä sovelletaan kuuden kuukauden kuluttua 1.4.2019, kun laki tulee voi-

maan (Rinne 2019.)  
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3 SeAMKin julkisen verkkosivun ensivaikutelma 

Seinäjoen Ammattikorkeakoulun julkisessa sivustossa on otettu huomioon saavu-

tettavuutta sekä käytettävyyttä. Erilaisia värejä ja kontrasteja on käytetty hyvin. 

Tärkeimmät kohdat on kirjoitettu isolla ja selkeästi. Sivusto muokkautuu hyvin se-

laimen ohjeistuksen koon mukaan ja zoomaus onnistuu aina 300 prosenttiin asti, 

mikä täyttää WCAG 2 1.4.4 -ohjeistuksen mukaisen kriteerin. Alaosan Tutkintojen, 

koulutuksien ja TKI- ja yrityspalveluiden linkit on kirjoitettu pienellä. Linkkejä on 

paljon, mutta zoomauksen avulla jokainen linkki on hyvin luettavissa. Sivua ei 

myöskään tarvitse vierittää sivusuunnassa, vaan teksti mukautuu hyvin selaimen 

kokoon, lukuun ottamatta pitkiä yhdyssanoja tai jos käytetään mobiililaitetta. 

Seinäjoen Ammattikorkeakoulun julkisiin sivuihin kuluu organisaation etusivu, am-

mattikorkeakoulun kirjaston sivut, yhteystiedot, opiskelijoiden, henkilökunnan ja 

hakijoiden osiot, sekä yrityksille olevat tärkeät tiedot. Jokaisen osan sivukartta on 

löydettävissä kunkin sivun alaosasta.  

Navigointi on toteutettu toimivasti. Etusivulta pääsee kätevästi Seinäjoen Ammatti-

korkeakoulun eri osa-alueille: opiskelijoille ja henkilökunnalle, kirjasto ja yhteystie-

dot. Suurin osa julkisista sivuista on saatavana englanniksi navigointipaneelista, 

mutta kaikkia sivuja ei ole englannin kielellä. Hakutoiminto aukeaa navigointipal-

kissa olevan suurennuslasin avulla. Hakutoiminto on toteutettu viisaasti niin, että 

se laajentaa oman osion sivun yläosaan navigointipalkin alapuolelle, kuin normaa-

listi pieni tekstilaatikko avautuisi suurennuslasin viereen. Kun sivuston koko se-

laimessa pienenee tarpeeksi, sivuston navigointipalkki katoaa, ja tilalle tulee pai-

nike, joka avaa navigointipalkin listana sivun päälle. Hakutoiminnon aktivointi siir-

tyy vasemmalle puolelle. 
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4 Saavutettavuuden tarkastus 

4.1 SeAMKin julkisten sivujen teknisen saavutettavuuden tarkistaminen 

Seinäjoen Ammattikorkeakoulujen sivustojen tarkastamiseen käytetään Siteim-

prove-yhtiön tuottamaa ohjelmistoa. Siteimprove tarjoaa lisenssejä ohjelmistoihin, 

joilla pyritään yksinkertaistamaan verkkosivustojen ylläpitämistä sekä hallintaa. Si-

teimprove tarjoaa tuotteita, jotka ovat sisältö ja saavutettavuus, SEO, Analytics ja 

GDPR. (Siteimprove 2019e.) 

 

Sisältö ja saavutettavuus -tuote tarkistaa sivut käyttäen hyödyksi WCAG 2 -ohjeis-

toa, ja ilmoittaa, jos jonkin verkkosivun sivusto ei täytä WCAG 2 -kriteereitä. Si-

teimprove seuraa automaattisesti sivuston laatua ja ilmoittaa prosentuaalisesti, 

kuinka saavutettavissa sivut ovat. Jokainen sivu, joka ei täytä kriteereitä, laskee 

saavutettavuusprosenttia. Verkkosivut, joilla kriteerit eivät täyty, ilmoitetaan sivus-

ton yhteenvedossa. Ohjelma myös seuraa graafisesti verkkosivuston kehitystä. 

Ohjelma myös tarkistaa linkit ja oikeinkirjoituksen. (Siteimprove 2019a.) 

 

Analytics-toiminto antaa sivuston ylläpitäjille mahdollisuuden tarkastella, miten kä-

vijät navigoivat sivustolla, tapahtuuko navigointi halutulla tavalla ja auttaa näin op-

timoimaan sivustolla navigointia ja rakennetta. Esimerkkinä, jos sivustolla käydään 

monesti jollain tietyllä sivulla, mutta avautuakseen kyseinen sivu tarvitsee useam-

man linkin, voidaan tästä vetää yhteenveto, että kyseiselle sivustolle olisi hyvä 

tehdä suora linkki etusivulta käsin. (Siteimprove 2019c.) 

 

SEO-toiminnolla (Search Engine Optimization, hakukoneoptimointi) sivuston ylläpi-

täjä pystyy seuraamaan hakukoneiden liikettä, rikkinäisiä linkkejä, huonoa luetta-

vuutta sekä vanhentuneita tiedostoja, tarkistamaan sivuston mahdollisia tuplasisäl-

töä sekä auttaa sivuston näkyvyyden parantamista muissa hakukoneissa avainsa-

nojen perusteella. (Siteimprove 2019d.) 

 

GDPR-tuote luo yhteenvedon organisaation IP-osoitteista, verkkotunnuksista ja Si-

teimprove-käyttäjien toimista. GDPR myös tarkistaa mahdolliset haitalliset sivut ja 
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henkilökohtaisia tietoja koskevat riskit. Lisäksi, jos jotain tietoja halutaan poistaa, 

universal search etsii kyseiset tiedot sivustolta. (Siteimprove 2019b.) 

 

Tässä työssä käytetään Accessibility-ominaisuutta tarkistamaan sivujen saavutet-

tavuus, sillä direktiivi 2016/2102 on tehty WCAG 2.1 -ohjeiston pohjalta ja Siteim-

prove Accessibility -ohjelmisto on päivitetty WCAG 2.1 -ohjeistusta varten, vaikka 

kaikkia WCAG 2.1 -kohtia ohjelma ei pysty vielä tarkistamaan. Siteimprove-ohjel-

maa kehitetään koko ajan, mutta seuraavien WCAG-kriteerien tarkistus ei onnistu 

automaattisella tarkistusmenetelmällä: 

 1.3.2 Tarkoituksen mukainen järjestys (A) 

 1.3.3 Aistinvaraiset ominaisuudet (A) 

 1.3.4 Asento (AA) 

 1.3.5 Määrittele syöt-teen tarkoitus (AA) 

 1.3.6 Määrittele tarkoitus (AAA) 

 1.4.4 Muuta tekstin kokoa (AA) 

 1.4.8 Visuaalinen esitys (AAA) 

 1.4.9 Tekstiä esittävät kuvat (ei poikkeusta) (AAA) 

 1.4.10 Responsiivisuus (AA) 

 1.4.11 Ei-tekstimuotoinen kontrasti (AA) 

 1.4.12 Tekstin välitys (AA) 

 1.4.13 Sisältö osoitettaessa tai kohdistettaessa (AA) 

 2.1.1 Näppäimistö (A) 

 2.1.2 Ei näppäimistöansaa (A) 

 2.1.3 Näppäimistö (ei poikkeusta) (AAA) 

 2.1.4 Kirjainnäppäinoikotiet (A) 

 2.2.2 Keskeytä, Pysäytä, Piilota (A) 

 2.2.3 Ei ajoitusta (AAA) 

 2.2.5 Uudelleentodennus (AAA) 

 2.2.6 Aikarajat (AAA) 

 2.3.1 Kolmen välähdyksen tai alle raja-arvon (A) 

 2.3.2 Kolme välähdystä (AAA) 

 2.3.3 Animaatio vuorovaikutuksen yhteydessä (AAA) 

 2.5.1 Osoitineleet (A) 

 2.5.2 Osoittimen peruutus (A) 

 2.5.3 Nimilappu nimessä (A) 

 2.5.4 Liikeohjaus (A) 

 2.5.5 Kohteen koko (AAA) 

 2.5.6 Samanaikaiset syöttömekanismit (AAA) 

 3.1.3 Epätavalliset sanat (AAA) 

 3.1.4 Lyhenteet (AAA) 

 3.1.5 Lukemisen taso (AAA) 

 3.1.6 Ääntäminen (AAA) 

 3.2.1 Fokuksessa (A) 
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 3.2.3 Yhdenmukainen navigointi (AA) 

 3.2.4 Yhdenmukainen tunnistus (AA) 

 3.3.4 Virheen ehkäisy (Laki, talous, tiedot) (AA) 

 3.3.5 Ohje (AAA) 

 3.3.6 Virhetunnistus (Kaikki) (AAA) 

 4.1.3 Tilasta poikkeavat viestit (AA) 

(Siteimprove 2019f.) 

 

 

 

 

Kuva 8. Siteimprove: Saavutettavuuden yhteenveto 

Ensin haluttu verkkosivusto tulee ilmoittaa Siteimprove-tiimille. Tiimi luo pääkäyttä-

jän sivun ylläpitämistä varten. Siteimprove antaa yhteenvedon sivuston saavutetta-

vuudesta. Sivuston prosenttiosuus näkyy yhteenvedossa kokonaistuloksena. On-

gelmat voidaan jakaa AAA-luokan tai tyypin mukaan. Ongelmat voidaan myös jakaa 

sivuston ylläpitäjän, webmasterin tai kehittäjän aseman mukaan. 



40 

 

 

Kuva 9. Siteimprove: Sivun tarkistus 

 

Kuvassa 9 on yksi SeAMKin verkkosivuista tarkastuksessa. Siteimprove tarkastus-

ohjelmassa sivua tarkastellessa ohjelma näyttää sivun poistaen pikkukuvat, kuten 

Facebookin ja Twitterin logot. Sivua voidaan tarkastella ilman CCS (Cascading 

Style Sheets) -tyylimuotoilua. Myös pelkkää sivun koodia on mahdollisuus katsoa 

ja muokata. Vasemmalla on lista A-, AA- ja AAA-tason virheistä, joita sivulta löy-

tyy. Listan eri osia painamalla saa lisätietoa, onko kyseessä virhe, varoitus tai tar-

kistus. Ohjelma myös näyttää, missä kohtaa sivua virhe on korostamalla ja siirty-

mällä kohtaan. 

Siteimprove-ohjelmaan on koulun puolesta lisätty vain SeAMKin julkisten verkkosi-

vujen pääsivut. Opinto-opas-sivusto (newops.seamk.fi) puuttuu, ja näin olleen oh-

jelma ei tarkista niitä. Opinto-opas-sivuston ja opinnäytetyön aikarajan loppumisen 

vuoksi kyseisiä sivuja ei ole tarkistettu opinnäytetyössä, vaan päätettiin keskittyä 

SeAMKin julkisten verkkosivujen pääsivun sivukartan sivujen tarkistamiseen. 

4.2 SeAMKin julkisten sivujen sisällöllisen saavutettavuuden arviointi 

EU:n standardin lisäksi tässä työssä huomioidaan ja arvioidaan Seinäjoen Ammat-

tikorkeakoulun verkkosivujen sisällöllinen saavutettavuus. Sivujen sisällöllisen arvi-

oinnin avuksi Seinäjoen Ammattikorkeakoulun esteettömyyden yhteyshenkilö Pia-
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Mari Riihilahti loi kriteerit sisällölliselle saavutettavuudelle. Arvioinnissa ilmoitetaan 

sivuston olevan hyvä, ok tai jos sivustolla on parannettavaa. Myös muu huomioi-

tava asia sivusta ilmoitetaan liitteessä olevassa taulukossa. 

 

Taulukko 4. Sisäisen saavutettavuuden kriteeristö (Riihilahti 2019) 

Arviointikriteeri Hyvä OK Parannettavaa 

Kielen selkeys 
ja ymmärrettä-

vyys 

Kieli on hyvin sel-
keää ja helposti 
ymmärrettävä. 

Tekstissä on seli-
tetty vaikeat ter-
mit ja käsitteet. 
Lauserakenteet 

eivät ole liian pit-
kiä, vaan selkeitä 

ja tiiviitä. 

Kieli on selkeää ja ym-
märrettävää, kaikkia 

termejä tai käsitteitä ei 
ole selitetty. Lausera-
kenteet ovat paikoin 

pitkiä. 

Kieli ei ole sel-
keää, ymmärret-
tävyys kärsii pai-
koin. Termejä tai 
käsitteitä ei ole 

selitetty. Lausera-
kenteet ovat mo-
nin paikoin turhan 

pitkiä. 

Linkkien sisäl-
löllinen toimi-

vuus (vie 
sinne, mihin lu-

paa) 

Kaikki linkit toimi-
vat siten, että 

linkki avaa luva-
tun sivun.  

Linkit toimivat suurelta 
osin (75 %) siten, että 
linkki avaa luvatun si-

vun. 

Linkeistä alle 75 
% toimii, linkki ei 
siis avaa luvattua 
sivua tai linkki ei 
toimi ollenkaan. 

Kuvan ja teks-
tin sisällöllinen 
yhteneväisyys  
(tässä tarkas-
tellaan korvaa-

mattomia ja 
sanallista seli-
tystä tukevia 
kuvia, esim. 
karttoja, kaa-
viota. Koriste-
kuvia ym. ei 

arvioida.) 
 
 

Teksti tukee ku-
van sisältöä ja 

kuvan sisältö on 
selitetty tekstissä. 

Teksti ja kuva tukevat 
toisiaan sisällöllisesti. 
Kuvan sisältöä on osit-
tain selitetty tekstissä. 

Teksti ja kuva ei-
vät tue toisiaan, 
kuvan sisältöä ei 
ole selitetty teks-

tissä. 

Tekstisisällön 
määrä ja 

muoto 

Tekstiä ei ole lii-
kaa sivulla, vaan 
se on nopeasti 
silmäiltävissä ja 
helppo hahmot-
taa. Tekstipalsta 

on sopivan kapea 
eikä yhtään liian 

leveä. 

Tekstiä on sivulla so-
piva määrä, se on suh-

teellisen helposti sil-
mäiltävissä ja suhteelli-
sen helppo hahmottaa. 

Tekstipalstan leveys 
on ok. 

Tekstiä on sivulla 
melko paljon, sitä 
on melko vaikea 
silmäillä määrän 
vuoksi. Sivua ei 
ole helppo hah-
mottaa nopeasti. 
Tekstipalsta on 

melko leveä. 
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Selkeät sivu-
pohjat 

Sivun sivupohja 
on suunniteltu 

niin, että eri sivun 
osat (otsikko, va-
likko, tekstit, ku-

vat ym.) on 
helppo nopeasti 

hahmottaa ja 
erottaa toisistaan. 

Sivun sivupohja on 
suunniteltu niin, että eri 
sivun osat (otsikko, va-

likko, tekstit, kuvat 
ym.) ovat melko hyvin 
erotettavissa toisistaan 
ja melko helppo hah-

mottaa. 

Sivun sivupohja 
on suunniteltu 

niin, että eri sivun 
osia (otsikko, va-
likko, tekstit, ku-
vat ym.) ei ole 

helppoa hahmot-
taa eikä erottaa 

toisistaan. 

Hakutoiminto Hakutoiminto toi-
mii joka sivulla, 
on nopea ja an-

taa selkeitä haku-
tuloksia. 

Hakutoiminto toimii 
joka sivulla, on suh-

teellisen nopea ja an-
taa melko selkeitä ha-

kutuloksia. 

Hakutoiminto ei 
toimi tai sitä ei 
ole joka sivulla, 

se ei toimi nope-
asti. Hakutulokset 

ovat sekavia. 

 

Kriteerit auttavat havainnoimaan, kuinka saavutettavissa ja käytettävissä sivut ovat 

opiskelijoiden ja muiden käyttäjien näkökulmasta. 

 

4.3 Vähimmäissaavutettavuus SeAMKin julkisille verkkosivuille 

Jotta vähimmäisvaatimukset saavutettavuudelle täyttyvät direktiivin (2016/2102) 

mukaan, SeAMKin verkkosivujen tulee olla WCAG 2.1 -ohjeistuksen mukaisia niin, 

että A-tason sekä AA-tason kriteerit täyttyvät. Verkkosivujen ei tarvitse täyttää ta-

son AAA kriteereitä, mutta näiden kriteerien täyttö on suositeltavaa, sillä se tarjoaa 

parhaimman saavutettavuuden verkkosivujen käyttäjille. Jos jokin WCAG 2.1 -kri-

teeri ei toteudu, ja kriteerin täyttäminen aiheuttaa kohtuutonta rasitetta organisaa-

tiolle, voidaan kriteeri jättää täyttämättä, mutta kohta on huomioita ja sisällölle on 

tarjottava vaihtoehtoinen tapa, jos palvelun käyttäjä tätä pyytää. Puuttuvat kriteerit 

tulee ilmoittaa saavutettavuusselosteessa, joka laitetaan verkkosivulle. (Aluehallin-

tovirasto 2019a.) Myös sisällöllinen saavutettavuus otetaan huomioon, jotta tekstin 

sisältö olisi selkeää ja ymmärrettävää. Sivun ulkoasu yksin ei takaa hyvää saavu-

tettavuutta. 
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5 SeAMKin julkisen verkkosivun alustava saavutettavuusseloste 

5.1 Sivuston nykytilanne 

Opinnäytetyössä aikarajan tullessa vastaan ja opinto-opas sivuston 

(newops.seamk.fi) puuttuessa Siteimprove-ohjelmasta sovittiin, että vain SeAMKin 

julkisten sivujen pääsivun sivukartassa listatut sivut tarkistetaan. Englanninkieliset 

sivut sekä Y-Zone jätettiin tarkistamatta. 

SeAMKin sivukartan sivuissa on otettu huomioon saavutettavuutta, mutta ne vaati-

vat toimenpiteitä parempaan saavutettavuuteen ja WCAG 2.1: n A- ja AA-tason kri-

teerien täyttämiseen. Sivustolla on koodikohtaisia ongelmia liittyen elementtien ni-

meämispolitiikkaan sekä näkyvyyteen. Kontrastia tulisi lisätä useilla sivuston sivuilla 

ja fokuksen on oltava näkyvä. Osalla sivuista on niin sanottuja näppäimistöansoja. 

Tällaisen ansat sekä fokuksen näkyvä ilmoitus vaikeuttavat suuresti, kun sivustolla 

navigoidaan pelkän näppäimistön avulla, eikä hiiri ole käytettävissä. Sivuston linkit 

vaativat myös toimenpiteitä. Osa linkeistä vie tyhjälle sivulle tai kyseinen sivu on 

vanhentunut. Muutamassa toisille sivustoille siirtyvissä linkeissä ilmestyi tietoturva-

riski-ilmoitus. Videot sivustolla toimivat, mutta osassa videoista, jotka sisältävät 

haastatteluja, puuttuu tekstitys. 

5.2 Korjattavia osioita 

Lista korjattavista kohdista SeAMKin sivukartan sivuista löytyy liitteistä ”Sivujen Tar-

kistus,” jossa on ilmoitettu A-, AA- sekä AAA-tason virheet, sekä ”Sivujen Tarkistus 

Sisällöllinen,” jossa ilmoitettu sisällöllisen saavutettavuuden tulokset.  

5.3 Saavutettavuusselosteeseen kuuluvat tiedot 

EU-komission säädöksessä on määritelty, mitä pakollisia tietoja saavutettavuusse-

losteessa kuuluu olla. Nämä viisi tietoa ovat: 
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- Miten hyvin verkkosivusto tai sovellus vastaa saavutettavuusvaati-
muksia? Arvio sivuston tai sovelluksen saavutettavuuden tilasta: a) 
vastaa täysin vaatimuksia, b) vastaa suurilta osin vaatimuksia tai 
c) suurin osa vaatimuksista ei toteudu 

- Mitkä verkkosivuston sisällöt tai osat eivät vastaa saavutettavuus-
vaatimuksia ja miksi? 

- Milloin seloste on laadittu ja päivitetty, ja perustuvatko selosteen tie-
dot itsearvioon vai ulkopuoliseen asiantuntija-arvioon? 

- Miten käyttäjä voi antaa saavutettavuuspalautetta ja kuka tai mikä 
yksikkö vastaa organisaatiossa saavutettavuuspalautteiden käsitte-
lystä? 

- Miten käyttäjä voi ottaa yhteyttä AVIin selvityspyynnön tai  
-kantelun tekemistä varten? (Selvityspyynnön tai kantelun voi tehdä 
vasta kun siirtymäaika on ohi.) (Aluehallintavirasto. 2019b.) 

 

SeAMKin julkisen sivuston sivukartan sivut vastaavat suurilta osin vaatimuksia. Si-

vuston sisältö ja osat, jotka eivät toteudu, löytyvät liitteistä. Sivuston sisältöä ja osia 

on pyritty tekemään saavutettavaksi ja WCAG 2.1 -ohjeita käytetään korjaamaan 

kyseisiä puutteitta. Puutteet johtuvat tällä hetkellä ajan puutteesta, sillä korjattavaa 

on paljon. Tämä saavutettavuusseloste on laadittu huhtikuussa 2019 ja on esiversio 

tulevasta saavutettavuusselosteesta, joka tehdään siirtymäaikaan mennessä. Esi-

version on luonut neljännen vuosikurssin tietotekniikan insinööriopiskelija opinnäy-

tetyönä. Tällä hetkellä palautetta SeAMKista ja sen verkkosivuista on mahdollista 

lähettää palaute-sivulta, johon pääsee jokaisen SeAMKin julkisen sivun alaosasta 

löytyvästä palaute-linkistä. Toistaiseksi käyttäjä ei voi lähettää SeAMKin verkkosi-

vuilta aluehallintovirastolle (AVI) selvityspyyntöä tai kantelua. 

Jokainen kohta sisältää tulevaisuudessa yksityiskohtaisempia alakohtia. AVI luo tar-

kemman saavutettavuusselostemallin kevään 2019 aikana (Aluehallintovirasto 

2019b). 

 



45 

 

6 Yhteenveto 

Opinnäytetyössä olisi pitänyt varata enemmän aikaa tarkastusta varten. Tarkastet-

tavien sivujen määrää rajattiin todella paljon, kun huomattiin, että tarkastuspro-

sessi vie aikaa. Myös opinto-opas-verkkosivujen osan puuttuminen Siteimprove 

ohjelmasta vaikutti rajaamiseen. Vaikka opinnäytetyössä tarkastettiin vain 

SeAMKin verkkosivujen sivukartan sivut, itse tarkastaminen ja opinnäytetyönä laa-

dittu alustava saavutettavuusseloste onnistui. Opinnäytteessä käy ilmi, että sivusto 

vaatii suunnittelua kontrastin sekä näppäimistöllä liikkumisen kanssa. Muut viat 

ovat koodissa elementtien nimeämispolitiikassa. Tavalliselle käyttäjälle ongelmat 

ovat kuitenkin minimaalisia. Siteimprove-ohjelma on toimiva ja hyödyllinen tapa 

tarkistaa saavutettavuutta, vaikka osaa WCAG 2.1:n A-, AA- ja AAA-luokista ei 

vielä ole mahdollista tarkistaa. Ohjelmaa kehitetään koko ajan ja päivitykset var-

masti auttavat sivujen tarkistusta EU:n direktiivi 2016/2102 varten sekä verkkosi-

vujen saavutettavuuden suunnittelussa. Opinnäytetyö auttaa varmasti varsinaisen 

saavutettavuusselosteen luomisessa varsinaisen siirtymäajan loppumista vasten, 

kun lain määrittämä aikaraja saavutetaan. Opinnäytetyötä tehdessä opin, miksi EU 

valmisteli kyseisen direktiivin ja kuinka suunnitella hyvin saavutettavat verkkosivut 

ja tarkistaa, että sivut ovat saavutettavuuslain mukaiset. Opin myös tarkistamaan 

sivujen saavutettavuutta Siteimprove-ohjelmalla, joka osoittautui erittäin käteväksi 

ohjelmaksi. Ohjelma tarvitsee kuitenkin päivityksen, jotta kaikki A-, AA- ja AAA-luo-

kan kriteerit voidaan tarkistaa. 
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