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1

Johdanto

EU:n saavutettavuusdirektiivi digitaalisista verkkopalveluista astui voimaan 22.12.2016,
jonka johdosta 1.4.2019 astui voimaan kansallinen lainsäädäntö digitaalisten verkkopalvelujen tarjoamisesta. Direktiivissä määritellään vaatimuksia verkkopalvelujen saavutettavuudelle. Laki koskee pääosin viranomaisia ja julkisia toimijoita, mutta myös finanssialan, vesi- ja energia-alan sekä vakuutusalan yrityksiä ja liikenne- ja postipalveluja tarjoavia yrityksiä. Saavutettavuusvaatimusten perustana toimii WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) -saavutettavuusohjeistusta. Osalla toimijoista siirtymäaika verkkosivujen saavutettavuusvaatimusten täyttämisestä astui voimaan 23.9.2019 ja osalla aikaraja on 23.9.2020. Tämän johdosta monilla toimijoilla on edessään verkkosivujen saavutettavuuden arviointiprosessi sekä mahdollinen verkkosivujen uudistus vaatimusten
täyttämiseksi. [1.]
Insinöörityön tavoitteena oli perehtyä tarkemmin saavutettavuusdirektiiviin ja sen vaatimuksiin sekä erityisesti saavutettavuuden tekniseen toteutukseen. Teknisen saavutettavuuden tarkoitetaan, että verkkopalvelu on toteutettu virheettömästi ja standardeja noudattaen. Sen tavoitteena on varmistaa, että sisältöön pääsee käsiksi myös avustavilla
teknologioilla. Työssä käytiin läpi, mitä saavutettavuusdirektiivi pitää sisällään ja mitä
sillä tarkoitetaan sekä WCAG-ohjeistuksen sisältöä, käyttöä ja rakennetta.
Työn tavoitteena oli arvioida FinFerries.fi-verkkosivuston saavutettavuutta ja tulosten perusteella muodostaa ohjeistus merkittävimpien virheiden korjaamiseksi. Raportin avulla
yritys pystyy käymään läpi suurimmat saavutettavuuden virheet sekä korjaamaan ne ratkaisuehdotusten avulla. Lisäksi yritys saa esimerkkejä tavoista ja työkaluista, joilla saavutettavuutta voidaan jatkossakin arvioida ja millaiset asiat tulisi osata ottaa huomioon.
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Saavutettavuus

Saavutettavuus tarkoittaa, että verkkopalvelu on toteutettu helppokäyttöiseksi mahdollisimman monelle erilaiselle ihmiselle. Kun verkkopalvelun saavutettavuus toteutuu, kaikki
voivat käyttää sitä itsenäisesti huolimatta toimintarajoitteista tai vammoista (kuva 1). [2.]
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Saavutettavuus tulee huomioida verkkosivujen suunnittelussa, toteutuksessa ja sisällön
sisällöntuotannossa. Sokeat toimivat usein pelkän kuulon varassa, joten palvelua tulee
voida käyttämään pelkän näppäimistön avulla tai ruudunlukuohjelmaa käyttäen. Näkövammaisten tarpeet tulee huomioida esimerkiksi selkeällä visuaalisella ulkoasulla, fonttien koolla ja taustan kontrastilla välttäen väriyhdistelmiä, jotka ovat haastavia värisokeille. Värejä ei tule käyttää yksinään merkkaamaan tiettyä toimintoa tai asiaa. Liian
pienet klikattavat alueet voivat olla haastavia henkilölle, jolla on fyysisiä tai motorisia häiriöitä. Videoissa täytyy olla tekstitys ja sisällön tulee olla selkokielistä, ymmärrettävää,
helposti hahmotettavaa ja luettavaa, jotta henkilöt, joilla on kuulovaikeuksia tai lukihäiriö,
pystyvät ymmärtämään sisällön. [3.]

Kuva 1. Toimintarajoitteet voidaan jakaa viiteen eri kategoriaan. Kognitiivinen-, visuaalinen-, auditiivinen-, motorinen- ja puherajoite [4].

Kun verkkopalvelut ovat saavutettavia, niistä on hyötyä kaikille, sillä silloin niitä on helppo
käyttää, ymmärtää ja hallita. Saavutettavien verkkopalvelujen tarjoama tieto ja toiminnot
ovat kaikkien ihmisten hyödynnettävissä. [3.]

2.1

2.1.1

Saavutettavuusdirektiivi

Saavutettavuusdirektiivin tavoite

Saavutettavuusdirektiivin tavoitteena on varmistaa, että julkisen sektorin organisaatioiden verkkopalvelut ja mobiilisovellukset ovat yhdenvertaisesti saavutettavia kaikille. Direktiivissä määritetään saavutettavuudelle Euroopan laajuiset palveluiden laatua parantavat minimitason vaatimuksen.
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EU:ssa tavoitteena on myös, että saavutettavuutta yhdenmukaistamalla liiketoiminta kehittyy, jolloin julkinen hallinto voi hyötyä markkinoiden mittakaavaeduista. Lisäksi laissa
velvoitetaan julkista hallintoa tarjoamaan käyttäjälle sähköisen viestinnän mahdollisuus
viranomaisen kanssa sekä järjestämään palvelut myös digitaalisesti. [1; 5.]
Saavutettavuusdirektiivi koskee laajasti eri verkkosivustoja ja sovelluksia. Laki velvoittaa
kaikkia saavutettavuusvaatimusten piiriin kuuluvien toimijoiden verkkopalveluita riippumatta siitä, onko se suunnattu yksityishenkilöille, toisille viranomaisille tai asiantuntijoille.
Sisällön ja toiminnallisuuden osalta laki koskee mm. seuraavia: tekstit, kuvat, kaaviot,
infografiikat, interaktiiviset ja dynaamiset grafiikat, videot ja podcastit (jos ne ovat upotettuna sivustolle tai julkaistu sosiaalisessa mediassa), navigointi, linkit, lomakkeet, ajanvaraus- ja chat-palvelut, kalenterit ja tiedostot (esim. pdf ja docx). Työpaikoilla käytettävät Intranet ja ekstranet kuuluvat myös vaatimusten piiriin, mutta näillä on omat siirtymäajat. 23.9.2019 jälkeen julkaistujen palveluiden tai uudistettujen intranetin ja ekstranetin
tulee olla saavutettavia, mutta ennen 23.9.2019 julkaistuja palveluita vaatimukset eivät
koske. [6.]
Myös sosiaalisen median kanavien sisällön osalta organisaation tulee noudattaa vaatimuksia, mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi organisaation julkaisemat YouTube-videot
tulee tekstittää. Jos julkaistussa sisällössä on kuitenkin puutteita, tulee oleellinen tieto
antaa myös muussa kanavassa niin, että se on saavutettavissa kaikille käyttäjille. [6.]
On myös poikkeuksia, joiden kohdalla vaatimuksia ei tarvitse noudattaa. Näistä tulee
kuitenkin kertoa saavutettavuusselosteessa. Poikkeuksia ovat esimerkiksi:

2.1.2

•

suorat video- ja äänilähetykset

•

kartat ja karttapalvelut (navigointikäytössä olevien karttojen tulee olla saavutettavia)

•

varhaiskasvatuksessa käytössä tilapäisesti oleva sisältö

•

kolmannen osapuolen tuottama sisältö. [6.]

Keitä laki koskee?

Saavutettavuusdirektiivi velvoittaa viranomaisen asemassa toimivien organisaatioiden lisäksi julkisoikeudellisia laitoksia ja osaa järjestöistä. Saavutettavuusvaatimusten piiriin
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kuuluu myös osa yksityisen sektorin toimijoista sekä organisaatiot, jotka saavat erityisavustuksia verkkopalvelun kehittämiseen ja tarjoamiseen. Viranomaiset käsitteen alle
kuuluvat esimerkiksi seuraavat toimijat: ministeriöt, valtion virastot, ammattikorkeakoulut
ja yliopistot, kunnat ja niiden organisaatiot, liikelaitokset ja kuntaryhmät, valtiolliset liikelaitokset, organisaatiot, jotka hoitavat julkista hallintotehtävää, itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset (Kela, Suomen Pankki) ja julkisoikeudelliset yhdistykset, kun ne hoitavat
julkista hallintotehtävää. [7.]
Saavutettavuusvaatimusten piiriin kuuluvat julkisoikeudelliset laitokset eli organisaatiot,
jotka ovat hankintalain mukaisia hankintayksikköjä. Aina ei ole helppoa ja yksinkertaista
selvittää, onko organisaatio julkisoikeudellinen laitos ja tätä asiaa on käsitelty usein eri
tuomioistuimissa niin Euroopan unionin kuin kansallisellakin tasolla. Jos organisaatio on
julkisoikeudellinen laitos, se täyttää seuraavat kriteerit:
1. Organisaatio on itsenäinen oikeushenkilö (ei luonnollinen henkilö eli ihminen).
2. Organisaatiolla ei ole teollista tai kaupallista toimintaa ja se on perustettu vastaamaan yleisen edun mukaisista tarpeista.
3. Lisäksi organisaation toimintaa rahoittaa viranomainen tai johto on viranomaisten valvonnan alainen tai valvonta-, johto- tai hallintoelimistä yli puolet
nimittävät viranomaiset. [7.]
Julkisoikeudellisia laitoksia, joita laki koskee, ovat esimerkiksi KEVA, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Suomen Erillisverkot Oy ja Kehitysvammaliitto. Myös osa järjestöistä kuuluu saavutettavuusvaatimusten piiriin yllämainittujen kriteerien perusteella. Organisaatiot, jotka saavat tukea verkkopalvelun kehittämiseen tai tarjoamiseen niin, että tuki kattaa yli puolet verkkopalvelun kustannuksista kuuluvat myös saavutettavuusvaatimusten piiriin. [7.]
EU:n saavutettavuusdirektiivi määrittelee saavutettavuusvaatimusten velvoittavan minimitasolla julkisen sektorin toimijat, mutta Suomen kansallisen lain mukaan vaatimusten
piiriin kuuluu myös osa yksityisen sektorin toimijoista. Näillä aloilla toimivien yritysten
tulee noudattaa vaatimuksia verkkopalvelujen sekä mobiilisovellusten osalta. Tämä koskee seuraavia palvelun tarjoajia ja toimijoita:
•

pankit, luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset eli finanssialan toimijat

•

vesi- ja energia-alan palveluntarjoajat
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•

liikennepalvelujen tarjoajat

•

postipalvelujen tarjoajat

•

vakuutusyhtiöt ja vakuutusyhdistykset. [7.]

Saavutettavuusvaatimukset koskevat myös esimerkiksi pankkien verkkopankkitunnusten käyttöä tunnistautumiseen eli vahvan sähköisen tunnistamisen palveluja. [7.]

2.1.3

Siirtymäajat

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102 eli saavutettavuusdirektiivi
hyväksyttiin 26.10.2016, ja se astui voimaan 22.12.2016. Direktiivin kansallinen toimeenpano on aloitettu vuonna 2017, ja 1.4.2019 astui voimaan kansallinen lainsäädäntö, joka
kulkee nimellä Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019). Saavutettavuusvaatimusten käyttöönotto käynnistyi portaittain 23.9.2019. [1.]
Direktiivin toimeenpanon aikataulut ovat seuraavat:

2.2

•

23.9.2018 kansallinen lainsäädäntö astui voimaan.

•

1.4.2019 laki tuli voimaan Suomessa.

•

23.9.2019 mennessä saavutettavia täytyy olla palveluiden, jotka on julkaistu 23.9.2018 jälkeen (niin sanotut uudet palvelut). Ennen 23.9.2019
julkaistu extra- ja intranetin sisällön täytyy olla saavutettavia vasta, kun sivusto uudistetaan kokonaan.

•

23.9.2020 mennessä saavutettavia täytyy olla verkkopalvelujen, jotka on
julkaistu ennen 23.9.2018 (niin sanotut vanhat palvelut).

•

1.1.2021 mennessä vaatimusten piiriin yksityisen sektorin puolelta kuuluvien organisaatioiden verkkosivujen täytyy olla saavutettavuusvaatimusten
mukaisia (pankit, vesi- ja energiasektori, liikenne-, vakuutus, ja pankkialan
verkkosivut).

•

23.6.2021 mennessä mobiilisovellusten on oltava saavutettavuusvaatimusten mukaisia. [1.]

WCAG-ohjeistus

Verkkosisällön saavutettavuusohjeistus eli Web Content Accessibility Guidelines, eli
WCAG on kansainvälisen World Wide Web -konsortion (W3C) kehittämä kansainvälinen
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ohjeistus verkkosisältöjen saavutettavuudesta. Verkkosisällön englanninkielisen saavutettavuusohjeistuksen voi löytää osoitteesta www.w3.org/TR/WCAG21/. Ohjeistuksesta
julkaistiin syyskuussa 2019 myös virallinen suomenkielinen käännös, joka löytyy osoitteesta https://papunet.net/wcag/WCAG-21-fi-final.html. Ohjeistuksessa määritellään,
kuinka verkkopalveluista tehdään saavutettavia ihmisille, joilla on vammoja tai rajoitteita.
WCAG 2.0 julkaistiin 11.12.2008 ja uusin versio WCAG 2.1 julkaistiin 5.6.2018. Aiemmin
julkaistussa 2.0-versiossa on yhteensä 61 täytettävää kriteeriä. Uusin 2.1-versio sisältää
samat kriteerit kuin edellinenkin versio, mutta siihen on lisätty 17 uutta kohtaa, jolloin
kriteereitä on yhteensä 78 kappaletta. [8.]
WCAG-ohjetta tarjotaan usealla eri tasolla, jotta se vastaisi kaikkien sitä käyttävien kohderyhmien tarpeisiin. Ohjeistuksen ylimmällä tasolla on neljä periaatetta, joista muodostuu saavutettavuuden perusta. Periaatteet ovat havaittavuus, hallittavuus, ymmärrettävyys ja lujatekoisuus. Seuraavalle tasolle on laadittu 13 ohjetta, jotka määrittelevät perustavoiteet saavutettavuuden toteutumiseksi. Ne tarjoavat tavoitteet ja puitteet, joiden
avulla sisällöntuottajat ymmärtävät onnistumiskriteerit ja toteutettavat tekniikat paremmin. [9.]
Kaikille 13 ohjeelle on laadittu testattavat onnistumiskriteerit, jotka sisältävät erilaisia
vaatimuksia ja sääntöjä. Kriteerejä on yhteensä 78 kappaletta. Kriteerit on jaettu kolmeen
eri tasoon: A-taso (matalin), jolla on 30 kriteeriä, AA-taso, jolla on 20 kriteeriä ja AAAtaso (korkein), jolla on 28 kriteeriä. AAA-tasolla on tiukimmat vaatimukset ja tason kriteerit täyttävä verkkopalvelu on saavutettava mahdollisimman laajalle ihmisjoukolle ja
eritavoin vammaisille ja toimintarajoitteisille ihmisille. Lainsäädäntö velvoittaa julkisia toimijoita toteuttamaan verkkosivut niin, että ne ovat saavutettavuudeltaan WCAG 2.1 ohjeistuksen AA-tason mukaisia, jolloin sivuston tulee läpäistä kaikki A- ja AA -tason
kriteerit. AA-tasolla on yhteensä 50 kriteeriä. Jos verkkosivut eivät läpäise kaikkia Atason kriteereitä, saavutettavuusluokitus on nolla, jos kaikkia AA-tason kriteereitä ei läpäistä on luokitus A. [8; 10.]
Esimerkiksi ohjeessa 1.4 Erottuva, määritellään seuraavasti: Helpota käyttäjiä näkemään ja kuulemaan sisältö sekä erota etuala taustasta [11]. Ohjeelle on laadittu 13 erilaista onnistumiskriteeriä, joista kaksi on A-tasoista, seitsemän AA-tasoista ja neljä AAA-
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tasoista. Esimerkiksi onnistumiskriteerissä 1.4.1 Värien käyttö (A-taso) määritellään seuraavasti: Väriä ei käytetä ainoana visuaalisena keinona informaation välittämisessä, toiminnon esittämisessä, vastauksen pyytämisessä tai visuaalisen elementin erottamisessa.[11]. Jos verkkosivusto läpäisee kaikki A-tason kriteerit, on sen saavutettavuusluokitus sen ohjeen kohdalta A, jos kaikki AA-tason kriteerit toteutuvat, on saavutettavuusluokitus AA. Sivuston on läpäistävä jokaisen ohjeen kaikki vaaditun tason onnistumiskriteerit saavuttaakseen tietty luokitus. Taulukossa 1 on havainnollistettu tarkemmin
ohjeistuksen rakennetta. [8]
Taulukko 1.

Periaatteet

WCAG 2.1 ohjeen eri tasot. Peruaatteet sisältävät ohjeita ja ohjeisiin kuuluu onnistumiskriteereitä, jotka on luokiteltu kolmeen eri tasoon. A-taso, joka on matalin
ja helpoin saavuttaa, AA-taso ja AAA-taso, joka on korkein ja haastavin saavuttaa.
[11]

Ohjeet

Ymmärrettävyys

Lujatekoisuus

AA-taso (20 kpl)

AAA-taso (28
kpl)

1.1 Tekstivastineet

1.1.1 (1 kpl)

1.2 Aikasidonnainen
media

1.2.1 – 1.2.3
(3 kpl)

1.2.4 – 1.2.5
(2 kpl)

1.3 Mukautettava

1.3.1 – 1.3.3
(3 kpl)

1.4 Erottuva

1.4.1 – 1.4.2
(2 kpl)

1.3.4 – 1.3.5
(2 kpl)
1.4.3 – 1.4.5,
1.4.10 – 1.4.13
(7 kpl)

2.1
Käytettävissä
näppäimistöllä

2.1.1 – 2.1.2,
2.1.4 (3 kpl)

2.1.3 (1 kpl)

2.2 Tarpeeksi aikaa

2.2.1 – 2.2.2
(2 kpl)

2.2.3 – 2.2.6
(4 kpl)

2.3 Sairaskohtaukset

2.3.1 (1 kpl)

2.3.2 – 2.3.3
(2 kpl)

2.4 Navigoitava

2.4.1 – 2.4.4
(4 kpl)

2.5 Syötetavat

2.5.1 – 2.5.4
(4 kpl)

3.1 Luettava

3.1.1 (1 kpl)

3.1.2 (1 kpl)

3.1.3 – 3.1.6
(4 kpl)

3.2 Ennakoitava

3.2.1 – 3.2.2
(2 kpl)

3.2.3 – 3.2.4
(2 kpl)

3.2.5 (1 kpl)

3.3 Syötteen avustaminen

3.3.1 – 3.3.2
(2 kpl)

3.3.3 – 3.3.4
(2 kpl)

3.3.5 – 3.3.6
(2 kpl)

4.1 Yhteensopiva

4.1.1 – 4.1.2
(2 kpl)

4.1.3 (1 kpl)

Havaittavuus

Hallittavuus

A-taso (30 kpl)

2.4.5 – 2.4.7
(3 kpl)

1.2.6 – 1.2.9
(4 kpl)
1.3.6 (1 kpl)
1.4.6 – 1.4.9
(4 kpl)

2.4.8 – 2.4.10
(3 kpl)
2.5.5 – 2.5.6
(2 kpl)
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Verkkosivujen saavutettavuutta arvioidessa hyödynnetään WCAG-ohjeistusta siten, että
käydään läpi tietyn saavutettavuustason kaikki yksittäiset kriteerit. Verkkosivuja arvioidessa on hyvä käydä läpi erilaisia sivupohjia, alasivuja sekä yleisimpiä käyttötilanteita.
Käyttötilanteisiin liittyy usein monia eri vaiheita, jollin verkkosivu tulee käytyä läpi monipuolisesti. [10.]
Jokaisen WCAG 2.1 -ohjeen ja onnistumiskriteerin kohdalla on kerrottu, mitä se tarkoittaa, mitä sillä halutaan saavuttaa ja miten se tulisi toteuttaa. Onnistumiskriteereille on
laadittu erilaisia tekniikoita, joita noudattamalla kriteeri saadaan täytettyä. Tekniikoita on
kahden tasoisia. Riittävien tekniikoiden avulla pystytään toteuttamaan kriteerin vaadittava taso, mutta neuvoa-antavilla tekniikoilla voidaan ylittää vaadittu taso ja toteuttaa
kriteerin vaatimukset vaadittua paremmin. [9.]
Kuvassa 2 on WCAG 2.1 -ohjeistuksen ensimmäinen onnistumiskriteeri, jossa käsitellään ei-tekstuaalisen sisällön vaatimuksia. Ensin kerrotaan vaatimuksen taso, joka tässä
tapauksessa on A. Seuraavaksi selitetään, mitä vaatimus koskee, mitä halutaan saavutettavan ja miten se voidaan toteuttaa. Kriteerin oikeasta yläkulmasta löytyy linkki ”Understanding Non-text Content”, jonka kautta pääsee kriteerin tarkempaan kuvaukseen.
Kyseinen sivu sisältää tarkemman kuvauksen onnistumiskriteerin tarkoituksesta sekä lisätietoja, onnistumiskriteerin toteutumisen hyödyt, aiheeseen liittyviä lähteitä, riittäviä
tekniikoita, neuvoa-antavia tekniikoita sekä keskeisiä termejä. [8; 11.]
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Kuva 2. WCAG 2.1 -ohjeistuksen havaittavuus periaatteen ensimmäisen kohdan eli tekstivaatimus ohjeen ensimmäinen onnistumsikriteeri. Kohdan 1.1.1 onnistumiskriteerissä käsitellään ei-tekstuaalisen sisällön vaatimuksia. [11]

Ohjeistuksen eri tasoja seuraamalla, verkkosisällöstä saadaan tehtyä paremmin saavutettava. Jokaista tasoa tulisi tarkastella mahdollisuuksien mukaan parhaan saavutettavuuden varmistamiseksi ja jotta pystyttäisiin vastaamaan laajimman mahdollisen käyttäjäjoukon tarpeita. [9.]

2.3

Tekninen saavutettavuus

Verkkosivujen saavutettavuus syntyy teknisestä ja sisällöllisestä saavutettavuudesta. Sisällöllisellä saavutettavuudella varmistetaan, että verkkosivujen sisältö on helposti ymmärrettävissä sekä omaksuttavissa. Esimerkiksi yleiskieli, helposti ymmärrettävät termit
ja tekstin jaksotus parantavat sisällöllistä saavutettavuutta. [12.]
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Tekninen saavutettavuus tarkoittaa, että verkkosivut on koodattu virheettömästi ja että
verkkosivujen käyttö on mahdollista erilaisten apuvälineiden avulla. Teknisesti hyvin toteutettua sivua voi käyttää päätteestä ja apuvälineistä riippumatta pelkästään näppäimistöllä, ruudunlukuohjelman avulla tai mobiililaitteen apusovelluksella, jonka avulla voi
käyttää kosketusnäyttöä ilman näköä. Käyttöliittymää suunnitellessa on tärkeää testata
sitä laajalla käyttäjäjoukolla, jolloin virheet ja puutteet voidaan huomata ajoissa. Näin
sivusta saadaan mahdollisimman käytettävä. Tekninen saavutettavuus on verkkosivun
suunnittelijoiden ja toteuttajien vastuulla. [12; 13.]

3

Saavutettavuuden arviointi ja menetelmät

Verkkosivujen saavutettavuutta voidaan arvioida monin eri keinoin. Saavutettavuuden
teknisen toteutuksen arviointiin löytyy lukuisia eri työkaluja, jotka tekevät arvioinnin
WCAG-ohjeistuksen pohjalta. Lisäksi tekstien, värien välisten kontrastien, värisokeuden
ja näköongelmien testaamiseen löytyy erilaisia ohjelmia. Pelkkä koneellinen testaus ei
kuitenkaan riitä, sillä sen avulla voidaan havaita vain osa ongelmista. Sivuja täytyy testata myös manuaalisesti esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla sekä pelkästään näppäimistöä käyttäen. [14.]

3.1

Työkaluja arviointiin

Saavutettavuutta arvioivilla työkaluilla voidaan löytää tekniseen toteutukseen liittyviä
puutteita. Useat työkalut vertaavat sivuston lähdekoodia WCAG-ohjeistukseen ja kertovat vertailun pohjalta poikkeamat ja mahdollisesti parannusehdotukset. Seuraavaksi on
esitelty muutamia erilaisia verkkosivustojen saavutettavuudenarviointityökaluja.
Lighthouse
Googlen kehittäjätyökaluista löytyy muutamia eri apuvälineitä saavutettavuuden arviointiin. Lighthouse-työkalun saavutettavuusosiolla pystytään tarkastelemaan muun muassa, onko verkkosivu toimiva ruudunlukijoille ja ovatko elementtien värien kontrastierot
tarpeeksi isot. Työkalu löytyy kehittäjätyökalujen ylävalikosta Audit-kohdasta. Kun sivuston analysointi on valmis, tulokseksi saadaan verkkosivun saavutettavuusprosentti ja
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lista mahdollisista korjauksia vaativista kohteista. Kuvassa 3 näkyy vasemmalla Lighthouse-työkalun aloitusnäkymä, jossa voidaan valita mm. millä laitekoolla auditointi halutaan ajaa ja mitä kaikkea halutaan auditoida. Oikean puoleisessa kuvassa näkyy saavutettavuus auditoinnin tulokset. Luku 74 kuvaa sitä, kuinka saavutettava sivusto on. Mitä
lähemmäs sataa tulos yltää, sitä paremmin saavutettava sivusto on. [15.]

Kuva 3. Vasemman puoleisessa kuvassa näkyy Lighthouse-työkalun aloitusnäkymä ja oikealla
valmiin auditoinnin tulos.

Kehittäjätyökalujen elements-välilehti
Tarkastelemalla verkkosivun tiettyä elementtiä voi elements-välilehdeltä valita accessibility-näkymän, josta näkee kyseisen elementin saavutettavuuspuun. Kuvassa 4 näkyy
esimerkki saavutettavuuspuusta ja sen osoittamista verkkosivulla olevista elementeistä,
jotka ovat merkityksellisiä näytönlukijalle. Elementin valitsemalla voi tarkastella sen dynaamisten elementtien ominaisuuksia sekä ARIA-attribuutteja. ARIA-attribuuteilla voidaan selventää elementtien rooleja ja nimetä niitä, jos siinä käytetyn HTML-elementin
nimi ei kerro elementin oikeaa merkitystä tarpeeksi selkeästi. [15; 16.]
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Kuva 4. Verkkosivun elementin tarkista-valinnan saavutettavuusnäkymän tulokset.

aXe
aXe on Chromeen ladattava lisäosa, jonka on kehittänyt yritys nimeltä Deque Systems
Inc. Kun laajennus on ladattu, voi sen ottaa käyttöön Googlen kehittäjätyökaluista. Analyze-painikkeesta työkalu aloittaa verkkosivujen analysoinnin. Analyysiin tuloksena syntyy raportti, jossa esitetään verkkosivuilta löytyneet virheet. Kuvassa 5 näkyy aXe-työkalulla tehdyn analyysin tulos. [15.]

Kuva 5. aXe-työkalulla tehdyn verkkojen saavutettavuusanalyysin tulokset.
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Wawe
Wawe Web Accessibility Tool on ilmainen verkkosivujen saavutettavuuden arviointiin
käytettävä selaimen lisäosa, joka on saatavilla Firefoxille ja Chromelle. Ohjelman on kehittänyt WebAIM vuonna 2001. Wawe käy läpi valitun verkkosivun ja näyttää käyttäjälle
yhteenvedon löydetyistä virheistä ja korjausehdotuksista. Kuvassa 6 näkyy esimerkki
Wawen raportoimista virheistä. Raportti sisältää kuusi eri osa-aluetta: virheet (errors),
hälytykset (alerts), ominaisuudet (features), rakenneosat (structural elements), HTML5ja Aria- sekä kontrastivirheet (contrast errors). Virheet ovat asioita, jotka tulisi ehdottomasti korjata ja hälytykset asioita, joita voisi mahdollisesti parannella. Ominaisuudetkohta (features) kertoo sivulla jo olevista ominaisuuksista, jotka parantavat saavutettavuutta ja rakenneosat-kohta (structural elements) sivuston rakenteesta ja siitä, onko esimerkiksi eri otsikkotasoja käytetty loogisesti ja järkevästi. HTML5- ja ARIA-osio kertoo
sivulla esiintyvät ARIA-rooliattribuutit sekä ARIA-label-elementit ja HTML5-semantiikan.
Näiden avulla pystytään erittelemään ja kertomaan elementtien nimet ja arvot. Kontrastivirheet-kohdassa (contrast errors) osoitetaan kaikki sivuston kohdat, joissa elementtien
väline kontrastiero on liian alhainen. [17;18.]

Kuva 6. Wawe-lisäosalla suoritetun verkkosivujen saavutettavuuden arvioinnin tulokset. Vasemmalla olevassa kuvassa näkyy yhteenveto löydettyjen virheiden määrästä. Keskimmäisessä kuvassa on esimerkki näkymästä, jossa kerrotaan tarkemmin löydetyistä virheistä ja oikealla yleiskatsaus verkkosivujen rakenteesta.
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Siteimprove Accessibility Checker
Siteimprove Accessibility Checker on ilmainen Chrome-selaimeen saatava saavutettavuudentarkistustyökalu. Työkalu käy verkkosivuston läpi lähdekoodin perusteella ja raportoi löydetyt virheet (kuva 7). Virhettä tarkemmin tarkastellessa työkalu korostaa sen
paikan verkkosivustolla. Tulokset voi suodattaa halutun tason mukaan (A, AA tai AAA),
haluaako nähdä pelkät virheet vai myös varoitukset tai vastuualueen mukaan (kehittäjä,
editoija, ”webmaster”). [19.]

Kuva 7. Siteimprove Accessibility Checker -työkalun keräämä raportti verkkosivustolta löytyneistä virheistä.

AChecker
AChecker on työkalu, joka tarkistaa verkkosivujen HTML-sisällön verraten sitä WCAGsaavutettavuusohjeistukseen ja raportoi havaitut virheet ja puutteet (kuva 8). Työkaluun
voi myös syöttää suoraan HTML-koodin, jolloin sivua voidaan arvioida jo kehitysvaiheessa. [20.]
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Kuva 8. AChecker-työkalun verkkosivujen saavutettavuustarkistuksen raportti virheistä.

NoCoffee
NoCoffee vision simulator on selaimen lisäosa, jolla voidaan testata näköongelmiin liittyviä esteitä. Lisäosan avulla pystytään säätämään esimerkiksi kontrasteja, sumennusta
ja värejä (kuva 9). Lisäosan avulla voi tarkastella, miltä sivu näyttää ihmisen silmin, jolla
on esimerkiksi punavihersokeus, kaihi, hajataittoa, silmänpohjan rappeuma, verkkokalvonrappeuma tai verkkokalvon irtoaminen. [21.]

Kuva 9. NoCoffee-simulaattorilla havainnollistettu tilanne siitä, miten käyttäjä, jolla on protanopia eli punasokeus (kyky erottaa punainen väri vihreästä) sekä ghosting eli haamukuvahäiriö, näkee verkkosivuston.
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W3C Markup Validation Service
W3C Markup Validation Service on World Wide Web Consortium (W3C) kehittämä validaattori, jolla käyttäjä voi tarkistaa HTML- ja XHTML-koodien standardinmukaisuuden.
Se ei varsinaisesti testaa saavutettavuutta, mutta validia koodia kirjoittamalla pystytään
ratkaisemaan monet saavutettavuuden ongelmat. Validaattoriin voi syöttää joko verkkosivujen osoitteen, tiedoston tai suoraan koodinpätkän, jolloin se raportoi virheet ja niiden
kuvaukset (kuva 10). [22.]

Kuva 10. W3C Markup Validation Service -validaattorin raportti verkkosivujen virheistä.

WebAIM
Kontrastin ja värien arviointiin löytyy useita eri työkaluja, kuten esimerkiksi WebAIM,
jonne syötetään värien hex-koodit. Sivu kertoo, läpäiseekö kontrastisuhde saavutettavuusohjeistuksen vaatimukset (kuva 11). WebAIM-sivustolta löytyy myös kattava ja selkeä WCAG-ohjeistuksen pohjalta laadittu tarkistuslista, jonka avulla voi manuaalisesti
käydä verkkosivuston läpi arvioiden sitä vaatimusten pohjalta. [23.]
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Kuva 11. WebAIM-sivuston kontrastintarkistustyökalu. Työkaluun syötetään etualan ja taustan
värien hex-värikoodit, jolloin viereen lasketaan värien välinen kontrastisuhde. Työkalu
kertoo myös, läpäiseekö tämä väriyhdistelmä WCAG-ohjeistuksen kriteerit.

Erilaisia saavutettavuuden tarkastustyökaluja löytyy edellä esiteltyjen lisäksi myös monia
muita. Eri työkalut raportoivat löytyneet virheet eri tavoin ja huomaavat hieman erilaisia
asioita. Edellä eritellyillä työkaluilla on erilaisia ominaisuuksia, ja niistä on kerätty kooste
taulukkoon, joka löytyy liitteestä 2.
Taulukkoon 2 on kerätty esiteltyjen lähdekoodiin perustuvien tarkistustyökalujen tuloksia.
Arvioinnin

kohteena

oli

Metropolian

Hakuohjeet-sivu

https://www.metropo-

lia.fi/haku/nain-haet/. Taulukkoon on koottu eri työkalujen ilmoittamien virheiden kokonaismäärä sekä kuvailtu muutamia näistä virheistä ja kerrottu, kuinka monta kappaletta
kyseistä virhettä mikäkin työkalu löysi. Luvut ovat suuntaa-antavia, sillä jokainen työkalu
raportoi löydetyt virheet eri tavalla.
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Taulukko 2.

Taulukkoon on koottu https://www.metropolia.fi/haku/nain-haet/-verkkosivun saavutettavuuden arvioinnin tuloksia Lighthouse-, aXe-, Wawe-, AChecker- ja Accessibility Checker-työkaluja käyttäen.

Löydettyjä virheitä
yhteensä
Painike, jolta puuttuu
nimi
Linkki, jolta puuttuu
kuvaava nimi
Kuva, jolta puuttuu
hyväksyttävä Altteksti
Iframe-elementti,
jolta puuttuu title-attribuutti
Kontrastivirheet

Lighthouse

aXe

Wawe

AChecker

Accessibility Checker

37 kpl

38 kpl

52 kpl

8 kpl

82 kpl

1 kpl

1 kpl

2 kpl

-

-

1 kpl

2 kpl

2 kpl

2 kpl

-

-

-

-

5 kpl

-

1 kpl

1 kpl

-

-

1 kpl

33 kpl

33 kpl

41 kpl

-

42 kpl

Taulukosta 2 voi nähdä, minkälaisia virheitä kukin työkalu havaitsee. AChecker-työkalu
havaitsi vähiten virheitä, eikä se havainnut yhtään kontrastivirhettä toisin kun muut työkalut. AChecker löysi viisi kuvaa, joilta puuttuu alt-teksti. Wawe- ja Accessibility Checker
-työkalu löysi nämä samat kuvat, mutta ei ollut luokitellut niitä virheellisiksi, sillä näihin
oli lisätty tyhjä alt-teksti (alt=””). Tyhjä alt-teksti riittää niissä tapauksissa, kun kuvalla ei
ole sisällöllistä merkitystä tai sen välittämä tieto tuodaan esille muualla.

3.2

Manuaalinen arviointi

Manuaalisessa testauksessa tulee käydä läpi erilaiset vuorovaikutteiset toiminnot. Verkkosivuston tulee toimia erilaisia apuvälineitä käyttäen tai jos jokin toiminto, kuten hiiri, on
poissa käytöstä.
Käyttäjälle voi tulla vastaan tilanne, jolloin käytettävissä ei ole kuin pelkkä hiiri tai pelkkä
näppäimistö. Tällöin on tärkeää, että verkkosivua ja sen kaikkia toimintoja pystyy käyttämään pelkän näppäimistön tai hiiren avulla. Ilman hiirtä testaamisessa verkkosivu käydään läpi kohta kohdalta pelkästään näppäimistöä käyttäen. Esimerkiksi Chrome-selaimella tulisi pystyä navigoimaan sarkaimen, enter-painikkeen ja nuolinäppäinten avulla.
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Sarkaimella tulisi pystyä selaamaan sivun toiminnallisia kohteita, jolloin myös kohdistuksen tulee siirtyä valittuna olevaan elementtiin. Enter-painikkeella tulisi pystyä toteuttamaan elementin toiminto samalla lailla, kuin hiiren vasempaa painiketta painaessa. Nuolinäppäimiä painamalla tulee voida liikuttaa sivun näkymää ylös tai alas. Näppäimistöllä
liikkumisessa käytetyt näppäimet ja tavat vaihtelevat hieman eri selainten välillä. Käyttäjän tulee päästä sivun jokaiselle osa-alueelle ja pystyä havaitsemaan koko ajan, missä
kohdistus on eli mikä elementti on milloinkin kohdistettuna. [14.]
Sokea tai heikkonäköinen ei pysty näkemään ja lukemaan verkkosivuston sisältöä, jolloin käyttäjä tarvitsee apuvälineen. Tätä varten on kehitelty ruudunlukuohjelmia, jotka
puhuvat käyttäjälle ääneen verkkosivun sisällön kohta kohdalta. Ruudunlukuohjelmaa
käytetään näppäimistön tai kosketusnäytön sormieleiden avulla. Nuolinäppäimet siirtävät ruudunlukijan kohistusta elementtien välillä. Ruudunlukija lukee elementin/sivun sisällön sekä kertoo valittuna olevan kohteen merkityksen, eli onko kyseessä otsikko,
kuva, linkki, lista tai tekstikappale. Kuvassa 12 näkyy, miten ruudunlukuohjelman käyttö
näkyy näytöllä. [24.]

Kuva 12. Metropolian verkkosivun (https://www.metropolia.fi/haku/nain-haet/) navigaatiovalikon
selaus VoiceOver-ruudunlukuohjelmalla. Ruudunlukuohjelma lukee ääneen saman
tekstin, mikä näkyy sivun alalaidassa olevassa mustassa kentässä.
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Ruudunlukuohjelmalla testatessa tulee ymmärtää käyttökokemus myös sokean tai näkövammaisen kulmasta. Sivulle saavuttaessa käyttäjälle ei muodostu kokonaisvaltaista
käsitystä sivun rakenteesta, toiminnollisuuksista tai sisällöstä. Tällöin järkevä ja looginen
rakenne sekä selkeä navigaatio ovat tärkeässä roolissa. Kuva sivuston rakenteesta
muodostuu pikkuhiljaa sitä käyttäessä ja sivulla edetessä. Sokean tai näkövammaisen
ihmisen kannalta on tärkeää huomioida, että kuvista esille tuleva informaation on myös
selitettynä esimerkiksi kuvatekstissä tai tekstivastineessa, jonka ruudunlukuohjelma lukee käyttäjälle ääneen. On myös tärkeää merkitä kaikki otsikot oikeilla HTML-elementeillä (h1, h2, h3 jne.), jolloin ruudunlukuohjelma osaa kertoa otsikoiden merkityksen
käyttäjälle. Pelkkä fontin koon suurentaminen ei riitä. Ruudunlukuohjelman avulla käyttäjä voi selata läpi myös pelkät otsikot, jolloin oikean informaation löytäminen on nopeampaa. [14; 24.]
MacOS- ja iOS-järjestelmässä on valmiiksi asennettuna VoiceOver-ruudunlukuohjelma
(kuva 13), kun taas Windows-järjestelmällä testaamiseen löytyy ilmainseksi ladattava
NVDA-ruudunlukuohjelma. Muita erilaisia apuvälineinä voivat olla esimerkiksi kytkinohjaimet, pallohiiri, pistenäyttö tai silmän liikkeellä ohjattava kohdistin. [14; 25.]

Kuva 13. VoiceOver-ruudunlukuohjelman käynnistys käyttöapuvalikosta.

Monille lievemmistä näköongelmista kärsiville on tärkeää, että sivuston tekstinkokoa
pystyy muuttamaan helposti tarvittavan isoksi. WCAG-ohjeistuksessa määrätään, että
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tekstiä tulee pystyä suurentamaan 200 prosenttiin asti. Tekstin suurentaminen ei kuitenkaan tarkoita samaa kuin zoomaaminen vaan tekstin fonttikoon kasvattamista. Tätä voi
testata helposti esimerkiksi Chrome-selaimella muuttamalla asetukset-valikosta kirjaisinkoko kohdasta tekstin kokoa ”suureksi” tai ”hyvin suureksi” (kuva 14). Testatessa tulee
huomioida, että sivuston asettelu pysyy loogisena ja ymmärrettävänä tekstin koon kasvaessa. [14.]

Kuva 14. Vasemmanpuoleisessa kuvassa tekstin kirjaisinkoko on vaihdettu Chrome-selaimen
asetuksista suurimmaksi mahdolliseksi, kun taas oikeanpuoleisessakuvassa mahdollisimman pieneksi.

Verkkosivun helppokäyttöisyyttä tulee arvioida esimerkiksi toiminnollisuuksien, tekstin
selkeyden ja määrän osalta yksittäistä sivua kohti. Käyttöliittymän tulee olla helppokäyttöinen ja ymmärrettävä sekä visuaalisen suunnittelun on oltava selkeää. Sivuston toimintoja ja visuaalisuutta tulee testata myös eri selaimilla, jotta voidaan varmistaa, että kaikki
käyttäjät saavat saman käyttökokemuksen selaimesta riippumatta. Eri laiteet ja käyttöjärjestelmät voivat myös vaikuttaa saavutettavuuteen. On hyvä myös arvioida, onko sivu
käytettävä, jos JavaScript, CSS tai Flash otetaan kokonaan pois käytöstä. Kuvassa 15
on testattu miltä Metropolian Näin haet sivuston (https://www.metropolia.fi/haku/nainhaet/) näyttää ilman edellä mainittuja teknologioita. Kuvasta voi huomata, että verkkosivusto menee sekavaksi, koska navigaatiovalikko avautuu sivuston sisällön päälle. [14;
26.]
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Kuva 15. Metropolian Näin haet sivuston (https://www.metropolia.fi/haku/nain-haet/) testaus ilman tyylejä Wawe-saavutettavuudentarkastustyökalulla.

Verkkosivuston tulisi olla toimiva, vaikka jokin teknologioista ei olisi käytettävissä ja tärkeimmän informaation pitäisi olla saatavilla ja sivun oleellisimpien toimintojen tulisi toimia. [26.]

3.3

Saavutettavuus mobiililaitteella

Mobiilisovelluksista käyttäjä saa tiedon nopeasti ja käyttäjäystävällisesti, vaikka usein
mobiilisovelluksissa tiedon määrä on pienempi kuin verkkopalvelussa. WCAG 2.1 -ohjeistuksessa on määritelty muutamia vaatimuksia mobiilisovelluksen saavutettavuutta
ajatellen. Kosketusnäytöille on määritetty elementtien ja linkkien minimikoko, joka on 44
x 44 CSS-pikseliä eikä se saa olla riippuvainen käytettävän laitteen näytön resoluutiosta.
Kun käyttöliittymäelementtejä on enemmän kuin viiden ryhmissä, niiden tulee olla vähintään 44 X 22 CSS-pikseliä. [27.]
Mobiilisovellusten saavutettavuutta on hyvä testata myös käyttöjärjestelmien tarjoamilla
omilla ruudunlukusovelluksilla. Android-puhelimissa on TalkBack-ruudunlukusovellus,
joka puhuu näytön kohteet ääneen. Sovelluksen avulla käyttäjä voi navigoida eri kohteiden välillä pyyhkäisemällä oikealle tai vasemmalle, aktivoida kohteen kaksoisnapautta-
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malla ja vierittää näyttöä kahdella sormella. Lisäksi Androidilla on Teksti puhuttuna -niminen apuohjelma, joka lukee näytöllä olevan kohteen ääneen, kun sitä napauttaa. Applen iPhone- ja iPad -laitteilla on käytössä sama VoiceOver-ruudunlukuohjelma kuin Applen tietokoneilla.

4

Verkkosivujen arviointi

Arvioinnin kohteeksi valikoitui verkkosivusto, joka kuuluu saavutettavuusvaatimusten piiriin. Läpi käytiin noin parikymmentä verkkosivua, joita tarkastelin Google-kehittäjätyökalujen Lighthouse-työkalulla, aXe-selainlisäosalla sekä Wawe- ja Accessibility Checkersaavutettavuudenarviointityökaluilla. Tulosten perusteella tarkempaan saavutettavuuden arviointiin valittiin sivusto, jonka saavutettavuudessa olisi eniten parannettavaa työkalujen korjausehdotusten määrän perusteella.
Arvioinnin kohteeksi valikoitui liikennepalveluja tarjoavan yritysten verkkosivusto FinFerries (https://www.finferries.fi). FinFerries hoitaa lautta- ja yhteysalusliikennettä eri puolilla
Suomea. Verkkosivusto kuuluu saavutettavuusvaatimusten piiriin, koska se on liikenteen
alan yrityksiä ja yksityisen alan toimijoina siirtymäaika saavutettavuusvaatimusten täyttämiseksi on 1.1.2021 mennessä. [28.]

4.1

Tavoite

Arvioinnin tavoitteen on selvittää, onko sivusto saavutettavuusvaatimuksen kriteerien
mukaisesti toteutettu. Verkkosivuston tavoitteena oleva taso saavutettavuudelle on
WCAG 2.1 -ohjeistuksen AA-taso, joka on saavutettavuusvaatimuksissa määritelty saavutettavuuden minimitaso verkkosivustoille, joita vaatimukset koskevat. Arvioinnin tulosten perusteella laaditaan korjausehdotukset, joiden avulla sivuston on mahdollista saavuttaa vaatimusten mukainen taso. Korjausehdotukset esitetään koodikorjauksina sekä
ideoina, joilla saavutettavuutta voidaan parantaa. Verkkosivuston arvioinnissa keskitytään elementteihin ja asioihin, joissa usein havaitaan saavutettavuusongelmia, mutta joiden saavutettavuuden toteutuminen on tärkeää sivuston toimivuuden kannalta.
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FinFerries.fi-verkkosivujen arvioinnissa etusivu on tärkeimmässä osassa, sillä suurin osa
sivuston toiminnollisuuksista keskittyy sinne. Kuva FinFerries-verkkosivuston etusivusta
löytyy liitteestä 1. Arvioinnissa käydään läpi etusivujen navigaatiovalikot, hakukenttä, kielivalikko, kuvat, linkit, artikkelit sekä alatunniste. Etusivulta löytyy myös osio, josta voi
hakea tietyn reitin tieoja ja aikatauluja. Osioon sisältyy karttaelementti, reittilista, hakukenttä, josta voi hakea tiettyä reittiä sekä paikannus. Kun reitti on valittu, karttaelementin
tilalle siirtyvät reitin tiedot, tiedotteet ja aikataulut sisältävä elementti. Kyseisen osion
saavutettavuutta pelkän näppäimistön tai ruudunlukuohjelman avulla tullaan tarkastelemaan erityisen tarkasti.
Lisäksi ruudunlukuohjelmalla ja pelkkää näppäimistöä käyttäen tarkastellaan muutamia
alasivuja erilaisten testitapausten avulla. Testitapauksissa arvioidaan työpaikat-, palaute- sekä hallitus ja johtoryhmä-sivut. Työpaikat-alasivulla on tietoa FinFerries-yrityksestä työpaikkana ja lomake, jolla käyttäjä pystyy jättämään avoimen hakemuksen. Palautesivulla käyttäjä pystyy antamaan palautetta koskien esimerkiksi erilaisia lauttareittejä, tiedottamista, henkilökuntaa, aikatauluja, etuajo-oikeuksia tai lauttoja. Hallitus ja
johtoryhmä -sivulla on lueteltuna johtoryhmän ja hallituksen jäsenet, näiden yhteystiedot
sekä jäsenten kuvat.

4.2

Vaatimukset

Saavutettavuutta arvioidaan WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA-tason onnistumiskriteerien mukaisesti. Arvioinnissa keskitytään sivuston tekniseen saavutettavuuteen.
Arviointi suoritetaan pääosin MacOS-käyttöjärjestelmällä, mutta verkkosivun toimivuus
testataan myös Windows-käyttöjärjestelmällä. Verkkosivujen tulee olla saavutettavat
Chrome-, Safari-, Firefox-, Edge- ja InternetExplorer-verkkoselaimilla sekä mobiililaitteella (Androi-käyttöjärjestelmä). Teknisen saavutettavuuden arvioinnin apuna käytetään seuraavia saavutettavuudenarviointityökaluja: aXea, Lighthousea, Wawea ja Accessibility Checkeriä. Työkalujen avulla arvioidaan HTML- ja CSS-lähdekoodeja ja yritetään löytää mahdolliset saavutettavuuteen vaikuttavat ongelmat.
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Sivuston tulee olla saavutettavat käyttäjälle, jolla on käytössä pelkkä näppäimistö. Sivustolla tulee pystyä liikkumaan käyttäen sarkainta, nuolinäppäimiä sekä Enter-painikkeita. Käyttäjän tulee pystyä käyttämään kaikkia sivuston toimintoja kuten karttoja, lomakkeita ja navigaatiota pelkän näppäimistön avulla. Käyttäjän tulee myös pystyä seuraamaan, missä elementissä hän on, joten kohdistetun elementin tulee olla tarpeeksi
selkeästi kohdistettu. Sarkainnäppäimellä liikkumisen tulee tapahtua loogisessa järjestyksessä, mikä tarkoittaa yleensä, että kohdistin liikkuu vasemmalta oikealle ja ylhäältä
alaspäin.
Sivuston tulee toimia VoiceOver-ruudunlukuohjelmaa käyttäen. Ruudunlukuohjelmalla
täytyy pystyä liikkumaan painamalla Control- ja Option-näppäimet (VO-näppäimet) pohjaan, jolloin vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä voi liikkua elementistä toiseen.
Shift-näppäimellä ja ylös nuolinäppäimellä täytyisi pystyä liikkumaan pois elementistä ja
alaspäin-näppäimellä elementin sisään. Välilyönnillä tulee pystyä valitsemaan elementti
kuten tekstikenttä, valikon avaus tai valintanäppäimen painaminen. Ruudunlukuohjelmalla tulee kiinnittää huomiota samoihin asioihin, kuin näppäimistöllä testatessa. Lisäksi
tulee kiinnittää huomiota, mitä ohjelma lukee minkäkin elementin kohdalla, onko viesti
selkeä ja kuvaava tai onko siinä tarpeetonta informaatiota. Ruudunlukuohjelma on sokeiden ja näkörajoitteisten käyttämä apuväline, joten luetun tekstin ymmärrys on tärkeässä asemassa.
Ruudunlukuohjelmalla ja pelkällä näppäimistöllä testaamisessa käytetään apuna testitapauksia. Testitapaukset on laadittu Given- When- Then -analyysin pohjalta, jonka ideana
on jakaa testin kirjoittaminen kolmeen osaan. Ensimmäinen on Given-osa, jossa kuvataan lähtötilanne ennen, kun toiminto alkaa. Nämä toimivat ikään kuin testin edellytyksinä. Seuraavaksi tulee When-osa, jossa kuvataan toiminnot, jotka tapahtuvat. Viimeisenä on Then-osa, jossa kuvataan muutos, jonka oletetaan tapahtuvan edellä kuvattujen
tapahtumien jälkeen. FinFerries-verkkosivuston arvioinnissa käytetyt testitapaukset löytyvät liitteestä 3. [29.]
Verkkosivun tulee toimia myös, jos kaikki tekniikat eivät ole käytettävissä, esimerkiksi
JavaScript, CSS tai Flash. Oleellisimpien toimintojen tulisi toimia, vaikka jokin edellä mainituista tekniikoista ei olisi käytettävissä (esimerkiksi lomakkeiden ja sisäänkirjautumisen).
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Verkkosivun tulee olla toimiva väreistä huolimatta. Elementtien välisten kontrastien suuruuksien tulee olla tarpeeksi suuret, eivätkä mitkään elementtien merkitykset saa olla
havaittavissa pelkästään värien perusteella. Sivustoa toimivuutta testataan käyttäjien näkökulmasta, joilla on jokin seuraavista näkörajoitteista: punasokeus, vihersokeus, sinisokeus ja värisokeus. Verkkosivun tulee olla toimivat myös sisältöä tai kirjaisinkokoa
suurennettaessa. Sivuston rakenteen tulee pysyä toimivana ja sisällön luettavana.

4.3

Arviointi

Arviointityökalut (Lighthouse, aXe, Wawe ja Accessibility Checker)
FinFerries.fi-verkkosivujen etusivu saivat Googlen kehittäjätyökalujen Lighthousen saavutettavuusarviosta tulokseksi 81/100 (kuva 16). Audit-arviointi ajettiin desktop-näkymälle Chrome-selaimella.

Kuva 16. Lighthouse-saavutettavuudenarviointi-työkalulla suoritetun arvioinnin tulokseksi tuli
81/100.

Audit-arvioinnin tuloksena korjattavaa löytyi elementtien taustavärin ja etualan kontrastien suuruudesta. Liian vähäinen kontrastisuhde vaikeuttaa tekstin luettavuutta. Kaikilla
etusivulla olevilla painikkeilla, joissa on valkoista tekstiä vihreällä pohjalla (yhteensä neljä
kappaletta) oli liian matala kontrastisuhde taustan sekä tekstin värin välillä. Kuvassa 17
on esimerkki painikkeesta.

27

Kuva 17. Painike-elementin tekstin ja taustavärin välillä on liian pieni kontrastiero.

Myös kuvassa 18 näkyvällä sivuston alatunnisteessa olevalla tekijänoikeustekstillä oli
liian matala kontrastiero taustan ja tekstin välillä.

Kuva 18. Tekijänoikeus-tekstin ja taustan välillä on liian pieni kontrastiero.

Alasivujen sivuvalikossa huomattiin myös liian vähäinen kontrastisuhde keltaisen taustan ja valkoisen tekstin välillä. Kuvassa 19 näkyy valikon väritys. Värin on tarkoitus ilmoittaa käyttäjälle, millä sivulla tämä sillä hetkellä on.

Kuva 19. Alasivujen navigaatiovalikon valkoisen tekstin ja keltaisen taustan välillä on liian vähäinen kontrastisuhde.

Semantiikka eli elementtien tarkoituksen ymmärtämiseen ja avustavien tekniikoiden
käyttöön vaikuttavia elementtien nimi- ja label-elementtivirheitä ilmeni yhdeksän kappaletta. Lähes kaikilta etusivuilla olevilta kuvilta puuttui alt-teksti, esimerkiksi keltaisella
pohjalla olevien navigaatiovalikon ikoneista sekä kuvasta, jossa kerrotaan FinFerriesApplikaatiosta ja mistä se voidaan ladata. Kuvassa 20 näkyy valikko, jonka ikoneilta
puuttuu alt-teksti.
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Kuva 20. Navigaation ikoneilta sekä sen alla olevasta kuvasta puuttuvat alt-teksti.

Kuva, jossa kerrotaan applikaatiosta, toimii myös linkkinä, mutta linkiltä puuttuu selkeä
ja kuvaava nimi, mikä vaikeuttaa esimerkiksi ruudunlukijoiden käyttäjiä. Lomakekentillä
olisi hyvä olla kuvaava label-elementti, joka helpottaa lomakkeen kentän täyttämistä, jos
käytössä on avustavia teknologioita. Etusivulta löytyi kaksi lomake-elementtiä, joilla tätä
lebel-elementillä ei ollut. Toinen näistä oli aivan sivuston ylälaidassa oleva hakukenttä ja
toinen tietyn lauttareitin hakukenttä-sivun keskivaiheilla.
Saavutettavuudenarviointi aXe-työkalun analyysissa FinFerrise.fi-verkkosivujen etusivulta löytyi 28 ongelmaa (kuva 21).

Kuva 21. aXe-arviointityökalun löysi verkkosivustolta 28 ongelmaa.

Arvioinnissa ilmenivät samat kontrastivirheet kuin ensimmäiselläkin työkalulla tehdyssä
analyysissa eli vihreät painike-elementit sekä alatunnisteen tekijänoikeusteksti. Lisäksi
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työkalu ilmoitti karttaelementin vieressä olevan lauttareittilistan joidenkin reittien vieressä
olevan huutomerkin liian alhaisesta kontrastin suuruudesta. Kuvassa 22 näkyvä huutomerkki ilmoittaa, että lauttareitillä saattaa olla erilaisia ilmoituksia ja tiedotteita lauttareitin
poikkeavasta liikennöinnistä.

Kuva 22. Lauttareitillä olevien poikkeusten ilmoituksen ikoni. Punaisella taustavärillä ja keskellä
olevalla huutomerkillä on liian pien kontrastiero.

Hakukenttien puuttuvista label-elementeistä sekä linkkien puuttuvista kuvauksista löytyivät samat virheet kuin edellisellä työkalulla arvioidessa.
aXe-työkalu löysi karttaelementin oikealta puolelta tyhjän otsikkoelementin. Otsikkoelementti kuuluu tietyn reitin valittaessa kartan päälle ilmestyvälle reitin tarkemmat tiedot ja
aikataulut -osiolle. Kuvassa 23 näkyvä tyhjä otsikkoelementti saattaa häiritä ruudunlukuohjelmia.

Kuva 23. Kartan oikealla puolella oleva ”tyhjä” otsikkoelementti.

Wawe-saavutettavuudenarviointilisäosa löysi verkkosivuilta yhteensä 87 virhettä (kuva
24).
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Kuva 24. Wawe-työkalun saavutettavuusvirheraportin tulos. Työkalu löysi yhteensä 87 virhettä.

Alt-attribuuttien puutoksia löytyi aikaisemmin mainittujen lisäksi navigaation pääotsikoiden vieressä olevista alasvetovalikon nuolista, sivuston yläkulmassa olevien kielivaihtoehtojen lippujen ikoneista ja sivuston hakukentän suurennuslasin ikonista. Lisäksi sivun
ylä- ja alalaidassa olevien FinFerries-logojen linkkiteksteistä puuttui alt-teksti. Muut
Wawe-lisäosan löytämät virheet olivat pääosin samoja kuin aikaisempien työkalujen löytämät virheet. Wawen löytämistä virheistä 44 kappaletta oli karttaelementin sisällä olevista paikka merkinnöistä, jotka näkyvät kuvassa 25.

Kuva 25. Kartalla olevat paikkamerkinnät, joista puuttuu alt-teksti.
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Wawe-lisäosalla pystyi testaamaan myös sivuston toimintaa ilman CSS-, JavaScript- tai
Flash-tekniikoita. Ilman näitä sivusto oli edelleen käyttökelpoinen. Informaation pystyi
löytämään ja valikolla navigoimaan.
Accessibility Checker -saavutettavuudenarviointityökalu löysi verkkosivuilta yhteensä 31
erilaista virhettä (kuva 26). Kaiken kaikkiaan erilaisia virheitä, hälytyksiä ja tarkistusta
vaativia asioita oli 508 kappaletta. Näistä huomiota vaativia virheitä on A- ja AA-tason
virheet, joita on yhteensä 116 kappaletta. Näiden korjausta vaaditaan, että voidaan saavuttaa vaadittu AA-taso.

Kuva 26. Accessibility Checker -työkalun saavutettavuudenarviointiraportti.

Accessibility Checkerin löytämät virheet olivat enimmäkseen samoja kuin aikaisempienkin työkalujen huomioimat asiat. Yksi uusi esille tullut asia oli Liikennetiedotteet-listassa
olevat kaksi samannimistä linkkiä, jotka kuitenkin linkittävät eri sivuille. Kuvassa 27 näkyvässä listassa on kaksi Skåldö-nimistä linkkiä, jotka johtavat eri tiedotteisiin. Tämä
saattaa olla harhaanjohtavaa käyttäjälle.
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Kuva 27. Liikennetiedotteet listassa on kaksi linkkiä, joilla on sama nimi (Skåldö). Linkit kuitenkin
johtavat käyttäjän eri tiedotteisiin.

Taulukkoon 3 on koostettu saavutettavuudenarviointityökalujen löytämiä virheitä ja niiden määriä.
Taulukko 3.

Yhteenveto Lighthouse-, aXe-, Wawe- ja Accessibility Checker -saavutettavuustyökalujen löytämistä virheistä ja niiden määristä.

Kuvalta puuttuu alt-teksti
Linkitetystä kuvasta puuttuu
alt-teksti
Kartta alueella olevalta kuvalta puuttuu alt-teksti
Lomakkeelta puuttuva labelelementti
Tyhjä otsikkoelementti
Tyhjä painike
Eripaikkoihin linkittävät saman nimiset linkit
Matala kontrasti

Lighthouse

aXe

Wawe

Accessibility Checker

13 kpl

13 kpl

35 kpl

32 kpl

1 kpl

1 kpl

2 kpl

1 kpl

-

-

44 kpl

44 kpl

2 kpl

2 kpl

3 kpl

3 kpl

-

1 kpl

1 kpl

1 kpl

1 kpl

1 kpl

2 kpl

1 kpl

-

-

-

1 kpl

6 kpl

19 kpl

12 kpl

16 kpl
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Eri selaimet sekä käyttöjärjestelmät
FinFerries-verkkosivusto toimi hyvin Windows- ja MacOS-käyttöjärjestelmillä sekä
Android-matkapuhelimen Chrome- selaimella. Sivuston käyttäminen pelkän näppäimistön avulla toimi hyvin. Sivustoa suurentaessa sekä pienennettäessä Chrome-, Edge- ja
InternetExplorer-, FireFox- ja Safari-selaimilla asettelu pysyi sellaisena kuin pitääkin. Sivun tekstin kirjaisinkoon muuttaminen selaimen asetuksista ei vaikuttanut sivuston tekstin kokoon millään selaimella testattaessa.
Värisokeudet
Sivustoa testattiin NoCoffee-simulaattorilla eri värisokeuksien näkökulmasta. Sivustolla
käytetyt värit toimivat hyvin ja kaikki elementit pysyivät luettavina ja ymmärrettävinä.
Verkkosivuston käyttö pelkällä näppäimistöllä
Verkkosivujen käyttämistä pelkällä näppäimistöllä testattiin simuloimalla kohdassa 4.2
Vaatimukset kuvailtuja testitapauksia.
Ensimmäisessä testitapauksessa käyttäjä haluaa löytää Kokkilasta lähtevien lauttojen
aikataulut, liikennöintiin liittyvät tiedot ja mahdolliset poikkeukset (liite 3, tapaus 1, skenaario 1). Testitapausta Chrome-selaimella simuloidessa huomattiin, että vihreiden painikkeiden kohdistus on erittäin huono ja lähes huomaamaton. Käyttäjän on vaikea huomata, milloin kursori on painikkeen kohdalla. Hiirtä käytettäessä kohdistus oli huomattavasti parempi. Kuvassa 28 on esitetty, miltä painike näyttää näppäimistöllä ja hiirellä
kohdistaessa sekä ilman kohdistusta.

Kuva 28. Vasemmalla on näppäimistöä käyttämällä kohdistettu painike, keskellä hiirtä käyttäen
ja oikealla kohdistamaton painike.
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Käyttäjä valitsee karttaelementin vieressä olevalta reittilistalta kohteen, jonka tietoja haluaa tarkastella tarkemmin (kuva 29). Kun reittivalikosta valitaan kohde, avautuu kartan
päälle elementti, jossa on reitin tarkemmat tiedot ja aikataulu.

Kuva 29. Kuvassa näkyy kartan lähtötilanne eli tilanne, jossa käyttäjä ei ole vielä valinnut reittiä,
jota haluaa tarkastella lähemmin. Lauttareittilistalla kohdistettuna on Kokkilan lauttareitti.

Näppäimistöllä reitin tarkemmat tiedot -elementin sisällä liikuttaessa ainoa kohdistuva
elementti on ”Kokkila” -otsikko, joka toimii myös linkkinä Lauttapaikat ja aikataulut sivulle,
mistä käyttäjä voi löytää lisätietoja reittiä koskien. Kuvassa 30 on havainnollistettu,
kuinka kyseisen elementin kohdistus toimii sekä miltä muut elementit, joissa kohdistus
ei toimi, näyttävät. Muista elementeistä käyttäjä ei pysty huomaamaan, onko se kohdistettuna vai ei, ja tästä johtuen esimerkiksi reitin tiedot -elementin sulkeminen tai aikatauluikkunan avaaminen on haastavaa.
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Kuva 30. Oikean puoleisessa kuvassa otsikko ”Kokkila” on kohdistettuna, jolloin se näkyy vaaleamman sinisenä ja alleviivattuna. Mikään muu painike tai linkki ei kohdistu tarpeeksi.

Seuraavassa testitapauksessa (liite 3, tapaus 2, skenaario 1) käyttäjä haluaa antaa palautetta tietyn lauttareitin liikennöintiin liittyen. Tapausta testatessa huomattiin, että navigaatiovalikkoa on hieman haastava käyttää, koska sen kohdalla Enter-painiketta painaessa valikko ei avaudu, vaan käyttäjä siirtyy suoraa kyseiselle sivulle, jonka jälkeen sivun
vasemmassa laidassa näkyvät eri alasivuvaihtoehdot. Tällöin käyttäjä joutuu käymään
läpi koko navigaatiovalikon löytääkseen haluamansa alasivun. Palautesivulla lomakkeen
täyttämisessä tai valikoiden käyttämisessä ei havaittu ongelmia. Kyseisellä sivulla vihreät painikkeet kohdistuvat etusivua paremmin. Kuvassa 31 on havainnollistettu painikkeen kohdistusta.

Kuva 31. Asiakaspalautelomakkeen edellinen- ja seuraava -painikkeet kohdistuvat etusivun samantyylisiä painikkeita selkeämmin.
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Kolmannessa tapauksessa (liite 3, tapaus 3, skenaario 1) käyttäjä haluaa hakea ja lähettää yritykselle avoimen työhakemuksen verkkosivujen kautta. Tapausta testatessa ei
löytynyt mitään huomautettavaa. Lomakkeen täyttäminen ja lähettäminen toimi hyvin.
Viimeisessä tapauksessa (liite 3, tapaus 4, skenaario 1) käyttäjä haluaa löytää Suomen
Lauttaliikenne Oy:n toimitusjohtajan puhelinnumeron. Tässäkään testitapauksessa ei
havaittu ongelmia. Halutun henkilön yhteystiedot pystyttiin löytämään verkkosivustolta
helposti.
Verkkosivujen käyttö ruudunlukuohjelmalla
Verkkosivuston eri osa-alueita arvioitiin VoiceOver-ruudunlukuohjelmaa käyttäen. Arvioinnissa simuloitiin liitteessä 3 kuvailtuja testitapauksia.
Ensimmäisessä tapauksessa (liite 3, tapaus 1, skenaario 2) käyttäjä haluaa löytää Kokkilasta lähtevien lauttojen aikataulut, liikennöintiin liittyvät tiedot ja mahdolliset poikkeukset. VoiceOver-ruudunlukuohjelma luki hyvin navigaatiovalikon otsikot, hierarkia oli looginen ja valikon elementit kohdistuvat oikein. Navigaation painikkeiden vieressä olevilta
alaspäin osoittavilta nuolilta puuttui alt-teksti ja näiden kohdalla ruudunlukija luki tekstin
” /angle-down.png”. Etusivulla oleva FinFerries App -kuvalta puuttui alt-teksti, jolloin ruudunlukuohjelma luki kuvan kohdalla tekstin ”Tunnisteetonkuva /banner.png”. Sama ongelma oli keltaisella pohjalla olevan navigaatiovalikon ikoneilla. Esimerkiksi Yhteystiedotvalikon kohdalla ruudunlukija luki ”Linkki /store.png Yhteystiedot”.
Kartan vieressä olevalta paikkakuntalistalta pystyi helposti löytämään halutun paikkakunnan. Kun haluttu paikka oli valittuna kartan päälle, aukesi elementti, jossa esitetään
reitin tarkemmat tiedot ja aikataulut. Elementin otsikoiden hierarkia ei ollut loogista. Ensimmäinen otsikko ”Kokkila” oli h1-tasoinen. Seuraava otsikko ”Tiedotteet” oli myös tasoltaan h1. Tämän jälkeen tuli teksti ”Voimassa: 10.10.2019 17:00 ~ 24.10.2019”, joka
oli h3-tason otsikko. Kuvassa 32 näkyy kartan päälle aukeava elementti, jossa on näkyvissä reitin tarkemmat tiedot.
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Kuva 32. Elementti, jossa näkyy valitun reitin tarkemmat tiedot ja aikataulut.

Otsikoinnin loogisesta hierarkiasta huolehtiminen on tärkeää, jotta ruudunlukuohjelman
käyttäjä saa oikean käsityksen sivun otsikkorakenteesta. Ruudunlukuohjelman käyttäjät
saattavat oikeaa tietoa etsiessä selata ensin läpi vain sivun otsikot, jolloin on tärkeää,
että otsikot ovat kuvaavia ja hierarkia on toteutettu oikein. Esimerkkikoodi 1 havainnollistaa elementin lähdekoodin rakennetta, jossa hierarkia ei ole looginen.
<div>
<div>
<h1><a>Kokkila</a></h1>
<a>Katso reitin kaikki tiedot</a>
</div>
</div>
<div>
<h1> <a>Tiedotteet</a></h1>
<div>
<div>
<h3>Voimassa: 10.10.2019 17:00 ~ 24.10.2019</h3>
<div>
<p>JULKAISTU 10.10.2019 08:16</p>
<p>Tilanne: Painorajoitus 60 t<br>Syy: Telakointi<br>
Lisätietoa: Suoraan lauttapaikalta</p>
</div>
</div>
</div>
</div>

Esimerkkikoodi 1.

Elementin lähdekoodin rakennetta havainnollistava yksinkertaistettu koodiesimerkki. Esimerkistä voi huomata kuinka ensin tulee <h1>-otsikkotaso,
ja sen jälkeen uudelleen saman tasoinen otsikko, jonka jälkeen hypätään
suoraa <h3>-tason otsikkoon.
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Toisessa tapauksessa (liite 3, tapaus 2, skenaario 2) käyttäjä haluaa antaa palautetta
tietyn lauttareitin liikennöintiin liittyen. Palautesivulla ruudunlukija luki kaikki ohjeistavat
tekstit englanniksi, joten niistä oli erittäin vaikea saada selvää. Asiakaspalautelomakkeen ensimmäisessä kohdassa, pakollista kohtaa kuvaavan punaisen tähden kohdalla
ruudunlukija luki tekstin ”Mandatory.gif, kuva”, joka ei ole tarpeeksi kuvaava teksti. Kuvassa 33 näkyy asiakaspalautelomakkeen lähtötilanne.

Kuva 33. Asiakaspalautelomakkeen aloitusnäkymä, jossa pyydetään valitsemaan liikennöintireitti, jota palaute koskee.

Lisäksi Seuraava sivu -painikeen vasemmalla puolella näyttää olevan valkoisella fontilla
palautteen täyttämisen edistymistä kuvaava prosenttiluku. Tämän voi havaita vain ruudunlukuohjelmalla tai maalaamalla koko lomakekentän. Kuvasta 34 voi huomata prosenttiluvun lomakkeen vasemmassa laidassa.

Kuva 34. Seuraava sivu -painikkeen vasemmalla puolella on valkoisella fontilla asiakaspalautelomakkeen täyttämisen edistymistä kuvaava prosenttiluku, jota käyttäjä ei pysty havaitsemaan muuten kuin ruudunlukuohjelman avulla.
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Kolmannessa tapauksessa (liite 3, tapaus 3, skenaario 2) käyttäjä haluaa hakea ja lähettää yritykselle avoimen työhakemuksen verkkosivujen kautta. Oikealle sivulle navigointi onnistuu ongelmitta. Lomakekenttää, joka näkyy kuvassa 35, ruudunlukuohjelmalla läpikäydessä huomattiin, että jos lomaketta yrittää lähettää ilman, että kaikki pakolliset kentät ovat täytettynä, ruudunlukija lukee virheellisen kentän päällä tekstin ”Täytä
tämä kenttä”. Käyttäjä ei saa tarkasti tietoonsa, mitä kenttää tarkoitetaan.

Kuva 35. Työpaikat-sivu, joka sisältää lomakekentän, minkä avulla käyttäjä voi jättää avoimen
hakemuksen.

Viimeisessä tapauksessa (liite 3, tapaus 4, skenaario 2) käyttäjä haluaa löytää Suomen
Lauttaliikenne Oy:n toimitusjohtajan puhelinnumeron. Hallitus ja johtoryhmä -sivulle navigointi onnistui ongelmitta. Sivua läpikäydessä huomattiin, että sivun otsikointi ei ole
johdonmukaista. Ruudunlukijaa käyttävät voivat selata sivun läpi pelkkien otsikoiden
avulla, mikä auttaa rakenteen hahmottamisessa ja tiedon löytämisessä. Yleensä ensin
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selataan läpi h1-tason otsikot, jonka jälkeen siirrytään h2-tason otsikkoihin ja niin edelleen. Tällöin otsikoinnin toteuttaminen hierarkkisesti ja johdonmukaisesti on tärkeää. Kuvassa 36 näkyy Hallitus ja johtoryhmä -sivu.

Kuva 36. Kuvankaappaus Hallituksen jäsenet -alasivusta.

Ensimmäinen h1-tason otsikko oli ”Suomen Lauttaliikenteen hallitus”, jonka jälkeen tuli
h3-tason otsikko ”Hallituksen jäsenet”. Hallituksen jäsenten luettelon jälkeen tuli uusi h1tason otsikko ”Suomen Lauttaliikenteen johtoryhmä” ja tämän jälkeen h2-tason otsikko
”Johtoryhmän jäsenet”. Lähdekoodia tarkastelemalla huomattiin myös, että jokaisen taulukon välissä oli tyhjä h3-tason otsikkoelementti (esimerkkikoodi 2).
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<h1>Suomen Lauttaliikenteen hallitus</h1>
<h3>Hallituksen jäsenet</h3>
<ul>(Lista jäsenistä)</ul>
<h1>Suomen Lauttaliikenteen johtoryhmä</h1>
<h2>Johtoryhmän jäsenet</h2>
<h3></h3>
<ul>(Lista jäsenistä)</ul>
<h3></h3>
<ul>(Lista jäsenistä)</ul>
<h3></h3>
<ul>(Lista jäsenistä)</ul>

Esimerkkikoodi 2.

Hallitus ja johtoryhmä -sivun lähdekoodin rakennetta havainnollistava koodiesimerkki.

Hallitukseen ja johtoryhmään kuuluvien henkilöiden tietoja selatessa huomattiin myös,
että kaikilta kuvilta puuttuu alt-teksti. Kuvassa 37 näkyy, mitä ruudunlukija luki henkilön
kuvan kohdalla.

Kuva 37. Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten kuvista puuttuu alt-teksti, jolloin ruudunlukija lukee
kuvan kohdalla tekstin ”/rosin-mats-tausta-122x135,c,g=n.jpg, Tunnisteeton kuva 1, yhteensä 2”.

Alt-tekstin puuttuessa ruudunlukija lukee kuvan päällä kuvan tiedoston nimen eli esimerkiksi tekstin ”/rosin-mats-tausta-122x135,c,g=n.jpg, Tunnisteeton kuva 1, yhteensä 2”.
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4.4

Tulokset ja korjausehdotukset

Alle on listattu verkkosivuilta löydetyt virheet ja mikä WCAG 2.1 -ohjeistuksen onnistumiskriteeri koskee mitäkin virhettä. Virheen yläpuolella on kerrottu onnistumiskriteerin
nimi sekä sen numero ja taso. Näin ollen kyseinen onnistumiskriteeri on helppo löytää
myös WCAG-ohjeistuksesta esimerkiksi lisätiedon hakemista varten. Virheen vakavuuden kuvaamiseksi on jokaisen onnistumiskriteerin perään laitettu numero 1-3. 1 tarkoittaa, että virhe ei ole kovin kriittinen, 2 tarkoittaa, että virhe tulisi korjata mutta ei ole kaikista kriittisimmästä päästä ja 3 tarkoittaa, että virhe on hyvin kriittinen. Vakavuusasteiden perusteella pystytään priorisoimaan, missä järjestyksessä virheitä aletaan korjaamaan. Vaaditun saavutettavuuden tason saavuttamiseksi vaaditaan kuitenkin kaikkien
virheiden korjaamista.
Onnistumiskriteeri: 1.4.3 Kontrasti (minimi) (Taso AA) Vakavuusaste: 3.
Kuvaus: Jotta kaikkien käyttäjien olisi helppo hahmottaa ja erottaa elementtien tekstit,
tuleen taustan ja tekstin kontrastisuhteen olla vähintään 4,5:1. [11.]
Virhe (etusivu): Painikkeilla, joissa on vihreällä pohjalla valkoista tekstiä, on liian pieni
kontrastisuhde tekstin ja taustan välillä (2,42:1).
Ratkaisuehdotus: Vihreän värin tummuusastetta tulisi nostaa ja fontin kokoa suurentaa
tai lihavoida. Kuvassa 38 on esitetty kaksi väriehdotusta, joiden avulla painikkeiden taustan ja tekstin kontrastisuhde saataisiin nostettua niin, että se läpäisee vaaditun rajan.
Vasemmanpuoleisessa kuvassa vihreän värin tummuusastetta on nostettu niin, että lihavoituna teksti läpäisee juuri AA-tason vaatimukset. Oikeanpuoleisessa kuvassa tummuusastetta on nostettu niin, että se läpäisee normaali fontilla AA-tason ja lihavoituna
sekä AA- että AAA-tason.
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Kuva 38. Kuvassa kaksi väriehdotusta, joiden avulla kontrastisuhde saataisiin nostettua vaaditun
rajan tasolle.

Virhe (kaikki sivut): Sivun alatunnisteessa olevan tekijänoikeustekstin värin sekä taustan
välillä on liian pieni kontrastisuhde (2.88:1).
Ratkaisuehdotus: Fontin väriä tulisi muuttaa vaaleammaksi tai kirkkaammaksi, jolloin
teksti erottuu selkeämmin. Kuvassa 38 näkyy vasemmalla tekstin nykyinen kontrastisuhde ja oikealla on ehdotus, jonka avulla saavutetaan vaadittu raja.

Kuva 39. Vasemmanpuoleisessa kuvassa on nykyinen sävy ja oikeanpuoleisessa kuvassan fontin sävyä on muutettu hieman kirkkaammaksi, jolloin se läpäisee vaaditun AA-tason.

Virhe (etusivu): Kartan vieressä olevalla lauttareittilistalla joidenkin kohteiden vieressä
olevan huutomerkin taustan ja fontin kontrastisuhde on liian pieni (3.19:1).
Ratkaisuehdotus: Taustan väriä tulisi muuttaa tummemmaksi, jolloin teksti erottuu selkeämmin. Kuvassa 40 vasemmalla puolella on tekstin nykyiset värisävyt ja oikealla puolella on ehdotus, jonka avulla saavutetaan vaadittu raja.
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Kuva 40. Vasemmanpuoleisessa kuvassa on nykyinen sävy ja oikeanpuoleisessa kuvassan taustan sävyä on muutettu hieman tummemmaksi, jolloin se läpäisee vaaditun AA-tason.

Virhe (kaikki paitsi etusivu): Alasivujen sivuvalikossa tekstin ja taustan välillä on liian vähäinen kontrastisuhde (1.75:1). Värin on tarkoitus ilmoittaa käyttäjälle, millä sivulla tämä
sillä hetkellä on.
Ratkaisuehdotus: Muuttamalla tekstin väri samaksi, kun valikon muiden otsikoiden väri,
saadaan kontrastisuhde tarpeeksi suureksi. Kuvassa 41 vasemmalla puolella näkyy elementti sen nykyisillä väreillä ja oikealla on ehdotus, jossa keltaisella pohjalla olevan tekstin väri on muutettu samanväriseksi kuin muutkin valikon tekstit.

Kuva 41. Vasemmalla on alkuperäinen väri, jossa kontrastisuhde taustan ja tekstin välillä jää liian
pieneksi. Oikealla fontin väri on muutettu samaksi, kun muidenkin valikon otsikoiden
väri, jolloin väritys läpäisee vaaditun AA-tason.
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Virhe (palautesivu): Asiakaspalautelomakkeen täyttämisen edistystä kuvaava prosenttiluku on sivulla valkoisella fontilla, jolloin käyttäjä ei voi sitä huomata. Ruudunlukijaa käytettäessä luku luetaan.
Ratkaisu: Luku tulisi joko poistaa sivulta kokonaan, piilottaa esimerkiksi tyyleillä (display:
none;) tai tekstin väri tulisi muuttaa niin, että käyttäjä pystyy näkemään tekstin.
Onnistumiskriteeri: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö (A-taso) Vakavuusaste: 3.
Kuvaus: Kuvilla tulisi aina olla alt-teksti, jotta ruudunlukuohjelma pystyy lukemaan kuvan
merkityksen. Jos kuva sisältää tietoa, tulisi alt-tekstin kuvailla kuvassa esiintyvä tieto.
Joskus kuva taas saattaa toimia samalla linkkinä, jolloin alt-tekstin tulisi selittää, mihin
kuva johtaa. Koristeellisilla kuvilla, joilla ei ole sisällöllistä merkitystä, tulisi olla tyhjä altteksti eli alt=””. Jos alt-tekstiä ei laiteta ollenkaan, ruudunlukuohjelma lukee vain tiedoston nimen, joka häiritsee ruudunlukuohjelman käyttäjää. [11; 30.]
Virhe (etusivu): Sivulla oli monia kuvia, joilta puuttui kokonaan alt-teksti.
Ratkaisuehdotus: Ylänavigaation nuolille, kielivalikon lipuille, hakukentän suurennuslasille sekä keltaisella pohjalla olevan navigaation ikoneille tulisi lisätä tyhjä alt-teksti eli
alt=””. Näin vältytään myös siltä, että ruudunlukija ei harhaudu lukemaan epäolennaisia
kuvien tiedostonimiä. Kuvassa 42 navigaatiovalikosta puuttuvat alt-tekstit on merkitty punaisilla lipukkeilla.

Kuva 42. Kuvassa FinFerries.fi etusivun Wawe-tarkistuksen jälkeen. Kuvat, joilta puuttuvat altteksti, on merkitty punaisilla merkeillä.

Virhe (etusivu): FinFerries App -kuva sisältää linkin, joka johtaa sivulle, josta kyseisen
applikaation voi ladata. Kuvalla ei ole alt-tekstiä. Myös sivun alatunnisteessa oleva FinFerries-logo sisältää linkin, joka johtaa takaisin etusivulle, mutta kuvalla ei ole alt-tekstiä.
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Ratkaisuehdotus: Molemmille kuville tulisi lisätä alt-teksti, joka kertoo mihin käyttäjä päätyy kyseistä linkkiä klikkaamalla. FinFerries App -kuvalle voisi lisätä esimerkiksi alt=”
download the application” ja alatunnisteen FinFerries logolle alt=”home”. Näin myös ruudunlukijaa käyttävät käyttäjät tietävät, mihin linkki johtaa.
Virhe (hallitus ja johtoryhmä -sivu): Sivulla olevilta työntekijöiden kuvilta puuttuu altteksti, jolloin ruudunlukija lukee jokaisen kuvan kohdalla tiedoston nimen.
Ratkaisuehdotus: Jokaiselle kuvalle tulisi lisätä joko tyhjä alt-teksti tai esimerkiksi altteksti, jossa lukisi työntekijän nimi.
Virhe (palautesivu): Lomakkeessa on käytetty pakollista kenttää kuvaamaan tähtimerkkiä (*), joka on kuva. Ruudunlukija lukee kyseisen kuvan kohdalla tekstin ”Mandatory.gif”
eli kuvan tiedoston nimen.
Ratkaisuehdotus: Kuvalle tulisi määritellä alt-teksti, esimerkiksi alt=”vaaditaan”
Onnistumiskriteeri 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet (A-taso) Vakavuusaste: 3.
Kuvaus: Jos lomake-elementillä ei ole asianmukaista label-tekstiä, lomakkeen tarkoitus
tai toiminto saattaa jäädä epäselväksi ruudunlukijan käyttäjälle. [11.]
Virhe (etusivu): Ylätunnisteen Hae sivustolta -kentältä sekä kartan vieressä olevalta Hae
reittiä nimellä -kentältä puuttuu label-teksti.
Ratkaisuehdotus: Kentille lisätään label-tekstit ja input kentälle lisätään label-tekstiä vastaava id. Esimerkkikoodissa 3 label-teksti on lisätty Hae sivulta -kentälle.
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<form action="https://www.finferries.fi/hakutulokset.html">
<span class="input-group-btn"></span>
<label for="search">
<input id="search" class="form-control bg-darkest-blue" style="border-radius:100px;" type="search" placeholder="Hae sivustolta" name="q">
<button class="btn input_image" type="submit">
<img src="https://www.finferries.fi/media/layout/images2017/magnify.png">
</button>
</form>

Esimerkkikoodi 3.

Esimerkissä Hae sivulta -kentälle on lisätty öabel-teksti. <Input>-elementille
on annettu arvo id=”search” ja sen yläpuolelle on lisätty <label>-elementti
jolle o annettu vastaava arvo for=”search”.

Virhe (työpaikat sivu): Lomakkeen Liitä tiedosto -kentältä puuttuivat label-tekstit.
Virhe (palautesivu): Asiakaspalautelomake-kentän Valitse linja -kentältä puuttuivat labeltekstit.
Ratkaisuehdotus: Myös näille tulisi lisätä label-tekstit samalla tyylillä kuin edellä olevassa
esimerkeissä.
Onnistumiskriteeri 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa) (A-taso) Vakavuusaste: 2.
Kuvaus: Eri paikkoihin johtavat linkit tulisi nimetä eri lailla, sillä jos ne ovat saman nimisiä,
käyttäjä ei välttämättä huomaa näiden välistä eroa. [11.]
Virhe (etusivu): Kaksi eri linkkiä on nimetty saman nimisiksi, vaikka ne johtavat eri tiedotteisiin (kuva 27).
Ratkaisuehdotus: Liikennetiedotteet listan tiedotteet näyttävät olevan vaihtuvia. Jotta
vältyttäisiin siltä, että listalla on samaan aikaan kaksi (tai useampi) tiedote, jotka ovat
samannimisiä eli koskevat samaa lauttareittiä, voisi tiedotteen nimen perään lisätä esimerkiksi sen julkaisupäivämäärän.
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Onnistumiskriteeri 1.3.1 Informaatio ja suhteet (A-taso) Vakavuusaste: 1.
Kuvaus: Monet käyttäjät (erityisesti ruudunlukijaa käyttävät) navigoivat sivulla otsikkoelementtien avulla. On tärkeää, että otsikointi on loogista eikä jätetä tyhjiä otsikkoelementtejä, sillä ne eivät sisällä informaatiota ja luovat sekavuutta. [11.]
Virhe (hallitus ja johtoryhmä -sivu): Sivun otsikointi on toteutettu epäloogisesti, eivätkä
otsikkotasot etene järjestyksessä. Esimerkkikoodissa 4 on havainnollistettu otsikoinnin
hierarkiaa.
<h1>Suomen Lauttaliikenteen hallitus</h1>
<h3>Hallituksen jäsenet</h3>
<ul>(Lista jäsenistä)</ul>
<h1>Suomen Lauttaliikenteen johtoryhmä</h1>
<h2>Johtoryhmän jäsenet</h2>
<h3></h3>
<ul>(Lista jäsenistä)</ul>
<h3></h3>
<ul>(Lista jäsenistä)</ul>
<h3></h3>
<ul>(Lista jäsenistä)</ul>

Esimerkkikoodi 4.

Sivun ensimmäisen otsikon jälkeen tulee otsikkotaso <h3>, jonka jälkeen on
lista jäsenistä. Seuraavaksi tulee taas tason <h1>-otsikko, jonka jälkeen tulee otsikkotaso <h2> ja lista jäsenistä. Lisäksi jäsenlistojen väliin on laitettu
tyhjiä <h3>-otsikkoelementtejä.

Ratkaisuehdotus: <h3> Hallituksen jäsenet </h3> -elementti tulisi muuttaa <h2>-tasoiseksi ja kaikki tyhjät <h3>-otsikot tulisi poistaa, kuten esimerkkikoodissa 5 on tehty.
<h1>Suomen Lauttaliikenteen hallitus</h1>
<h2>Hallituksen jäsenet</h2>
<ul>(lista jäsenistä)</ul>
<h1>Suomen lauttaliikenteen johtoryhmä</h1>
<h2>Johtoryhmän jäsenet<h/2>
<ul>(lista jäsenistä)</ul>
<ul>(lista jäsenistä)</ul>
<ul>(lista jäsenistä)</ul>

Esimerkkikoodi 5.

Koodi on siivottu niin, että tasoon <h1>-otsikon jälkeen tulee loogisesti tason
<h2>-otsikko. Myös tyhjät <h3>-otsikkoelementit listojen väleistä on poistettu.

Virhe (etusivu): Etusivulla kartan päälle avautuva valitun reitin tiedoista kertovan elementin otsikointi on toteutettu epäloogisesti. Esimerkkikoodissa 6 on havainnollistettu otsikoinnin toteutusta.
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<h1>Kokkila</h1>
<h1>Tiedotteet</h1>
<h3>Voimassa: 10.10.2019 17:00 ~ 24.10.2019</h3>
<h2>maanantai–sunnuntai, pyhät</h2>
<h4>Kokkila (saari/ö)</h4>
<h4>Kokkila (mantere/fastland)</h4>

Esimerkkikoodi 6.

Otsikkojen tasot eivät etene hierarkisesti, vaan hyppivät esimerkiksi <h1>tason otiskosta suoraa <h3>-tason otsikkoon.

Ratkaisuehdotus: <h1>Tiedotteet</h1> tulisi muuttaa <h2>-tasoiseksi ja <h4>-tason otsikot <h3>-tasoisiksi (esimerkkikoodi 7).
<h1>Kokkila</h1>
<h2>Tiedotteet</h2>
<h3>Voimassa: 10.10.2019 17:00 ~ 24.10.2019</h3>
<h2>maanantai–sunnuntai, pyhät</h2>
<h3>Kokkila (saari/ö)</h3>
<h3>Kokkila (mantere/fastland)</h3>

Esimerkkikoodi 7.

Otsikoinnin hierarkia on muutettu hierarkisemmaksi vaihtamalla toinen
<h1>-tason otsikko <h2>-tason otsikoksi ja <h4>-tason otsikot <h3>-tason
otsikoiksi.

Virhe (etusivu): Kun karttaelementissä ei ole valittuna reittiä (reitin tarkemmat tiedot ja
aikataulut -elementti ei ole kartan päällä), kartan oikealla puolelle näkymättömissä on
kuitenkin koko ajan ”esillä” tyhjä <h1>-elementti sekä Katso reitin kaikki tiedot -painike.
Ruudunlukijalla sivua selatessa lukija lukee kyseiset elementit ja voi näin hämmentää
käyttäjää.
Ratkaisuehdotus: Tyhjä <h1>-elementti sekä painike-elementti tulisi piilottaa sivulta silloin, kun kartta on perusnäkymässä eikä reittiä ole valittuna.
Onnistumiskriteeri 2.4.7 Näkyvä kohdistus (AA-taso), Vakavuusaste 2.
Kuvaus: Pelkän näppäimistön avulla sivulla liikuttaessa on tärkeää, että elementistä huomaa, milloin se on kohdistettuna. [11.]
Virhe (etusivu): Etusivulla olevat vihreät painikkeet eivät kohdistu näppäimistön avulla
sivulla liikuttaessa. Myös kartan päälle avautuvassa tarkemmat tiedot ja aikataulut-elementissä on kohdistusvirheitä mm. takaisinpainikkeessa, vihreässä painikkeessa sekä
aikataulun avauspainikkeessa.
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Ratkaisuehdotus: Painikkeille olisi hyvä asettaa tyyli, joka määrittelee elementin tyylin
erottuvaksi, kun se on kohdistettuna (esimerkkikoodi 8).
a.link--read_more:focus {
background: #c2d68f;
}

Esimerkkikoodi 8.

:focus valitsimella voidaan määritellä tyyli, joka toteutuu kun kyseinen elementti on kohdistettuna. Tämä toimii myös silloin, kun kohdistus tapahtuu
näppäimistöä käytettäessä. Tällä esimerkillä saadaan vihreät painikkeet
kohdistumaan näppäimistöä käytettäessä samalla lailla kuin hiirellä.

Onnistumiskriteeri 3.3.1 Virheen tunnistaminen (A-taso), Vakavuusaste 1.
Kuvaus: Jos esimerkiksi lomaketta täyttäessä tapahtuu virhe, tulee virheen kohta osoittaa sekä kuvailla käyttäjälle tekstimuotoisena. [11.]
Työpaikatsivun lomakkeen virheiden ilmoitus (ruudunlukija): Virheellistä tai vajaata lomaketta lähettäessä ruudunlukija lukee virheellisen kentän päällä vain tekstin ”Täytä
tämä kenttä”, jolloin käyttäjä ei saa heti tietoonsa, mitä kenttää tarkoitetaan.
Virheilmoitusta selkeyttämään, lomake kentän yläpuolelle voisi lisätä elementin, jossa
kerrotaan ja selitetään, missä kohtaa virhe on syntynyt. Näin käyttäjän on helppo käydä
virheet läpi ja täyttää puutteelliset kohdat uudelleen. Kuvassa 43 on esimerkki, millaista
tietoa kenttä voisi sisältää.

Kuva 43. Lomakekentän yläpuolelle on lisätty elementti, joka kertoo käyttäjälle, missä kohtaa lomaketta virhe esiintyy ja mistä virheessä on kyse.
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Onnistumiskriteeri 2.4.5 Useita tapoja (AA-taso), Vakavuusaste 1.
Kuvaus: Käyttäjälle tulee tarjota enemmän, kun vain yksi tapa paikantaa tietty verkkosivu
monien eri sivujen joukosta. [11]
Navigaatiovalikko (näppäimistöllä): Navigaation käyttö pelkän näppäimistön avulla toimi
hyvin, mutta käyttäjä ei pystynyt avaamaan valikoita kuten hiirellä käytettäessä. Valikon
ollessa kohdistettuna ja enter-painiketta painaessa käyttäjä siirtyy suoraan kyseiselle sivulle. Kuvassa 44 näkyy, miten valikko toimii hiirellä käytettäessä.

Kuva 44. Hiirellä pystyy avaamaan Lauttaliikenne-sivun valikon, josta näkee kyseisen sivun alasivut. Näppäimistöllä Lauttaliikenne-valinnan päällä enter-painiketta painettaessa käyttäjä siirtyy suoraan Lauttaliikenne-sivulle näkemättä muita alasivuvaihtoehtoja.

Jos valikko halutaan muuttaa niin, että myös näppäimistöllä sivua käyttävä pystyy avaamaan valikon, voisi navigaation rakenteen muuttaa esimerkiksi seuraavasti: Teksti ”Lauttaliikenne” toimii linkkinä, jolla käyttäjä voi siirtyä suoraa kyseiselle sivulle mutta vieressä
oleva alaspäin osoittava nuoli muutetaan painikkeeksi, jonka valitsemalla käyttäjälle
avautuu valikko, jossa alasivut on lueteltu.
Taulukkoon 4 on koostettu kaikki verkkosivustolta löytyneet virheet. Ylärivillä on kerrottu,
miltä sivulta virhe on löytynyt ja vasemman puoleiseen sarakkeeseen, mihin virhe liittyy.
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Taulukko 4.

Taulukkoon on kasattu kaikki verkkosivustolta löytyneet virheet virheen laadun ja
virheen sijainnin mukaan.

Etusivu

Kontrasti

- Vihreät painikkeet
- Huutomerkit reittilistassa
- Tekijänoikeusteksti

Alt-teksti

- Navigaation ikonit
- FinFerries App -kuva

Label-teksti
Linkin
tarkoitus

- Hae sivulta- kenttä
- Hae reittiä -kenttä

Kohdistus
näppäimistöä käytettäessä

- Liikennetiedotteetlistan linkit
- Reitin tarkemmat tiedot ja aikataulut -elementti
- Tyhjä h1-elementti
kartan vieressä
- Vihreät painikkeet
- Reitin tarkemmat tiedot ja aikataulut -elementin painikkeet

Muita
huomautuksia

- Navigaatiovalikkoa
haastava käyttää pelkällä näppäimistöllä

Otsikoinnin
hierarkia

Työpaikat-sivu

Palautesivu

- Sivuvalikon korostus (kaikki
paitsi etusivu)

- Lomakkeen
edistystä kuvaava prosenttiluku
- Lomakkeen
tähti merkki (*)

- Liitä tiedosto kenttä

Hallitus ja
johtoryhmä sivu

- Työntekijöiden kuvat

- Valitse linja kenttä

- Sivun otsikointi ja tyhjät
h3-elementit

- Lomakkeen
epäselvä virheilmoitus ruudunlukijaa käytettäessä

Kaiken kaikkiaan arvioinnissa löydettiin kahdeksaan eri onnistumiskriteeriin liittyen yhteensä yhdeksäntoista erilaista korjausta vaativaa virheittä.

5

Yhteenveto

Insinöörityön tavoitteena oli perehtyä EU:n saavutettavuusdirektiiviin digitaalisten verkkopalvelujen saavutettavuudesta ja sen vaatimuksiin sekä WCAG-ohjeisuksen sisältöön
käyttöön ja rakenteeseen. Lisäksi tavoitteena oli arvioida FinFerries.fi-verkkosivuston
saavutettavuutta ja tulosten perusteella luoda selkeä lista löydetyistä virheistä ja ratkaisuehdotuksista näiden korjaamiseksi.
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Työssä käytiin läpi, mitä saavutettavuudella tarkoitetaan, mitä se sisältää ja mitä siinä
vaaditaan. Saavutettavuuden arvioinnissa voi käyttää apuna monia erilaisia työkaluja,
joita työssä käytiin läpi. Eri työkalujen ominaisuksia ja tuloksia vertailtiin ja listattiin taulukoihin. Työkalujen ja manuaalisen arvioinnin menetelmien avulla käytiin läpi FinFerries.fi-verkkosivusto. Arvioinnissa keskityttiin enimmäkseen etusivuun ja sen eri elementteihin ja osioihin. Lisäksi manuaalisessa arvioinnissa käytiin läpi neljä erilaista testitapausta sekä ruudunlukuohjelman että pelkän näppäimistön avulla. Testitapaukset kohdistuivat etusivun lisäksi neljään eri alasivuun (työpaikat-, hallitus ja johtoryhmä- sekä
palautesivu). Arvioinnissa löydetyistä virheistä tehtiin kooste, jossa kerrottiin onnistumiskriteeri, jota virhe koskee, mitä onnistumiskriteerissä vaaditaan, selitys ja kuvaus löydetystä virheestä sekä mahdollinen ratkaisuehdotus, jolla virhe saadaan korjattua niin, että
se täyttää onnistumiskriteerin vaatimukset.
Työn tuloksena saatiin kattava lista verkkosivuston suurimmista tekniseen saavutettavuuteen liittyvistä virheistä sekä ehdotuksia kunkin virheen ratkaisemiseksi. Lista sisältää suurimmat teknisen saavutettavuuden ongelmat ja niiden ratkaisuehdotukset, mutta
saattaa olla puutteellinen muiden saavutettavuusvaatimusten osalta, kuten ymmärrettävyys ja selkeys. Teknisessä saavutettavuudessa löydettiin virheitä taulukon 5 osoittamien WCAG-ohjeen onnistumiskriteerien kohdista.
Taulukko 5.

FinFerries.fi-verkkosivuston arvioinnissa löydettyjen virheiden onnistumiskriteerit.

Periaate

Havaittavuus

Hallittava

Ymmärrettävä

Ohje

Onnistumiskriteeri

Taso

Vakavuusaste (1-3)

Tekstivastineet

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

A

3

Mukautettava

1.3.1 Informaatio ja suhteet

A

1

Erottuva

1.4.3 Kontrasti (minimi)

AA

3

Navigoitava

2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

A

2

Navigoitava

2.4.5 Useita tapoja

AA

1

Navigoitava

2.4.7 Näkyvä kohdistus

AA

2

3.3.1 Virheen tunnistaminen

A

1

3.3.2 Nimilaput tai ohjeet

A

3

Syötteen avustaminen
Syötteen avustaminen
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Raporttia ja sen tuloksia tarjottiin arvioinnin kohteena olevalle yritykselle. Yritys otti raportin vastaan mielellään, ja kertoi hyödyntävänsä sitä verkkosivujen kehityksessä ja
korjaavansa raportissa esitetyt virheet. Yrityksen viestintäjohtaja, johon oltiin yhteydessä
puhelimitse, kiitti raportista ja antoi positiivista palautetta. Raportti oli mielenkiintoinen,
kattava ja asiat selitetty niin, että ne olivat helposti ymmärrettävissä.
Työssä löydettyjen virheiden ja korjausehdotusten perusteella yritys pystyy parantamaan
verkkosivujen teknistä saavutettavuutta mahdollisesti lähelle saavutettavuusdirektiivin
asettamaa rajaa. Yrityksen tulee kuitenkin ottaa huomioon, että saavutettavuuteen vaikuttavat teknisen osuuden lisäksi myös sisällön ymmärrettävyys sekä käyttöliittymän selkeys sekä hahmotettavuus, joihin ei tässä työssä sen suuremmin otettu kantaa. Kaikkia
alasivuja ei myöskään käyty arvioinnissa läpi, mutta sivut, jotka käytiin läpi, sisältävät
verkkosivujen suurimmat toiminnallisuudet. Näin ollen muilta sivulta löytyvät virheet luultavasti ovat samankaltaisia kuin jo löydetyt virheet. Niiden korjaaminen onnistuu raportissa esitettyjen ratkaisuehdotuksien mallien mukaan.
Tutkimusta pystyisi jatkamaan korjaamalla löydetyt virheet ratkaisuehdotuksien mukaan
suoraan lähdekoodiin ja tämän jälkeen tehdä arviointikohdassa suoritetut testit uudestaan. Näin voitaisiin varmistaa, kuinka kattavasti työkalut löysivät virheet ensimmäisellä
kerralla sekä kuinka ratkaisuehdotukset toimivat. Tulosten perusteella voitaisiin korjata
ehdotuksia ja näin edelleen parantaa verkkosivun saavutettavuutta. Lisäksi työtä voisi
jatkaa arvioimalla vielä 1-2 eri yrityksen verkkosivun, jolloin tulosten perusteella voitaisiin
mahdollisesti koostaa lista yleisistä saavutettavuuden ongelmista, virheistä ja virheiden
ratkaisuista.
Työn tavoitteet saavutettiin hyvin ja halutut arvioinnit saatiin suoritettua perusteellisesti.
Sivustoa saavutettavuudenarviointi työkaluilla testatessa esille tuli muutamia virheitä,
joita ei ollut toteutettu saavutettavaksi kuten etusivulla oleva karttaelementti. Esimerkiksi
Accessibility Checker -työkalu ilmoitti löydetyissä virheissä, että karttaelementin sisällä
olevilta kartan suurennus- ja pienennyspainikkeilta sekä koko näytön tilaan siirtymispainikkeilta puuttuu alt-teksti. Saavutettavuusvaatimuksissa määritellään kuitenkin sisältöjä
ja toiminnollisuuksia, joita laki ei koske, ja kartat kuuluvat niihin. Jos kartta on tarkoitettu
navigointiin eli opastamaan jonkin paikan sijainti, sen olennaisesti opastavan sisällön on
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kuitenkin oltava saavutettavaa eli käytännössä tällöin esimerkiksi sijainnin osoitteen tulee olla saatavilla myös teksti muodossa. Tässä tapauksessa kartalla näkyvien lauttareittien sijaintien yhteystiedot löytyvät tekstimuodossa, kun siirrytään tarkastelemaan reitin tarkempia tietoja, joten kartan ei näin ollen tarvitse olla saavutettava.
Työssä syvennyttiin saavutettavuuden tekniseen puoleen ja sen vaatimuksiin perusteellisesti, jonka johdosta ymmärrys sen tärkeydestä sekä toteuttamisesta kasvoi huomattavasti.
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Saavutettavuudenarviointityökalujen ominaisuudet

Lighthouse
Vertaa lähdekoodia WCAG
2.1 -versioon
Vertaa lähdekoodia WCAG
2.0 -versioon
Mahdollisuus
löytää lisätietoa
virheestä
Virheen taso on
esillä (A, AA,
AAA)
Virheen onnistumiskriteerin numero on esillä
Arviointi perustuu verkkosivuston lähdekoodin
tarkistukseen
Mahdollisuus
elementin lähdekoodin tarkastelu
Virheellisen elementin lähdekoodi esillä
Virheiden korostus verkkosivustolta
Näköesteiden
tarkistus
Läpäistyt tarkastukset määrä
Sivuston testaus
ilman tyylejä
(CSS, FLASH,
JS)
Kontrastitarkastus

aXe

Wawe

Accessibility Checker

AChecker

Elementsvälilehti
(kehittäjätyökalut)

NoCoffee

Markup
Validation
Service

WebAIM

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
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Testitapaukset
Tapaus 1: Käyttäjä haluaa löytää Kokkilasta lähtevien lauttojen aikataulut, liikennöintiin
liittyvät tiedot ja mahdolliset poikkeukset.
Skenaario 1.
•

Given (lähtökohta): Käyttäjällä on käytössä pelkkä näppäimistö.

•

When (tapahtuma): Käyttäjä liikkuu sivulla näppäimistön avulla (sarkain-,
enter- ja nuolinäppäinpainikkeita).

•

Then (lopputulos): Käyttäjä löytää Kokkilan lautan aikataulun ja mahdolliset
poikkeustiedotteet.

Skenaario 2.
•

Given (lähtökohta): Käyttäjä on sokea ja käyttää ruudunlukuohjelmaa.

•

When (tapahtuma): Käyttäjä liikkuu sivulla näppäimistön ja VoiceOver-ruudunlukuohjelman avulla.

•

Then (lopputulos): Käyttäjä löytää Kokkilan lautan aikataulun ja mahdolliset
poikkeustiedotteet.

Tapaus 2: Käyttäjä haluaa antaa palautetta tietyn lauttareitin liikennöintiin liittyen.
Skenaario 1.
•

Given (lähtökohta): Käyttäjällä on käytössä pelkkä näppäimistö.

•

When (tapahtuma): Käyttäjä liikkuu sivulla näppäimistön avulla (sarkain-,
enter- ja nuolinäppäinpainikkeita).

•

Then (lopputulos): Käyttäjä löytää asiakaspalautelomakkeen, saa täytettyä
kaikki pyydetyt kentät ja lomake lähetetään onnistuneesti eteenpäin.

Skenaario 2.
•

Given (lähtökohta): Käyttäjä on sokea ja käyttää ruudunlukuohjelmaa.

•

When (tapahtuma): Käyttäjä liikkuu sivulla näppäimistön ja VoiceOver-ruudunlukuohjelman avulla.

•

Then (lopputulos): Käyttäjä löytää asiakaspalautelomakkeen, saa täytettyä
kaikki pyydetyt kentät ja lomake lähetetään onnistuneesti eteenpäin.
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Tapaus 3: Käyttäjä haluaa hakea ja lähettää yritykselle avoimen työhakemuksen verkkosivujen kautta.
Skenaario 1.
•

Given (lähtökohta): Käyttäjällä on käytössä pelkkä näppäimistö.

•

When (tapahtuma): Käyttäjä liikkuu sivulla näppäimistön avulla (sarkain-,
enter- ja nuolinäppäinpainikkeita).

•

Then (lopputulos): Käyttäjä löytää lomakkeen, jonka avulla työhakemuksen
voi jättää, täyttää sen kaikki kohdat onnistuneesti ja lomake lähetetään onnistuneesti eteenpäin.

Skenaario 2.
•

Given (lähtökohta): Käyttäjä on sokea ja käyttää ruudunlukuohjelmaa.

•

When (tapahtuma): Käyttäjä liikkuu sivulla näppäimistön ja VoiceOver-ruudunlukuohjelman avulla.

•

Then (lopputulos): Käyttäjä löytää lomakkeen, jonka avulla työhakemuksen
voi jättää, täyttää sen kaikki kohdat onnistuneesti ja lomake lähetetään onnistuneesti eteenpäin.

Tapaus 4: Käyttäjä haluaa löytää Suomen Lauttaliikenne Oy:n toimitusjohtajan puhelinnumeron.
Skenaario 1.
•

Given (lähtökohta): Käyttäjällä on käytössä pelkkä näppäimistö.

•

When (tapahtuma): Käyttäjä liikkuu sivulla näppäimistön avulla (sarkain-,
enter- ja nuolinäppäinpainikkeita).

•

Then (lopputulos): Käyttäjä navigoi oikealle sivustolle ja löytää Toimitusjohtaja Mats Rosin puhelinnumeron.

Skenaario 2.
•

Given (lähtökohta): Käyttäjä on sokea ja käyttää ruudunlukuohjelmaa.

•

When (tapahtuma): Käyttäjä liikkuu sivulla näppäimistön ja VoiceOver-ruudunlukuohjelman avulla.

•

Then (lopputulos): Käyttäjä navigoi oikealle sivustolle ja löytää Toimitusjohtaja Mats Rosin puhelinnumeron.

