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Tämän kehittämistyön tavoitteena oli tutkia saavutettavuutta kirjaston verkkopalve-
luissa sekä tehdä Tiedekirjasto Tritonian Finna-hakupalvelulle saavutettavuusarvi-
ointi. Lisäksi osana opinnäytetyötä koostettiin Tritonia-Finnan saavutettavuuden ti-
lasta saavutettavuusseloste. Työn tavoitteena oli selvittää, kuinka saavutettava Tri-
tonian Finna-hakupalvelu jo on, ja kuinka siitä saataisiin entistä saavutettavampi. 
Työ on tilaustyö Tiedekirjasto Tritonialta. 

Suurin osa yhteiskunnan toiminnoista on siirtynyt internetiin, mutta kaikki ihmiset 
eivät pysty käyttämään verkkopalveluita vammasta tai korkeasta iästä johtuen. Jos 
verkkopalvelut suunnitellaan saavutettaviksi, niitä pystyvät kaikki yhteiskunnan ih-
miset käyttämään. Jotta saavutettavuus toteutuisi, on saavutettavuudesta tullut la-
kisääteistä julkisen hallinnon verkkopalveluille ja mobiilisovelluksille: Euroopan 
unionin antaman saavutettavuusdirektiivin myötä Suomessa säädettiin digipalvelu-
laki vuonna 2019. 

Yllä mainittu laki perustuu Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) -kriteeris-
töön, joka ohjaa saavutettavuutta. WCAG-kriteeristössä käytetään myös saavutet-
tavuusarvioinnissa ohjenuorana. Saavutettavuusarvioinnilla saadaan selville verk-
kosivun saavutettavuuden tila. Arvioinnissa tarkastellaan sivun rakennetta, värejä, 
tekstisisältöjä sekä käytettävyyttä.  

Tässä saavutettavuusarvioinnissa arviointikeinona käytettiin sivun tarkastelua mo-
nella eri päätelaitteella ja verkkoselaimella sekä kirjauduttiin sisään Finnaan pelkkää 
näppäimistöä apuna käyttäen. Lisäksi käytettiin apuna erilaisia sovelluksia ja ohjel-
mia, kuten ruudunlukuohjelmaa ja automaattisia saavutettavuuden tarkistustyöka-
luja. 

Löydetyt saavutettavuuspuutteet jaoteltiin WCAG-kriteeristön neljän periaatteen 
mukaisesti. Tritonian Finna-hakupalvelussa paljastui saavutettavuuspuutteita sekä 
sivun rakenteissa että sisällössäkin. Löydetyt saavutettavuuspuutteet vaikeuttivat 
hakupalvelun käyttämistä: kontrastisuhteet eivät olleet riittäviä, ruudunlukija ei luke-
nut kaikkea sisältöä ja sivun selaaminen näppäimistöllä ei toiminut aina.  

Avainsanat: saavutettavuus, saavutettavuusdirektiivi, saavutettavuusarviointi, 
saavutettavuusseloste, Tiedekirjasto Tritonia, Finna 
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The aim of this thesis was to research the accessibility of online library services and 
to do an accessibility evaluation of Tritonia Academic Library’s Finna search service. 
As a part of the thesis, an accessibility statement was made on Tritonia Finna’s state 
of accessibility. The aim was to find out how accessible Tritonia’s Finna search ser-
vice already is, and how its accessibility could be improved even further. This thesis 
was commissioned by Tritonia Academic Library.  

Most functions of the society have been transferred to the Internet, but not all people 
can use online services, due to disabilities or high age. If websites are designed to 
be accessible, everyone in society is able to use them. Ensuring accessibility has 
become statutory for public administration websites and mobile applications. The 
European Union issued an accessibility directive in 2016 and on the basis of the 
directive, Finland enacted the Act on the Provision of Digital Services in 2019.  

The above-mentioned act is based on Web Content Accessibility Guidelines 
(WCAG), which govern accessibility. The WCAG is also used as a guiding principle 
in doing an accessibility evaluation. By evaluating a website, the current state of 
accessibility is found out. In the evaluation, the design, colours, content and usability 
of the website are observed.  

In the present accessibility evaluation, the research methods consisted of observa-
tion of the use of website with many different terminal devices and web browsers, 
as well as logging in to Finna only by using the keyboard. Different programs and 
applications were also used, such as screen reader and automatic accessibility 
scanning tools.  

The recognized deficiencies in accessibility were classified in accordance with the 
four principles of the WCAG. Deficiencies in accessibility were found in both the 
design and content of the Tritonia Finna search service. The found deficiencies com-
plicate the use of the search service: the contrast ratios were not sufficient, the 
screen reader did not read all the content and browsing the website only with a 
keyboard did not always work.  

Keywords: accessibility, accessibility directive, accessibility evaluation, accessibil-
ity statement, Tritonia Academic Library, Finna 
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Käytetyt termit ja lyhenteet 

Avustava teknologia Toimintarajoitteisen henkilön käyttämä apuväline verkko-

palveluiden käyttämisessä, esimerkiksi ruudunlukuohjelma 

tai kytkinohjain. 

Kontrasti  Värien välillä oleva sävyero.  

Saavutettavuus Tapa tehdä ja suunnitella verkkopalveluita, jotta niitä pys-

tyisivät kaikki ihmiset rajoitteista huolimatta käyttää hel-

posti.  

SaavutettavuusarviointiMenetelmä, jolla saadaan selville verkkopalveluissa ilmene-

vät saavutettavuuspuutteet ja jonka perusteella ne voidaan 

korjata. 

Saavutettavuusseloste Lakisääteinen dokumentti, jossa kerrotaan verkkopalvelun 

saavutettavuuden tilasta ja mahdollisista saavutettavuus-

puutteista.  

WCAG Web Content Accessibility Guidelines, eli kriteeristö, joka 

ohjaa saavutettavuuden toteutumista verkkopalveluissa.  

Yhdenvertaisuus Periaate, jonka mukaan ihmiset ovat samanarvoisia huoli-

matta esimerkiksi ihonväristä, etnisyydestä tai terveydenti-

lasta.  
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1 JOHDANTO 

Internet on vaikuttanut kaikkiin yhteiskunnan osa-alueisiin. Verkkopalveluita pystyy 

käyttämään milloin ja missä vain. Kaikilla ei kuitenkaan ole pääsyä internetin sisäl-

töihin, johtuen verkkopalveluiden huonosta suunnittelusta, jota avustavat teknolo-

giat eivät tue. (Rowland, Whiting & Smith 2015, 13.) 

Internetin kuuluisi olla kaikkien saavutettavissa, riippumatta käyttäjien käyttämistä 

laitteista, kielestä tai fyysisistä ja henkisistä kyvyistä. Jos internetin sisältö on suun-

niteltu huonosti, sitä eivät pysty esimerkiksi kehitysvammaiset tai iäkkäät käyttä-

mään. Saavutettavuus pyrkii siihen, että kaikki ihmiset pystyisivät käyttämään inter-

netin palveluita. (Lawton Henry & McGee 2018.) 

Verkkopalveluiden saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että ne on suunniteltu ih-

misten erilaisuus huomioiden siten, että mahdollisimman moni pystyy niitä käyttä-

mään (Yleistä saavutettavuudesta, [viitattu 30.10.2020]). Saavutettaville verkko-

sisällöille on maailmassa suuri tarve. Maailman väestöstä 15 % ei pysty hyötymään 

verkossa olevista sisällöistä, sillä niitä ei ole suunniteltu oikein. Suomessa saavu-

tettavuutta tarvitsevia ihmisiä on yli 1,2 miljoonaa. Lisäksi noin puoli miljoonaa suo-

malaista ihmistä tarvitsisi selkokieltä pärjätäkseen yhteiskunnassa. (Saavutetta-

vuusdirektiivi edistää yhdenvertaisuutta, [viitattu 30.10.2020].) 

Saavutettavuuden toteutumisen varmistamiseksi Euroopan unionissa on säädetty 

saavutettavuusdirektiivi, jonka pohjalta jäsenvaltiot toteuttavat oman saavutetta-

vuuslainsäädäntönsä. Suomessa laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta (L 

1.4.2019/306) tuli lainvoimaiseksi 1. huhtikuuta 2019. (Valtiovarainministeriö, [vii-

tattu 21.3.2020].) 

Saavutettavuusdirektiivi koskee julkisen hallinnon verkkopalveluita sekä mobiiliso-

velluksia (Saavutettavuusdirektiivi edistää yhdenvertaisuutta, [viitattu 30.10.2020].) 

Näin ollen saavutettavuusdirektiivi koskee myös kirjastoja, sillä kirjastosektori on 

muuttunut digitalisaation myötä ja kirjastot palvelevat entistä enemmän internetissä 

(Rahkola 2016). 
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Tieteellisessä kirjastossa saavutettavuus on merkittävässä osassa, sillä tieteellisten 

kirjastojen materiaalit ovat enenevässä määrin elektronisessa muodossa. Saavutet-

tavuusdirektiivi vaikuttaa esimerkiksi e-kirjaan: sen käytön pitäisi olla saavutettavaa 

alusta loppuun. (Manninen 2020.) 

Tämä opinnäytetyö on tilaustyö Tiedekirjasto Tritonialta. Opinnäytetyön tekijä suo-

ritti opintoihin kuuluvan työharjoittelun Tritoniassa, jossa oli erityisesti tarvetta saa-

vutettavuusaiheiselle opinnäytetyölle. Opinnäytetyön tekijän oman mielenkiinnon 

mukaan aihe rajautui tiedekirjaston Finna-hakupalveluun. 

Tämä opinnäytetyö keskittyy saavutettavuuteen erityisesti tieteellisissä kirjastoissa 

ja niiden verkkopalveluissa. Opinnäytetyössä perehdytään tarkemmin Tiedekirjasto 

Tritonian Finna-hakupalveluun tekemällä saavutettavuusarviointi hakupalvelun ny-

kyisen saavutettavuuden tilasta ja pyritään tekemään siitä entistä saavutettavampi. 

Saavutettavuusarvioinnissa keskitytään ainoastaan Tritonian Finna-hakupalveluun 

ja sen käyttöliittymään, ei Finnasta löytyvään materiaaliin. Saavutettavuusarvioinnin 

lisäksi Tritonian Finna-hakupalvelulle tehdään lain vaatima saavutettavuusseloste, 

joka kertoo verkkosivun saavutettavuuden tilan.  
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2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

2.1 Tiedekirjasto Tritonia 

Tiedekirjasto Tritonia on Vaasassa sijaitseva neljän korkeakoulun yhteinen tieteelli-

nen kirjasto. Kehysorganisaatioita ovat Vaasan yliopisto, Vaasan ammattikorkea-

koulu, Åbo Akademin Vaasan yksikkö ja Yrkeshögskolan Novia. Tritonia on kaksi-

kielinen kirjasto, joka tukee kehysorganisaatioidensa tutkimusta, koulutusta ja opis-

kelua. Tritonia tarjoaa kirjastopalveluita myös Centria-ammattikorkeakoulun Pietar-

saaren yksikössä. (Tritoniasta, [viitattu 5.3.2020].) 

Tiedekirjasto Tritonia avattiin 1.8.2001 Vaasan yliopiston, Åbo Akademin ja 

Svenska Handelshögskolanin Vaasan yksiköiden yhteisenä tiedekirjastona. Vuonna 

2010 Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian kirjastot liittyivät Tri-

toniaan. (Tritonian virstanpylväitä, [viitattu 5.3.2020].) Vaasalaisten korkeakoulujen 

yhteiskirjaston perustaminen ei tapahtunut hetkessä: opetusministeriöön perustet-

tiin syyskuussa 1981 työryhmä ajamaan vaasalaista kirjastoyhteistyötä eteenpäin, 

ja elokuussa 2001 tiedekirjasto avattiin (Rekilä 2011, 43).  

Vuoden 2020 alussa Svenska Handelshögskolan erosi Tritonia-yhteistyöstä ja to-

teuttaa Vaasan yksikkönsä kirjastopalvelut nykyään Vaasan kaupunginkirjaston 

kanssa. Åbo Akademi puolestaan eroaa yhteiskirjaston toiminnasta vuoden 2020 

lopussa, perustaen oman kirjaston toimipisteeseensä. (Lehto 2020.)
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Kuva 1. Tiedekirjasto Tritonian toimipiste Vaasassa Palosaaren kampuksella. 

Tritonialla on yksi toimipiste Vaasassa. Se sijaitsee Vaasan yliopiston kampuksella 

Palosaaren kaupunginosassa osoitteessa Yliopistonranta 7 (kuva 1). Kokoelmat on 

jaettu kirjastorakennuksen neljään kerrokseen, ja rakennuksessa on myös opiske-

lupaikkoja ja ryhmätyötiloja, sekä kahvila ja auditorio. (Tritonia, Vaasa, [viitattu 

11.3.2020].) 

Pietarsaaressa sijaitsee Tritonia Allegro, joka tuottaa kirjastopalveluja Yrkeshögsko-

lan Novian ja Centria-ammattikorkeakoulun yksiköille (Tritonia Allegro, Pietarsaari, 

[viitattu 11.3.2020]). Raaseporissa sijaitsee Yrkeshögskolan Novian kirjasto, joka 

tekee yhteistyötä Tammisaaren kirjaston kanssa (Novia, Raasepori, [viitattu 

11.3.2020]). 

Vuonna 2019 Tritonian kehysorganisaatioissa oli opiskelijoita yhteensä 11 763. Kir-

jaston kokoelmassa painettua aineistoa oli 316 770 nimekettä ja elektronista aineis-

toa puolestaan 646 706 nimekettä. Vuoden 2019 aikana Tritonian asiakkaat tekivät 

70 642 lainaa ja vierailivat Tritoniassa noin 374 000 kertaa. (Tieteellisten kirjastojen 

tilastotietokanta 2019.) 

Tritonian Finna-hakupalveluun tehtiin vuoden 2019 aikana 474 079 käyntiä ja tie-

donhakuja puolestaan 840 412 (Tieteellisten kirjastojen tilastotietokanta 2019). Fyy-

sisten ja virtuaalisten kirjastokäyntien välillä on suuri ero. Tiedekirjasto Tritonia on 

kuitenkin kaikkien vaasalaisten korkeakoulujen opiskelijoiden suosima opiskelu- ja 

ajanviettopaikka.  

Kesällä 2019 Tritonia siirtyi Voyager-kirjastojärjestelmästä Kohaan. Koha on avoi-

meen lähdekoodiin perustuva kirjastojärjestelmä. Tritonia oli 13. korkeakoulukir-

jasto, joka otti sen käyttöönsä. (Tritonia on siirtynyt Kohaan – avoimen lähdekoodin 

kirjastojärjestelmään 2019.) 

Tritonia kuuluu hallinnollisesti Vaasan yliopiston alaisuuteen. Vuonna 2008 Vaasan 

yliopistossa tehtiin esteettömyyssuunnitelma, jossa suunniteltiin uusien verkkosi-

vuja. Niiden tavoitteena oli parantaa näkövammaisten ja lukivaikeuksista kärsivien 

opiskelijoiden verkkosivujen käyttöä. Kirjastoa eli Tritoniaa esteettömyyssuunnitel-

massa ei mainita. (Vainiomaa, Rossi & Mikkilä 2008, 11.) 
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2.2 Finna.fi 

Finna-hakupalvelu on muistiorganisaatioiden eli museoiden, kirjastojen ja arkistojen 

yhteinen palvelu, josta löytää kaikkien muistiorganisaatioiden aineistot yhdestä pai-

kasta. Finna-hakupalvelua ylläpitää ja kehittää Kansalliskirjasto, ja sen toimintaa ra-

hoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Finna toimii avoimella lähdekoodilla VuFind-

ohjelmiston pohjalta. (Finna, [viitattu 11.3.2020].) 

Tällä hetkellä Finnassa on mukana yli 300 organisaatiota, ja palvelua kehitetään 

yhteistyössä näiden museoiden, kirjastojen ja arkistojen kanssa. Palvelu otettiin 

käyttöön vuonna 2013, ja se sai alkunsa opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen 

digitaalinen kirjasto -hankkeesta, josta käytetään yleisesti lyhennettä KDK. (Lahden-

mäki, [viitattu 11.3.2020].) 

KDK-hanke käynnistyi opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta vuonna 2008. Tavoit-

teena oli muun muassa hallita sekä säilyttää kulttuuriperintöaineistoja. Hanke päät-

tyi loppuvuodesta 2017. (Harju, Kataja & Sainio 2018, 10.) Hankkeen päättymisen 

jälkeen hanketta arvioitiin myönteisesti, ja eritoten hankkeessa kehitetty Finna.fi-

hakupalvelu sai kiitosta (Kukkonen 2017).  

Koska Finna on julkinen palvelu, sitä koskee Euroopan unionin saavutettavuusdi-

rektiivi. Finnaa ylläpitävä Finna-toimisto vastaa suurimmaksi osaksi saavutettavuus-

direktiivin toteuttamisesta. Finnaan kuuluvien organisaatioiden vastuulla ovat esi-

merkiksi palvelun kontrastit ja itse tuotetun tekstisisällön selkeys. Lisäksi tulee huo-

lehtia, että itse tuotettu sisältö vastaa WCAG 2.1. -kriteeristöä. (Tiisanoja 2019.) 

Saavutettavuuteen perehdytään tarkemmin opinnäytetyön luvussa 3. 

Finnasta on tehty saavutettavuusarviointi vuonna 2017, ja sen toteutti Annanpura 

Oy. Arvioinnista koostetun raportin perusteella Finnan saavutettavuus oli yleisesti 

ottaen hyvä. Eniten ongelmia koituu hakutulosten suuresta määrästä, sillä joidenkin 

käyttäjien on vaikea hahmottaa suurta määrää tietoa, myös ruudunlukuohjelman 

käyttäminen hakutulosten tutkimisessa on hankalaa. (Annanpura Oy 2017.) 

Finnasta tehdään vuosittain käyttäjäkyselyitä. Vuoden 2019 käyttäjäkyselyssä pe-

rehdyttiin elektronisiin aineistoihin korkeakoulukirjastoissa. Kyselystä kävi ilmi, että 
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monilla on vaikeuksia ymmärtää e-aineistojen käyttöoikeusrajoituksia ja myös e-kir-

jojen lukemiseen tarvittavat erilliset ohjelmat ja käyttäjätunnukset hankaloittavat ai-

neistojen käyttöä. (Kuhalampi 2019.) E-aineistojen käyttäminen liittyy läheisesti saa-

vutettavuuteen, joka korkeakoulukirjastojen on huomioitava laajojen e-materiaa-

liensa takia. 

2.3 Tritonian Finna-hakupalvelu 

Tiedekirjasto Tritonia otti Finna-hakupalvelun käyttöön elokuussa 2016. Finnaa 

edelsi Tritonian painetun aineiston tietokanta Tria. Lisäksi Tritoniassa oli käytössä 

Nelli-portaali, josta asiakkaat pääsivät käsiksi oman korkeakoulunsa elektronisiin ai-

neistoihin. Tritonia ylläpiti Vaasan yliopiston, Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yr-

keshögskolan Novian Nelli-portaaleja. Åbo Akademin ja Svenska Handelshögsko-

lanin Nelli-portaaleja ylläpitivät puolestaan Turusta Åbo Akademi ja Helsingistä 

Svenska Handelshögskolan. (Toukonen 2020.) 

Nelli-portaali oli kirjastojen tiedonhakujärjestelmä, joka tuli Suomen yliopistojen 

käyttöön vuonna 2004. Nellistä vastasivat FinELib ja Kansalliskirjasto. (Rouvari & 

Ryhänen 2003.) Tritoniassa Nelli-portaali oli käytössä Svenska Handelshögskolanin 

ja Åbo Akademin verkoissa vuodesta 2005. Vaasan yliopiston aineistot siirtyivät por-

taaliin vuonna 2006. (Tritonia johtokunta 2006.) 

Elokuusta 2016 lähtien Tritonialla oli käytössään sekä uusi Finna-hakupalvelu että 

vanha Tria-tietokanta. Ne olivat puoli vuotta käytössä samanaikaisesti, minkä jäl-

keen Finna korvasi Trian kokonaan. (Toukonen 2020.) Tritonian Finna löytyy osoit-

teesta https://tritonia.finna.fi.  

Tritonian Finnassa on yksi yleisnäkymä ja lisäksi kaikille neljälle korkeakoululle omat 

näkymänsä. Tritonia-Finnasta löytyy ainoastaan painettu aineisto, ja korkeakoulu-

kohtaisissa Finnoissa on elektroniset aineistot, joihin on pääsy korkeakoulun tun-

nuksilla. (Kuva 2.) 

https://tritonia.finna.fi/
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Kuva 2. Tritonian Finna-hakupalvelun yleisnäkymä. 

Koska Tritonia on monen kirjaston yhteiskirjasto, se asettaa omat haasteensa ver-

kossa toimivalle asiakaskäyttöliittymälle. Toukosen (2020) mukaan Kansalliskirjasto 

huomioi yhteiskirjastojen tarpeet hyvin Finnan rakentamisessa. Finnassa voi muo-

kata ylä- ja alanäkymiä, joten näin Tritoniaan on saatu yksi oma Finna, jonka ala-

puolella korkeakoulujen Finna-näkymät ovat.  

Tritonia on kaksikielinen kirjasto ja ulkomaisia opiskelijoita palvellaan englanniksi, 

joten Tritonian Finnassa on paljon suomen-, ruotsin- ja englanninkielistä materiaalia 

ja käännöksiä. Finnan ylänäkymässä tehdyt muutokset periytyvät myös alanäky-

miin. Tekstimuutokset täytyy tehdä erikseen jokaiseen näkymään. (Toukonen 

2020.)  
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3 SAAVUTETTAVUUS 

Digitalisaation myötä palvelut siirtyvät verkkoon. Digitalisaatio mahdollistaa palve-

luiden käytön missä ja milloin tahansa, mutta samalla ihmisten on osattava itse käyt-

tää ja löytää erilaisia palveluita. Kaikki ihmiset eivät kuitenkaan ole kykeneviä käyt-

tämään verkossa olevia palveluita itsenäisesti, jolloin tasa-arvo ei kaikkien kohdalla 

toteudu. (Selovuo 2019, 5.) 

Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että verkkosivut ovat ymmärrettäviä ja helppo-

käyttöisiä ihmisen fyysisistä tai psyykkisistä ominaisuuksista riippumatta. Kaikilla ih-

misillä on oikeus käyttää palveluita myös verkossa. (Selovuo 2019, 11–13.) Huomi-

oimalla erilaiset käyttäjät, tilanteet, tarpeet ja   rajoitteet parannetaan yksilöiden 

tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa (Saavutettavuus, [viitattu 

21.3.2020]). Saavutettavan sisällön huomioimisella voidaan parantaa 1,5–2,5 mil-

joonan ihmisen verkkopalveluiden käyttämistä ja ymmärtämistä (Selovuo 2019, 15). 

Saavutettavuuden keskiössä ovat toimintarajoitteiset ihmiset ja heidän mahdollisuu-

tensa toimia yhteiskunnassa, mutta saavutettavuus parantaa kaikkien yhteiskunnan 

ihmisten toimintavalmiuksia (Leskelä 2019, 48). Saavutettavuutta tarvitsevat ihmi-

set, joilla on esimerkiksi 

– näköön, 

– kuuloon tai 

– motoriikkaan liittyviä rajoitteita, 

– kehitysvamma, 

– erilaisia vaikeuksia, kuten luki- tai keskittymisvaikeus, 

– mielenterveyden ongelmia, 

– muistivaikeuksia, 

– suomen kielen heikko osaaminen tai 

– heikot digitaidot (Kenelle saavutettavuus on tärkeää?, [viitattu 8.3.2020]). 

Saavutettavuudella on myös lähikäsite, esteettömyys. Esteettömyydestä puhutta-

essa tarkoitetaan rakennusten ja muiden ympäristöjen helppokulkuisuutta: erilaisiin 

rakennuksiin pääsevät myös liikuntarajoitteiset ihmiset kulkemaan. Saavutettavuus 
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on käsitteenä vakiintunut tarkoittamaan verkkopalveluita, vaikka sinänsä saavutet-

tavuus ja esteettömyys tarkoittavat samoja asioita. (Tietoa saavutettavuudesta, [vii-

tattu 8.3.2020].) 

Selkeä kieli on iso osa saavutettavuutta. Selkeästä kielestä hyötyvät lukivaikeu-

desta kärsivät mutta myös ne henkilöt, joiden äidinkieli ei ole suomi. Tekstin pitäisi 

olla selkeää yleiskieltä, jossa ei käytetä minkään tietyn alan erikoissanastoa. (Selo-

vuo 2019, 15.) Jos saavutettavuudessa huomioidaan vain teknisyys ja kieli jätetään 

huomiotta, ei saavutettavuutta voida täysin saavuttaa (Leskeä 2019, 47).  

Saavutettavuus liittyy vahvasti julkishallinnon palveluiden digitalisoitumiseen (Val-

tiovarainministeriö, [viitattu 22.3.2020]). Jotta tasa-arvo digitaalisissa palveluissa to-

teutuisi, Euroopan unionissa säädettiin saavutettavuusdirektiivi, jonka mukaan jul-

kisten palveluiden verkkosivujen ja mobiilisovellusten tulee olla saavutettavia por-

rastetusti, riippuen sivun julkaisuajasta (Selovuo 2019, 5).  

3.1 Lainsäädäntö  

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (D 2016/2102) julkisen sektorin elinten 

verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta annettiin 26.10.2016. Di-

rektiivit ovat Euroopan unionin osoittamia tavoitteita, joihin kaikkien unionin jäsen-

maiden on päästävä. Jäsenmaat saavat kuitenkin itse päättää ja säätää ne lait, joilla 

tavoitteeseen pyritään pääsemään. (Euroopan Unioni, [viitattu 22.3.2020].) 

Direktiivissä säädetään julkisen sektorin verkkopalveluiden ja mobiilisovellusten 

saavutettavuuden minimitasosta. Sen tavoitteena on parantaa kaikkien ihmisten 

mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassa ja eritoten digitaalisessa yhteiskunnassa 

täysivertaisesti, tehdä digitaalisista palveluista parempilaatuisia ja luoda Euroopan 

alueelle yhdenmukaiset vaatimukset julkisen sektorin verkkopalveluiden saavutet-

tavuudelle. (Valtiovarainministeriö, [viitattu 22.3.2020].) 

Direktiivi perustuu EN 301549 -standardiin, jonka pohjana on verkkosivuston saa-

vutettavuuskriteeristö WCAG 2.1, eli Web Content Accessibility Guidelines. Saavu-

tettavuuskriteeristön keskiössä on tekninen saavutettavuus. (Leskelä 2019, 51.) 

WCAG 2.1 -kriteeristöön perehdytään tarkemmin opinnäytetyön luvussa 4.  
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EU:n direktiivin mukaisesti Suomessa astui 1.4.2019 voimaan laki digitaalisten pal-

veluiden tarjoamisesta. Lain tarkoituksena on edistää digitaalisten palveluiden saa-

tavuutta, laatua, tietoturvallisuutta sekä sisällön saavutettavuutta ja siten parantaa 

jokaisen mahdollisuuksia käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluja. (L 

1.4.2019/306.) Saavutettavuusvaatimusten valvonnasta vastaa koko Suomen alu-

eella Etelä-Suomen aluehallintovirasto. He tarjoavat myös asiaan liittyvää neuvon-

taa. (Valtiovarainministeriö, [viitattu 22.3.2020].) 

Laki koskee julkisen sektorin verkkopalveluita ja mobiilisovelluksia. Saavutettavuus-

vaatimukset koskevat muun muassa valtion viranomaistahoja ja liikelaitoksia, kun-

nallisia viranomaistahoja, eduskunnan virastoja, Kelaa ja korkeakouluja. Yksityisillä 

tahoilla ei ole lain asettamaa velvoitetta saavutettavuuteen, mutta saavutettavuuden 

huomioiminen on kaikille palveluntarjoajille hyödyllistä. (Selovuo 2019, 17–18.) 

Laissa on määritelty siirtymäajat, joiden puitteissa verkkosivustojen täytyy tehdä tar-

vittavat muutokset ja muut toimenpiteet. Lisäksi palveluntarjoajan on ylläpidettävä 

saavutettavuusselostetta, josta käy ilmi, mitkä osat verkkosivustosta eivät täytä saa-

vutettavuusvaatimuksia. Saavutettavuusselosteessa on oltava myös yhteystiedot, 

johon käyttäjä voi lähettää saavutettavuuspalautetta. Lisäksi laissa säädetään koh-

tuuttomasta rasitteesta: ”jos saavutettavuusvaatimusten toteuttaminen aiheuttaa 

saavutettavuusarvioinnin perusteella palveluntarjoajan toiminnalle kohtuuttoman ra-

sitteen, palveluntarjoaja voi poiketa saavutettavuusvaatimuksista”. (L 

1.4.2019/306.) 

On myös muita lakeja ja sopimuksia, joiden katsotaan edistävän saavutettavuutta. 

Näitä ovat esimerkiksi YK:n vammaissopimus ja yhdenvertaisuuslaki. (Leskelä 

2019, 50.) Suomessa hyväksyttiin Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus vam-

maisten henkilöiden oikeuksista vuonna 2016. Sopimuksen yleisissä periaatteissa 

mainitaan myös esteettömyys ja saavutettavuus. Sopimuksen mukaan esteettö-

myys ja saavutettavuus on tärkeää tiedottamisessa ja viestinnässä, jotta vammaiset 

henkilöt voisivat täysimääräisesti nauttia kaikista ihmisoikeuksista ja perusvapauk-

sista. (S 27/2016.) 
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Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjin-

tää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Laki määrittelee vi-

ranomaisten, koulutuksen järjestäjien ja työnantajien toimet yhdenvertaisuuden 

edistämiseksi. (L 30.12.2014/1325.)  

3.2 Saavutettavuus verkkopalveluissa 

Usein verkkosivustojen suunnittelijat ja tekijät unohtavat, että suuri osa sen tulevista 

käyttäjistä ei näe tai koe verkkosivustoa samalla tavalla kuin he itse (Selovuo 2019, 

14). Lazarin, Goldsteinin ja Taylorin (2015, 16) mukaan verkkosivustojen kehittäjät 

ovat tyypillisesti jättäneet saavutettavuusasiat huomiotta, eivätkä verkkosivustojen 

tilaajatkaan ole vaatineet palveluiden saavutettavuutta. 

Ei-saavutettavien verkkopalveluiden syynä on yleisemmin ollut saavutettavuusasi-

oiden sivuuttaminen kuin teknologian rajoitteet. Saavutettavien verkkosivustojen 

suunnittelu ei kuitenkaan ole vaikeaa ja sen voi oppia kuka tahansa. Sivuston tyylil-

lisiä yksityiskohtia ei tarvitse uhrata saavutettavuuden vuoksi, tai toisinpäin. (Lazar 

ym. 2015, 16, 75.) 

Verkkosivustojen ja -palveluiden suunnittelussa täytyy ottaa huomioon eri seikkoja, 

jotta sivustosta saadaan helppokäyttöisempi. Esimerkiksi pienet tekstikokonaisuu-

det on helpompi käsittää, turhia kuvia tai liike-efektejä olisi syytä välttää, informaa-

tion tulisi välttyä myös ilman värejä ja tekstin tulisi tyyliltään ja fontiltaan olla helposti 

luettavaa. (Selovuo 2019, 41–45.)  

Laki digitaalisten palveluiden tuottamisesta velvoittaa julkishallinnon verkkopalve-

luita ja mobiilisovelluksia toteuttamaan sivustonsa siirtymäajan kuluessa saavutet-

tavassa muodossa. Siirtymäaikaan vaikuttaa päivämäärä, jolloin verkkosivusto on 

julkaistu kaikkien nähtäville. (Selovuo 2019, 5.) Lain mukaisesti uudet, 23.9.2018 

julkaistujen sivustojen tuli olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia vuoden kulu-

essa lain voimaantulosta, eli 23.9.2019. Vanhat, eli ennen 28.9.2018 julkaistut si-

vustot saivat saavutettavuusvaatimusten täyttämiseen aikaa 23.9.2020 asti. Mobii-

lisovelluksille on vielä enemmän aikaa: niiden tulee olla saavutettavia 23.6.2021 

mennessä. (Selovuo 2019, 19.)  
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Lain mukaan verkkosivustolle on liitettävä myös saavutettavuusseloste, jossa ker-

rotaan, kuinka saavutettava sivusto on, mitä puutteita siinä on ja minne saavutetta-

vuusaiheista palautetta voi antaa. Uusien sivustojen piti asettaa saavutettavuusse-

loste näkyville 23.9.2019 mennessä, vanhojen sivustojen puolestaan 23.9.2020 

mennessä ja mobiilisovellusten 22.6.2021 mennessä. (Selovuo 2019, 21–22.) 

3.3 Saavutettavuus kirjastoissa  

Saavutettavat verkkosisällöt liittyvät läheisesti kirjastoon ja julkisena palveluna saa-

vutettavuusdirektiivi velvoittaa myös kirjastoa. Asiakkaat käyttävät verkosta löytyviä 

aineistoja, joten saavutettavuuteen on kiinnitettävä huomiota. Asiakkailla on oltava 

yhdenvertaiset mahdollisuudet käyttää kirjaston digitaalisia palveluita. (Rahkola 

2016.)  

Saavutettavan kirjallisuuden asiantuntijakeskus Celian (Tietoa saavutettavuudesta 

kirjastoille, [viitattu 7.4.2020]) mukaan yleisten kirjastojen kannattaa huomioida saa-

vutettavuus, sillä laki yleisistä kirjastoista velvoittaa kuntia huomioimaan kaikki kun-

talaiset palveluissaan ja yhdenvertaisuuslaki puolestaan velvoittaa mahdollista-

maan kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet koulutukseen.  

Suomen yleisissä kirjastoissa fyysiset käynnit ovat kasvaneet vuosien 2016–2019 

aikana. Vuonna 2016 käyntejä tehtiin koko maassa 49 miljoonaa, ja vuonna 2019 

53 miljoonaa. Myös kirjastojen verkkokirjastojen käyntiluvut ovat kasvaneet. Vuonna 

2016 verkkokirjastoissa vierailtiin noin 42 miljoonaa kertaa, kun taas vuonna 2019 

47 miljoonaa kertaa. (Suomen yleisten kirjastojen tilastot 2019.) 

Myös elektronisten aineistojen määrä Suomen yleisissä kirjastoissa ovat kasvaneet 

vuosien 2016–2019 aikana. Vuonna 2016 e-kirjakokoelma oli koko maassa lähes 

67 tuhatta nimekettä, kun taas vuonna 2019 lähes 108 tuhatta nimekettä. Myös e-

kirjojen lainaus on kasvanut suuresti: vuonna 2016 lainauksia tehtiin noin 405 600 

kertaa, ja vuonna 2019 jo yli miljoona kertaa. (Suomen yleisten kirjastojen tilastot 

2019.) 

Tieteellisissä kirjastoissa fyysisten käyntien määrä on laskenut vuosien 2016–2019 

aikana. Kaikkiin Suomen tieteellisiin kirjastoihin tehtiin vuonna 2016 yli 10 miljoonaa 
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käyntiä, mutta vuonna 2019 käyntien määrä oli laskenut yli 8,5 miljoonaan. Sen si-

jaan verkkokirjastokäyntien määrä on kasvanut reilusti: vuonna 2016 käyntejä teh-

tiin lähes 4,5 miljoonaa, mutta vuonna 2019 jo lähes 12 miljoonaa käyntiä. (Tieteel-

listen kirjastojen tilastot 2019.) 

Myös Suomen tieteellisissä kirjastoissa elektronisten kirjojen nimekkeiden määrä on 

kasvanut vuosien saatossa. Vuonna 2016 e-kirjoja oli 10,5 miljoonaa, kun taas 

vuonna 2019 elektronisten kirjojen määrä lähenteli 12,5 miljoonaa nimekettä. (Suo-

men tieteellisten kirjastojen tilastot 2019.) Tilastojen perusteella voidaan siis sanoa, 

että elektroniset ja digitaliset aineistot ovat yhä isompi osa kirjaston kokoelmaa.  

Saavutettavat verkkosisällöt koskevat myös korkeakoulumaailmaa. Digitalisaatio on 

muokannut suomalaisia korkeakoulukirjastoja. Muuttuvassa yhteiskunnassa kirjas-

tojen pitää huolehtia sekä digitaalisten palveluidensa että fyysisten tilojensa saavu-

tettavuudesta ja esteettömyydestä. Vaikka kirjasto toimiikin entistä enemmän ver-

kossa, on fyysisellä kirjastorakennuksella myös merkityksensä opiskelijoille. (Saa-

vutettava kirjasto, [viitattu 7.4.2020]). 

Tieteellisissä kirjastoissa vaikuttavat erityisesti opiskelu- ja oppimateriaalien saavu-

tettavuus. Kahdeksan prosenttia korkeakouluopiskelijoista kärsii esimerkiksi lukivai-

keudesta tai tarkkaavaisuushäiriöstä. (Manninen 2020.) 

3.3.1 Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus 

Koska kirjastojen aineistosta yhä suurempi osa on verkon kautta käytettävissä, joten 

verkkopalveluiden saavutettavuus on huomioitava. Tämän vuoksi Kuntaliitossa on 

laadittu saavutettavuussuositus yleisille kirjastoille, joka tarjoaa apua ja työkaluja 

saavutettavuuden huomioimiseen kirjastoissa. (Yleisten kirjastojen saavutettavuus-

suositus 2017, 5.) Kuntaliiton saavutettavuussuositus on kuitenkin yleisluontoinen, 

joten sen perusperiaatteet soveltuvat myös tieteellisten kirjastojen puolelle.  

Yleisten kirjastojen saavutettavuussuosituksessa (2017) esitellään kirjastojen saa-

vutettavuutta monesta eri näkökulmasta. Suositus kiinnittää huomiota kirjaston joh-

tamiseen, kokoelmiin, asiakaspalveluun, tapahtumiin, pedagogiikkaan, viestintään, 

tietoteknisiin hankintoihin ja fyysisiin tiloihin.  
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Saavutettavuuteen tulisi kiinnittää huomiota jo viestinnän, kieliasujen, verkkosivujen 

ja muun materiaalin suunnitteluvaiheessa. Jälkikäteen tehtävät korjaukset ovat työ-

läitä. Viestinnän osalta yleisten kirjastojen saavutettavuus paneutuu monikanavai-

suuteen, kohdennettuun viestintään, visuaalisuuteen, kieleen sekä verkkosivuihin. 

(Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus 2017, 17–21.)  

Kielen tulisi olla sekä puhuttuna että kirjoitettuna selkeää ja helposti ymmärrettävää. 

Asiakkaat tulisi ottaa huomioon eikä ammattikieltä saisi käyttää kirjaston viestin-

nässä. Suomen ja ruotsin kielten lisäksi asiakkaille voisi viestiä lisäksi selko- ja viit-

tomakielillä. (Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus 2017, 19.) 

Kirjaston verkkosivujen tekstien tulisi olla kiteytettyä ja hyvin jäsenneltyä. Yhdessä 

kappaleessa tulisi käsitellä vain yhtä asiaa ja lyhyet lauseet ja väliotsikoinnilla hel-

potettaisiin tekstin lukemista. Linkkien tulisi olla informatiivisia, jotta linkin tekstistä 

ymmärtää mihin linkki johtaa. Lisäksi kirjaston verkkosivun pitää olla rakennettu si-

ten, että sen käyttäminen ruudunlukuohjelman avulla onnistuu. (Yleisten kirjastojen 

saavutettavuussuositus 2017, 21.) 

3.3.2 Esteetöntä opiskelua-verkosto 

Esteetöntä opiskelua-verkostossa (Esok) on tehty oma suositus saavutettavaa kor-

keakoulukirjastoa varten. Jotta saavutettavuus toteutuisi, vaaditaan johdolta sitou-

tumista ja eri tahojen yhteistyötä. Saavutettavuuden tulisi olla osa kirjaston strate-

gista työtä ja kehittämistä. Koko kirjaston henkilökunnan tulisi olla tietoinen saavu-

tettavuudesta ja kirjastolle tulisi olla nimetty erikseen saavutettavuudesta huolehtiva 

henkilö. Kirjaston pitäisi myös kiinnittää huomiota saavutettavuuteen kaikessa kir-

jaston toiminnassa sekä aktiivisesti edistää saavutettavuutta. (Saavutettava kirjasto, 

[viitattu 7.4.2020].) 

Esok-verkosto on myös laatinut kirjaston saavutettavuudella tarkistuslistan, joka 

keskittyy viiteen eri osa-alueeseen: fyysiseen ympäristöön, kirjaston henkilökun-

taan, kirjaston verkossa oleviin palveluihin, apuvälineisiin sekä paikan päällä oleviin 

palveluihin. Tämän opinnäytetyön puitteissa on mielekästä tutustua tarkemmin, mitä 

tarkistuslista sanoo kirjaston verkossa olevista palveluista. Esok-verkoston mukaan 
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korkeakoulukirjaston verkkosivujen ja tietokantojen tulisi olla saavutettavassa muo-

dossa niin, että niihin voi tutustua myös erilaisten apuvälineiden avulla. Verkkosi-

vulla oleva tieto tulisi jakaa myös muulla kuin suomen kielellä. Lisäksi olisi tärkeää 

kouluttaa koko kirjaston henkilökuntaa tekemään saavutettavia verkkosisältöjä. 

(Saavutettava kirjasto, [viitattu 22.9.2020].) 
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4 WCAG  

WCAG-ohjeisto eli Web Content Accessibility Guidelines on kansainvälisesti käy-

tössä oleva kriteeristö, joka antaa ohjeita verkkosivujen saavutettavuudesta. World 

Wide Web -konsortio (W3C) vastaa kriteeristön laatimisesta ja kehittämisestä. En-

simmäisen kerran kriteeristö julkaistiin vuonna 1999, päivitetty versio WCAG 2.0 

vuonna 2008 ja nyt voimassa on kriteeristön versio 2.1 vuodelta 2018. (WCAG, saa-

vutettavuusdirektiivi ja sisällöntuottajan työ, [viitattu 22.4.2020].) 

WCAG-ohjeisto keskittyy etenkin tekniseen saavutettavuuteen. Teknisen saavutet-

tavuuden avulla esimerkiksi näkövammainen henkilö pystyy käyttämään sivustoa 

ruudunlukuohjelman avulla. Jotta verkkosivustosta saadaan kokonaisuudessaan 

saavutettava, täytyy kiinnittää huomiota myös muuhun kuin vain tekniseen saavu-

tettavuuteen. (WCAG, saavutettavuusdirektiivi ja sisällöntuottajan työ, [viitattu 

22.4.2020].) 

Ohjeisto on vaikeasti ymmärrettävä ja tulkinnanvarainen ihmisille, jotka eivät ole ra-

kentaneet verkkosivuja. Se onkin suunnattu etenkin henkilöille, jotka työskentelevät 

verkkosivujen suunnittelijoina ja rakentajina. WCAG on pohjana erilaisille laeille: esi-

merkiksi Euroopan unionin saavutettavuusdirektiivi pohjautuu WCAG-kriteeristöön. 

(WCAG, saavutettavuusdirektiivi ja sisällöntuottajan työ, [viitattu 22.4.2020].) 

WCAG rakentuu kahdestatoista ohjeesta, jotka on tarkemmin jaettu neljään periaat-

teeseen. Kaikilla neljällä periaatteella on kolme tasoa: A, AA ja AAA. Luonnollisesti 

A-taso noudattaa saavutettavuusvaatimuksia kaikkein vähiten ja AAA-taso kaikista 

eniten. (Ritter & Winterbottom 2017, 268.) Keskimmäistä AA-tasoa pidetään tavoit-

teellisena ja sille tasolle useimmat verkkosivut pääsevätkin (Selovuo 2019, 57.) 

WCAG-periaatteita käsitellään tarkemmin seuraavassa omassa alaluvussaan 4.1. 

Marraskuussa 2019 W3-konsortion WCAG-ohjeistolle valmistui virallinen suomen-

kielinen käännös. Kehitysvammaliitto toimi käännöstyössä johtavana organisaa-

tiona, ja rahoitusta saatiin Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Käännöksessä käy-

dään läpi koko WCAG-ohjeisto. (W3C 2019.) 
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4.1 WCAG-periaatteet 

WCAG jakaantuu neljään periaatteeseen, jotka määrittelevät verkkosivujen saavu-

tettavuuden tavoitteita. Periaatteille annetut ohjeet auttavat niiden toteuttamisessa. 

Periaatteita ovat: 

– havaittavuus 

– hallittavuus 

– ymmärrettävyys 

– toimintavarmuus. (Selovuo 2019, 24, 57.) 

Havaittavuus. Ensimmäinen periaate keskittyy verkkosisällön havaittavuuteen. 

Käyttäjän tapa selata verkkosivua ei saisi vaikuttaa sivun sisältöön. Esimerkiksi ruu-

dunlukijan avulla verkkosivuun tutustuminen pitäisi olla samanlaista kuin ilman apu-

välineitäkin. (Ritter & Winterbottom 2017, 269.) Käytännössä se tarkoittaa sitä, että 

esimerkiksi kuvien ja graafien sisältö on annettava myös tekstimuodossa ja video-

tiedostoissa tulisi olla tekstitys. Havaittavuus-periaate liittyy olennaisesti värien käyt-

töön, kontrasteihin, tekstin kokoon ja sen muuttamiseen sekä zoomauksen vaiku-

tukseen sivustolla. (Selovuo 2019, 58, 65–66.) 

Hallittavuus. Toisen periaatteen näkökulmana on verkkosivun käyttäminen. Verk-

kosivun käyttäminen pitäisi onnistua myös pelkästään näppäimistön avulla, jonka 

takia verkkosivu pitäisi rakentaa loogisesti. Vilkkuvien elementtien tai aikarajoitetun 

sisällön käyttöä pitäisi välttää, sillä se vähentää käyttämisen miellyttävyyttä, jos 

käyttäjä kärsii esimerkiksi epilepsiasta. (Ritter & Winterbottom 2017, 272–273.) 

Jotta verkkosivu olisi havaittava, navigaation pitäisi olla selkeä ja helppokäyttöinen 

(Selovuo 2019, 58). Navigaatio on verkkosivun sisällysluettelo, jota silmäilemällä 

näkee, mitä sivusto pitää sisällään. Navigaatio koostuu linkitetyistä otsikoista, joita 

klikkaamalla pääsee haluamalleen sivulle. (Myllynen 2020.) 

Ymmärrettävyys. Kolmannen periaatteen mukaan sivusto pitäisi rakentaa siten, 

että se on ymmärrettävä kaikille käyttäjille. Tekstin ja käytettyjen sanojen pitäisi olla 

selkeää yleiskieltä, eikä käyttää jonkin alan erikoissanastoa. (Ritter & Winterbottom 

2017, 274.) Ymmärrettävyys-periaate ei kuitenkaan liity pelkästään kirjoitetun teks-
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tin ymmärrettävyyteen, vaan verkkosivun sisältö tulisi esittää eri tavoin, kaikille käyt-

täjille saavutettavassa muodossa. Esimerkiksi kuulovammaiset käyttäjät eivät 

hyödy pelkästä videosta, vaan tarvitsevat siihen tekstityksen tai videon sisällön teks-

timuodossa. (Selovuo 2019, 83–85.) 

Toimintavarmuus. Neljännen periaatteen keskiössä ovat käyttäjien käyttämät lait-

teet, verkkoselaimet ja niiden versiot. Vaikka käyttäjillä onkin käytössään erilaisia 

laitteita, verkkosivun pitäisi toimia niillä moitteettomasti, huolimatta siitä, että tek-

niikka kehittyy koko ajan. (Ritter & Winterbottom 2017, 276.) Tekniikan kehittymi-

seen liittyen, pitäisi kuitenkin välttää vanhentuneiden tekniikoiden käyttöä verkkosi-

vujen suunnittelussa. Tärkeää on myös se, että verkkosivu tukee avustavien tekno-

logioiden käyttöä. (Selovuo 2019, 91–92.) 
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5 SAAVUTETTAVUUSARVIOINTI 

Saavutettavuusarvioinnilla edistetään verkossa olevien palveluiden saavutetta-

vuutta. Teknistä saavutettavuutta voidaan arvioida esimerkiksi WCAG-ohjeiston 

avulla, mutta kognitiivisen saavutettavuuden arviointiin tarvitaan ihmisen harkintaa. 

WCAG:ta apunaan käyttävien tarkistustyökalujen ja sovellusten avulla havaitaan 

noin 15–20 prosenttia saavutettavuuspuutteista. (Näkövammaisten liitto, [viitattu 

22.4.2020].) 

Saavutettavuusarvioinnin tekeminen on aikaa vievää, sillä jos haluaa saada aikaan 

hyvän arvioinnin, täytyy asettua käyttäjän tilanteeseen. Ennen arvioinnin tekemisen 

aloittamista on tutustuttava saavutettavuusaiheiseen kirjallisuuteen ja muihin lähtei-

siin, jotta aihe tulisi tutuksi. (Ritter & Winterbottom 2017, 263, 266.) 

Saavutettavuusarvioinnista olisi hyvä tehdä suunnitelma, josta ilmenee, mitä vai-

heita arvioinnissa on. Saavutettavuusarvioinnin suunnitelmasta tulisi käydä ilmi ar-

vioinnin tavoite ja tarkoitus, käytettävät menetelmät, aikataulu sekä kuinka arvioin-

nin tuloksia arvioidaan ja miten niistä raportoidaan. (Saavutettavuuden arvioinnin 

suunnitelma, [viitattu 21.4.2020].) 

Saavutettavuusarvioinnissa voidaan käyttää saavutettavuusasiantuntijoiden teo-

reettista tietoa ja yhdistää se kokemusasiantuntijoiden käytännön kokemuksiin. Ko-

kemusasiantuntijat tunnistavat esimerkiksi verkkopalvelusta juuri sellaisia ongelmia, 

jotka koskevat heidän verkkopalvelun käyttämistään. (Leskelä 2019, 52.)  

Saavutettavuusarvioinnin tekijästä ei ole säädetty missään laissa erikseen, eli saa-

vutettavuusarvioinnin voi tehdä kuka tahansa henkilö, joka tietää ja ymmärtää saa-

vutettavuudesta. Saavutettavuusselosteessa pitää erikseen mainita, onko arvioin-

nin tehnyt organisaatio itse vai jokin muu taho. (Voutilainen 2019, 134.) Saavutetta-

vuusarviointeja tekevät erilaiset yritykset ja järjestöt. Yksittäisen ihmisen tekemään 

saavutettavuuden arviointiin eivät kuitenkaan saisi vaikuttaa henkilön omat mielipi-

teet, vaan arvioinnin tulisi perustua kriteereihin, jotka ovat kaikille samat ja perustel-

lut. (Leskelä 2019, 52.) 
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Verkkosivujen saavutettavuutta voi arvioida monella tavalla, ja mitä useammalla 

menetelmällä verkkosivuja arvioi, sen luotettavampi arviointi on. Näin ollen verkko-

sivusta tulee mahdollisimman saavutettava. Saavutettavuusarviointia olisi hyvä 

tehdä verkkosivun kaikissa vaiheissa: suunnittelussa, koodauksessa ja kun sisältöjä 

tehdään. Arviointia olisi hyvä jatkaa myös sivuston julkaisun jälkeen. (Saavutetta-

vuuden arviointi, [viitattu 21.4.2020].) 

Tässä luvussa käsitellään saavutettavuusarvioinnin tekemistä eri näkökulmista. 

Myös saavutettavuusselosteesta kerrotaan tarkemmin tässä luvussa omassa alalu-

vussaan.  

5.1 Saavutettavuuden tarkistustyökalut 

Saavutettavuuden tarkistustyökalut etsivät sivun lähdekoodista teknisiä saavutetta-

vuusongelmia ja -puutteita (Kuva 3). Työkalun löytämien virheiden ja puutteiden kor-

jaaminen auttaa henkilöitä, jotka käyttävät avustavia teknologioita verkkosivujen se-

laamisessa. (Saavutettavuuden testaaminen itse, [viitattu 22.4.2020].) 

Kuva 3. WebAIM WAVE-työkalun käyttäminen. 

Tarkistustyökalujen käyttämistä ei voi käyttää ainoana tapana arvioida saavutetta-

vuutta. Ne eivät näe kaikkia saavutettavuusongelmia tai -puutteita, eivätkä ne aina 

keksi ratkaisua havaituille puutteille. (Saavutettavuuden testaaminen itse, [viitattu 
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6.10.2020].) Automaattisia saavutettavuuden tarkistustyökaluja ovat esimerkiksi 

AChecker ja WebAIM WAVE-selainlaajennus (Näkövammaisten liitto, [viitattu 

22.4.2020].) 

5.2 Manuaalinen testaaminen 

Sivuston saavutettavuus voi riippua käytettävästä päätelaitteesta, käyttöjärjestel-

mästä tai verkkoselaimesta ja niiden eri versioista. Edellisistä riippuen sivuston toi-

minnot voivat olla erilaiset ja se voi myös näyttää erilaiselta. (Saavutettavuuden tes-

taaminen itse, [viitattu 22.4.2020].) 

Eri päätelaitteita ovat tietokone, tablettitietokone sekä älypuhelin. Eri käyttöjärjestel-

miä puolestaan ovat esimerkiksi Windows, Mac OS ja Linux. (Saavuttavuuden tes-

taaminen itse, [viitattu 22.4.2020].) 

Verkkosivun käytön testaaminen on kannattavaa monilla eri selaimilla ja erityisesti 

suosituimmilla selaimilla, kuten Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox ja Microsoft 

Edge. (Saavutettavuuden testaaminen itse, [viitattu 22.4.2020].) 

5.2.1 Näppäimistö 

Toisille käyttäjille hiiren käyttäminen voi olla vaikeaa. Siksi on tärkeää, että verkko-

sivua pystyy käyttämään myös pelkällä näppäimistöllä. Esimerkiksi motorisista 

syistä tai näkövammaisuudesta johtuen hiiren käyttäminen voi olla vaikeaa. (Saa-

vutettavuuden testaaminen itse, [viitattu 22.4.20209]).  

Verkkosivua selataan ilman hiirtä käyttämällä Enteriä, sarkainta ja nuolinäppäimiä. 

Sivua selatessa voi tarkkailla pystyykö esimerkiksi verkkolomakkeita täyttämään 

näppäinkomennoilla tai onko käyttäjälle selvää, missä kohdin sivustoa hän on me-

nossa. Tärkeää on myös, että sivustolla pääsee etenemään loogisesti sarkaimen 

avulla. (Saavutettavuuden testaaminen itse, [viitattu 22.4.2020].) 
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5.2.2 Ruudunlukuohjelma 

Ruudunlukuohjelma on avustava teknologia, joka kertoo käyttäjälle puhemuodossa 

ruudulla olevan tekstin ja muun informaation. Ruudunlukuohjelmalla kuunnellessa 

sivustoa on tärkeää, että sivuston rakenne on johdonmukainen. Esimerkiksi näkö-

vammainen käyttäjä ei heti käsitä kaikkea sivuston sisältöä, vaan käsitys kasvaa 

sivustolla liikkuessa. (Näkövammaisten liitto, [viitattu 22.4.2020].) 

Ruudunlukuohjelman avulla voi siis testata kuinka näkövammaiset henkilö käyttävät 

verkkopalvelua. Kuunneltaessa verkkopalvelun sisältöä luettuna, huomaa eri tavalla 

onko tekstisisältö helposti ymmärrettävää. (Saavutettavuuden testaaminen itse, [vii-

tattu 22.4.2020].) 

Ruudunlukuohjelmalla sivustoa selattaessa sivustolla liikutaan nuolinäppäimillä ja 

sarkaimella. Windows-järjestelmälle on ladattavissa ilmainen NVDA-ruudunlukuoh-

jelma, ja Applen laitteissa on valmiiksi Voiceover-ruudunlukuohjelma käytettävissä. 

(Näkövammaisten liitto, [viitattu 22.4.2020].) 

5.2.3 Kontrastit ja värit 

Kaikki verkkopalvelun käyttäjät eivät välttämättä näe värejä tai he ymmärtävät ne 

kulttuurisista syistä väärin, joten värien käyttö ei saisi olla ainoa tapa esimerkiksi 

korostaa tärkeitä asioita tekstissä. Linkkitekstit pitäisi merkitä värin lisäksi myös esi-

merkiksi alleviivauksella. (Saavutettavuuden testaaminen itse, [viitattu 22.4.2020].) 

Käyttäjät saattavat selata sivua käännetyillä väreillä tai ilman värejä. Kun värit on 

käännetty, vaaleaa tekstiä on helpompi lukea tummalta pohjalta (Kuva 4). (Saavu-

tettavuuden testaaminen itse, [viitattu 22.4.2020].) Värit saa käännettyä tai otettua 

kokonaan pois internetistä löytyvien laajennusten avulla.  
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Kuva 4. Tritonia-Finna käännetyillä väreillä.  

Internetistä löytyy myös työkaluja, joilla voi tarkistaa kuinka suuri kontrasti tekstin ja 

taustan välillä on. Esimerkiksi WCAG:ssa on annettu tarkat ohjeet siitä, miten taus-

tasta erottaa tekstin parhaiten. (Saavutettavuuden testaaminen itse, [viitattu 

22.4.2020].) Kontrasteja voi tarkistaa esimerkiksi WebAIMin luomalla Contrast 

Checkerillä. 

5.3 Käyttäjätestaaminen 

Monet saavutettavuusongelmat havaitaan vasta kun kokemusasiantuntijat eli käyt-

täjät testaavat sivun käyttöä. Kokemusasiantuntijoiden tulisi edustaa verkkopalvelun 

käyttäjäryhmiä, ja mukana tulisi olla mahdollisimman monta erilaista käyttäjää, joilla 

on erilaisia rajoitteita ja eritasoiset taidot tietokoneen käyttämisessä. (Käyttäjätes-

taaminen, [viitattu 22.4.2020].) 

Käyttäjätestaamisessa käyttäjät suorittavat verkkosivustolla tehtäviä, joita verkkosi-

vulla yleensäkin tehdään. Tehtävien kaikkien vaiheiden tulisi olla saavutettavia, jotta 

tehtävän suorittaminen onnistuu. (Käyttäjätestaaminen, [viitattu 22.4.2020].) Kirjas-

ton verkkopalvelussa tehtävät voisivat esimerkiksi olla aineiston varaaminen tai 

myöhästymissakkojen maksaminen.  
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Käyttäjätestaamisen ideana on löytää ongelmia tuotteen käytöstä, mutta samalla 

havaitaan myös asioita, jotka jo toimivat. On tärkeää, että käyttäjätestaaminen nau-

hoitetaan ja että testaamisen järjestäjät seuraavat testikäyttäjiä tarkasti. (Koskinen 

2005, 187.) Seuraamisen lisäksi testikäyttäjiä voi pyytää ajattelemaan ääneen, eli 

selostamaan, mitä ovat milloinkin tekemässä ja miksi (Koskinen 2005, 195). Myös 

katseenseurantaa käytetään käyttäjätestaamisessa: tietokone seuraa testikäyttäjän 

silmänliikkeitä ja sitä mihin, katse kiinnittyy (Lehtinen 2005, 223).  

5.4 Saavutettavuusseloste 

Saavutettavuusselosteesta säädetään digipalvelulaissa (ks. L 1.4.2019/306). Selos-

teesta ilmenee, kuinka saavutettavuusvaatimukset on täytetty ja mitä saavutetta-

vuuspuutteita sivulla on. Saavutettavuusselosteen laatimisen lisäksi selostetta täy-

tyy päivittää sitä mukaa kun sivun sisältöä päivitetään. (Voutilainen 2020, 133.) 

Saavutettavuusselosteen on noudatettava Euroopan komission säätämää mallia. 

Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivulla voi tehdä verkkosivulleen saavutettavuusse-

losteen, johon on täytetty jotkin kohdat jo valmiiksi. Palvelunhaltijan täytyy täyttää 

vain tietyt, omaa palveluaan koskevat tiedot. (Saavutettavuusselosteen laatiminen, 

[viitattu 25.9.2020].) 

Euroopan komission täytäntöönpanopäätöksen (2018/1523) liitteenä on saavutetta-

vuusselosteen malli, jossa on eroteltu pakolliset tiedot, jotka selosteesta on löydyt-

tävä. Tällaisia tietoja ovat sivun tilanne saavutettavuuden osalta, päivämäärä, 

osoite, jonne saavutettavuuteen liittyvää palautetta voi lähettää sekä valvontaviran-

omaisen yhteystiedot. 
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6 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

6.1 Kehittämistyön tarkoitus ja tavoitteet 

Tämä opinnäytetyö oli kehittämistyö, jonka tekemisen tarve nousi ajankohtaiseksi 

Suomessa säädetyn lain digitaalisten palveluiden tarjoamisesta (ks. 306/2019) Eu-

roopan parlamentissa annetun saavutettavuusdirektiivin pohjalta. Verkkopalvelui-

den saavutettavuuden huomioimisesta tuli lakisääteistä 1. huhtikuuta 2019 alkaen. 

Tässä kehittämistyössä tehtiin Tiedekirjasto Tritonian Finnalle saavutettavuusarvi-

ointi sekä arvioinnin pohjalta kirjoitettiin verkkosivulle lain vaatima saavutettavuus-

seloste. Kehittämistyön teoriatausta on koottu kehittämistyön kannalta oleellisista 

asioista. Niitä on käytetty edelleen saavutettavuusarvioinnin suunnittelussa ja toteu-

tuksessa.   

Kehittämistyötä alettiin tehdä näiden kahden kysymyksen pohjalta: 

1. Kuinka saavutettava Tritonian Finna-hakupalvelu jo on? 

2. Kuinka saada Tritonian Finna-hakupalvelusta saavutettavampi? 

Työn tavoitteena oli tehdä Finna-hakupalvelusta saavutettava, eli kaikille käyttäjille 

helppokäyttöinen ja myös noudattamaan WCAG 2.1 -kriteeristön AA-tasoa. Suurin 

osa verkkosivuista on saavutettavuudeltaan AA-tasoa, joten siihen on kaikkien verk-

kosivujen hyvä pyrkiä.  

6.2 Saavutettavuusarvioinnin toteuttaminen 

Opinnäytetyön teoriaosaa kirjoitettiin keväällä 2020 ja kesää kohden alettiin suun-

nittelemaan saavutettavuusarvioinnin tekemistä. Saavutettavuusarvioinnin tekemi-

selle oli tarkka aikarajansa, sillä ennen 23.9.2018 julkaistujen verkkosivujen tuli olla 

saavutettavia 23.9.2020 mennessä.  
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Itse Tritonian Finna-hakupalvelun saavutettavuusarviointi toteutettiin kesä-heinä-

kuun 2020 vaihteessa. Raportti koostettiin heti arvioinnin tekemisen jälkeen, ja ra-

portti luovutettiin Tiedekirjasto Tritonialle 6. heinäkuuta. Raportissa esitettiin Trito-

nia-Finnassa esiintyvät saavutettavuuspuutteet, lisätiedot niistä sekä korjausehdo-

tukset. Raportti on opinnäytetyön liitteenä 1.  

Saavutettavuusseloste tehtiin Tritonia Finnan nykyisen saavutettavuuden tilasta. 

Saavutettavuusraportti on toimitettu edelleen Vaasan yliopiston tietohallintoon. 

Myös saavutettavuusselosteella oli tarkka aikarajansa: sen piti olla luettavissa vii-

meistään 23.9.2020. Tritonian Finnassa saavutettavuusseloste oli luettavissa 

23.9.2020. 

Luku 7 on rakennettu siten, että ensin kerrotaan yleisesti Tritonian Finna-hakupal-

velun saavutettavuusarvioinnin tekemisestä. Alaluvussa 7.1 käsitellään saavutetta-

vuusarvioinnin suunnittelemista, jossa siirrytään alalukuun 7.2 eli itse saavutetta-

vuusarvioinnin tekemiseen. Saavutettavuusarvioinnissa saadut tulokset esitetään 

luvussa 8. 

6.2.1 Saavutettavuusarvioinnin suunnitteleminen 

Saavutettavuusarvioinnin tekemiselle ei ollut olemassa valmista kaavaa, joten se oli 

suunniteltava ja rakennettava alusta alkaen. Saavutettavuusarviointia varten tehtiin 

taulukko, jonka eri kohtiin kirjattiin millä laitteella sivua on käytetty, havaitut saavu-

tettavuuspuutteet ja niiden korjausehdotukset. Saavutettavuusarvioinnin suunnitte-

lussa hyödynnettiin opinnäytetyön teoriataustaa, josta nousevat esiin tärkeät seikat, 

jotka on otettava huomioon saavutettavuutta arvioidessa.  

Tritonian kanssa sovittiin, mihin saavutettavuusarvioinnissa keskitytään. Saavutet-

tavuusarvioinnissa arvioitiin tarkemmin Tritonia-Finnan yleisnäkymää sekä Vaasan 

yliopiston Finna-näkymän kirjautumisnäkymää (Kuva 3; Kuva 4).  
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Kuva 5. Tritonia-Finnan etusivu. 

Tritonian kolmesta muusta Finna-näkymästä testattiin ainoastaan värien kontrasti-

suhteet. Rajausta perustellaan sillä, että eri Tritoniassa olevien korkeakoulujen Fin-

nojen kirjautumisnäkymät ovat rakenteeltaan samanlaiset, vain värit muuttuvat.  

 

Kuva 6. Tritonia-Finnan Vaasan yliopiston kirjautumisnäkymä.  

Saavutettavuusarviointia suunnitellessa pyrittiin tekemään mahdollisimman luotet-

tava arviointi. Mahdollisimman luotettavan tuloksen sivuston saavutettavuudesta 
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saa, kun sivustoa testaa mahdollisimman monella eri päätelaitteella, käyttöjärjestel-

mällä ja verkkoselaimella (Taulukko 1; Taulukko 2).  

Päätelaitteet valikoituivat sen mukaan, mitä opinnäytetyön tekijällä oli käytettävis-

sään, mutta tarkoitus oli myös valita sellaisia laitteita, jotka eroaisivat toisistaan ja 

jotka olisivat yleisesti käytössä (Taulukko 1).  

Taulukko 1. Saavutettavuusarvioinnissa käytetyt päätelaitteet. 

Päätelaite Käyttöjärjestelmä 

Pöytätietokone Dell Windows 7 

Kannettava tietokone Lenovo Windows 10 

Tablettitietokone Samsung Galaxy Android 9 

Älypuhelin Huawei P20 Lite Android 10 

Älypuhelin iPhone SE iOS 12  

 

Arvioinnissa käytettiin pääasiassa Google Chrome -verkkoselainta, mutta sivua tes-

tattiin myös muilla selaimilla, sekä pyrittiin käyttämään yleisesti käytössä olevia ja 

suosituimpia verkkoselaimia (Taulukko 2).  

Taulukko 2. Saavutettavuusarvioinnissa käytetyt verkkoselaimet ja niiden versiot. 

Verkkoselain Versio 

Google Chrome 85.0.4183.83 

Mozilla Firefox 80.0.1 

Microsoft Edge 85.0.564.44 

Internet Explorer 11.1016.18362.0 

Safari 11 

 

Internetissä on ilmaiseksi käytettävissä erilaisia ohjelmia, jotka auttavat saavutetta-

vuuden arvioimisessa. Tässä arvioinnissa apuna käytettiin automaattisia saavutet-

tavuuden tarkistustyökaluja, ruudunlukuohjelmaa sekä muutamaa muuta ohjelmaa. 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa perehdyttiin erilaisiin ohjelmiin, joita voi käyttää ar-

vioinnin tukena ja apuna, ja sen pohjalta ohjelmat valittiin tämän saavutettavuusar-

vioinnin tekoon. Tarkemmin arvioinnissa käytetyt ohjelmat ja niiden käyttötarkoituk-

set näkyvät taulukossa 3.  
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Taulukko 3. Saavutettavuusarvioinnissa käytetyt ohjelmat ja niiden käyttötarkoituk-
set. 

Ohjelma Käyttötarkoitus 

NVDA (Non Visual Desktop Access) Ruudunlukuohjelma. 

ColorZilla  Mozilla Firefox -selaimen laajennus, 

joka tunnistaa värien heksakoodit.  

WebAIM Contrast Checker Ohjelma, joka tunnistaa värien väliset 

kontrastisuhteet. 

AChecker Automaattinen saavutettavuuden tar-

kistustyökalu.  

WebAIM WAVE Automaattinen saavutettavuuden tar-

kistustyökalu. 

 

6.2.2 Saavutettavuusarvioinnin tekeminen 

Tritonia-Finna ja Vaasan yliopiston Finna olivat jo entuudestaan tuttuja opinnäyte-

työn tekijälle, mutta saavutettavuusarvioinnin tekeminen oli uutta ja outoa. Saavu-

tettavuusasioita ei ollut täytynyt aiemmin miettiä, joten arviota tehdessä täytyi kes-

kittyä ja pitää teoriatausta mielessä.  

Ensimmäiseksi arvioitavia sivuja käytettiin kaikilla viidellä käytettävissä olevilla pää-

telaitteilla. Käytetyt päätelaitteet löytyvät taulukosta 1. Eri päätelaitteilla sivuja tes-

tattaessa käytettiin Google Chrome -verkkoselainta, mutta sivut testattiin myös ylei-

sesti käytössä olevilla muilla selaimilla. Muut käytetyt selaimet löytyvät puolestaan 

taulukosta 2.  

Jotkut käyttäjät käyttävät pelkästään näppäimistöä verkkosivuja selatessaan ja 

käyttäessään, eli on tärkeää, että sivun käyttäminen yksinomaa näppäimistöllä toi-

mii ongelmitta. Pelkän näppäimistön avulla kirjauduttiin sisään Vaasan yliopiston 

Finnaan. Lisäksi tutkittiin, kuinka hyvin näppäimistöllä liikuttaessa käyttäjä tietää, 

missä kohtaa sivua on menossa. Linkkien ympärille piirtyvä reunaviiva kertoo sijain-

nin. Sarkaimella liikuttaessa pitäisi päästä loogisesti liikkumaan ylhäältä alas, va-

semmalta oikealle.  
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Seuraavaksi sivua zoomattiin. Sivua pitäisi onnistua zoomaamaan kahteensataan 

prosenttiin asti ilman, että siitä aiheutuu ongelmia itse sivun käyttöön. Kahdessasa-

dassa prosentissa tietokoneelta katsottava sivu muuttuu älypuhelimella katsottavan 

näköiseksi.  

Ruudunlukuohjelma on tärkeä apuväline joillekin käyttäjille, joilla on esimerkiksi nä-

kövamma. Ruudunlukuohjelmana tämän saavutettavuusarvioinnin teossa käytettiin 

internetistä ilmaiseksi ladattavaa NVDA-ohjelmaa. Ruudunlukuohjelmalla sivua 

kuunnellessa käy ilmi, jos teksti ei ole ymmärrettävää tai sanamuodot tarpeeksi sel-

keitä. Lisäksi voidaan huomata, jos näppäimistöllä liikkuminen ei toimi. 

Seuraavaksi sivujen värien väliset kontrastisuhteet testattiin WebAIM Contrast 

Checker -ohjelmalla. ColorZilla-selainlaajennuksella saatiin selville sivulla käytössä 

olevien värien heksakoodit. Edellä mainitut ohjelmat valittiin, koska saavutettavuus-

arvioinnin tekemistä tutkittaessa nämä ohjelmat mainittiin useampaan otteeseen eri 

lähteissä.   

Lopuksi sivujen saavutettavuus tarkistettiin automaattisten saavutettavuuden tarkis-

tustyökalujen WebAIM WAVE ja AChecker avulla. Molempiin ohjelmiin syötettiin si-

vun verkko-osoitteet ja ohjelmat etsivät sivujen HTML-koodista saavutettavuuson-

gelmia ja -puutteita. Ohjelmat löytävät paljon sellaisia saavutettavuusongelmia, 

jotka liittyvät tekniseen saavutettavuuteen.  

Saavutettavuusarvioinnin tekeminen oli mielenkiintoista, mutta aluksi se tuntui pe-

lottavan tekniseltä työltä. Kun piti teoriataustan mielessään, saavutettavuusasiat oli 

helppo havaita sivuilta. Saavutettavuusarvioinnin tekeminen sujui hyvin ja yllättävän 

nopeasti. Arviointia tehtiin noin kahden viikon aikana osa kerrallaan. Havaitut saa-

vutettavuusongelmat ja -puutteet listattiin taulukkoon, jonka pohjalta oli helppo 

koostaa Tritonialle annettava saavutettavuusraportti.  

Vaikka pääosin saavutettavuusarvioinnin tekeminen oli helppoa ja nopeaa, ilmeni 

muutamia ongelmia. Suurimmilta osin ongelmat liittyivät arvioinnissa käytettyjen 

apuvälineiden ja -ohjelmien käyttöön. Arvioinnin tekemiseen liittyviä ongelmia ava-

taan seuraavissa tekstikappaleissa. 



 

 

37 

Automaattiset saavutettavuuden tarkistustyökalut olivat teknisiä ja niidenkin käyttä-

minen vaati tutustumista ja harjoittelua. WebAIM WAVE -ohjelma oli pääasiassa 

hyvä, se näytti selkeästi missä kohtaa havaitut saavutettavuuspuutteet sivulla ovat, 

mutta ohjelman käyttö oli välillä hankalaa. WebAIM WAVE ei aina näyttänyt, missä 

kohtaa sivulla saavutettavuuspuute on, mutta löysi sen kuitenkin HTML-koodista. 

AChecker-ohjelma puolestaan oli hankalampi käyttää kuin edellä mainittu ohjelma. 

AChecker tarjosi kaikki saavutettavuuspuutteet listana, josta oli vaikea tulkita missä 

kohtaa sivua puute on (Kuva 7).  

 

Kuva 7. Esimerkkikuva AChecker-ohjelman löytämistä saavutettavuusongelmista.  

Ongelmia ilmeni myös ruudunlukuohjelma NVDA:n käytössä. Opinnäytetyön tekijä 

ei ollut koskaan aiemmin käyttänyt minkäänlaista ruudunlukuohjelmaa, joten sen 

käyttöä piti ensin harjoitella. Vaikeuksia tuotti erityisesti ruudunlukuohjelman sulke-

minen, sillä ohjelma on täysin rakennettu näkövammaisille käyttäjille, eikä ohjelmaa 

voi vahingossa sulkea. Sulkunäppäintä joutui etsimään, mutta se löytyi lopulta. 

6.2.3 Saavutettavuusarvioinnin tulokset 

Tritonian Finnan saavutettavuusarvioinnin tuloksista koottiin saavutettavuusraportti. 

Raportti on opinnäytetyön liitteenä 1. Raportista löytyvät saavutettavuusarvioinnin 

tulokset tarkemmin eriteltyinä. Koska WCAG 2.1 -kriteeristö ohjaa saavutettavuu-

den toteutumista, saavutettavuusarvioinnin tulokset on esitetty jaoteltuna neljään 
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WCAG 2.1 -kriteeristön periaatteeseen, jotka ovat havaittava, hallittava, ymmärret-

tävä ja toimintavarma.  

Finna.fi -sivusto on pääasiassa tehty saavutettavaksi, mutta erityisesti Finnaan kuu-

luvan organisaation oma sisältö saattaa olla ei-saavutettavaa (ks. luku 2.2). Trito-

nian Finnasta löytyi saavutettavuuspuutteita itse tuotetusta sisällöstä mutta myös 

verkkosivun rakenteista. Erityisesti saavutettavuuspuutteita löytyi havaittavuudesta 

ja hallittavuudesta. Ymmärrettävä-periaatteen alle luokiteltavia saavutettavuuspuut-

teita oli muutamia, mutta saavutettavuusarvioinnin mukaan Tritonian Finnat ovat 

täysin toimintavarmoja.  

Tritonian Finnoista löytyneet saavutettavuuspuutteet eivät ole kovin kriittisiä, mutta 

vaikeuttavat kuitenkin hakupalvelun käyttökokemusta. Esimerkiksi heikkonäköisten 

verkkosivun selaaminen ei onnistu, johtuen sivun hajoamisesta sitä zoomatessa.  

Kontrastien testaaminen koettiin mielenkiintoiseksi. Kontrastit kuuluvat havaittava-

periaatteeseen. Normaalikokoisen tekstin ja taustan välisen kontrastisuhteen on ol-

tava vähintään 4.5:1, ja esimerkiksi Tritonia-Finnan sinisellä ja valkoisella värillä 

kontrastisuhde on 2.95:1, eli ei riittävä. Myös Vaasan yliopiston Finnassa keltaisella 

ja valkoisella värillä kontrastisuhde jäi liian matalaksi: 3.7:1. Sen sijaan Åbo Akade-

min, Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian Finnojen värit täytti-

vät vähimmäiskontrastisuhteen.  

Havaittava-periaatteeseen liittyy sivun näppäimistöllä käyttämisen helppous. Tes-

tauksessa huomattiin, ettei sarkaimella liikkuminen onnistu koko ajan täydellisen 

loogisesti. Myöskään linkkien ympärille piirtyvä reunaviiva ei ollut koko ajan näky-

vissä, mikä tekee vaikeaksi havaita, missä kohtaa sivua on liikkumassa.  

Ymmärrettävä-periaatteessa ruudunlukuohjelmalla sivua kuunneltaessa törmättiin 

siihen, että ruudunlukuohjelma lukee kirjaston nimen Tritonia muodossa ”tohtori-

tonia”, johtuen varmaankin kirjaston nimen ”tri”-alkutavusta. Muita ymmärrettävä-

periaatteeseen liittyviä saavutettavuuspuutteita ei havaittu. 
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Kuten jo yllä mainittiin, toimintavarma-periaatteeseen liittyviä saavutettavuuspuut-

teita ei havaittu tässä saavutettavuusarvioinnissa. Näiden saavutettavuuspuuttei-

den puuttuminen johtuu varmaankin siitä, että Finna.fissä on tehty saavutettavuus-

arviointi jo aiemmin ja sivun rakenteesta on tehty saavutettava. 

Tämän opinnäytetyön kehittämistyönä tehty saavutettavuusarviointi vastasi molem-

piin tutkimuskysymyksiin, jotka asetettiin ennen opinnäytetyön tekemisen aloitta-

mista. Tutkimuskysymykset olivat: kuinka saavutettava Tritonian Finna-hakupalvelu 

jo on, ja kuinka Tritonian Finna-hakupalvelusta saadaan saavutettavampi.  

Oletus oli siis, että Tritonia-Finna ei olisi täydellisen saavutettava. Organisaation itse 

tekemä sisältö saattaa olla ei-saavutettavaa.  Kävi kuitenkin ilmi, että Tritonian Finna 

on kohtuullisen saavutettava jo, eivätkä löytyneet saavutettavuuspuutteet olleet ko-

vin kriittisiä.  

Tämä opinnäytetyö kattaa teknisen ja kognitiivisen saavutettavuuden näkökulmat, 

mutta ei tarkastele saavutettavuutta kokemusasiantuntijoiden näkökulman kautta. 

Saavutettavuusarviointi vastaa opinnäytetyön tutkimuskysymyksiin näiltä osin. Ko-

kemusasiantuntijoiden näkökulmaa ei kuitenkaan voi sivuuttaa, mutta se ei ollut tä-

män opinnäytetyön puitteissa ajallisesti mahdollista.  

6.3 Saavutettavuusselosteen tekeminen 

Osana tätä kehittämistyötä oli myös saavutettavuusselosteen tekeminen. Saavutet-

tavuusseloste piti asettaa Tritonian Finna-hakupalveluun 23.9.2020 mennessä. 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivulla on työ-

kalu, jonka avulla saavutettavuusselosteen voi laatia. Työkaluun pitää lisätä organi-

saation verkkopalvelun saavutettavuuden tilaa koskevat tiedot ja työkalu lisää lain-

vaatimat tekstit selosteeseen automaattisesti.  

Tritonia-Finnan saavutettavuusarvioinnin perusteella koostettu raportti lähetettiin 

eteenpäin Vaasan yliopiston tietohallinnolle. Tritonia-Finnan saavutettavuusseloste 

oli luettavissa 23.9.2020. Saavutettavuusselosteeseen listattiin sivulla olevat saa-
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vutettavuuspuutteet, sekä maininta siitä, että puutteet tullaan korjaamaan mahdolli-

simman pian. Sitä mukaa, kun saavutettavuuspuutteita korjataan, saavutettavuus-

puutteita otetaan listasta pois.  

Tritonia-Finnan saavutettavuusseloste löytyy sivun alareunan palkista linkistä Saa-

vutettavuusseloste. Selosteessa esitetään laatimisen päivämäärä, saavutettavuu-

den tila ja saavutettavuuspuutteet, palautelomakkeen linkki sekä valvontaviran-

omaisen yhteystiedot (Kuva 6). 

  

Kuva 8. Tritonia-Finnan saavutettavuusseloste. 

 

 



 

 

41 

7  KEHITTÄMISTYÖN TULOKSET JA ARVIOINTI 

Tämä kehittämistyö sujui hyvin ja aikataulussa. Teoriaosuus tehtiin kevään aikana 

lähestulkoon valmiiksi ja saavutettavuusarviointi suoritettiin keskikesällä. Saavutet-

tavuuspuutteiden korjaamiselle jäi hyvin aikaa, noin kaksi kuukautta.  

Ennen työn aloittamista saavutettavuusasiat tuntuivat vaikeilta ja byrokraattisilta. 

Saavutettavuudesta sai kuitenkin hyvän käsityksen perehtymällä aiheesta kirjoitet-

tuihin kirjoihin ja aihetta käsitteleviin verkkosivuihin. Teoriaosuus käsittelee opinnäy-

tetyön tekijän mielestä saavutettavuuden tärkeimpiä asioita, tiiviissä muodossa. Ai-

heesta olisi voinut kirjoittaa paljon enemmänkin teoriaa, mutta ammattikorkeakoulun 

opinnäytetyön puitteissa se ei olisi järkevää. 

Saavutettavuusarvioinnin luotettavuuteen liittyvät tekijän käytössä olleet tietotekni-

set laitteet, joilla arviointi tehtiin. Jos laitteita olisi ollut enemmän tai ne olisivat olleet 

erilaisempia, arvioinnista olisi tullut luotettavampi.  

Saavutettavuusarvioinnissa löydettiin useita saavutettavuuspuutteita, mutta ylei-

sellä tasolla Tritonian Finnat ovat kohtuullisen saavutettavia. Osa havaituista saa-

vutettavuuspuutteista on helppo korjata, esimerkiksi vaihtoehtoisten tekstien aset-

taminen kaikille kuvatiedostoille, mutta osa taas hieman vaikeampia, kuten saada 

ruudunlukuohjelma lausumaan kirjaston nimi oikein.  

Saavutettavuusarvioinnissa havaittujen saavutettavuuspuutteiden korjaamisella 

saadaan aikaiseksi hyvin saavutettava kirjaston verkkopalvelu, joka mahdollistaa 

kaikkien käyttäjien verkkopalvelun käytön. Kun saavutettavuus huomioidaan, kaik-

kien käyttäjien yhdenvertaisuus lisääntyy. Laki yleisistä kirjastoista (L 

26.12.2016/1492) ei koske tieteellisiä kirjastoja, mutta kirjastolaki ohjaa kirjastoja 

yhdenvertaisuuteen ja tiedon saatavuuteen.  

Tritonian Finna-hakupalvelun saavutettavuusarviointi on vain yhden ihmisen näke-

mys saavutettavuudesta, mutta saavutettavuusarviointia tehdessä pyrittiin puolu-

eettomuuteen ja arvioijan mielipiteiden häivyttämiseen. Saavutettavuusarvioinnissa 
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onkin tärkeää asettua saavutettavuutta tarvitsevan käyttäjän tilanteeseen. Saavu-

tettavuusasiantuntijoiden tekemät arvioinnit eivät koskaan korvaa kokemusasian-

tuntijoiden arviointia. 

Täysin luotettavaksi tehtyä saavutettavuusarviointia ei voi lukea, sillä tämän kehit-

tämistyön puitteissa ei ollut aikaa saavutettavuustestauksen järjestämiseen oikeille, 

saavutettavuutta tarvitseville käyttäjille. Myös vuoden 2020 maailmanlaajuinen ko-

ronaepidemia olisi vaikeuttanut käyttäjätestauksen järjestämistä.  

Tritonian Finnalle tehty saavutettavuusarviointi on hyvin sovellettavissa myös muille 

kirjaston verkkopalveluille mutta myös aivan täysin muunlaisille verkkosivuille. Arvi-

oinnissa arvioidaan saavutettavuuden perusasioita. Luvussa 6.2 kerrotaan seikka-

peräisesti tässä kehittämistyössä toteutetun saavutettavuusarvioinnin eteneminen. 

Sitä seuraamalla kuka tahansa saavutettavuuteen perehtynyt henkilö voi tehdä saa-

vutettavuusarvioinnin.   

Kehittämistyö herätti myös jatkotutkimusideoita. Koska käyttäjien näkökulma jäi 

tästä opinnäytetyöstä kokonaan pois, olisi Tritonian Finna-hakupalvelun saavutetta-

vuuden kannalta järkevää järjestää käyttäjille suunnattu saavutettavuustestaus. Li-

säksi olisi hyödyllistä testata sivun saavutettavuutta aina tietyin väliajoin: sivulle 

saattaa tulla uutta materiaalia koko ajan, eikä se välttämättä aina ole saavutetta-

vassa muodossa. Kaikkein järkevintä olisi rakentaa sivuja saavutettavuusnäkökul-

masta alusta lähtien. 
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