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Esityksen
sisältö

• Miksi korkeakoulujen verkkosivujen
saavutettavuus on tärkeää?

• Verkkosisällön saavutettavuusohjeet

• Tutkimuksen toteutus

• Tulokset: yleisimmät virheet ja miten
ne vältetään



Saatavuus vs. saavutettavuus!

Miksi korkeakoulujen 
verkkosivujen 
saavutettavuus on tärkeää?



Saavutettavuus hyödyttää kaikkia!

Laki digitaalisten palveluiden saavutettavuudesta (digipalvelulaki)



Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 
(WCAG 2.1)

Havaittava Hallittava

Ymmärrettävä Toimintavarma

WCAG = Web Content Accessibility Guidelines



Korkeakoulujen kotisivujen testaus 2020



Mitä, miksi ja milloin?

23.9.2020

Päädata

12/2020

Verrokkidata

02/2020

n. 2,5 kk

Digipalvelulain siirtymäaika päättyi



Top 3 Siteimprove ja top 3 WAVE →

Yleisimmät virheet TOP 4



4. Käyttäjä ei näe, missä verkkosivun elementissä 
näppäimistön kohdistus kulloinkin on



3. Puuttuvat kuvien tekstivastineet

<IMG_279.jpg>



Muista lisätä tekstivastine kaikelle ei-
tekstimuotoiselle sisällölle

• Tekstivastine (vaihtoehtoinen teksti, 
alt-teksti) auttaa henkilöitä, jotka 
eivät näe kuvaa.

• Kuvaile tiiviisti olennainen 
informaatiosisältö.



2. Epäselvät linkit

Älä tee näin:
• Lue lisää täältä

• Klikkaa tästä nähdäksesi yhteystiedot

• Opettajan yhteystiedot

• OKM:n ohjeistus: https://minedu.fi/-
/perusopetuksen-ammatillisen-koulutuksen-
ja-korkeakoulutuksen-
koronavirusepidemiaan-liittyvien-
poikkeussaannosten-voimassaoloa-
jatketaan-lukuvuoden-2021-2022-ajaksi

• https://teams.microsoft.com/l/file/DF6E3F96-6158-4EEF-92C6-
0F39FDD00B89?tenantId=e9662d58-caa4-4bc1-b138-
c8b1acab5a11&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fjyu.s
harepoint.com%2Fsites%2FLarn%2FJaetut%20asiakirjat%2FGener
al%Projektin%20%20hakemukset%20ja%20kriteerit_29.1.2020.do
cx&baseUrl=https%3A%2F%2Fjyu.sharepoint.com%2Fsites%2FLa
rn&serviceName=teams&threadId=19:9de542bdf7a94371a436a8
dc3b9f1ea4@thread.skype&groupId=e8285ab2-30fd-40fd-bd05-
5037ec732790

Tee näin:
• Ohjeet kurssin suorittamiseen

• Kurssin opettajien yhteystiedot

• Saavutettava sisältö – Opas suunnitteluun 
ja sisällöntuotantoon (pdf)

https://teams.microsoft.com/l/file/DF6E3F96-6158-4EEF-92C6-0F39FDD00B89?tenantId=e9662d58-caa4-4bc1-b138-c8b1acab5a11&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fjyu.sharepoint.com%2Fsites%2FLarn%2FJaetut%20asiakirjat%2FGeneral%25Projektin%20%20hakemukset%20ja%20kriteerit_29.1.2020.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Fjyu.sharepoint.com%2Fsites%2FLarn&serviceName=teams&threadId=19:9de542bdf7a94371a436a8dc3b9f1ea4@thread.skype&groupId=e8285ab2-30fd-40fd-bd05-5037ec732790
https://teams.microsoft.com/l/file/DF6E3F96-6158-4EEF-92C6-0F39FDD00B89?tenantId=e9662d58-caa4-4bc1-b138-c8b1acab5a11&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fjyu.sharepoint.com%2Fsites%2FLarn%2FJaetut%20asiakirjat%2FGeneral%25Projektin%20%20hakemukset%20ja%20kriteerit_29.1.2020.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Fjyu.sharepoint.com%2Fsites%2FLarn&serviceName=teams&threadId=19:9de542bdf7a94371a436a8dc3b9f1ea4@thread.skype&groupId=e8285ab2-30fd-40fd-bd05-5037ec732790
https://minedu.fi/-/perusopetuksen-ammatillisen-koulutuksen-ja-korkeakoulutuksen-koronavirusepidemiaan-liittyvien-poikkeussaannosten-voimassaoloa-jatketaan-lukuvuoden-2021-2022-ajaksi
https://teams.microsoft.com/l/file/DF6E3F96-6158-4EEF-92C6-0F39FDD00B89?tenantId=e9662d58-caa4-4bc1-b138-c8b1acab5a11&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fjyu.sharepoint.com%2Fsites%2FLarn%2FJaetut%20asiakirjat%2FGeneral%25Projektin%20%20hakemukset%20ja%20kriteerit_29.1.2020.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Fjyu.sharepoint.com%2Fsites%2FLarn&serviceName=teams&threadId=19:9de542bdf7a94371a436a8dc3b9f1ea4@thread.skype&groupId=e8285ab2-30fd-40fd-bd05-5037ec732790
https://www.jyu.fi/fi
https://www.jyu.fi/fi
https://www.hel.fi/static/liitteet/kanslia/TPR/opas_saavutettavaan_sisaltoon.pdf


1. Tekstin ja taustan välinen riittämätön 
tummuusero eli kontrasti

•Kontrasti hyödyttää kaikkia, mutta erityisesti:
• Heikkonäköiset käyttäjät

• Mobiilikäyttäjät (pieni ruutu)

• Vaihtelevat olosuhteet (kirkas auringonpaiste)

•Brändivärit eivät aina ole saavutettavia!

•Maksuttomia työkaluja kontrastin testaukseen:
• Colour Contrast Analyser (CCA)

• Webaimin kontrastityökalu

https://www.paciellogroup.com/color-contrast-checker/
https://webaim.org/resources/contrastchecker/


• Sisällön merkitys ei saa perustua yksinomaan 
värien käyttöön. Pelkällä värillä ei saa antaa 
merkitystä valinnoille, kohteille tai esimerkiksi 
virheille.

• Huomioi lomakkeet ja painikkeet.

Tallenna Tallenna Tallenna TallennaTallenna

Saavutettavia

Käytä 
värejä 
harkiten



Yleisimmät virheet top 4

Ongelma WCAG-

kriteerin

nimi nro taso

1. Tekstin ja taustan välinen kontrasti on riittämätön Kontrasti 

(minimi)

1.4.3 AA

2. Linkin tarkoitus kontekstissa Linkin tarkoitus 

(kontekstissa)

2.4.4 A

3. Ei-tekstimuotoiselle sisällölle ei ole tarjottu 

tekstivastinetta

Ei-tekstuaalinen

sisältö

1.1.1 A

4. Käyttäjä ei näe, missä verkkosivun elementissä 

näppäimistön kohdistus kulloinkin on

Näkyvä kohdistus 2.4.7 AA



Automaattitestaus ei kuitenkaan kerro kaikkea

•Esim. videoiden tekstitys

• Sosiaalisen median sisällön saavutettavuusongelmat ja 
kognitiivinen kuormittavuus
• Ohjeita: saavutettavasti.fi → verkkosisältöjen 

saavutettavuus → saavutettavuus sosiaalisessa mediassa



Helsingin kaupungin Saavutettava sisältö – Opas suunnitteluun 
ja sisällöntuotantoon (pdf)

Pyri näihin: Vältä näitä:
Selkeät perusvärit Vältä liian räikeitä värejä

Värin, tekstin ja 

symbolien yhdistelmä

Väri osoittaa viestin

Riittävä kontrasti ja 

kirjasinkoko

Alhainen kontrasti ja 

pieni kirjasinkoko

Värin puute ei 

vaikuta viestiin

Pelkkä väri osoittaa 

merkityksen

https://www.hel.fi/static/liitteet/kanslia/TPR/opas_saavutettavaan_sisaltoon.pdf


Raportti 1. testauksesta (Hannu Puupponen & Merja Laamanen 02/2021):

r.jyu.fi/kksaav

https://r.jyu.fi/kksaav


DigiCampus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke


