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1. Yleistä Exoven 
saavutettavuusauditoinnista 
 
Saavutettavuusraportti pohjautuu WCAG 2.1-ohjeistuksen AA-tasoon. 
Virallinen ohjeistus löytyy kokonaisuudessaan  

englanniksi:  
https://www.w3.org/TR/WCAG21/ 

ja suomeksi: 

https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/ 

http://papunet.net/saavutettavuus/wcag-21-ohjeet 

https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/lait-ja-standardit/wcag-2-1/ 

Raportissa luetellaan Exoven havaitsemat WCAG 2.1- 
saavutettavuuskriteerejä koskevat kehityskohteet ja niiden 
ratkaisuehdotukset.  

Elementtien kehityskohteet pätevät kaikilla niillä sivuilla, joilla 
kyseinen elementti on käytössä. 

Tätä raporttia varten emme ole käyneet läpi kaikkia mahdollisia palvelun 
sivuja ja niiden alasivuja, vaan olemme keskittyneet käyttöliittymään, 
typografiaan, sivupohjiin ja muihin toistuviin elementteihin. 

Auditointi suoritettiin sekä sivuston työpöytä-, että mobiiliversioilla. 

Huomiota kiinnitettiin erityisesti siihen, oliko sivustoa mahdollista 
käyttää vain ruudunlukijaa käyttäen, ilman näyttöön katsomista. 
Läpikäynnissä varmistettiin myös, että ruudunlukija osasi kuvailla kaikki 
sivun komponentit riittävän suurella tarkkuudella. 

Osa havainnoista voidaan korjata Koordinaatin toimesta, osaan tarvitaan 
teknisen toteuttajatahon apua.  Exove voi tarvittaessa antaa 
suuntaa-antavia työmääräarvioita toteutustyölle. 
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1.1 Testauksessa käytetyt menetelmät, ohjelmistot 
ja laitteet 
 

● Google Chrome -selain ja WAVE Web Accessibility Tool -laajennos 
http://wave.webaim.org/  

● Mozilla Firefox -selain 
● Apple Safari -selain 
● SiteImprove -työkalun läpiajo sivustolla 

Sivut käytiin läpi myös edellä mainituilla selaimilla siten, että navigointiin 
käytettiin ruudunlukijaa (Apple VoiceOver) ja tietokoneen tapauksessa myös 
näppäimistöä.  

Huomiota kiinnitettiin erityisesti siihen, oliko sivustoa mahdollista käyttää vain 
ruudunlukijaa käyttäen, ilman näyttöön katsomista. Läpikäynnissä varmistettiin 
myös, että ruudunlukija osasi kuvailla kaikki sivun komponentit riittävän 
suurella tarkkuudella. 

WCAG-kriteeristön tarkistuksen tukena käytettiin selaimeen asennettavia 
apuohjelmia sekä SiteImprove-työkalua, joiden raporttien pohjalta tehtiin 
tarkemmat tekniset havainnot. 
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2. Tavoitteena WCAG 2.1:n 
AA-taso 
2.1 Mikä on WCAG 2.1?  
WCAG on lyhenne sanoista "Web Content Accessibility Guidelines" eli kyseessä 
on yleinen verkkosisällön saavutettavuusohjeisto. Luku 2.1 viittaa ohjeiston 
versioon, jota myös noudatetaan tällä hetkellä saavutettavuusdirektiivin 
ohjenuorana. Versio 2.1 on laajennus aiempaan 2.0 -versioon, joten kaikki 
aiemmat 2.0 -version ohjeistukset pätevät myös versioon 2.1. 

2.2 Mitä tarkoittaa AA-taso? 
Raportissa käydään läpi WCAG 2.1-kriteerit vaadittuun AA-tasoon asti. AA-tason 
saavuttaakseen myös kaikki A-tason kriteerit tulee olla täytettyinä. 

WCAG 2.1 AA-taso on vain saavutettavuuden määritelty minimivaatimus, ja 
sekin jättää edelleen ulkopuolelle  monenlaisia käyttäjäryhmiä. Tämän lisäksi 
aina on mahdollista, että jotain jää myös saavutettavuustutkimuksessa 
huomioimatta. Tämän vuoksi rohkaisemme mahdollistamaan käyttäjille 
palautteen antamisen. 

Lainsäädännön piirissä oleville palveluille tulee tuottaa sivuille 
saavutettavuusseloste, mahdollisuus antaa saavutettavuuspalautetta ja 
mahdollisuus tehdä saavutettavuuspyyntö (ks. 
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/saavutettavuusseloste/). 
Vähintäänkin palautemahdollisuus on saavutettavuusnäkökulmasta joka 
tapauksessa suositeltava.   
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3. Palvelun läpikäynti 
WCAG-kriteeristön perusteella 
 
Tässä raportissa käytetään selkeyden vuoksi suomenkielistä käännöstä, jota 
Papunet on käyttänyt WCAG 2.1-tiivistelmässään 
(http://papunet.net/saavutettavuus/wcag-21-ohjeet).  

Kriteeristö sisältää tässä raportissa A- ja AA-tasot, ei korkeinta AAA-tasoa. 

Ongelmakohdan yhteyteen on liitetty linkki asiaankuuluvaan WCAG-kriteeriin. 
Myös ratkaisuehdotuksemme esitetään ongelmakohdan yhteydessä. 

Osa havaituista puutteista on korjattavissa luomalla vaihtoehtoista sisältöä, eikä 
uutta kehitystyötä tarvita. Jotkut kohdat sen sijaan perustuvat 
sisällönhallintajärjestelmän tekniseen toteutukseen, ja vaativat täten 
jatkokehitystä. 

Havainnon luonne on merkitty tähän dokumenttiin seuraavasti: 

T = Tekninen havainto, vaatii kehitystyötä 

S = Sisällöllinen ongelma, voidaan mahdollisesti korjata ilman uutta 
kehitystyötä 

Jos havainnosta löytyvät molemmat merkinnät (TS), tarkoittaa tämä sitä, että 
kehitystyötä vaaditaan ensin, jonka jälkeen jatkossa mahdolliset haasteet 
voidaan korjata ilman uutta kehitystyötä. 
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4. Saavutettavuusseloste, 
-palaute ja -pyyntö 
4.1 Saavutettavuusseloste vaaditaan 
 
Saavutettavuusdirektiivi koskee Oulun kaupunkia ja koordinaatti.fi-sivustoa, 
joten saavutettavuusseloste tulee laatia. Seloste tuo myös viestinnällistä 
lisäarvoa aiheeseen sitoutumisesta. Sen voi halutessaan tehdä hyödyntämällä 
tätä raporttia. 
 
Vähintään yhtä tärkeää, kuin noudattaa WCAG-kriteerejä, on vastaanottaa ja 
huomioida palautetta oikeilta käyttäjiltä. Sivustolta löytyy jo nyt 
saavutettavuuspalautteen antamiseen saavutettavassa muodossa oleva 
lomake. Käyttäjä pystyy näin kertomaan, jos jokin osa sivusta on hänen 
ulottumattomissaan  tai hankalakäyttöinen tavalla tai toisella. 
Saavutettavuusselosteessa voi lisäksi tarjota mahdollisuuden antaa palautetta 
myös sähköpostitse. 
 

4.1.1 Saavutettavuusseloste, -palaute ja -pyyntö 
 
Saavutettavuusseloste tarkoittaa yksittäistä sivua, jolla käydään läpi sivuston 
saavutettavuuspuutteet, ja missä aikataulussa asiat on tarkoitus korjata. 
 
Saavutettavuuspalautteeseen on hyvä linkata suoraan 
saavutettavuusselosteesta. Tämä linkittyy myös saavutettavuuspyyntöön, 
joka tarkoittaa tietyn dokumentin tai tiedon toimittamista saavutettavassa 
muodossa pyytäjälle kahden viikon vastausajalla. 

4.2 Saavutettavuusselosteen muodostaminen 
Saavutettavuusseloste saadaan helposti aikaan listaamalla tämän 
saavutettavuusauditoinnin esiinnostamat kehityskohteet. Priorisoimalla 
kehityskohteet saadaan myös aikataulutettua. Sitä mukaa, kun kohteita 
saadaan korjatuksi, ne voidaan poistaa saavutettavuusselosteesta tai merkitä 
korjatuiksi. Saavutettavuusselosteen voi toki laittaa sivuille silloinkin, kun 
korjaukset tai osa niistä on jo tehty. 

Koska selosteen on löydyttävä helposti, sivuston footer on hyvä paikka pitää 
linkki saavutettavuusselosteeseen. 

 

Saavutettavuusselosteen voi luoda AVI:n työkalun avulla: 
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https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/saavutettavuusseloste 

4.3 Syventävää tietoa saavutettavuusselosteesta, 
-palautteesta ja -pyynnöstä 

"AVI (Aluehallintovirasto) suosittelee kertomaan verkkosivustolla jo ennen 
siirtymäajan loppua, koska sivusto on julkaistu ja koska lain 
saavutettavuusvaatimukset tulevat koskemaan sivustoa. Näin käyttäjille on 
selkeämpää, milloin sivustolta voi odottaa saavutettavuusvaatimusten 
toteutumista ja ylipäänsä saavutettavuusselostetta." 

Lue lisää aiheesta Aluehallintoviraston ylläpitämältä 
Saavutettavuusvaatimukset-sivulta: 

https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/saavutettavuusseloste/tietoa-saavut
ettavuusselosteesta/ 
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5. Yhteenveto tuloksista 
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Nro.  Ohjesääntö  Taso  Selitys  Lopputulos 

1. Havaittava 

1.1 Tekstivastineet 

1.1.1  Ei-tekstuaalinen sisältö  A  Tarjoa tekstivastineet kaikelle 
ei-tekstimuotoiselle sisällölle. 

Ei täyty 
 

1.2 Aikasidonnainen media 

1.2.1  Pelkkä audio ja pelkkä 
video (tallennettu) 

A  Vain video- tai äänimuotoiselle 
materiaalille tarjotaan vastineet. 

Ei esiinny 

1.2.2  Tekstitys (tallennettu)  A  Kaikelle synkronoidussa mediassa 
olevalle tallennetulle audiosisällölle 
on tarjolla tekstityksiä. 

 
Ei täyty 
 

1.2.3  Kuvailutulkkaus tai 
mediavastine 
(tallennettu) 

A  Synkronoidulle medialle on tarjolla 
aikasidonnaisen median vastine tai 
ääniselite. 

 
Ei täyty 
 

1.2.4  Tekstitys (suorissa 
lähetyksissä) 

AA  Kaikelle synkronoidussa mediassa 
olevalle audiosisällölle on tarjolla 
tekstityksiä. 

Ei esiinny 
 

1.2.5  Kuvailutulkkaus 
(tallennettu) 

AA  Kaikelle synkronoidussa mediassa 
olevalle tallennetulle videosisällölle 
on tarjolla ääniselite. 

Ei esiinny 

1.3 Mukautettava 

1.3.1  Informaatio ja suhteet  A  Esitystavassa välittyvät informaatio, 
rakenne ja suhteet voidaan 
selvittää ohjelmallisesti. 

Ei täyty 

1.3.2  Merkitykseen vaikuttava 
järjestys 

A  Sisällön oikea lukujärjestys voidaan 
selvittää ohjelmallisesti. 

Täyttyy 

1.3.3  Aistinvaraiset 
ominaispiirteet 

A  Ohjeet sisällön ymmärtämiseksi ja 
hallitsemiseksi eivät riipu 
aistinvaraisista ominaispiirteistä. 

Täyttyy 

1.3.4  Asento  AA  Sisältöä ei ole rajoitettu vain 
tiettyyn laitteen asentoon. 

Täyttyy 

1.3.5  Määrittele syötteen  AA  Jokaisen käyttäjätietoa keräävän  Ei esiinny 

https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#non-text-content
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#audio-only-and-video-only-prerecorded
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#captions-prerecorded
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#audio-description-or-media-alternative-prerecorded
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#captions-live
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#audio-description-prerecorded
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#info-and-relationships
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#meaningful-sequence
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#sensory-characteristics
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#orientation
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#identify-input-purpose
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tarkoitus  syötekentän tarkoitus voidaan 
määrittää ohjelmallisesti. 

 

1.4 Erottuva 

1.4.1  Värien käyttö  A  Väriä ei käytetä ainoana 
visuaalisena keinona välittämään 
informaatiota. 

Ei täyty 

1.4.2  Audion kontrollointi  A  Automaattisesti yli 3s soivan äänen 
hallintaan löytyy mekanismi. 

Ei esiinny 
 

1.4.3  Kontrasti (minimi)  AA  Tekstin visuaalisella esityksellä on 
vähintään 4,5:1 kontrastisuhde. 

Ei täyty 

1.4.4  Tekstin koon 
muuttaminen 

AA  Tekstin kokoa voidaan muuttaa 
200% ilman sisällön tai 
toiminnallisuuden menettämistä. 

Ei täyty 

1.4.5  Tekstiä esittävät kuvat  AA  Informaation välittämiseen 
käytetään ennemmin tekstiä, kuin 
tekstiä esittäviä kuvia. 

Täyttyy 

1.4.10  Responsiivisuus  AA  Sisältö voidaan esittää ilman 
kahdensuuntaista vierittämistä ja 
sisällön menetystä väh. 320x256 
CSS-pikselin kokoisena.  

Ei täyty 

1.4.11  Ei-tekstimuotoisen 
sisällön kontrasti 

AA  Käyttöliittymäkomponenttien ja 
graafisten objektien kontrasti 
taustaan on väh. 3:1. 

Täyttyy 
 

1.4.12  Tekstin välistys  AA  Teksti on muotoiltavissa kriteerin 
vaatimusten mukaisesti. 

Täyttyy 
 

1.4.13  Sisältö osoittaessa tai 
kohdistaessa 

AA  Kohdistamalla avautuva lisäsisältö 
toimii kriteerin vaatimusten 
mukaisesti. 

Täyttyy 

2. Hallittava 

2.1 Käytettävissä näppäimistöltä 

2.1.1  Näppäimistö  A  Kaikki sisällön toiminnallisuus on 
hallittavissa näppäimistöllä, ilman 
muita osoitinlaitteita. 
 
 

Ei täyty 

2.1.2  Ei näppäimistöä -ansa  A  Kohdistettavasta elementistä voi 
kohdistaa myös pois pelkällä 
näppäimistöllä 

Täyttyy 

https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#use-of-color
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#audio-control
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#contrast-minimum
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#resize-text
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#images-of-text
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#reflow
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#non-text-contrast
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#text-spacing
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#content-on-hover-or-focus
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#keyboard
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#no-keyboard-trap
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2.1.4  Yhden merkin 
pikanäppäimet 

A  Yhden merkin pikanäppäimet 
noudattavat kriteerin ehtoja. 

Ei esiinny 

2.2 Tarpeeksi aikaa 

2.2.1  Säädettävä ajoitus  A  Aikarajallinen sisältö on hallittavissa 
kriteerin ehtojen mukaisesti. 

Ei esiinny 

2.2.2  Tauota, pysäytä, piilota  A  Kaikki liikkuva, vilkkuva, vierivä tai 
automaattisesti päivittyvä 
informaatio voidaan keskeyttää tai 
pysäyttää. 

Ei esiinny 

2.3 Sairauskohtaukset 

2.3.1  Kolme välähdystä tai alle 
-raja-arvo 

A  Sivusto ei sisällä mitään, mikä 
välähtää useammin kuin kolme 
kertaa sekunnissa. 

Täyttyy 

2.4 Navigoitava 

2.4.1  Ohita lohkot  A  Tarjolla on mekanismi toistuvien 
lohkojen ohittamiseen. 

Täyttyy 

2.4.2  Sivuotsikot  A  Sivulla on kuvaava otsikko.  Täyttyy 

2.4.3  Kohdistusjärjestys  A  Navigoitavilla elementeillä on 
looginen kohdistusjärjestys. 

Ei täyty 
 

2.4.4  Linkin tarkoitus 
(kontekstissa) 

A  Jokaisen linkin tarkoitus voidaan 
selvittää linkkitekstistä tai 
linkkikontekstista. 

Ei täyty 
 

2.4.5  Useita tapoja  AA  Verkkosivu voidaan paikallistaa 
useammalla, kuin yhdellä tavalla. 

Täyttyy 

2.4.6  Otsikot ja nimilaput  AA  Otsikot ja nimilaput kuvailevat 
aiheen tai merkityksen. 

Ei täyty 
 

2.4.7  Näkyvä kohdistus  AA  Kaikilla navigoitavilla elementeillä 
on näkyvä fokusindikaattori. 

Ei täyty 

2.5 Syötetavat 

2.5.1  Osoitineleet  A  Kaikkia eleitä hyödyntäviä 
toimintoja voidaan käyttää myös 
ilman eleitä. 
 
 

Ei esiinny 

2.5.2  Osoitinlaitteella tehdyn 
valinnan peruuttaminen 

A  Yhden osoittimen avulla 
käytettävät toiminnot noudattavat 
kriteerin ehtoja. 

Täyttyy 

https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#character-key-shortcuts
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#timing-adjustable
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#pause-stop-hide
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#three-flashes-or-below-threshold
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#bypass-blocks
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#page-titled
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#focus-order
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#link-purpose-in-context
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#multiple-ways
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#headings-and-labels
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#focus-visible
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#pointer-gestures
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#pointer-cancellation
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2.5.3  Nimilappu nimessä  A  Komponentin saavutettava nimi 
sisältää näkyvissä olevan tekstin. 

Täyttyy 

2.5.4  Käyttö liikkeen avulla  A  Toiminnallisuus, jota voidaan 
käyttää liikuttamalla laitetta, 
voidaan käyttää myös 
käyttöliittymäkomponenttien 
avulla. 

Ei esiinny 

3. Ymmärrettävä 

3.1 Luettava 

3.1.1  Sivun kieli  A  Sivun kieli voidaan selvittää 
ohjelmallisesti. 

Täyttyy 

3.1.2  Osien kieli  A  Sivun osien kieli voidaan selvittää 
ohjelmallisesti. 

Täyttyy 

3.2 Ennakoitava 

3.2.1  Kohdistaminen  A  Elementtiin kohdistaminen ei 
aiheuta kontekstin muutosta. 

Täyttyy 

3.2.2  Syöte  A  Komponentin asetuksen 
muuttaminen ei automaattisesti 
aiheuta kontekstin muutosta. 

Täyttyy 

3.2.3  Johdonmukainen 
navigointi 

AA  Toistuvat navigointimekanismit 
esiintyvät aina samassa 
järjestyksessä. 

Täyttyy 

3.2.4  Johdonmukainen 
merkitseminen 

AA  Saman toiminnallisuuden 
sisältävät komponentit 
tunnistetaan johdonmukaisesti. 

Täyttyy 

3.3 Syötteen avustaminen 

3.3.1  Virheen tunnistaminen  A  Automaattinen syötevirhe 
tunnistetaan ja kuvataan 
tekstimuotoisena. 

Ei esiinny 

3.3.2  Nimilaput tai ohjeet  A  Käyttäjän syötettä vaativa sisältö 
sisältää nimilappuja tai ohjeita. 

Ei esiinny 

3.3.3  Virheen korjausehdotus  AA  Virheellisen syötteen 
korjausehdotukset esitetään 
käyttäjälle. 

Ei esiinny 

3.3.4  Virheiden ennaltaehkäisy 
(oikeudellinen, 
taloudellinen, data) 

AA  Oikeudellisia, taloudellisia, tai 
dataan vaikuttavat täyttö- ja 
lähetysominaisuudet vastaavat 
kriteerin ehtoja. 

Ei esiinny 

https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#label-in-name
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#motion-actuation
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#language-of-page
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#language-of-parts
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#on-focus
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#on-input
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#consistent-navigation
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#consistent-identification
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#error-identification
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#labels-or-instructions
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#error-suggestion
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#error-prevention-legal-financial-data
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4. Lujatekoinen 

4.1 Yhteensopiva 

4.1.1  Jäsentäminen  A  Merkkauskielisen sisällön rakenne 
noudattaa ohjesääntöä. 

Ei täyty 

4.1.2  Nimi, rooli, arvo  A  Kaikkien 
käyttöliittymäkomponenttien nimi, 
rooli ja arvo voidaan selvittää 
ohjelmallisesti. 

Ei täyty 

4.1.3  Tilasta kertovat viestit  AA  Merkkauskielisen sisällön tilasta 
kertovat viestit voidaan selvittää 
ohjelmallisesti. 

Ei esiinny 

https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#parsing
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#name-role-value
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#status-messages


 

6. Havainnot 
 

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö 

 

1.2.2 Tekstitys (tallennettu) 
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Kriteerit  Tyyppi  Taso 

1.1.1  Tekninen & Sisällöllinen  A 

Havainnot:  
1. Artikkelimaisen sisällön kirjoittajien kuvista puuttuu alt-attribuutti kokonaan, jolloin avustavat 

teknologiat lukevat niiden tiedostonimen ääneen. 
2. Useimpien sivujen kuvista puuttuu tekstivastine (alt-teksti), vaikka esimerkiksi etusivun 

nostoissa se on. Tällöin avustavat teknologiat lukevat niiden tiedostonimen ääneen. 
3. Ylätunnisteen Koordinaatti-logon alt-teksti ei ole nykyisellään kuvaava (“logo image”) 
4. Footerin some-linkeistä puuttuu alt-tekstit 

 

Suositellut toimenpiteet:  
1. Koska kyseessä on koristeellinen kuva, annetaan sille alt-attribuutti tyhjällä arvolla, jotta 

avustavat teknologiat ohittavat ne. 
2. Varmistetaan, että kaikille kuville on annettu tekstivastine kaikilla sivuilla, jossa se on käytössä 
3. Logon alt-tekstin muuttaminen kuvaavampaan muotoon, esimerkiksi “Koordinaatti-logo, 

siirry etusivulle” 
4. Footerin some-linkeille annetaan kuvaavat alt-tekstit, esim “Koordinaatin Facebook-sivut” 

Kriteerit  Tyyppi  Taso 

1.2.2  Sisällöllinen  A 

Havainnot:  
Koordinaatin esittelyvideossa on tekstitykset, mutta ne on poltettu kiinni itse videoraitaan. 
Tekstitykset tulisi tarjota videosoittimen tekstitystoiminnon kautta, jotta tekstiä voidaan muuttaa 
käyttäjän toimesta sopivaan muotoon ja tarvittaessa kääntää eri kielelle. 

Suositellut toimenpiteet:  
Video päivitetään sisältämään dynaaminen tekstitys. Tulevissa videoissa otetaan myös tekstityksen 
formaatti huomioon. 

https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#non-text-content
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#captions-prerecorded


 

1.2.3 Kuvailutulkkaus tai mediavastine (tallennettu) 

 

1.3.1 Informaatio ja suhteet 
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Kriteerit  Tyyppi  Taso 

1.2.3  Sisällöllinen  A 

Havainnot:  
Esittelyvideon tarjoamalle sisällölle ei ole saatavilla helposti löydettävää tekstivastinetta, kuten 
esimerkiksi translitteroitua versiota videon puhutuista sisällöistä sekä välillä näkyvästä tekstistä. 
 
 

Suositellut toimenpiteet:  
Videolle tarjotaan tekstivastine. 

Kriteerit  Tyyppi  Taso 

1.3.1  Tekninen & Sisällöllinen  A 

Havainnot:  
1. Sivustolla on muutamia sivuja, joilta puuttuu pääotsikko tai se on piilotettu, 

esimerkiksi etusivu, Ajankohtaista ja Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut. Kaikilla 
sivuilla olisi hyvä olla yksi kuvaava h1-tason otsikko, joka kuvaa myös avustavia 
teknologioita käyttävälle sivun pääaiheen/tarkoituksen.  

2. Otsikkohierarkian tulisi myös edetä semanttisesti, eikä hyppiä otsikkotasojen yli. Esim. 
“Yhteystiedot” -sivulla <h1>, <h4>, <h2>.  

Suositellut toimenpiteet:  
Kohdat 1-2: Tarkistetaan, että kaikilla sivuilla on yksi kuvaava pääotsikko (h1) ja sitä seuraavat 
otsikkotasot etenevät oikeassa järjestyksessä. 

https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#audio-description-or-media-alternative-prerecorded
https://papunet.net/saavutettavuus/wcag-ohjeet/131-informaatio-ja-suhteet


 

1.4.1 Värien käyttö 

1.4.3 Kontrasti 
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Kriteerit  Tyyppi  Taso 

1.4.1  Tekninen  A 

Havainnot:  
Sivustolla on jotain linkkejä, joissa osoittamisen tyyli (hover) vaihtaa ainoastaan väriä, eikä auta 
muulla tavoin ymmärtämään vuorovaikutusta elementin kanssa. 
 
Esiintyy::  

● Etusivulla Nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaiset periaatteet -noston hover-tyylissä, 
jossa vain väri vaihtuu 

 
 

Suositellut toimenpiteet: Käydään sivuston hover-tyylit, ja lisätään esimerkiksi alleviivaus tai muu 
visuaalinen indikaattori viestimään käyttäjälle mahdollisesta vuorovaikutustilanteesta elementin 
kanssa.  

Kriteerit  Tyyppi  Taso 

1.4.3  Tekninen & Sisällöllinen  AA 

Havainnot:  
Sivustolla on käytössä väriyhdistelmiä, jotka eivät täytä kontrastivaatimuksia. Kontrastisuhde tulee olla 
vähintään 4,5:1.  
 
Esiintyy::  

● Päävalikossa aktiivisen linkin ja hover-tyylin kohdalla 

 
● Etusivulla Nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaiset periaatteet -noston hover-tyylissä 

 
● Materiaalit-sivulla materiaalihakukentässä 

https://papunet.net/saavutettavuus/wcag-ohjeet/141-varien-kaytto
https://papunet.net/saavutettavuus/wcag-ohjeet/143-kontrasti-minimi


 

1.4.4 Tekstin koon muuttaminen 
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Suositellut toimenpiteet: Käydään sivuston väriyhdistelmät läpi niin, että riittämättömät kontrastit 
vaihdetaan riittäviin.  

Kriteerit  Tyyppi  Taso 

1.4.4  Tekninen & Sisällöllinen  AA 

Havainnot:  
Sivustolla on elementtejä, joiden sisältämä informaatio ei näy kokonaan lisättäessä tekstin kokoa. 
 
Esiintyy::  

1. Etusivun palveluhaku 

 

Suositellut toimenpiteet: 
1. Elementin rakenne muutetaan niin, että suuri määrä tekstiä skaalautuu hyvin myös 

suurennettuna. 

https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#resize-text


 

1.4.10 Responsiivisuus 
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Kriteerit  Tyyppi  Taso 

1.4.10  Tekninen  AA 

Havainnot:  
Sivustolla on elementtejä, joiden sisältämä informaatio ei näy kokonaan kriteerin määrittämässä 
resoluutiossa. 
 
Esiintyy::  

1. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelun haun placeholder-tekstit ja otsikko 

 

Suositellut toimenpiteet: 
1. Elementin rakenne muutetaan niin, että sen sisältö skaalautuu oikein vaaditussa 

minimiresoluutiossa. 

https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#reflow


 

2.1.1 Näppäimistö 

 

2.4.3 Kohdistusjärjestys 
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Kriteerit  Tyyppi  Taso 

2.1.1  Tekninen  A 

Havainnot:  
1. Mobiilivalikon pudotusvalikkoja ei voi avata näppäimistöllä. 
2. Ajankohtaista/Materiaalit -osioissa kategorian valitsimeen ei voi kohdistaa. 

 
 

3. Avainsanoja voi valita näppäimistöllä, mutta valittuja avainsanoja ei voi poistaa. 

 

Suositellut toimenpiteet:  
1 & 2: Elementit muutetaan kohdistettavaksi, ja vastaamaan näppäimistösyötteeseen. 
3: Valitun kategorian kohdalla voi kohdistaa poistoikoniin X, ja tätä kautta poistaa avainsanan. 

Kriteerit  Tyyppi  Taso 

2.4.3  Tekninen  A 

Havainnot:  
1. Mobiilivalikon pudotusvalikon sisällä piilossa olevat linkit käydään läpi, vaikka ne eivät olisi 

näkyvissä. 
2. Mobiilivalikossa näppäimistöllä selattaessa hakuun kohdistetaan vasta valikon linkkien 

jälkeen, vaikka se on visuaalisesti ensimmäisenä valikossa. 

Suositellut toimenpiteet:  
1. Näkymättömissä olevat linkit poistetaan kohdistusjärjestyksestä/html-rakenteesta, jos niiden 

pudotusvalikko ei ole auki (eivät ole näkyvissä). 
2. Haku siirretään kohdistusjärjestyksessä valikon linkkien edelle. 

https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#keyboard
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#focus-order


 

2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa) 

 

2.4.6 Otsikot & nimilaput 

 

2.4.7 Näkyvä kohdistus 
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Kriteerit  Tyyppi  Taso 

2.4.4  Tekninen & Sisällöllinen  A 

Havainnot:  
1. Materiaalit-sivuilla ostoskoripainike on nimetty vain “button”, joka ei kerro painikkeen 

tarkoituksesta ruudunlukijaa käyttävälle 
2. Nostoissa sekä kuva että otsikko toimivat linkkeinä 

Suositellut toimenpiteet:  
1. Nimetään painike sen tarkoitusta kuvaavaksi, esim “Lisää materiaali ostoskoriin” 
2. Muutetaan nostojen kohdistuslogiikka niin, että vain otsikko toimii linkkinä 

Kriteerit  Tyyppi  Taso 

2.4.6  Tekninen & Sisällöllinen  AA 

Havainnot:  
1. Kielivalitsimen label on “avaa/sulje lisätoiminnot”, joka ei kerro sen tarkoitusta. 
2. Kielivalintojen label on vain niiden näkyvä teksti, kuten FI tai EN. 
3. Hakupalkista puuttuu label, jolloin se tunnistetaan vain nimettömäksi tekstikentäksi. 
4. Hakupainikkeen label on “Käytä”, joka ei kuvaa sen toimintoa. 

Suositellut toimenpiteet:  
 

1. Kielivalitsimen label muutetaan kuvaavammaksi, kuten esimerkiksi “Avaa kielivaihtoehdot”. 
2. Valintojen label laajennetaan sanomaan kuvaavammin esimerkiksi “suomenkielinen sivusto” 

tai “suomi”. 
3. Hakupalkille annetaan kuvaava label, kuten “hakusanat”. 
4. Hakupainikkeen label muutetaan kuvaavammaksi, kuten “hae”. 

Kriteerit  Tyyppi  Taso 

2.4.7  Tekninen  AA 

Havainnot:  
Ajankohtaista ja materiaalit -näkymien kategoriavalinta ei sisällä näkyvää kohdistusta. 

 

https://papunet.net/saavutettavuus/wcag-ohjeet/244-linkin-tarkoitus-kontekstissa
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#headings-and-labels
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#focus-visible


 

 

4.1.1 Jäsentäminen 
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Suositellut toimenpiteet:  
● Elementin tyyliin lisätään näkyvä kohdistuksen ilmaisutapa. 

Kriteerit  Tyyppi  Taso 

4.1.1  Tekninen  A 

Havainnot:  
1. Palvelussa on elementtejä, joilla on sama id-attribuutti, vaikka jokaisen elementin id tulisi olla 

uniikki. 
Toistuvia elementtejä: 
 

● Päävalikon logo ja sen jälkeen tuleva näkymätön etusivulle vievä linkki 
● Lisäksi piilotettu linkki tässä tilanteessa on tarpeeton, logokuva voisi olla linkki 

itsessään 

 
 

● Hampurilaisvalikon painikkeen id on sama sekä päävalikossa että footerissa. 
● Footerissa ei pitäisi olla painiketta hampurilaisvalikkoon alun perinkään, mutta 

sellainen löytyy html-rakenteesta visuaalisesti piilotettuna. 
 

● Sekä päävalikon, että footerin id on “main-nav” 
● Likeit-sometyökalun mobiili, ja desktop -versiot ovat samaan aikaan rakenteessa, ja niiden id 

toistuu. 
 
 

Suositellut toimenpiteet:  
1. Elementeille annetaan/generoidaan yksilöidyt id-arvot. 
2. Piilottamisen sijaan tarpeettomat elementit poistetaan html-rakenteesta kokonaan. 

https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#parsing


 

4.1.2 Nimi, rooli, arvo 
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Kriteerit  Tyyppi  Taso 

4.1.2  Tekninen  A 

Havainnot:  
1. Palvelunostoja selatessa linkki kerrallaan, ilmoitetaan avustaville teknologioille vain, että 

kyseessä on artikkeli, eikä kerrota sen sisällöstä sellaisenaan mitään. 

 
2. Murupolun nimilappu näyttäytyy avustaville teknologioille virheellisenä (listana) 
3. Ruudunlukija ei osaa tulkita artikkelien tykkäysnappulaa, vaan lukee tykkäysten määrän, 

jolloin avustavia teknologioita käyttävät eivät ymmärrä napin tarkoitusta 

 

Suositellut toimenpiteet: 
1. Lisätään aria-label tai aria-labelledby, joka ottaa arvon noston otsikosta. 
2. Korjataan murupolun aria-labelledby -arvo 
3. Lisätään napille kuvaava nimilappu (label)  

https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/#name-role-value


 

7. Palvelun ymmärrettävyys ja 
helppokäyttöisyys 
 

Ymmärrettävyys on helppokäyttöisyyttä. Palvelu pitäisi olla suunniteltu 
optimaalisesti niin, ettei käyttäjän tarvitse turhaan kuormittaa muistiaan. 
Palvelun tulee toimia ennustettavasti ja sen rakenteen on oltava 
hahmotettava. Palvelun on annettava palautetta ja tarpeelliset ohjeet 
käyttäjälle.  

Ymmärrettävän ja helppokäyttöisen palvelun ydinominaisuus on tiedon 
määrä ja sen selkeys. Pyrkimys on aina siihen, ettei yhdessä näkymässä olisi 
liikaa informaatiota.  

7.1 Kognitiivinen kuorma 

7.1.1 Materiaalien suodattaminen 

Materiaalisivulla voi suodattaa materiaaleja kategorioiden mukaan. Tämä 
ominaisuus toimii teknisesti saavutettavasti, mutta kategorioiden määrä on 
todella suuri sekä visuaalisesti hahmotettavaksi että avusteisisa teknologioita 
käyttävälle. Vaihtoehtoinen tapa kategorioiden suodattamiseen voisi olla 
saavutettavasti toteutettu alasvetovalikko, jonka vierestä jo valitut kategoriat 
saisi myös poistettua. 

7.1.2 Isoilla kirjaimilla ja kursiivilla kirjoittaminen 

Pelkästään isoilla kirjaimilla tai kursiivilla kirjoittamista tulisi välttää. Esimerkiksi 
NUSUVEFO-sivulla linkin teksti on muotoa “>> TILAA NUSUVEFON UUTISKIRJE 
TÄMÄN LINKIN KAUTTA”. Artikkeleissa lainaukset ovat sekä sisennettyjä, että 
kursiivilla. Pelkkä sisennys riittäisi erottamaan tekstin muusta leipätekstistä ja 
helpottaisi hahmottamista. 

7.2 Kuvat, joissa on tekstiä 
Useassa artikkelissa pääkuvana on kuva, joka sisältää tekstiä. Yllä olevissa 
havainnoissa on todettu, että tekstivastineita puuttuu. Jos kuvan sisältämä 
teksti on merkityksellistä artikkelin kannalta, eikä sen sisältö tule tekstissä ilmi, 
tulee sillä olla tekstivastine. Tekstivastineiden lisäksi tulee kiinnittää huomiota 
myös havaittavuuteen ja kontrasteihin sekä kuvan asetteluun, että myös kuvaa 
silmäillessä teksti on havaittavaa ja ymmärrettävää.  Tekstivastine ei voi olla 
ainoa keino selvittää, mitä kuva sisältää.  
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7.3 Linkkielementtien ymmärrettävyys 
Sivustolla esiintyy etenkin materiaalien, artikkelien ja tapahtumien yhteydessä 
paljon avainsanoja, jotka toimivat linkkeinä listaussivuille. Teknisesti linkit on 
toteutettu oikein. Ruudunlukijaa käyttäessä ei kuitenkaan täysin selviä, mihin 
kyseinen linkki vie. Kategorialinkeille voisi esimerkiksi antaa nimilapun 
(aria-label), jolloin käyttäjälle selviäisi, että kyseessä on kategorialinkki. 

Nostoissa ruudunlukija lukee kategorialinkit ensimmäisenä, ennen otsikkoa, 
mikä on ymmärrettävyyden kannalta haastavaa.  

Sivuston artikkeli-, tapahtuma- ja materiaalinostoilla ei ole määritelty 
hover-tyylejä. Vaikka avustavia teknologioita käyttäville nostot näyttäytyvät 
oikein, visuaalista käyttöliittymää käyttävälle ei erotu elementtien 
vuorovaikutuksellisuus. Pelkkä linkin otsikon värin muutos ei riitä, vaan 
esimerkiksi alleviivaus tai muu visuaalinen indikaattori tarvitaan. 

 

8. Liitetiedostot 
 

Sivustolla täyttyy vaatimus siitä, että tiedoston kohdalla käyttäjälle kerrotaan 
sen olevan PDF-tiedosto. Sivustolla on kuitenkin liitetiedostoja (PDF), jotka 
eivät täysin täytä saavutettavuusvaatimuksia. WCAG-kriteeristö pätee myös 
liitetiedostoihin. 

Lain vaatimusten piirissä ovat ne tiedostot, jotka on julkaistu verkossa 23.9.2018 
tai sen jälkeen. Eli jos palvelussa on julkaistu tiedostoja esimerkiksi 1.1.2019, ne 
täytyy tehdä viimeistään siirtymäajan loputtua saavutettavuusvaatimusten 
mukaisiksi. Vanhoja, ennen 23.9.2018 verkossa julkaistuja tiedostoja ei tarvitse 
tehdä takautuvasti saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi paitsi jos niitä 
tarvitaan keskeneräisen asian hoitamiseen tai jos ne ovat asioinnin 
hoitamiseksi oleellisia. 

Yleisesti ottaen liitetiedostoja tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää, sillä niitä 
on huomattavasti vaikeampi tehdä saavutettaviksi kuin verkkosisältöä. 
Nyrkkisääntönä on, että aina on helpompi tehdä uusi saavutettava PDF, kuin 
korjata vanhaa (varsinkin, jos alkuperäistiedostoa ei ole saatavilla).   

Nykytilanne sivustolla ei ole aivan huono. Lähes kaikki sivuston liitetiedostot 
ovat koneellisesti luettavia. Kuitenkin useista liitetiedostoista puuttuu 
rakenteelliset tägit, esimerkiksi otsikoista ja väliotsikoista, sekä tiedoston kieli, 
mikä tekee avustavilla teknologioilla liitetiedostojen lukemisesta ja 
selaamisesta erittäin hankalaa. Nämä korjaamalla tiedostojen saavutettavuus 
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paranee huomattavasti. 

8.1 Liitetiedostot saavutettaviksi 

Olemassaolevat asiakirjapohjat kannattaa käydä läpi ja päivittää 
saavutettavuuden kannalta, jotta ainakaan turhat virheet eivät niissä toistuisi. 
Jos sisältö on kohtuullisen yksinkertaista tekstisisältöä, saavutettava PDF on 
helppo tehdä. Tapa tehdä se riippuu täysin käytettävästä julkaisuohjelmasta. 
Esimerkiksi kuvien alt-tekstien lisääminen tiedostoihin on lähinnä 
muistamiskysymys. Taulukoiden kanssa on usein enemmän todellisia 
haasteita. 

Yksi vaihtoehto on tuottaa sisältö molempiin muotoihin. Hakukonenäkyvyys 
paranee, kun sisältö on myös verkko- eikä ainoastaan liitetiedostosisältöä. 
Toisaalta pitkien julkaisujen etuna on olla ladattavissa, jolloin ne on luettavissa 
myös offline-tilassa. Monet Koordinaatin tiedostot ovat luonteeltaan sellaisia 
julkaisuja, että niitä  

Suosittelemme, että ainakin suosituimmat tai tärkeimmät tiedostot 
muokattaisiin mahdollisuuksien mukaan saavutettaviksi, ja tästä lähtien uudet 
liitetiedostot luodaan oletuksena saavutettaviksi niin, että niitä on sekä 
mahdollista, että mielekästä selata avustavilla teknologioilla. 
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9. Auditoinnin laajuus 
 

Auditointiprosessissa käytetyt sivut: 
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Etusivu  https://koordinaatti.fi/fi 

Ajankohtaista listaussivu  https://koordinaatti.fi/fi/ajankohtaista 

Ajankohtaista / uutiset  https://koordinaatti.fi/fi/ajankohtaista?field_article_category_valu
e=news_article&year=2021&field_tags_target_id=All 
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