
Datero ry 

Ohjeita informaation saavutettavuuteen 
 

 
 
Tarkoitus 
 

• Kasvattaa tietoisuutta ja lisätä esteettömän informaation aiheen 
näkyvyyttä ja sen merkitystä elinikäisen tasapuolisen oppimisen 
mahdollisuuksista 

• Tukea organisaatioita ja opettajia esteettömän informaation 
tuottamisessa kehittämisessä, testaamisessa, arvioinnissa sekä nykyisen 
käytössä olevan materiaalin esteettömyyden arvioinnissa  

 
Kenelle 
 

• Kaikille 
• Maailmassa n. 1 miljardia ihmistä, joilla on erityistarpeita 
• Euroopassa 14.5% joilla on eritystarpeita (16-64 vuotiaat) 
• 35% väestöstä on yli 65-vuotiaita. Arvio on, että vuonna 2050 yli 55% 

väestöstä on yli 65-vuotiaita 
 
Aiheet 
 

• Saavutettava informaatio eri muodoissa 
– Tekstit 
– Tulosteet 
– Kuvat 
– Äänet 
– Videot 
– Internet sivut 
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Saavutettavat tekstitiedostot (esim. Word, PDF) 

 
 
Vinkkejä: 
 
1. Käytä mahdollisimman yksinkertaista kieltä 

 
2. Käytä vähintään kirjasinkokoa 12 
 
3. Käytä sans-serif fontteja, kuten Arial, Helvetica tai Verdana 
 
4. Käytä pääasiassa näytöltä luettavissa dokumenteissa tähän 

tarkoitukseen suunniteltuja fontteja; Verdana, Tahoma tai Trebuchet MS 
 
5. Anna käyttäjälle mahdollisuus vaihtaa e-dokumenttien teksti fonttia ja 

kokoa 
 
6. Tasaa teksti mieluummin vasemmalle 
 
7. Käytä lyhenteistä koko sanaa ensimmäistä kertaa mainitessa 
 
8. Käytä tekstissä ”tyylejä”. Otsikot, johdanto ja leipäteksti erikseen sekä 

laita otsikot loogiseen numero järjestykseen 
 
9. Käytä luettelomerkkejä tai numeroita luetteloissa 
 
10. Määritä dokumentin kieli 
 
11. Vältä kuvia, jotka eivät esitä aiheen mukaista informaatiota 

• esim. värikkäät tai turhaan huomiota herättävät taustakuvat 
• tarpeettomat taustakuvat, joissa on monia kuvia, muotoja tai 

värejä 
 

12. Vältä käyttämästä kuvia korvaamaan tekstiä  
• esim. nuolet tai muut symbolit, joita lukulaitteet eivät voi lukea 

 
13. Määritä kuvillesi alt-teksti, jolla voit kuvailla tekstillä mitä kuva esittää – 

vältä kuitenkin kuvauksia kuten ”image of…” tai kuva jstk. 
• alt-tekstin ansiosta myös lukulaitteita käyttävät saavat tiedot 

kuvasta 
 

14. Määritä alt-teksti myös kaikille muille elementeille jotka eivät ole tekstiä 
 

15. Täytä dokumentin meta-tiedosto, jotta käyttäjät voivat löytää sen 
paremmin Internetistä. Anna kuitenkin vähintään dokumentille nimi ja 
otsikko 
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16. Vältä käyttämästä punaista, vihreää, keltaista ja vaalean sävyistä 

harmaata 
 
17. Huolehdi riittävästä kontrastista tekstin ja taustakuvan suhteessa.  

• Tarkista että kontrasti riittää myös älytaululle, videotykille ym. 
heittimille 

 
18. Vältä hyperlinkkejä tai tekstejä, jotka on piilotettu kuvien taakse 

 
19. Salli kuvien koon muuttaminen tai skaalaaminen 
 
20. Tunnista ja listaa tekstisi avainsanat. Jos mahdollista lisää lyhyet 

kuvaukset tai yhteenvedot sisällöstä tai kappaleista 
• Helpottaa hahmottamaan asiakokonaisuutta, mistä on kyse 

 
21. E-dokumenteissa mahdollista navigoinnin ja linkkien käyttö myös 

pelkästään näppäimistön avulla 
• joillekin hiiren käyttö ei ole mahdollista 

 
22. Vältä horisontaalista rullausta  

• mieluummin pystysuunnassa 
 
23. Varmista, että värien käyttö tai vahvennetut tekstit eivät ole ainoa keino 

korostaa asioita 
 

24. Varmista, että tekstisi ja kaaviokuvat ovat ymmärrettäviä myös ilman 
värejä.  

• varmista myös, että kaikki muukin informaatio on saatavilla myös 
ilman värejä 

 
25. Tarjoa myös esim. kuvia, videoita tai ääntä tekstin sisällöstä.  

• tämä on hyödyllinen niille joilla on vaikeuksia lukemisen kanssa. 
 

26. Merkitse alaviitteet ja linkit selvästi, sekä numeroi ne 
• Jos käytät tekstissäsi hyperlinkkejä niin listaa niiden osoitteet 

vaikka viimeiselle sivulle, jotta ne on saatavilla myös dokumentin 
tulostuksen jälkeen. 

 
27. Käytä saavutettavuus tarkistusta, joka löytyy käytettävästä ohjelmasta 

(Word, Adobe…) 
 

28. Käytä ohjelman uusinta versiota luodessasi PDF-tiedostoa. Uusimmat 
ohjelmat sisältävät päivitetymmät saavutettavuus toiminnot. Varmista 
kuitenkin, että dokumenttia voi lukea myös vanhemmilla versioilla 
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Tulostettavat dokumentit 
 

• Käytä fonttia 12 tai 14 tai suurempaa 
• Käytä sans-serif fontteja kuten Arial, Helvetica tai Verdana 
• Tarjoa tulostetta vaihto-ehtoisesti myös e-dokumenttina 
• Anna käyttäjälle mahdollisuus suurentaa dokumentin fonttia ennen 

tulostusta 
• Lisää kuvaukset kaikista alt-tiedostoista myös tulosteeseen.  
• Kirjoita myös tekstissä olevat hyperlinkkien osoitteet kokonaisuudessaan 

esim. Listauksena tiedoston loppuun (muista tällöin viittaus) 
 
 
 
 

Saavutettavat kuvat 
 
 
Vinkkejä: 
 

1. Vältä kuvia, jotka eivät esitä tarkoituksen mukaista informaatiota 
 

2. Vältä käyttämästä kuvia korvaamaan tekstiä (esim. nuolet ym. symbolit) 
 

3. Määritä kuvillesi alt-teksti, jolla voit kuvailla tekstillä mitä kuva esittää – 
vältä kuitenkin kuvauksia kuten ”image of…” tai kuva jstk. 

 
4. Määritä alt-teksti kaikille elementeille jotka eivät ole tekstiä 

 
5. Vältä käyttämästä punaista, vihreää, keltaista ja vaalean sävyistä 

harmaata 
 

6. Huolehdi riittävästä kontrastista tekstin ja taustakuvan suhteessa. 
Tarkista että kontrasti riittää myös videotykille. 
 

7. Vältä tarpeettomia taustakuvia, joissa on monia kuvia, muotoja tai 
värejä 
 

8. Vältä hyperlinkkejä tai tekstejä, jotka on piilotettu kuvien taakse 
 

9. Salli kuvien koon muuttaminen tai skaalaaminen 
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Saavutettavat ääni-tiedostot 
 
 
Vinkkejä: 
 

1. Anna mahdollisuus kuunnella sama informaatio kuin mitä tekstissä on 
 

2. Tarkista, että äänentoisto-ohjelmalla voit: 
a. säätää äänen voimakkuutta 
b. pysäyttää ja jatkaa toistamista 
c. liikkua ääniraidalla vapaasti edestakas 
d. lisätä kirjainmerkkejä/muistiinpanoja (jos mahdollista) 

 
3. Tarjoa mahdollisuus kontrolloida toistoja myös näppäimistöllä (play, 

kelaus, pause, stop) 
 

4. Vältä video/audio-tiedostojen automaattitoistoja 
 

 
 

 
 

Saavutettavat videot 
 
 
Vinkkejä: 
 

1. Anna videoillesi tekstitys.  
 

2. Mikäli mahdollista voit lisätä myös puhekuvauksen mitä videolla 
tapahtuu.  

 
3. Varmista, että tekstitys ja kuvaus on synkronoitu videon kanssa.  

• Huolehdi myös, että tekstitys ja kuvaukset sisältävät täsmälleen 
saman informaation kuin mitä videolla puhutaan 
 

4. Varmista, että käyttäjä voi kontrolloida videota 
• säätää äänen voimakkuutta, play, pause, stop, kelaustoiminnot 
• jos mahdollista niin voi lisätä kirjainmerkkejä ja muistiinpanoja 

 
5. Varmista, että videon voi toistaa useilla eri ohjelmilla 

• Tarkista myös että videonäytön voi suurentaa haluamaan kokoon 
 

6. Varmista, että videon voi myös ladata koneelle 
 

7. Varmista että videon koko (laatu) riittää myös isommalle näytölle 
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Saavutettavat internetsivut 

 
Millainen on saavutettava internetsivu? Saavutettava internetsivu toimii 
kaikilla: 

a) Laitteilla 
b) Käyttöjärjestelmillä 
c) Selaimilla 
d) Resoluutioilla 
e) Käyttäjillä 

 
 
Vinkkejä: 
 

1. Käytä meta-tiedostoja hyväksi 
• Täytä meta-tietoihin kuvaukset. Näin saavutat parempaa 

näkyvyyttä hakukoneissa. 
 

2. Käytä laiteriippumatonta web-designia  
• Varmista että samat sivut skaalautuvat eri laitteille (eri kokoisille 

näytöille) 
• Varmista myös että sivut toimivat kaikilla yleisimmillä selaimilla 
• Noudata yleisiä W3C-standardeja (WCAG 2.0 – Web Content 

Accessibility Guidelines) 
 

3. Käytä suunnitellessasi web-sivuja käyttäjälähtöistä kehitysmallia 
• Testaa suunnitelmia kohderyhmälläsi 

 
4. Tee sivukartta. Anna käyttäjälle mahdollisuus seurata missä on kohtaa 

sivustoa hän liikkuu 
• Lähetä sivukartta tiedosto (XML) myös hakukoneelle niin edistät 

sivujen näkyvyyttä 
 

5. Käytä navigointia sivulla, anna useampi mahdollisuus navigoida 
• Muista kuitenkin yksinkertaisuus ja selkeys 

 
6. Varmista, että sivustoa voi selata myös pelkästään näppäimistöllä 

(sarkain-näppäimellä, kirjainkoodeilla, nuolinäppäimillä ja myös 
ääniohjauksella) 

• Varmista tällöin myös että ei synny ns. loukkuja, joista ei pääse 
palaamaan 

 
7. Helpota käyttäjää löytämään tieto sivulta. (hakutoiminto joka sivulla) 

 
8. Käytä linkeissä ja painikkeissa loogista järjestystä 

 
9. Jaa sivujen informaatio hallittaviin osiin 
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• Älä tarjoa liikaa informaatiota kerralla 
 

10. Lisää alt-tekstit kaikille kuvillesi 
• Näin kuvat näkyvät hakukoneissa ja kuvien informaation voi saada 

myös näytönlukijaa käyttävät 
 

11. Tarkista värikontrasti ilmaisilla saavutettavuus-työkaluilla 
• Näin voit tarkistaa, että sivut ja siellä olevat kuvat näkyvät 

moitteettomasti myös esim. videotykillä 
 

12. Varmista että kaikki liikkuvat kuvat, videot, musiikit ovat myös 
pysäytettävissä 

 
13. Testaa sivut saavutettavuus työkaluilla 

• Internetissä on tarjolla useita ilmaisia saavutettavuus työkaluja: 
• TAW: http://www.tawdis.net/  
• WAVE: http://wave.webaim.org/ 
• Examinator: http://examinator.ws/  
• Achecker: http://achecker.ca  

 
14. Varmista että sivuston tekstit voidaan suurentaa ilman, että tekstit  

suurentuvat päällekkäin 
• Paras olisi jos tekstin voi suurentaa 500% asti  

 
15. Hyvä hakukoneoptimointi (SEO) = hyvä saavutettavuus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lähde mukaelma: ICT for Information Accessibility in Learning – projekti 

 


