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Mistä tulen? Kulttuuria kaikille -palvelu

• Organisaation koko
• Tällä hetkellä yhteensä 10 

henkilöä.

• Vakinaisesti noin 5 
henkilötyövuotta.

• Yleisavustus OKM:ltä

• Tehtävä: edistää taide- ja 
kulttuurialan 
yhdenvertaisuutta, 
saavutettavuutta ja 
moninaisuutta.





Sivuston uudistus 2011

• Uudistuksen aikana palvelussa oli 3-4 henkilöä töissä.

• Ennen uudistusta tehtiin käyttäjäkysely, jossa pyydettiin 
palautetta vanhoista sivuista.

• Suunnitteluvaiheessa pidettiin fasilitoituja aivoriihiä 
sidosryhmien kanssa, mukana
• Kulttuurialan ammattilaisia

• Vammaisjärjestöjen edustajia



Sivuston uudistus

• Tarjouspyynnöissä oli mukana seikkaperäisesti 
saavutettavuus- ja käytettävyysvaatimuksia.

• Sivuston tekijän ja graafikon saavutettavuusosaaminen 
vaikuttivat palveluntarjoajan valinnassa.

• Kielet: suomi, ruotsi, englanti, lisäksi tiiviimmät osiot 
selkokielellä ja suomalaisella viittomakielellä.

• Saavutettavuustestauksen teki Kokko-Kokki Oy.

• Arvion sivuston helppokäyttöisyydestä selkokielen käyttäjälle 
teki Papunet / Kehitysvammaliitto.



Sivuston uudistus

• Sivustolle haluttiin esimerkiksi
• Hakutoiminto
• Tekstin koon suurennusmahdollisuus
• Sivukartta



Mitä on tehty sivustolle myöhemmin?

•Kokonaan uusia osioita, esimerkiksi blogi (nyk. 
”puheenvuoro”).

•Responsiivisuus

•Kuuntelutoiminto
• Kuuntelutoiminto palvelee esimerkiksi henkilöitä, joiden 

on vaikea ymmärtää kirjoitettua tekstiä.
• Huom. Kuuntelutoiminto ei ole näkövammaisen käyttäjän 

apuväline.



Mitä on tehty sivustolle myöhemmin?

• Sisältöä eri kielillä on lisätty budjetin 
sallimissa rajoissa vähä vähältä:
• International Sign
• Suomenruotsalainen viittomakieli
• Pohjoissaame
• Sisältöä selkokielellä ja suomalaisella 

viittomakielellä lisätty.

• Monissa kielivaihtoehdoissa on 
melko pysyväisluontoista tietoa.



Ylläpito: mitä tehdään jatkuvasti
• Ei tekstiä kuvan päälle missään viestinnässä.

• Alt-tekstit kuviin.

• Otsikkomääritykset ja niiden hierarkia oikein.

• Linkitys selkeästi: linkkiteksti kertoo mihin linkki vie.

• Jos on tarve julkaista PDF, sille tarjotaan aina saavutettava 
vaihtoehto (yleensä saavutettavasti muotoiltu DOCX).

• Kun saadaan palautetta, että jokin ei toimi, korjataan.

• Uusien työntekijöiden perehdytys, mm.
• Miten sivustoa ylläpidetään saavutettavalla tavalla
• Kuinka saavutettavia tiedostoja luodaan



Tilaajan vastuu

• Tilasimme mitä tahansa, ”paimennamme” aina 
palveluntarjoajaa saavutettavuusasioissa.
• Esim. väännetään kontrasteja ja tekstin kokoja.
• Olemme tekemässä graafikoille saavutettavuusohjeistuksia.
• Verkkosivuissa ja vastaavissa aina testaus!

• Saavutettavuus mukana kaikissa vaiheissa.

• Esimerkki: Kaikukortin tietokanta
• On vaadittu jo tarjouspyynnössä, että tietokannassa toteutuu 

WCAG 2.1-taso AA - myös henkilökunnan käyttöliittymässä.



Puutteita ja ongelmia

• Sivuston sisältö on ”kasvanut ulos” rakenteesta
• Kaikelle ole enää loogista paikkaa, ja sivustosta on tullut 

sekava.

• Kaikki vanhat Word- ja PDF-dokumentit eivät ole ehkä 
saavutettavia. 
• Sivustolla olevien tiedostojen suuri määrä

• Materiaaleja kannattaisi mieluummin HTML-muodossa kuin 
tiedostoina, mutta tietopankkimme on niin suuri, että sivuston 
nykyiseen rakenteeseen tulisi liikaa tasoja? 

•Kaikissa verkkosivuillamme julkaistuissa videoissa ei 
ole tekstitystä, kirjoitustulkkausta tai viittomakielen 
tulkkausta.



Puutteita ja ongelmia

• Sivuston ylläpito on vaikeaa ruudunlukuohjelman 
käyttäjälle.
•Onko visuaalinen ilme vanhentunut?

• Ehkä, mutta se on ainakin selkeä -> ei 
saavutettavuusongelma.

• Sivusto on jo vanha, ja se pitäisi uudistaa.
• Mutta milloin ehtii ja on siihen budjettia?
• Onneksi: olemme tehneet sivut huolellisesti 2011. Monet 

ratkaisut ovat kestäneet aikaa.
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