
@saavutettava

Mitä ovat digipalvelujen saavutettavuusvaatimukset?

Koulutustilaisuus opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustusta 
saaville organisaatioille

Viena Rainio, ylitarkastaja, saavutettavuuden valvonnan yksikkö, 
Aluehallintovirasto
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@saavutettava

Esityksen sisältö
Mitä saavutettavuus on? 
Laki digitaalisten palvelujen 
tarjoamisesta
Saavutettavuuden valvonnan 
yksikkö 
Saavutettavuusvaatimukset
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Mitä saavutettavuus on?
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Saavutettavuus – yhdenvertaisuutta 
digitaalisessa yhteiskunnassa
Video, joka kertoo lyhyesti, mitä saavutettavuus on
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Mitä saavutettavuus on?
Verkkomaailman esteettömyyttä
Tavoite: mahdollisimman moni ihminen voi käyttää 

verkkopalveluja mahdollisimman helposti
– Erilaisista kyvyistä, taidoista ja tilanteista riippumatta
Yhdenvertaisuutta digitalisoituvassa yhteiskunnassa
– Parantaa osallisuutta ja mahdollisuuksia itsenäiseen asiointiin
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Miksi saavutettavuus pitää huomioida?
 Kaikilla ei ole samanlaisia kykyjä tai mahdollisuuksia käyttää 

verkkopalveluja
 Jopa yli miljoonalla suomalaisella on haasteita verkon käytössä
 Eri tavoin vammaiset tai toimintarajoitteiset ihmiset
 Ikääntyvät ihmiset
 Ihmiset, joilla on luki- ja oppimisvaikeuksia, 

keskittymisvaikeuksia
 Maahanmuuttajataustaiset ihmiset 
 Myös nuoret diginatiivit
– Tottumattomia perinteisiin viranomaisten palveluihin
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Laki digitaalisten 
palvelujen tarjoamisesta
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Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta = 
digipalvelulaki
 Digipalvelulaki toteuttaa EU:n saavutettavuusdirektiivin
 Laki tuli voimaan 1.4.2019 ja ensimmäinen siirtymäaika umpeutui 

23.9.2019
 Laissa säädetään saavutettavuusvaatimuksista ja siitä, keitä 

vaatimukset velvoittavat Suomessa
 Edistää YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan 

yleissopimuksen toimeenpanoa Suomessa
– Saavutettavuus on yleissopimuksen keskeinen periaate
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Keitä saavutettavuusvaatimukset koskevat? 1/2
 Viranomaiset
– Ministeriöt, valtion virastot, kunnat, julkista hallintotehtävää hoitavat toimijat 
– Yliopistot ja ammattikorkeakoulut jne…

 Julkisoikeudelliset laitokset
– Jos organisaatio ei ole viranomainen, selvitetään, onko se julkisoikeudellinen laitos. 
– Julkisoikeudellisen laitoksen käsite 

vastaa hankintadirektiivin ja hankintalain määritelmää julkisoikeudellista laitoksesta
– Osa järjestöistä kuuluu saavutettavuusvaatimusten piiriin. Jos järjestö saa 

viranomaiselta, kuten ministeriöltä, yleisavustusta toimintansa rahoittamiseksi 
vähintään puolet koko rahoituksesta, se katsotaan julkisoikeudelliseksi laitokseksi.
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Keitä saavutettavuusvaatimukset koskevat? 2/2

 Yritysten, säätiöiden ja yhdistysten verkkopalvelut, joiden toteutukseen saadaan 
kohdennettua avustusta
– Jos julkista rahoitusta on vähintään puolet

 Osa yksityistä sektoria: Pankit, vakuutusyhtiöt sekä vesi- ja energiahuolto, posti-
ja liikennealan palvelut silloin, kun taustalla vaikuttaa merkittävästi viranomainen
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Mitä palveluja laki koskee? 1/2
 Lain saavutettavuusvaatimukset koskevat 

periaatteessa kaikkia niitä lain piiriin kuuluvien 
toimijoiden verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia, jotka 
ovat tarjolla verkossa.

 Sivusto tai sovellus voi olla kaikille avoin tai vaatia 
kirjautumista.
– Esimerkiksi asiantuntijoiden käyttöön tarkoitettu verkkosivusto kuuluu 

usein lain soveltamisen piiriin 
– Oppiympäristöt, esim. Moodle, Wilma 
– Verkkopankki  
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Mitä palveluja laki koskee? 2/2
 Myös verkkosivustoja ja sovelluksia, joita organisaatio käyttää 

palvelujen tarjoamiseen tai viestintään
– Esim. videot organisaation YouTube-kanavassa

 Poikkeukset: näiden sisältöjen ja palvelujen ei tarvitse noudattaa 
vaatimuksia
– Suorat video- ja äänilähetykset
– Varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa tilapäisesti rajatun ryhmän käytössä 

olevat sisällöt. Jos opetuksen perussisältö pysyy samana vuodesta toiseen ei 
sen katsota olevan rajattua käyttöä. 

– Kartta ja karttapalvelut. Navigointikäyttöön tarkoitetut kartat kuuluvat lain piiriin.
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Saavutettavuusvaatimusten siirtymäajat
Siirtymäaikoja koskeviin säännöksiin liittyy yksityiskohtia, joita kaikkia ei ole huomioitu tässä kaaviossa.

23.9.2019

23.9.2018 jälkeen 
julkaistut julkisen 
sektorin verkkosivustot

23.9.2020

• Ennen 23.9.2018 julkaistut julkisen 
sektorin verkkosivustot

• Uudet video- ja äänitaltioinnit, jos 
ne ovat sivuilla yli 2 viikon ajan

1.1.2021

Vesi- ja energiahuollon, 
liikenne-, posti-, vakuutus- ja 
pankkialan verkkosivustot

23.6.2021

Mobiilisovellukset

23.9.2019 jälkeen: julkisen sektorin 
intranetit silloin, kun ne uudistetaan 
täysin tai kun hankitaan tai julkaistaan 
kokonaan uusi intranet

• Tiedostot (esim. Word- ja pdf-tiedostot) noudattavat kaavion siirtymäaikoja, jos ne on julkaistu 23.9.2018 jälkeen.
• Ennen 23.9.2018 julkaistuja tiedostoja (esim. Word ja pdf) ei tarvitse tehdä saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi, paitsi 

jos niitä tarvitaan asiointiin.
• Ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita ja äänitiedostoja ei tarvitse tehdä saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi eikä niitä 

tarvitse poistaa sivuilta siirtymäajan jälkeen. 13
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Saavutettavuusvaatimusten siirtymäajat luettelona
 23.9.2019: 

– Viranomaisten ja julkisoikeudellisten laitosten uudet verkkosivustot eli sivustot, jotka on julkaistu 23.9.2018 tai sen 
jälkeen

 23.9.2020:
– Viranomaisten ja julkisoikeudellisten laitosten vanhat verkkosivustot eli sivustot, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020

– Videot ja äänilähetykset, jotka julkaistaan tallenteina tästä päivästä alkaen, jos tallenteet ovat sivustolla yli kahden viikon 
ajan. Ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita ei tarvitse poistaa eikä tehdä saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi.

 1.1.2021:
– Yksityisen sektorin verkkosivustot, siltä osin kuin yksityinen sektori kuuluu lain piiriin

 23.6.2021:
– Kaikkien lain piiriin kuuluvien organisaatioiden mobiilisovellukset

 Tiedostot, esim. Word-, PowerPoint- ja pdf-tiedostot: em. siirtymäaikojen mukaan
– Vanhoja, ennen 23.9.2018 julkaistuja tiedostoja ei pääsääntöisesti tarvitse tehdä vaatimusten mukaisiksi

 Työpaikkojen intranetit ja extranetit alkaen 23.9.2019: kun hankitaan uusi tai uudistetaan vanha täysin
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Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
 Etelä-Suomen aluehallintovirastossa eli AVIssa on 

kolmehenkinen saavutettavuuden valvonnan yksikkö
– Tehtävä on valtakunnallinen

 Saavutettavuusvaatimusten yleinen neuvonta ja ohjaus
 Verkostomainen yhteistyö eri sektorien ja toimijoiden 

kanssa
 Saavutettavuusvaatimusten toteutumisen valvonta
 Saavutettavuuskantelujen ja selvityspyyntöjen käsittely
 Kansainvälinen yhteistyö
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Mitä toimijoiden tulee tehdä?
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Mitä toimijoiden tulee tehdä täyttääkseen lain 
vaatimukset?
Digitaalisten palvelujen tulee täyttää saavutettavuuskriteerit 

– 49 kriteeriä, kansainvälisen saavutettavuusohjeistuksen eli WCAG 2.1-ohjeistuksen A- ja AA-
taso

Digipalvelussa tulee olla saavutettavuusseloste
– Työkalu selosteen tekemistä varten jokaisen saatavilla verkkosivustollaan osoitteessa 

saavutettavuusvaatimukset.fi 
– Jotta voi täyttää, tulee tietää sivuston saavutettavuuden tila
– Muista selosteen päivitys

Toimijalla tulee olla valmius ottaa vastaan 
saavutettavuuspalautetta, verkkolomake
– Tulee vastata 14 päivän kuluessa

17



@saavutettava

Saavutettavuusvaatimukset
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Mitkä ovat lain saavutettavuusvaatimukset?
 Saavutettavuusvaatimusten perustana on WCAG 2.1 

kriteeristö eli Web Content Accessibility Guidelines, 
suomeksi Verkkosisällön saavutettavuusohjeet
World Wide Web -yhteisön (W3C) kansainvälisenä 

yhteistyönä kehittämä ja ylläpitämä ohjeistus
 Usean maan lainsäädännön 

saavutettavuusvaatimusten pohjana
WCAG:n tarkoitus: Varmistetaan, että sisältöön 

pääsee käsiksi erilaisilla avustavilla teknologioilla ja/tai 
toimintarajoitteista huolimatta
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WCAG 2.1 rakenne
Koostuu kaiken kaikkiaan 78 onnistumiskriteeristä

– Kriteerit kolmella vaatimustasolla
 A on ”helpoin taso”, jättää vielä parantamisen varaa saavutettavuudessa
 AA parantaa saavutettavuutta isommalle joukolle käyttäjiä
 AAA on ”tiukin taso”, joka parantaa saavutettavuutta entistä useammalle käyttäjälle

Laki velvoittaa A- ja AA-tason onnistumiskriteerien 
noudattamista (49)
WCAG 2.1 suomenkielinen käännös on tulossa pian 
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Muutamia esimerkkejä WCAG kriteereistä 
 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö: kuvien sisältämä tieto on sisällytettävä 

tekstivastineena (A)
 1.2.2 Tekstitys (Tallennettu): tallennetussa multimediassa on oltava ohjelmatekstitys 

(A)
 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys: verkkopalvelun lukemisella ja navigoimisella 

on oltava looginen järjestys (A)
 1.4.1 Värien käyttö: palvelun ymmärtäminen ei perustu vain yksin väreihin (A)
 2.1.1 Näppäimistö: verkkopalvelu on saavutettavissa näppäimistöllä (A)
 2.2.2 Tauota, pysäytä, piilota: kaiken verkkopalvelun sisällön ja multimedian on 

oltava käyttäjän keskeytettävissä, pysäytettävissä ja piilotettavissa (A)
 2.4.7 Näkyvä kohdistus: näppäimistön fokuksen on erottuva visuaalisesti (AA)
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WCAG ei takaa täydellistä saavutettavuutta

Kriteerien noudattaminen parantaa etenkin 
sivuston teknistä saavutettavuutta
Kriteerit eivät vastaa kaikkiin 

saavutettavuushaasteisiin
– Esim. kielen selkeyteen ja ymmärrettävyyteen

Puutteistaan huolimatta WCAG on hyvä 
ohjenuora
– Mutta kokonaisuudessa onnistuminen vaatii syvällisempää ymmärrystä 

saavutettavuudesta
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Saavutettavuusseloste ja 
saavutettavuuspalaute
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Saavutettavuusseloste
 Lain mukaan oltava jokaisesta sivustosta tai sovelluksesta, jota 

saavutettavuusvaatimukset koskevat
 Laitettava sivustolle, kun siirtymäaika on ohi
 Selosteessa kuvataan verkkosivuston tai mobiilisovelluksen 

saavutettavuuden tila 
– Kohtuuton rasite antaa poikkeustilanteissa mahdollisuuden poiketa 

saavutettavuusvaatimuksista perustellusti ja etukäteen suunniteltuna
– Saavutettavuuspuutteet pitää korjata arvioidun ajan kuluessa
 Periaate: yksi seloste yhdestä palvelusta
 Pidettävä ajan tasalla
 Saavutettavuusselostetyökalu
 Selosteen sisältö on määritelty EU-tasolla
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Saavutettavuuspalaute palveluntarjoajalle
 Saavutettavuusselosteessa tulee olla yhteystiedot palautteen antamista 

varten
 Jokaisella on oikeus antaa palveluntarjoajalle verkkopalvelusta 

saavutettavuuspalautetta sähköisesti ja siihen on vastattava 2 viikon 
kuluessa
 Käyttäjä voi

– antaa palautetta saavutettavuusvaatimusten poikkeamista
– pyytää tarkennuksia kohtuuttoman rasitteen perusteluihin
– pyytää ei-saavutettavaa sisältöä tai palvelua saavutettavuusvaatimukset täyttävässä 

muodossa tai muuten hänelle sopivalla (saavutettavalla) tavalla
 Jos palveluntarjoaja ei anna tietoja saavutettavassa muodossa pyynnöstä 

huolimatta, sen on laadittava palvelun käyttäjälle kirjallinen ja perusteltu 
todistus
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Ilmoitus ja valvonta
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Ilmoituksen tekeminen AVIin ja AVIn valvonta

 Jos käyttäjä ei ole tyytyväinen 
saavutettavuuspalautteeseen saamaansa vastaukseen 
tai hän ei saa vastausta ollenkaan, hän voi tehdä Etelä-
Suomen aluehallintoviraston saavutettavuuden 
valvonnan yksikölle ilmoituksen

 Valvomme vuosittain n. 200 sivua automatisoidusti ja n. 
20 kattavammin asiantuntijatyönä, mobiilisovelluksia 
vuonna 2021
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Saavutettavuus käytännössä
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Kuka voi vaikuttaa verkkopalvelun saavutettavuuteen?

 KAIKKI!
 Käyttöliittymäsuunnittelija tai tekninen kehittäjä

– Näppäimistökäyttö, looginen luku- ja esitysjärjestys, kielimäärittely jne.
 Graafista suunnittelija

– Kontrastit, tyylit, kuvituksen selkeys jne.
 Sisällön tuottaja ja verkkosivujen päivittäjä

– Alt-tekstit kuville ja infograafeille, kuvaavat linkkitekstit, videoiden tekstitys, 
kuvaavat otsikot, otsikoinnin loogisuus…

 Osa vaatimuksista pitää huomioida erityisesti hankintavaiheessa, 
osa on jatkuvaa sisällöntuotantoa
 Myös kumppanien ja alihankkijoiden saavutettavuusosaaminen on 

tärkeää -> jos viranomainen tilaa pitää vaatia saavutettavaa
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Mitä toimijoiden tulee tehdä täyttääkseen lain 
vaatimukset?

Digitaalisten palvelujen tulee täyttää WCAG-
kriteerit A- ja AA-tasolla
Digipalvelussa tulee olla saavutettavuusseloste
Toimijalla tulee olla valmius ottaa vastaan 
saavutettavuuspalautetta, verkkolomake
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Mistä lisätietoa?
 saavutettavuusvaatimukset.fi / tillgänglighetskrav.fi

– Ketä laki velvoittaa, mitä palveluja ja sisältöjä laki koskee, selostetyökalu, webinaareja, 
seminaaritallenteet, esimerkkikuvauksia

 saavutettavasti.fi
– Celian tuottama ymmärrettävä ohjesivusto etenkin viestijöille ja verkkosisältöjen tekijöille
 Papunet-sivuston saavutettavuusosio
 W3C:n ohjeisto - sopii etenkin teknisille kehittäjille ja suunnittelijoille

– Understanding WCAG 2.1
– How to meet WCAG 2.1
– Epävirallinen suomenkielinen käännös 
 Celian verkkopalvelujen saavutettavuus -Facebook-ryhmä
 AVIn saavutettavuustiimin Twitter-tili: @saavutettava
 Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta
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Kiitos!
Digi kuuluu kaikille!
saavutettavuus@avi.fi


