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Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG)
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Mikä ihmeen WCAG 2.1
• Web Content Accessibility Guidelines eli 

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet

• World Wide Web Consortium (W3C) ylläpitää ja päivittää.

• Sisältävät periaatteita, yleisiä ohjeita ja testattavia 
onnistumiskriteerejä.

• Onnistumiskriteerit jakautuvat kolmelle tasolle: A, AA ja 
AAA.

• Tavoitteena varmistaa, että verkkosisällöt ovat kaikkien 
ihmisten käytettävissä mahdollisista toimintarajoitteista tai 
apuvälineiden käytöstä riippumatta.

• Vähän käytännön ohjeita sisällöntuottajille, ohjeet teknisiä 
ja osin tulkinnanvaraisia.
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https://www.w3.org/TR/WCAG21/


Esimerkki WCAG-kriteeristä

1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat

Kriteeri (taso AA)

Jos käytetty teknologia voi tuottaa visuaalisen esityksen, käytetään informaation 
välittämiseen ennemmin tekstiä kuin tekstiä esittäviä kuvia, paitsi seuraavissa 
tapauksissa:

• Mukautettava: Tekstiä esittävä kuva voidaan visuaalisesti mukauttaa käyttäjän 
vaatimusten mukaisesti;

• Olennainen: Tietty tekstin esitystapa on olennainen välitettävälle 
informaatiolle.

Huomautus: Logotyypit (teksti, joka on osa logoa tai brändin nimeä) tulkitaan 
olennaisiksi.

Lähde: Papunetin suomenkielinen käännös WCAG 2.1 –ohjeista

HUOM! Virallinen suomennos versiosta 2.1 on ilmestymässä.
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https://www.w3.org/Translations/WCAG20-fi/#textdef
https://www.w3.org/Translations/WCAG20-fi/#images-of-textdef
https://www.w3.org/Translations/WCAG20-fi/#visually-customizeddef
https://www.w3.org/Translations/WCAG20-fi/#essentialdef
http://papunet.net/saavutettavuus/wcag-21-ohjeet


Vähän apuvälineistä
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Mitä apuvälineitä on?
• Apuvälineet tai avustava teknologia (assistive technologies, AT)

• Auttavat havaitsemaan sisältöä ja ohjaamaan päätelaitetta

• Ohjelmia tai laitteita

• Havaitsemiseen

– Ruudunlukuohjelmat välittävät sisältöä koneääneksi tai 

pistekirjoitukseksi pistekirjoitusnäytölle

– Ruudunsuurennosohjelmat suurentavat näytön sisällön ja voivat 

muuttaa värejä

• Ohjaamiseen

– Kytkinohjaimet

– Pallohiiret

– Katseen avulla ohjaus
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Ruudunlukuohjelmat

• Tutkivat näytöllä olevaa sisältöä, mutta tutkivat myös 
verkkosivustojen html-koodia tai asiakirjojen merkkauksia

• Välittävät tämän tiedon käyttäjälle 

– Tekstistä puheeksi –synteesin avulla koneäänenä

– Pistekirjoitusnäytölle, joka esittää tekstiä yhdellä rivillä (20-80 
merkkiä kerrallaan)

• Erilaisia ruudunlukuohjelmia (myös mobiililaitteisiin)

• Eri selaimet välittävät tietoa hieman eri tavoin

• Voit itse kokeilla ruudunlukuohjelman avulla sisältöjen 
saavutettavuutta.

– Esim. Windows 10 –käyttöjärjestelmän Lukija-toiminto

• Kunnollinen saavutettavuustarkistus on syytä teettää 
ammattilaisilla!
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Sisältöjen saavutettavuus
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Ohjeita verkkosisältöjen tekijöille 



Tärkeimmät vinkit

• Käytä ymmärrettävää ja selkeää kieltä.

• Helpota silmäilyä luetteloiden avulla.

• Suosi lyhyitä kappaleita.

• Kirjoita kuvaavat otsikot ja käytä otsikkotasoja 
oikeassa järjestyksessä.

• Varmista linkkien ymmärrettävyys.

• Käytä kuvia, videoita ja ääntä helpottamaan 
ymmärtämistä.
– Monikanavaisuus!

– Anna kuitenkin kuvien sisältämä tieto myös tekstinä.
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Tunne työkalusi

• Selvitä, miten käytössäsi oleva julkaisualusta 
tukee saavutettavuutta. Esim.

– Miten määrität otsikkotason?

– Miten lisäät tekstivastineen eli alt-tekstin?

– Miten nimeät linkin?

• Varmista, että osaat tuottaa dokumentteja, 
jotka noudattavat saavutettavuusvaatimuksia.

– Miten tarkistat Word-dokumentin tai pdf-
dokumentin saavutettavuuden?
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Otsikoilla rakennetta

• Kirjoita kuvaavat otsikot: jos lukee vain otsikot, 

voi ymmärtää, mistä on kyse.

• Käytä otsikkotasoja loogisesti.

Pääotsikon (h1) alla on alaotsikko (h2). 

Alaotsikon alla on alaotsikon alaotsikko (h3) 

jne.

• Älä hypi otsikkotasojen yli (ei h2 -> h4)
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Muutama sana kuvista ja 
niiden tekstivastineista
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Miten käyttää kuvia?

• Kuville ja vastaaville elementeille on annettava 

tekstivastine, joka kertoo olennaisen kuvasta.

– WCAG-kriteeri

– Esim. html-koodista löydyttävä kuvien (img) 

yhteydessä alt-attribuutti

• Älä vältä kuvien käyttöä, vaan käytä kuvia, 

jotka helpottavat ymmärtämistä.

• Selkokeskus: Esimerkkejä selkokuvista (pdf)
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https://selkokeskus.fi/wordpress/wp-content/uploads/2016/09/Esimerkkej%C3%A4-selkokuvasta_2016-1.pdf


Mikä on tekstivastine?

• Tekstivastine eli alt-teksti eli kuvan vaihtoehtoinen teksti

• Tekstivastineen pitäisi välittää tekstinä kuvasta se tieto, 

mikä jää saamatta jos kuvaa ei näe.

• Kuvan konteksti eli kuvaa ympäröivä teksti on aivan 

oleellinen.

– Viitataanko tekstissä suoraan kuvaan? Jos viitataan, ota 

tämä huomioon, kun kirjoitat tekstivastinetta.

– Jos kuvalla on kuvateksti, älä toista sitä.

• Huom. Ei ole yhtä oikeaa tapaa kirjoittaa tekstivastine. 

Tekstin tarve on ratkaistava tapauskohtaisesti.

14



Tee näin

• Kirjoita vaihtoehtoinen teksti lyhyesti ja napakasti.

• Käytä tekstiin sopivaa kieltä ja sanastoa.

• Älä aloita sanalla ”Kuva” tai ”Kuvassa”, sillä 

ruudunlukuohjelma kyllä kertoo, että kyseessä on 

kuva tai grafiikka.

• Päätä vaihtoehtoinen teksti pisteeseen. Näin 

ruudunlukuohjelma pitää tauon vaihtoehtoisen 

tekstin lopussa.
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Esimerkki 1: Kuvituskuva
• Kuvitus/koristekuva 

tuo väriä, mutta ei 

sisällä mitään 

oleellista tietoa.

• Kuvan voi merkitä 

koristeelliseksi.

• Jos kuvituskuva 

välittää tunnelmaa, 

sen voi kuvailla 

tekstivastineessa.

https://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ajankohtaisten-lainsaadantohankkeiden-

terminologiaa-julkaistu-sote-uudistus-uudet-maakunnat-ja-tiedustelutoiminta
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https://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ajankohtaisten-lainsaadantohankkeiden-terminologiaa-julkaistu-sote-uudistus-uudet-maakunnat-ja-tiedustelutoiminta


Esimerkki 2: Henkilökuva

• Jos henkilön nimi käy ilmi kuvatekstissä, kuvan voi merkitä 
koristeelliseksi. Alt-merkintää ei saa jättää kokonaan pois, 
mutta sen voi jättää tyhjäksi.

• Tarpeetonta kuvailua kannattaa välttää.

• https://vnk.fi/rinteen-hallitus/paaministeri
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https://vnk.fi/rinteen-hallitus/paaministeri


Alt-tekstin pituus

• Pohdi, mikä on olennaista.

• Muista, että ruudunlukuohjelman käyttäjä kuuntelee 

koko tekstin. Mieti, kuinka kauan itse käyttäisit aikaa 

kuvan tarkasteluun.

• Infograafille voi olla vaikea antaa lyhyttä alt-tekstiä. 

Anna infograafin tieto myös tekstinä.

– Voiko tiedot kirjoittaa auki leipätekstiin?

• Myös kuvaajat ja graafit vaativat tapauskohtaista 

harkintaa.
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Julkaisujen kuvat

• Vaatimukset kuvien tekstivastineista koskevat myös 

verkossa julkaistavia tiedostoja, kuten tiedotteita, 

raportteja ja muistioita.

• Tekstin kirjoittaja on paras tekstivastineen tekijä.

• Jälkikäteen on vaikea lisätä tekstivastineita.
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Vähän videoiden  
tekstityksistä
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Videoilla tulee olla tekstitys

• Tekstitys kielensisäinen eli samalla kielellä kuin itse 
videokin
– Suomenkielisillä videoilla suomeksi, ruotsinkielisillä ruotsiksi 

jne.

• Jos videossa on tietoa vain kuvallisessa muodossa, 
tarvitaan kuvailutulkkaus.

• Tekstityksessä kuvailtava puheen lisäksi myös 
mahdolliset muut merkitykselliset äänet. 

• Ei koske livelähetyksiä eikä ennen 23.9.2020 julkaistuja 
videoita.

• 14 vuorokauden kuluessa
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Vinkkejä tekstityksiin 1/2

• Suljettava tai kuvaan poltettu tekstitys
– Engl. closed captioning / open captioning

– Valitse käyttötarkoituksen mukaan

– Jos ei ole selkeää syytä suosia poltettua, valitse suljettava 

tekstitys, se antaa enemmän liikkumavaraa

• Työkaluja tekstityksen avuksi
– Editointiohjelmat: Adobe Premiere (kevyempi vaihtoehto esim. 

Camtasia)

– Tekstitysohjelmat: Subtitle Edit (vaihtoehtona esim. Amara)

– Suoraan videoon verkossa: YouTube ja Facebook
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Vinkkejä tekstityksiin 2/2

• Muotoseikat

– Käytä yleiskieltä

– Säilytä sanajärjestys ja rakenne, puhekielen ”ylimääräisyydet” voi karsia

– Rajallinen määrä merkkejä (esim. 40–50) yhdelle riville, vain kaksi riviä 
kuvassa kerrallaan

– Ajasta teksti ruutuun, kun puhe alkaa ja ruudusta pois, kun se päättyy 
(tai hiukan jälkeen)

– Varmista tekstityksen visuaalinen saavutettavuus (kontrasti, koko, 
asettelu)

– Saman tiedon on välityttävä kuvana ja äänenä

• Tuotannollisia asioita

– Huomioi tekstitys jo tilaus- ja tuotantovaiheessa!

– Tekstittäminen on hidasta, joten työtä kannattaa jakaa ja pilkkoa

– Hyödynnä käsikirjoitusta, kaupallisia tahoja ja harjoittelijoita
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Word-dokumenttien 
tekeminen

Mistä kirjoittajan pitää huolehtia
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Käytä tyylejä osien 
merkkaamiseen
• Muokkaa ulkoasua vain tyylien avulla.

– Aloitus-valikko > Tyylit

– Hiiren kakkospainike > Muokkaa…

• Merkitse otsikot otsikkotyyleillä.

– Pääotsikko Otsikko 1

– Alaotsikot Otsikko 2, alaotsikon alaotsikko Otsikko 3, jne.

– Älä hyppää otsikkotasojen yli.

– Ruudunlukuohjelma löytää otsikkotyylit (helpottaa navigointia)

– Otsikoiden avulla saat helposti luotua myös sisällysluettelon.

– Pitää käyttää, jos haluaa luoda Word-dokumentista saavutettavan pdf-
tiedoston!
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Nimeä linkit kuvaavasti

• Nimeä linkit kuvaavasti. 

– Pohdittava, onko sisältö tarkoitettu tulostettavaksi.

– Lisää tietoja löydät AVIn Verkkopalvelujen saavutettavuus –sivulta. 

– Käytä URL:ia mieluummin lähdeviitteissä:

Verkkopalvelujen saavutettavuus [verkkoaineisto]. AVI [Viitattu 2018-

11-13]. Saatavissa: https://www.avi.fi/web/avi/saavutettavuus

• Hiiren kakkospainike >

Muokkaa hyperlinkkiä 
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https://www.avi.fi/web/avi/saavutettavuus
https://www.avi.fi/web/avi/saavutettavuus


Anna kuville 
vaihtoehtoinen teksti 
• Office 365:

– Paina kuvan kohdalla hiiren kakkospainiketta.

– Valitse Muokkaa vaihtoehtokuvausta…

– Kirjoita kuvaus kenttään tai merkitse kuva 
koristeelliseksi ja jätä kuvaus pois.

• Aiemmat Office-versiot:

– Paina kuvaa hiiren kakkospainikkeella.

– Valitse avautuvasta ikkunasta kolmas kohta 
Asettelu ja ominaisuudet.

– Valitse kohta Vaihtoehtoinen teksti.

• Saavutettavasti.fi-sivustolla on tarkempia
ohjeita siitä, miten vaihtoehtoinen teksti 
laaditaan.
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https://www.saavutettavasti.fi/yleiset-ohjeet/kuvat/


Anna asiakirjalle otsikko ja 
kuvaava tiedostonimi
• Anna tiedostolle kuvaava ja ymmärrettävä tiedostonimi.

– Tämä helpottaa niitä, jotka lataavat tiedoston.

• Anna asiakirjalle myös otsikko 

• Tiedosto > Tiedot > Ominaisuudet: Otsikko
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Määritä kieli

• Määritä asiakirjan kieli.
(WCAG 3.1.1 A)

• Tarkista > Kieli > Määritä 

tekstintarkistuskieli.

• Pääsääntöisesti MS Office 

tunnistaa ja määrittää 

kielen automaattisesti.

• Voit myös määrittää 

asiakirjassa olevan

vieraskielisen tekstin kielen 

maalaamalla ensin tekstin.
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Tarkista saavutettavuus

• Tarkista lopuksi saavutettavuus:
Tiedosto > Tiedot > Tarkista asiakirja
Tarkista helppokäyttöisyys TAI
Tarkista > Tarkista helppokäyttöisyys.

• Wordin oikeaan laitaan ilmestyy ikkuna, 
jossa näkyy tarkistuksen tulokset.

• Korjaa mahdolliset virheet. Kun klikkaat 
hiirellä virheellistä osaa, saat näkyviin 
lisätietoja sekä korjausohjeet.

• Huom. Tarkistustyökalu ei löydä kaikkia 
virheitä.
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PowerPoint-esitykset
• Hyvin samat periaatteet kuin Word-dokumenteissa

• Kuville vaihtoehtoiset tekstit

– VAROITUS: 365-versiossa ohjelma luo näitä myös automaattisesti!

• Tarkista, tarkista, tarkista:

– Avaa PowerPointin Tiedosto-valikon Tiedot-kohdasta Tarkista 

ongelmien varalta -valikko ja käynnistä toiminto Tarkista 

helppokäyttöisyys. Seuraa ohjeita virheiden korjaamisessa.

• Mieti, kannattaako suullisen esityksen tukena ollut esitys laittaa 

verkkoon jakoon. Onko se ymmärrettävä yksinään?

• Jos tallennat esityksen pdf-muodossa, muista antaa 

ominaisuuksissa tiedostolle otsikko. 
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Pdf-dokumentit

Hyvin tehdystä Word-dokumentista saa helposti 

saavutettavan pdf-dokumentin
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Pdf Word-tiedostosta
• Jos tuotat pdf:n Word-dokumentista, 

tee ensin Word-dokumentista 
saavutettava.

• Tarkista dokumentti.

• Muunna Word pdf-muotoon (Tiedosto >) 
Vie-toiminnolla Luo PDF- tai XPS-
tiedosto

• Ennen kuin painat Julkaise, valitse 
Asetukset…

• Valitse Asiakirjan rakenteen tunnisteet 
helppokäyttötoimintoa varten

• ÄLÄ käytä toimintoa Tulosta pdf!
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Saavutettava pdf-tiedosto
• On koodattu PDF eli rakenteet (otsikot, kappaleet, listat, 

taulukot ym.) on merkattu tunnisteilla.

• Sisällön lukujärjestys on määritelty.

• Kuvilla on tekstivastineet eli kuvien olennainen sisältö on 
selostettu ns. alt-tekstinä.

• Pääkieli on määritetty.

• Ominaisuuksissa on määritelty dokumentin otsikko.

• Tiedostossa on käytetty helposti luettavaa fonttia.

• Tekstin ja taustan välillä on riittävä sävykontrasti.

• Lomakekentät on merkattu tunnisteiden avulla, kentissä on 
vihjeteksti ja kentistä toiseen pystyy siirtymään ilman hiirtä.

• Pitkässä dokumentissa on kirjanmerkit. 
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Ohjeita ja vinkkejä

• Celian tuottama ohjesivusto www.saavutettavasti.fi

• Papunetin Saavutettavuussivusto

• Ymmärrän-seminaari 1.4.2019: Kirsi Ylänne & Johannes Koski: 

Saavutettavat tiedostot (video)

• Etelä-Suomen AVI: www.saavutettavuusvaatimukset.fi

• Vertaistukea ja vinkkejä: Facebook-ryhmä Verkkopalvelujen 

saavutettavuus

35

http://www.saavutettavasti.fi/
http://papunet.net/saavutettavuus/
https://www.youtube.com/watch?v=iuQSmHsbayw&feature=youtu.be
http://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/
https://www.facebook.com/groups/saavutettavuus/


Kiitos!

Sähköposti: saavutettavuus@celia.fi


