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Saavutettavuus = helposti 
lähestyttävyyttä

Tieto on esitetty sellaisessa muodossa, johon vastaanottaja pääsee 
”käsiksi” ja ymmärtää sen.
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Selkeä ja ymmärrettävä sisältö 
on keskeistä
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• Ymmärrettävyys on saavutettavuuden 
periaatteista ylitse muiden

• Sivu voi olla teknisesti toimiva, mutta jos 
sisältö on vaikeaselkoista jargonia 
kokonaisuus ei ole saavutettava

• Vaikeaselkoinen teksti on vaikeaa 
riippumatta siitä, lukeeko sen silmillä 
vai kuuleeko sen



Monilla on vaikeuksia 
lukemisessa

• Lukutaito riittää vain lyhyen ja tuttua aihetta käsittelevän selkeän tekstin 

ymmärtämiseen 11 % aikuisista (PIAAC 2012 -tutkimus)

• Jopa 750 000 ihmistä tarvitsee selkokieltä Suomessa (Selkokeskus)

• 15-vuotiaat pojat, heikkoja lukijoita 16 %

• 15-vuotiaat tytöt, heikkoja lukijoita 7 %

• Erinomaisten lukijoiden osuus vähenee edelleen

(PISA-tutkimus 2015)

 Nuoret



Lukivaikeus ja 
erilaiset

hahmottamisen
haasteet ovat

yleisiä

• Lukivaikeus n. 500 000

• Muistisairaudet n. 190 000 

• Autismin kirjo n. 55 000

• Aivoverenkierronhäiriöt n. 100 000

• Kehitysvamma n. 40 000

• Mielenterveysongelmat, väh. 20% aikuisista
kokee vuoden aikana

Vaikeudet ymmärtämisessä, hahmottamisessa, 
muistamisessa, keskittymisessä, päättelyssä
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WCAG 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

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


Mitä jäi käteen, kun selailit 
dian?

• Oliko selkeää?

• Mikä oli pääsanoma?

• Mitä sinun pitää tehdä?

• Miksi tämä on tärkeää?

• Tuntuiko viesti kiinnostavalta?



Lukijalta odotetaan paljon

1. Lukijan pitää huomata, että tämä on minua kiinnostava juttu.

2. Pitää jaksaa lukea juttu ja erottaa sieltä olennaiset.

3. Pitää tajuta, että minun pitää tehdä jotain.

4. Pitää ymmärtää, mitä pitää tehdä. 

5. Pitää huomata, että asia on tärkeä nyt eikä antaa jäädä roikkumaan.

Ja tämä on vain yksi viesti muiden joukossa. Samaan aikaan on muitakin asioita, 
jotka vaikuttavat saavutettavuuden tarpeeseen: kiire, nälkä, melu, väsymys, käsi 
tärisee, vaikeus ymmärtää tekstiä, iloinen soitto ystävältä.

Pitää erottua joukosta, jotta tulee huomatuksi ja saa täyden keskittymisen.



Ihminen päättää otsikosta, lukeeko juttua: 
kiinnostaako ja koskeeko tämä minua

Missä on pihvi? Mitä minulle pitää jäädä 
tästä jutusta mieleen? Sitä pitää korostaa.



Tärkeimmän sanoman pitää erottua 
visuaalisesti ja sisällöllisesti



Jos otsikosta ei selviä
• mistä on kyse
• miksi tämä on minulle tärkeää ja kiinnostavaa

koko tekstin voi melkein jättää kirjoittamatta*

*Koska ihmiset eivät lue koko tekstiä. He selailevat ja päättävät 
otsikoiden mukaan, jatkavatko lukemista. Myös ruudunlukuohjelmalla 
voi selailla.





Otsikot ja lyhyet kappaleet 
helpottavat selailua

• Selkeä ja kuvaileva otsikko on ykkönen

• Lauseotsikot ovat hyviä: kuka/mikä tekee mitä

• Runsaasti väliotsikoita: eivät maksa ja netissä lyhyt on pitkää

• Lyhyet kappalejaot nettiin: 1-3 lausetta

• 1 kappale = 1 ajatus

• Luettelot parantavat silmäiltävyyttä

• Tietyt luvut numeroin, esim. deadlinen päivämäärä

Esim. Lokakuun alusta alkaen… vs. 1.10. alkaen



Vältä lauseenvastikkeita

• Huomio virkkeisiin, joissa on paljon asiaa ja lauseenvastikkeita

• Korvaa sivulauseella: yksiselitteisempi ja helpompi

Esim. Uuden lain astuessa voimaan… vs. Kun uusi laki astuu voimaan…

Seminaarin alkaessa… vs. Kun seminaari alkaa…
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Selkeys: Tutut sanat

• Käytä tuttuja sanoja ja ilmaisuja, joita ihmiset käyttävät

• Avaa lyhenteet ja termit (esim. OKM, saavutettavuus)

• Muista looginen rakenne ja sanajärjestys. Älä jätä asioita lukijan 

pääteltäväksi tai tulkinnanvaraa

Esim. Addiktio eli riippuvuus…



Avaa aina konteksti

• Jos asiayhteys on epäselvä, ei ole väliä, ovatko sanat tuttuja ja 
ymmärrettäviä

• Vastaa lukijan päässä herääviin kysymyksiin 
– Mihin kokonaisuuteen tämä liittyy? Mistä etsisin lisätietoa?

– Miksi tämä on tärkeää juuri nyt?

– Mihin asia vaikuttaa?

– Mikä tässä on uutta?

Esim. Tämä seminaari on osa X-projektia, joka käynnistyi 2015. Nyt projektissa 
kehitetään…



Ota lukivaikeus huomioon

• Vältä kursiivia

• Tasaa vain vasempaan reunaan

• Riittävän isot merkkivälit ja rivien välit, ei tiivistä tönkköä

• Selkeä fontti ja iso fonttikoko, vähintään 12

– Ykköset, iit ja ällät erottuvat toisistaan, nollat ja oot erottuvat jne.

• EI ISOJA kirjaimia sanoissa (poikkeuksena lyhenteet)

Esim. Vältä kursiivia ja epäselvää fonttia





Ihmislähtöisyys viestinnässä

• Tärkein asia alkuun

• Ihmisen näkökulma, ei organisaation 

• Mikä sisällössä kiinnostaa vastaanottajaa?

– Mihin kysymykseen vastaanottaja haluaa vastauksen?

• Vaikutukset vastaanottajalle, ihmistä lähellä olevat esimerkit

• Vähennä passiivia ja puhuttele suoraan ihmistä esim. ohjeissa

Esim. Lomake lähetetään… vrt. Lähetä lomake...



Vastuu on lähettäjällä

• Viestin tekijällä on usein kiire. Mutta niin on lukijallakin. 

• Vastuu viestin välittymisestä on aina viestin lähettäjällä, ei 

vastaanottajalla.

• Tämä koskee myös niitä tapauksia, joissa välität jonkun muun viestin 

eteenpäin.



Ei pidä luulla, että asiantuntijat kaipaisivat 
vaikeaselkoista viestintää. 

Heillä on kiire, paljon luettavaa ja joskus 
vaikeuksia lukemisessa.
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Hänen työpäivänsä venyvät helposti yli 
kymmentuntisiksi. Se ei kuitenkaan johdu vain 
työmäärästä.

”Lomakkeiden täyttäminen, saneluiden oikoluku ja 
lukemaan keskittyminen vievät minulta paljon 
enemmän aikaa kuin monilta muilta ihmisiltä”, Salo 
kertoo.

Lähde: https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000006063427.html
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https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000006063427.html


Selkeä viestintä kuvilla

• Värisokeus > ei tietoa vain värinä vaan myös muodolla tai sanoilla

• Värien riittävät kontrastit 

– esim. kuvan ja tekstin väriero 4,5:1

– Tarkista esim. https://webaim.org/resources/contrastchecker/ tai mustavalkokuvana

• Tumma teksti vaalealla taustalla on usein hyvä

• Taustakuvan päällä tekstiä > valitse rauhallinen tausta tai käytä värillistä 

tekstilaatikkoa

• Kuvan riittävän iso laatu > mahdollisuus suurentaa kuvaa

• Ei tekstiä kuvakaappauksena

• Alt-tekstit eli vaihtoehtoiset tekstit kuville

https://webaim.org/resources/contrastchecker/






Saavutettavuus somessa

• Saavutettavuusvaatimukset on otettava huomioon myös somessa

• Kaikki eivät käytä samoja kanavia, viestintää ei voi hoitaa vain somessa

• Youtuben tekstitysominaisuus on hyvä

• Vaihtoehtokuvaukset mahdollisia somessa: Fb, Twitter, Instagram



Laita alt-tekstit päälle asetuksista



Linkit kuvaileviksi

• Ei Lue lisää vaan Lue lisää saavutettavuusvaatimuksista

• Käyttäjä tietää, minne on siirtymässä

• Ruudunlukija voi kerätä sivun linkit nippuun: 

Lue lisää, Lue lisää, Lue lisää, Lue lisää…

• URL-osoite voidaan laittaa lähdeviitteisiin tulostusta varten
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Saavutettava viestintä on 
ihmislähtöistä viestintää

• Korosta olennaisinta asiaa alussa ja avaa konteksti

• Huomioi vastaanottajan näkökulma, motivoi ja puhuttele ihmistä

• Käytä kuvailevia otsikoita ja linkkejä

• Selitä termit ja lyhenteet

• Laita nettiin lyhyet lauseet ja kappaleet

• Varo sisäisen jargonin valumista ulospäin, käytä tuttuja sanoja

• Kuvissa riittävät kontrastit ja laatu, ei vain väriin perustuvaa tietoa

• Tarkista sisällöntuotannon ohjeet saavutettavuuden kannalta

saavutettavasti.fi, saavutettavuusvaatimukset.fi



Meillä kaikilla on tehtävää 
tässä asiassa


