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Esityksen rakenne

• Mikä Selkeästi meille -hanke on 

ja miksi sitä tarvitaan?

• Kognitiivisen saavutettavuuden 

arviointikriteeristö

• Miten se on muodostunut ja mitä 

se sisältää?

• Kognitiivinen saavutettavuus

• Vinkkejä sivujen tekijöille ja 

sisällöntuottajille



Perustietoa hankkeesta

• Kehitysvammatuki 57 ry:n ja 

Kehitysvammaliiton yhteinen 

hanke.

• Hanke toimii vuosina 

2020–2022.

• Viisi työntekijää.

• Hanketta rahoittaa sosiaali- ja 

terveysministeriö Veikkauksen 

tuotoista.



Miksi hanketta tarvitaan? 
• Hankkeen tavoitteena on vahvistaa 

kehitysvammaisten ihmisten 

itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta 

lisäämällä viestinnän ja verkkopalvelujen 

kognitiivista saavutettavuutta.

• Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta ei 

vaadi vielä ottamaan huomioon 

verkkosivuston ymmärrettävyyttä ja 

helppokäyttöisyyttä.

• Kognitiivinen saavutettavuus tarkoittaa 

esimerkiksi sitä, että sivuja on helppo käyttää 

ja sivuilla olevaa tietoa on helppo ymmärtää.

• Kognitiivisen saavutettavuuden huomioiminen 

palvelee meitä kaikkia.



Ketkä hyötyvät? Miksi se on tärkeää?
• Suomessa on yli 1,2 miljoonaa ihmistä, jotka 

tarvitsevat parempaa saavutettavuutta 

verkkopalveluilta. (saavutettavuusdirektiivi.fi)

• Kognitiivinen saavutettavuus liittyy esimerkiksi 

oppimiseen, muistamiseen tai 

hahmottamiseen.

• Verkkomaailmassa on kognitiivisia esteitä, 

joihin jokainen voi törmätä. 

• Kognitiivisesta saavutettavuudesta hyötyvät 

kaikki. 



Selkeästi meille -hankkeessa:

• kehitetään kognitiivisen saavutettavuuden 
arviointikriteeristöä,

• arvioidaan eri verkkopalvelujen kognitiivista 
saavutettavuutta,

• tuetaan kehitysvammaisten ihmisten 
vaikuttamismahdollisuuksia saavutettavuuden iskuryhmissä,

• viestitään kognitiivisen saavutettavuuden huomioimisen 
tärkeydestä.

Seuraa hanketta somessa:

Facebook: selkeastimeille

Instagram: selkeastimeille

https://www.facebook.com/selkeastimeille/
https://www.instagram.com/selkeastimeille/


Arvioidaan verkkopalvelujen 
kognitiivista saavutettavuutta
• Kokemusasiantuntijat 

(saavutettavuustestaajat) testaavat ja 

arvioivat, ovatko verkkopalvelut helppoja 

käyttää ja ymmärtää.

• Saavutettavuuskoordinaattori koordinoi 

työtä. 

• Verkkopalveluiden tekijöille kerrotaan, 

miten sivuja kannattaisi kehittää.

• Sivut voivat saada tunnuksen: 

”Tämä palvelu on selkeästi meille”

• Organisaatiot voivat hakea mukaan 

arviointeihin kevääseen 2022 asti. 



Mitä hankkeessa halutaan 
saada aikaan?
• Verkkosivuista tulee helpompia 

käyttää ja ymmärtää, sillä sivujen 

tekijät osaavat huomioida erilaisten 

ihmisten tarpeet.

• Itsemääräämisoikeus vahvistuu, 

kun saadaan ymmärrettävää tietoa 

asioista, jotka vaikuttavat omaan 

päätöksentekoon.

• Saavutettavuuden iskuryhmään 

osallistujat vahvistuvat vaikuttajina.



Kognitiivisen 
saavutettavuuden 
arviointikriteeristö
Miten se on muodostunut ja mitä se sisältää?



Arviointikriteeristön kehitystyö 1/2

• Aloimme hahmotella kriteeristöä syksyllä 2020, kun 
saavutettavuustestaajat Heikki ja Roberto aloittivat työnsä 
hankkeessa.

• Lähtökohta oli se, että emme oleta mitään, vaan 
testaamme ja havainnoimme.

• Pidimme nettityöpajoja, joissa Heikki ja Roberto tekivät 
itsenäisesti tehtäviä erilaisilla nettisivuilla ja kertoivat 
samalla, mitä tekivät ja miksi ja videoivat tilanteet.

• Katsoimme videot yhdessä läpi ja havainnoimme, mitkä 
asiat auttavat löytämään tietoa helposti ja mitkä taas 
vaikeuttavat.



Arviointikriteeristön kehitystyö 2/2

• Järjestimme avoimen nettityöpajan, johon osallistui henkilöitä, joilla on kognitiivisia 

haasteita.

• Kirjasimme havainnot tarkasti muistiin ja muodostimme usein toistuvista 

havainnoista listan.

• Havaitsimme, että huomiomme ovat hyvin pitkälle samanlaiset kuin W3C:n 

kokoamassa kognitiivisen saavutettavuuden oppaassa (Making content usable for 

people with cognitive and learning disabilities). Saimme tukea sille, että olemme 

oikeilla jäljillä.

• Nyt meillä on kriteeristön ensimmäinen versio, jolla olemme arvioineet kolme 

sivustoa.

• Kriteeristön kehitystyö jatkuu läpi koko hankkeen. 



Kognitiivisen saavutettavuuden 
arviointikriteeristö 1/2
Tällä hetkellä kriteeristössä on 18 eri osa-aluetta, yli 80 
arvioitavaa asiaa:

1. Hakutoiminto
2. Etusivu-painike tai linkki etusivulle
3. Isot elementit ja liikkuvat elementit
4. Painikkeet
5. Ikonit ja symbolit
6. Sivustolla olevat kuvat ja videot
7. Sivun oikea laita
8. Tärkeät asiat sivun alussa



Kognitiivisen saavutettavuuden 
arviointikriteeristö 2/2

9. Navigaatio
10.Linkit
11.Toiminnot tutuissa paikoissa
12.Toisiinsa kuuluvat asiat ovat lähellä toisiaan
13.Chat-toiminnot, ponnahdusikkunat ja evästeet
14.Lomakkeet
15.Tekstit
16.Selkokieliset sivut
17.Äänituki
18.Palautteen antaminen

Osa kriteeristön kohdista on yhteneväisiä WCAG 2.1-kriteeristön 
kanssa (A,AA,AAA-tason kriteerejä).



Selkeästi meille -hankkeen 
verkkosivut

• Tulossa verkkosivu, johon tulee tietoa ja vinkkejä kognitiivisesta 
saavutettavuudesta, muun muassa arviointikriteeristön sisältö.

• Sivut julkaistaan kesän 2021 aikana osoitteessa 
www.selkeästimeille.fi. 



Kognitiivinen saavutettavuus 
Vinkkejä sivujen tekijöille ja sisällöntuottajille



Mitä ottaa huomioon, kun tekee tai 
tilaa sivuja

• Selkeä navigaatio

• Asiat tutuissa paikoissa

• Tutut ikonit ja painikkeet, 
joissa teksti

• Käyttäjää auttava, 
yksinkertainen hakukone

• Erottuvat linkit

• Testaaminen käyttäjillä

• Eli: tuttuus, selkeys, 
yksinkertaisuus, 
selittäminen



Navigaatio



Ikonit



Hakutoiminto 1/2

Etsittiin tietoa 
vuokra-
asunnoista 
asumiseen 
liittyvän tahon 
sivuilta. 



Hakutoiminto 2/2

Etsittiin tietoa 

astmasta 

terveyteen 

liittyvän tahon 

sivulta.



Symbolit



Mitä ottaa huomioon, kun tekee 
sisältöä sivuille

• Selkeä kieli, kappalejaot, ei 
liian pitkiä tekstejä

• Kuvat kertovat tekstin 
kanssa samaa asiaa

• Ymmärrettävät linkit, ei 
esimerkiksi yksittäisiä 
sanoja keskeltä tekstiä

• Toisiinsa liittyvät asiat 
lähelle toisiaan, ei odoteta 
muistamista

• Testaaminen käyttäjillä



Linkit 1/2



Linkit 2/2



Kuvat 



Kiitos! 



Kysymyksiä ja kommentteja?



Yhteystiedot

Satu Timperi

hankepäällikkö

044 901 3213

satu.timperi@kvtuki57.fi

Petra Saarinen

saavutettavuuskoordinaattori

044 491 4006

petra.saarinen@kvtuki57.fi

Mira Vihmo

selkokielen asiantuntija

040 451 7531

mira.vihmo@kvl.fi

Heikki Oksanen

saavutettavuustestaaja

044 077 3275

heikki.oksanen@kvtuki57.fi

Roberto Polsa 

saavutettavuustestaaja

044 077 3281

roberto.polsa@kvtuki57.fi

Lisätietoja hankkeesta:

www.kvtuki57.fi/selkeastimeille

Seuraa hankkeen etenemistä somessa:

Facebook: selkeastimeille

Instagram: selkeastimeille

http://www.kvtuki57.fi/selkeastimeille
https://www.facebook.com/selkeastimeille/
https://www.instagram.com/selkeastimeille/
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