Verkkosivujen saavutettavuus 101:

Mitä sinun pitää tietää

Mitä verkkosivujen
saavutettavuus tarkoittaa?
Verkkosivujen saavutettavuus tarkoittaa, että verkkosivujen teossa
on otettu jokainen huomioon toimintarajoitteista riippumatta.
Kun sivustot on suunniteltu, kehitetty ja editoitu oikein, kaikilla
käyttäjillä on tasavertainen oikeus sivuston tietoon ja toimintoihin.

Kehen saavutettavuus vaikuttaa?
Erilaiset rajoitteet, jotka vaikuttavat netin käyttämiseen:

Näköaisti

Motoriikka

Sokeus, värisokeus ja
erilaisten silmäsairauksien
heikentämä näkökyky

Onnettomuudesta,
synnynnäisestä vaivasta
tai vapinasta johtuva
rajoittunut liikehdintä

Kuuloaisti

Kognitiiviset kyvyt

Heikentynyt kuulo,
kuurous ja kuulovammat

Sairaudet, jotka
vaikuttavat muistiin,
keskittymiskykyyn tai
kykyyn käsitellä tietoja

Verkkosivustojen saavutettavuus vaikuttaa
jopa siihen, mitkä vaatteet valitsen aamulla.
– Keith Bundy, verkkosivustojen saavutettavuuskonsultti

Lue Keithin tarina: Introducing: Keith

Miksi saavutettavuus on tärkeää?
Digitaalisella saavutettavuudella on muutakin merkitystä kuin lainsäädännön noudattaminen.

maailman väestöstä
%
20

on jokin
toimintarajoite, joka vaikuttaa heidän internetin
käyttöön.

71 %

verkon käyttäjistä poistuu
verkkosivustosta, jonka sisältö ei ole
saavutettavaa.

Mobiiliruudunlukijan
käyttö lisääntyi 70%
vuosina 2009-2014.

Iäkkään väestön
määrän arvioidaan
kolminkertaistuvan
1.5 miljardiin 2050
vuoteen mennessä.

Video: Katso tämä kahden minuutin video: Why accessibility matters

Mitä saavutettavuuden standardeja
minun tulisi käyttää?
Verkkosisällön saavutettavuusohjeet (WCAG) 2.1 määrittävät,
kuinka verkkosisällöstä voidaan tehdä entistä saavutettavampi
toimintarajotteisille. Ohjeet on tunnustettu kansainvälisesti, ja niitä
käytetään maailmanlaajuisesti parhaina käytäntöinä säännöksiä
laadittaessa.
WCAG-ohjeissa on 12 kohtaa, jotka on jaettu seuraavien neljän periaatteen mukaan:

Havaittava

Käyttäjän on voitava
havaita verkkosivuston
sisältö riippumatta siitä,
mitä aisteja hän käyttää.

Hallittava

Verkkosivustoa on voitava
käyttää riippumatta siitä,
minkälaisella laitteella
sivustoa käytetään.

Ymmärrettävä

Kestävä

Verkkosisältö on
yksinkertaisen kielen
ja kontekstitietojen
ansiosta mahdollisimman
ymmärrettävää.

Verkkosisältöä on
voitava käyttää käyttäjän
käyttöjärjestelmästä,
selaimesta ja selaimen
versiosta riippumatta.

Kukin WCAG-ohje on jaettu kolmeen ohjeidenmukaiuustasoon:
|| Taso

A

|| Taso

AA

(ohjeidenmukaisuuden keskitaso)

(ohjeidenmukaisuuden minimitaso)

|| Taso

AAA

(ohjeidenmukaisuuden korkein taso)

Suositeltu työkalu: Katso kuinka sivustosi noudattaa WCAG-ohjeistuksia meidän ilmaisella saavutetavuus tarkastajalla.

7 keinoa, joilla voit parantaa
sivustosi saavutettavuutta heti
1.

Tarkista sivustosi saavutettavuuden
taso

5.

Tee hyperlinkkien teksteistä
ymmärrettäviä ilman kontekstia

2.

Tarkista, että otsikoita on käytetty
oikein ja että sivuston rakenne on
looginen

6.

Kirjoita uudelleen värjeä ja sivun
rakennetta koskevat ohjeet

7.

Määritä, tehdäänkö
multimediasisällöstäsi tekstiversio
tai tekstitetäänkö se.

3.

Lisää tekstivastineet

4.

Vältä liialliset tekstit kuvissa

Lue: Ilmainen verkkosivujen saavutettavuus pikaopas paikallishallinnolle ja viranomaisille

Kuinka saavutettavuus voi
parantaa liiketoimintaasi?
Uskolliset asiakkaat
|| Hakukoneoptimointi
|| Entistä parempi konversio
|| Mobiiliystävällisyys
|| Yhteiskuntavastuu
|| Vaatimustenmukaisuus
||

Yli miljardilla ihmisellä maailmassa on jonkinlainen vamma.
Jos miljardi ihmistä ei voi käyttää tuotteitamme, olemme
epäonnistuneet tehtävässämme ja menetämme lisäksi valtavan
liiketoimintamahdollisuuden.
– Chris Capossela, CMO, Microsoft
Lue: Why accessibility is good for business.

Automatisoi verkkosivuston
saavutettavuuden varmistaminen

90

/10
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Me Siteimprovella olemme intohimoisia tekemään verkosta
paremman paikan kaikille.
Automaattinen ohjelmistomme tarkistaa sivustosi ja raportoi
kaikki saavutettavuuteen liittyvät ongelmat verkkosisällön
saavutettavuusohjeiden (WCAG) mukaisesti. Kun saat käsityksen
sivustosi saavutettavuuden tasosta, tiedät tarkalleen, mitä sinun
tulee korjata ja miten.

Pyydä ilmainen
saavutettavuus
tarkistus!
https://siteimprove.com/
fi-fi/company/contact/

Lähteet:
•https://go.siteimprove.com/digital-accessibility-ebook

•http://www.interactiveaccessibility.com/accessibility-statistics

•http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-

•http://demographics.treasury.gov.au/content/_download/

health

•https://chrome.google.com/webstore/detail/siteimproveaccessibility/efcfolpjihicnikpmhnmphjhhpiclljc?hl

australias_demographic_challenges/html/adc-04.asp

•https://vimeo.com/279619945
•https://siteimprove.com/product/dci/

•https://siteimprove.com/blog/introducing-keith-bundy

•https://webaim.org/projects/screenreadersurvey5/

•http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-

•https://www.linkedin.com/pulse/five-lessons-reaching-1-billion-

room/20161020IPR47872/online-public-services-to-be-made-moreaccessible-for-the-disabled-and-elderly

people-living-chris-capossela/
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