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Saavutettavuus-laatukortti  
 

Saavutettavuus-laatukortti sisältää saavutettavuuden kriteerit MOOCin jakeluympäristön, sisällön sekä materiaalin suunnittelun ja 
tuotannon eri vaiheissa. Kriteereitä voi käyttää myös suunnittelua, toteutusta ja testausta ohjeistavana check-
listana.   Saavutettavuuskriteerit ovat osin tarkoitettu verkko-kurssin suunnittelijalle ja sisällöntuottajalla (ts. opettajalle), osa ohjeista 
on suunnattu www-ohjelmoijalle/suunnittelijalle ja auttaa mm. oppimisympäristön valinnassa ja kilpailutuksessa.  
 

Saavutettavuus-laatukriteerit pohjautuvat seuraaviin suosituksiin   

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet (WCAG) 2.0   
Viittauspäivä: 21.12.2015  
  
Dokumentit saavutettavuuden arvioinnin tueksi. Papunet 2015. 
Viittauspäivä: 21.12.2015  
  
Julkishallinnon verkkopalvelujen laatukriteeristö ja arviointityökalu. Viittauspäivä: 21.12.2015  
  
VERKKO-OPPIMATERIAALIN LAATUKRITEERIT  OPH. 
Työryhmän raportti 16.12.2005, Viittauspäivä: 21.12.2015  
  
Saavutettava tieto- ja viestintäympäristö -suositus (Stivi-suositus)   
Esteetön korkeakoulu Esok-verkosto. Viittauspäivä: 29.1.2016 

  

http://www.w3.org/Translations/WCAG20-fi/
http://papunet.net/saavutettavuus/verkkopalveluiden-saavutettavuus/dokumentit-saavutettavuuden-arvioinnin-tueksi
http://www.suomi.fi/laatuaverkkoon
http://www.oph.fi/download/47132_verkko-oppimateriaalin_laatukriteerit.pdf
http://www.esok.fi/stivisuositus
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Määrittelyvaihe: Moocin kehitysjono 
 

Laatukriteeri Arviointikysymys Arviointiasteikko Ohje 
1. Oppimateriaali ja 

oppimisympäristö 
ovat erilaisten 

ihmisten 
käytettävissä 

I. Voiko kuka tahansa osallistua  
ilman pääsyvaatimuksia? 

o Ei 
o Osittain 
o Enimmäkseen  
o Kyllä 

 

 II. Tarjoaako verkkokurssi opiskelijalle täyden 
oppimiskokemuksen maksuttomasti? 
 

o Ei 
o Osittain 
o Enimmäkseen  
o Kyllä 
 

 

 III. Voiko verkkokurssille osallistua kuka tahansa, jolla on 
internet-yhteys? 
 

o Ei 
o Osittain 
o Enimmäkseen  
o Kyllä 
 

 

 IV. Tuntevatko sisällöntuottajat, suunnittelijat ja muut 
toteuttajat saavutettavuusvaatimukset ja osaavatko 
hyödyntää niitä työssään? 

o Ei 
o Osittain 
o Enimmäkseen  
o Kyllä 
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Suunnittelu- ja tuotantovaiheet: Sprintin kehitysjono ja sprintti, sisällöntuottaja 
 

Laatukriteeri Arviointikysymys Arviointiasteikko Ohje 
1. Opintokokonaisuus 

löydetään helposti 
I. Onko opintokokonaisuudesta 

saatavilla riittävästi ajantasaista 
tietoa? 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

 

 II. Tavoittaako tieto kohderyhmän? 
 
 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

 

 III. Onko verkko-osoite kuvaava, 
ymmärrettävä ja helposti 
arvattava? 
 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

 

 IV. Käytetäänkö 
opintokokonaisuudessa 
metatietoja: esim. otsikko, 
asiasanat ja julkaisija? 
 
 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

 

 V. Löytävätkö erilaiset hakukoneet 
opintokokonaisuuden? 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
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2.  Sisältö, materiaalit ja 
tehtävät ovat kaikkien 

saavutettavissa 
 

I. Onko kaikelle ei-tekstuaalisella 
materiaalilla tekstivastine? 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

Tarkista tämän listan avulla kaikki valmiit 
materiaalit joita opintokokonaisuudella 
tullaan käyttämään. 

Tekstivastine eli alt-teksti on 
luettavissa ruudunlukuohjelmilla. 

MS Office -
ohjelmissa tekstivastine lisätään  
Kuvaus (Description) -kenttään. 

 
 II. Onko videoilla ja äänitiedostoilla 

kuvaus ja tekstitys? 
 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 

 

Lue tarkemmin 
aiheesta: Verkkotekstitykset 

 III. Onko linkkiteksti sellaisenaan 
ymmärrettävä? 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 

 

Älä käytä linkkinä URL-osoitetta vaan 
kohdetta kuvaavaa linkkitekstiä.  

Vältä "klikkaa tästä" –tyyppisiä 
linkkitekstejä. 

Lisätietoja saavutettavista Word-
asiakirjoista ja linkityksestä.  

 
 IV. Aukeavatko linkit samaan 

selainikkunaan?  
 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 

 

Jos linkki aukeaa uuteen selainikkunaan, 
siitä kerrotaan käyttäjälle hyvissä ajoin. 
 

 V. Onko ohjeet toteutettu niin, että 
niiden ymmärtäminen ei vaadi 
kykyä kuulla tai nähdä?  

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 

Ohje ei saa perustua esim. pelkästään 
väriin: vihreä oikein – punainen väärin. 

http://www.esok.fi/stivisuositus/tekstitykset/verkkotekstitykset
http://www.esok.fi/stivisuositus/word/word-asiakirjat-ja-saavutettavuus
http://www.esok.fi/stivisuositus/word/word-asiakirjat-ja-saavutettavuus
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 VI. Onko materiaalin tai 
oheismateriaalin yhteydessä 
ilmoitettu selkeästi ja hyvissä ajoin, 
mikäli se ei ole esteetöntä? 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 

 

 

 VII. Onko käytetty tyylejä otsikoiden, 
sisältöjen ja taulukoiden 
muotoilussa? 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 

 

Rakenna selkeä otsikkorakenne tyylejä 
käyttäen (H1, H2, H3), kappaletyyli, 
luettelot jne. 

 VIII. Onko materiaalissa olevat tekstit 
ohjelmallisesti luettavissa ei esim. 
kuvana. 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 

 

Skannaa tekstimuotoiset asiakirjat aina 
tekstinä, jolloin ruudunlukijalla voi lukea 
niiden sisällön. 

 IX. Onko tekstin ja taustan väreillä 
riittävän suuri kontrasti? 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 

 

Onko eri värien välillä riittävä kontrastiero, 
testaa miten värisokea näkee aineistosi 
tulostamalla se mustavalkoisena.  
ks. myös Color Contrast Checker 

 X. Onko tekstin koko riittävän suuri 
tai voiko sitä suurentaa 
käytettävyyden kärsimättä? 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

Yleensä vähintään 12 pistettä tai suurempi. 

 XI. Onko sivun lukujärjestys oikea 
PowerPoint-tiedostossa? 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

 

http://webaim.org/resources/contrastchecker/
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3. Olemassa oleva, valmis 
materiaali testataan ja 

korjataan 

I. Onko MS Office-tiedostojen 
saavutettavuus testattu? 

 Testaa MS Office tiedostojen 
saavutettavuus ohjelmiston omalla  
tarkistustoiminolla: Tarkista tiedoston 
helppokäyttöisyys Ks. tarkempi ohje.  
 
Nämä testit eivät kuitenkaan ota kantaa 
tekstikuvausten sisällölliseen laatuun. 
Ovatko otsikot ja alt-tekstit kuvaavia ja 
informatiivisia? 

 II. Onko pdf-tiedostojen 
saavutettavuus testattu. 

 Yleensä saavutettavista Word- ja ppt-
tiedostoista tulee saavutettavia pdf-
tiedostoja. Testaukseen on olemassa myös 
ohjelmia kuten PDF Accessibility Checker 
(PAC 2) 

 
  

http://www.esok.fi/stivisuositus/word/word-asiakirjat-ja-saavutettavuus
http://www.esok.fi/stivisuositus/word/word-asiakirjat-ja-saavutettavuus
http://www.access-for-all.ch/en/pdf-lab/pdf-accessibility-checker-pac.html
http://www.access-for-all.ch/en/pdf-lab/pdf-accessibility-checker-pac.html
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Tuotantovaihe: Sprintti tekniselle toteuttajalle 
 

Laatukriteeri Arviointikysymys Arviointiasteikko Ohje 
 Oppimisympäristö 

noudattaa yleisiä 
saavutettavuussuosituksia 

I. Onko saavutettavuus testattu ja 
noudatetaanko esim. W3C:n WCAG 
2.0 -kriteeristöä (AA-taso) tai muuta 
vastaavaa? 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

Tarjouspyynnössä apuna voi 
käyttää Kehitysvammaliiton, Aalto 
Yliopiston, Jyväskylän yliopiston, 
Design for All -verkoston ja 
Valtiokonttorin Valtion IT-
palvelukeskuksen toteuttamaa 
mallipohjaa:  
 
Selainkäyttöisen verkkopalvelun 
hankinnassa käytettävät 
esteettömyysvaatimukset 
 

2. Oppimisympäristöä voi 
käyttää eri kielillä 

I. Ovatko kielivaihtoehdot samalla 
paikalla eri alasivuilla?  
 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 

 

 II. Onko kielivalinta ymmärrettävä eikä 
viittaa yksittäiseen maahan?  
  

 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 

Kielivalintaa ei tulisi ilmaista esim. 
valtion lipun kuvilla.  

 III. Onko sivun kieli merkitty sivun 
asetuksiin html-koodin standardin 
mukaisesti? 

 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

 

http://www.suomi.fi/suomifi/tyohuone/laatua_verkkoon/verkkopalvelun_saavutettavuus/saavutettavuuden_arviointi/mallipohja_selainkayttoisen_verkkopalvelun_hankinnassa_kaytettavat_esteettomyysvaatimukset/esteettomyysvaatimukset_A_ja_AA_final.xls
http://www.suomi.fi/suomifi/tyohuone/laatua_verkkoon/verkkopalvelun_saavutettavuus/saavutettavuuden_arviointi/mallipohja_selainkayttoisen_verkkopalvelun_hankinnassa_kaytettavat_esteettomyysvaatimukset/esteettomyysvaatimukset_A_ja_AA_final.xls
http://www.suomi.fi/suomifi/tyohuone/laatua_verkkoon/verkkopalvelun_saavutettavuus/saavutettavuuden_arviointi/mallipohja_selainkayttoisen_verkkopalvelun_hankinnassa_kaytettavat_esteettomyysvaatimukset/esteettomyysvaatimukset_A_ja_AA_final.xls
http://www.suomi.fi/suomifi/tyohuone/laatua_verkkoon/verkkopalvelun_saavutettavuus/saavutettavuuden_arviointi/mallipohja_selainkayttoisen_verkkopalvelun_hankinnassa_kaytettavat_esteettomyysvaatimukset/esteettomyysvaatimukset_A_ja_AA_final.xls
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3. Oppimisympäristö toimii 
erilaisissa teknisissä 

ympäristöissä 

I. Toimiiko oppimisympäristö 
tarkoituksenmukaisesti erilaisilla 
päätelaitteilla?  
  

 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 

Toimintojen ja käyttökokemuksen 
tulee pysyä samanlaisena 
päätelaitteesta huolimatta.  

 II. Onko käyttöliittymä responsiivinen eli 
skaalautuuko se eri päätelaitteille?  
  

 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 

 

 
 

 III. Onko ulkoasun muotoilu 
toteutettu CSS:llä?  
  

 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 

 

 

 IV. Voiko oppimisympäristöä käyttää 
erilaisten apuvälineiden, esimerkiksi 
ruudunlukijan kanssa?  
  

 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 

 

 

 V. Onko tekstikoon ja värin muuttaminen 
mahdollista?  
  

 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

 

 VI. Voiko fonttikokoa suurentaa 200% 
ilman, että sisältö ja käytettävyys 
kärsivät?  
   

 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

 

 VII. Onko tekstin ja taustan välillä riittävän 
suuri kontrasti?  
  

 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
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 VIII. Onko oppimisympäristö käytettävissä 
ympäri vuorokauden lyhyitä katkoksia 
lukuun ottamatta?  

 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

 

4. Navigointi ja tiedon 
löytämistä on tehty 

mahdollisimman helpoksi 

I. Voiko käyttäjä liikkua sivustolla eri 
reittejä pitkin?  
  

 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

 

 II. Onnistuuko siirtyminen edelliselle 
sivulle ja etusivulle kaikilta sivuilta 
ilman selaimen takaisin-linkkiä?  
  

 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

 

 III. Onko sarkainnäppäimellä eteneminen 
loogista sivulla? Vastaako eteneminen 
visuaalista järjestystä?  
  

 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
 

 

 IV. Voiko käyttäjä ohittaa usein sivustolla 
toistuvia elementtejä kuten 
navigaation? 

 

o Ei  
o Osittain  
o Enimmäkseen   
o Kyllä 
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