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Saavutettavuus
• Kaikenlaisten ihmisten on helppo lähestyä 

tuotetta tai palvelua
• Mahdollisuus osallistua ja kokea 

elämyksiä ihmisten erilaisista 
ominaisuuksista riippumatta 

• Toimintarajoitteet eivät estä palvelun 
käyttöä

• Yhdenvertaisuuden edistämistä
• accessibility, tillgänglighet
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Saatavuus

• Ominaisuus, joka ilmentää sitä, 
kuinka varmasti järjestelmä, laite, 
ohjelma tai palvelu on tarvittaessa 
käytettävissä oikeaan aikaan ja 
oikeassa paikassa

• availability

Kuva: Partanen, SA-kuvat, 1941 (CC BY 4.0)



Kaksi lakimuutosta

• Laki digitaalisten palvelujen 
tarjoamisesta on tulossa
– Hallituksen esitys 60/2018

• Tekijänoikeuslain muutos tuli voimaan 
12.11.2018
– Tekijänoikeuslaki 17 a-d §
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https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_60+2018.aspx
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404#L2P17a


Laki digitaalisten 
palvelujen tarjoamisesta
Saavutettavuusdirektiivin vaatimukset 
Suomessa
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Laki on vielä tekeillä

• Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta on 
vielä eduskunnan käsittelyssä.

• Taustalla v. 2016 voimaan tullut direktiivi 
julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja 
mobiilisovellusten saavutettavuudesta.

• Saavutettavuusdirektiivin siirtymäajat ovat 
kuitenkin jo voimassa.
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Soveltamisalaan kuuluvat
• valtion viranomaiset ja liikelaitokset

– Varastokirjasto, Celia
• yliopistot ja korkeakoulut

– Korkeakoulujen kirjastot
• kunnalliset viranomaiset

– Yleiset kirjastot
• Sellaisten yritysten, säätiöiden ja yhdistysten digitaaliset palvelut, joiden 

kehittämisen tai käytön rahoittamiseen osallistuu viranomainen vähintään 
puolella kehittämiskustannuksista tai vuotuisista ylläpitokustannuksista

– OKM:n digitaalisen verkkopalvelun tuottamiseen tai kehittämiseen voidaan antaa 
valtionavustusta vain, jos saavutettavuusvaatimuksia noudatetaan. 
OKM, Opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta (s. 21, 
kesäkuu 2018)

• finanssialan yritykset peruspankkipalvelujen osalta
• vahvan sähköisen tunnistuspalvelun tarjoajien tunnistamiseen liittyvät palvelut
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https://minedu.fi/documents/1410845/3505134/Opas+valtionavustusten+hakemisesta+ja+k%C3%A4yt%C3%B6st%C3%A4+ja+k%C3%A4yt%C3%B6n+valvonnasta+2018-1/8a823061-adea-4db2-b751-d0cbf9f1079f/Opas+valtionavustusten+hakemisesta+ja+k%C3%A4yt%C3%B6st%C3%A4+ja+k%C3%A4yt%C3%B6n+valvonnasta+2018-1.pdf


Saavutettavuus laissa
• ”saavutettavuudella [tarkoitetaan] periaatteita ja tekniikoita, 

joita on noudatettava digitaalisten palvelujen suunnittelussa, 
kehittämisessä, ylläpidossa ja päivittämisessä, jotta ne olisivat 
paremmin käyttäjien, erityisesti vammaisten henkilöiden, 
saavutettavissa” 
- Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 2 § (HE)
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(jatkuu)
• ”Palveluntarjoajan on varmistettava digitaalisten palvelujensa 

sisältöjen havaittavuus ja ymmärrettävyys sekä käyttöliittymien 
ja navigoinnin hallittavuus ja toimintavarmuus
saavutettavuusvaatimusten mukaisesti.”
- Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 7 § (HE)
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• Käytännössä WCAG 2.1 AA-taso
• Papunetin suomenkielinen sivusto 

Verkkosisällön saavutettavuusohjeista

http://papunet.net/saavutettavuus/verkkosisallon-saavutettavuusohjeet-wcag


Digitaalinen palvelu
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• Tarkoittaa verkkosivustoa ja mobiilisovellusta
• Verkkosivusto on verkkotunnuksella yksilöitävä digitaalinen 

tietosisältö eli tekstisisältöä, tiedostoja, kuvia, lomakkeita ja 
muita toisinnettavissa olevia sisältöjä, jotka ovat käytettävissä 
tietoverkossa erilaisilla päätelaitteilla ja niissä olevilla 
ohjelmistoilla
– Pdf-, Word-tiedostot, videot, äänitiedostot

• Mobiilisovellus on sovellusohjelmisto, joka on suunniteltu ja 
kehitetty yleisön käyttöön käytettäväksi älypuhelinten tai 
tablettien kaltaisilla mobiililaitteilla



Siirtymäajat
• ”Vanhat” verkkopalvelut on julkaistu ennen 23.9.2018.

– Niiden on noudatettava vaatimuksia viimeistään 23.9.2020 alkaen.

• ”Uudet” verkkopalvelut on julkaistu 23.9.2018 jälkeen.
– pitää noudattaa vaatimuksia 23.9.2019 alkaen.

• Mobiilisovellusten pitää noudattaa vaatimuksia 23.6.2021 alkaen.
• Toimisto-ohjelmien tiedostomuotojen (pdf, Word, PowerPoint) 

pitää noudattaa vaatimuksia viimeistään silloin kuin koko palvelun.
– Mutta: Koskee 23.9.2018 jälkeen julkaistuja tiedostoja
– Jos tiedostoa tarvitaan oikeuksien tai etujen toteutumiseen, 

vaatimukset koskevat vanhempiakin tiedostoja.
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Kohtuuton rasite
• Palveluntarjoaja voi poiketa saavutettavuusvaatimuksista vain, jos 

se ennakkoon tehdyn saavutettavuusarvioinnin perusteella voi 
osoittaa vaatimusten toteuttamisen aiheuttavan sen toiminnalle 
kohtuuttoman rasitteen. 

• Mutta: Kohtuuttomaan rasitteeseen ei voitaisi vedota koko 
digitaalisen palvelun osalta, vaan ainoastaan niiden palvelun osien 
osalta, joiden toteuttaminen saavutettaviksi olisi vaikeaa. 
Kohtuuttomaan rasitteeseen ei voida vedota kuin ajallisesti rajattu 
aika.
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Valvontaa
• Valvontaviranomainen

– Neuvoo ja ohjeistaa palveluntarjoajia
– Huolehtii, että standardit ovat tarjolla suomeksi ja ruotsiksi
– Valvoo ja tarkistaa saavutettavuusvaatimusten noudattamista
– Raportoi Euroopan komissiolle

• Aluksi tehtävää hoitaa Etelä-Suomen AVI, vuodesta 2020 Valtion 
lupa- ja valvontavirasto Luova

• Tulossa vuoden 2019 alussa sivusto: 
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
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http://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/


Lakia ei sovelleta

• ”muihin kuin viranomaisen tai palveluntarjoajan verkkosivustojen 
ja mobiilisovellusten sisältöön, jos asianomainen viranomainen tai 
palveluntarjoaja ei rahoita eikä kehitä tai valvo sitä” 
– Esim. kustantajien e-kirjat

• Kuitenkin EU:ssa on tekeillä ns. esteettömyysdirektiivi (European 
Accessibility Act), joka voimaantullessaan koskisi e-kirjoja ja e-
kirjojen lukulaitteita.
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WCAG 2.1:n neljä 
periaatetta 1/2

1. Verkkopalveluiden sisältö pitää olla havaittavissa eli sisällön saa 
selville
– ilman, että kaikki sisältö pitäisi pystyä näkemään tai
– ilman, että sisällön pystyy kuulemaan.

2. Verkkopalvelun pitää olla myös hallittava eli
– verkkopalvelua pitää pystyä käyttämään ilman hiirtä,
– verkkopalvelussa on helppoa ja selkeää siirtyä sivuilta toiselle,
– verkkopalvelussa otsikot ovat kuvaavia ja
– linkkien nimistä ymmärtää, mihin ne johtavat.
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WCAG 2.1:n neljä 
periaatetta 2/2

3. Verkkopalvelut pitää olla helposti ymmärrettävissä.
– Rakenne on selkeä ja ymmärrettävä.
– Verkkopalvelussa olevan kielen pitää olla selkeää ja ymmärrettävää.
– Lomakkeissa on helppo ymmärtää, mitä kysytään ja millaisessa 

muodossa syötettävä tieto halutaan.

4. Verkkopalvelun pitää olla toimintavarma.
– Sen pitäisi toimia odotetusti erilaisissa selaimissa ja erilaisilla 

apuvälineillä.
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WCAG:n puutteet

• Tasolla AA ei juurikaan kriteereitä ymmärrettävyydelle.
• Kognitiivinen saavutettavuus on käyttäjien kannalta erittäin 

tärkeää.
• Ymmärrettävyys on saavutettavuuden periaatteista ylitse muiden.
• Voidaan tehdä teknisesti toimivaa, mutta jos sisältö on 

vaikeaselkoista jargonia, kokonaisuus ei ole saavutettava.
• Vaikeaselkoinen teksti on vaikeaa riippumatta siitä, lukeeko sen 

silmillä vai kuuleeko sen.
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Käyttäjän näkökulma 
Haasteena: 
• Mikä on saavutettavaa yhdelle, ei välttämättä ole 

saavutettavaa toiselle.
• Saavutettavuus riippuu käyttäjästä, se ei ole 

palvelun ominaisuus.
– Käyttäjän taidot, kokemukset ja asenteet 

vaikuttavat
– Toisinaan tarvitaan useita ratkaisuja, yksi 

ratkaisu ei välttämättä täytä kaikkien tarpeita
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Saavutettavuuden parantaminen 
on yhteistyötä ja jatkuvaa toimintaa

• Sisäistä tiedon levittämistä ja ymmärryksen lisäämistä
• Asenneilmaston muuttamista
• Kouluttautumista ja harjoittelua
• Jatkuvaa kehittämistä ja kehittymistä
• Arviointia, testaamista ja testauttamista myös käyttäjien kanssa
• Pidetään mielessä, että palvelun pitäisi olla erilaisille ihmisille 

helppo käyttää rajoitteista, haasteista ja tilanteesta riippumatta
– ”Mitä minä voin tehdä tämän tavoitteen eteen?”
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Mitä pitäisi tehdä?
• Selvittää, kuinka hyvin kirjaston verkkosivut ja mahdolliset muut 

verkkopalvelut noudattavat WCAG 2.1 –vaatimuksia.
• Varmistaa, että verkkosivujen julkaisualusta tukee saavutettavuutta.
• Perehtyä saavutettavuusvaatimuksiin.

– Selvittää, millainen saavutettavuusseloste pitää esittää.

• Ohjeistaa sisällöntuottajia noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia.

• Kuvailla kirjaston e-aineistojen saavutettavuutta.
– Defining New Fields to Record Accessibility Content in the MARC 21 

Bibliographic Format (May 25, 2018)
– MARC 21, Format changes, Update No. 27, November 2018
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https://www.loc.gov/marc/mac/2018/2018-03.html
https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdapndxg.html


Lisätietoja

• Eduskunnan kirjasto: Saavutettavuusdirektiivin kansallinen 
toimeenpano

• Celian tuottama ohjesivusto www.saavutettavasti.fi
• Papunetin Saavutettavuussivusto
• Erityisesti viestijöille ja sisällöntuottajille Ymmärrän!-seminaarin 

esitykset (PowerPointit ja videotallenteet ilman tekstitystä)
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https://www.parliament.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/saavutettavuusdirektiivi.aspx
http://www.saavutettavasti.fi/
http://papunet.net/saavutettavuus/
https://www.celia.fi/saavutettavuus/ymmarran/


Tekijänoikeuslain muutos

Miten se koskee kirjastoja?
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Tekijänoikeuslain muutos
• Taustalla Marrakeshin sopimus julkaistujen teosten saatavuuden 

helpottamisesta sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin 
lukemisesteisten hyväksi

• EU-direktiivi 2017/1564 eli ns. Lukemisestedirektiivi
– Direktiivin vaatimukset piti viedä kansalliseen lakiin 11.10.2018
– Koskee jäsenmaiden sisäisiä oikeuksia ja Euroopan talousalueen vaihtoja

• EU-asetus 2017/1563
– Tuli voimaan 12.10.2018
– Koskee EU:n ja sen ulkopuolisten maiden välistä saavutettavien kirjojen

vaihtoa
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Mistä sopimuksessa on 
kyse? 1/4

Maiden, jotka ratifioivat Marrakeshin sopimuksen pitää 
tekijänoikeuslaissaan
1) antaa lupa tuottaa ja välittää saavutettavia kopioita 

kirjallisista teoksista lukemisesteisille henkilölle ilman että 
tekijöiltä tarvitsee kysyä lupaa

2) antaa lupa tuoda ja viedä saavutettavia kopioita yli maiden 
rajojen sellaisten valtioiden kesken, jotka ovat ratifioineet 
sopimuksen
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Mistä sopimuksessa on 
kyse? 2/4

• Saavutettava kappale on 
– kappale, jota lukemisesteinen henkilö voi käyttää yhtä 

helposti ja vaivattomasti kuin henkilö, jolla ei ole 
lukemisestettä, voi käyttää tavallista teosta

– esim. pistekirja, äänikirja, isotekstinen kirja, sopeutettu 
e-kirja (e-kirja, jota voi käyttää apuvälineillä)
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Mistä sopimuksessa on 
kyse? 3/4

• Kirjallinen teos
– kirjat, aikakausjulkaisut, sanomalehdet, aikakauslehdet
– tai muiden kirjoitusten, merkkijärjestelmien, myös 

nuottilehtien, muodossa 
– missä tahansa esitysvälineessä, myös äänimuodossa, 

kuten äänikirjoina, ja digitaalisessa muodossa
– Myös kirjallisen teoksen kuvitus kuuluu mukaan

• SIIS: Ei ole väliä missä muodossa kirjallinen teos on 
julkaistu. Saavutettavan kopion saa tuottaa myös 
kaupallisesta äänikirjasta tai e-kirjasta!
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Mistä sopimuksessa on 
kyse? 4/4

• Edunsaajat ovat lukemisesteiset henkilöt
– sokea tai heikkonäköinen henkilö,
– havaitsemis- tai lukemisesteistä henkilö tai
– henkilö, joka ei fyysisen vamman vuoksi pysty 

pitelemään tai käsittelemään kirjaa 
tai ei pysty liikuttamaan silmiään



Tekijänoikeuslaki 17 §
• 17 § Teosten saattaminen vammaisten käytettäviksi

– koskee mm. viittomakielisiä versioita
• 17 a § Saavutettavassa muodossa olevien teoskappaleiden 

valmistaminen ja hankinta
– Mitä lukemisesteinen henkilö saa itse tai hänen puolestaan toimiva 

henkilö saa tehdä
• 17 b § Teosten saattaminen lukemisesteisten käytettäviksi 

saavutettavassa muodossa
– Määritellään valtuutettu yhteisö ja niiden oikeudet
– Määritellään tekijöiden oikeus korvaukseen

• 17 c § Valtuutetun yhteisön velvoitteet
• 17 d § Saavutettavassa muodossa olevien kappaleiden rajat ylittävä 

vaihto
– Viitataan lukemisesteasetukseen
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Valtuutettu yhteisö
• 1) voittoa tavoittelematon yhteisö, joka tarjoaa lukemisesteisille 

palveluja koulutuksen, opettajankoulutuksen, yksilöllisesti 
mukautetun lukemisen tai tiedonsaannin alalla; tai

• 2) julkinen laitos tai voittoa tavoittelematon järjestö ja joka 
tarjoaa lukemisesteisille 1 kohdassa tarkoitettuja palveluja osana 
pääasiallista toimintaansa, institutionaalisia velvoitteitaan tai 
yleishyödyllisiä tehtäviään.

=> Käytännössä kaikki kirjastot!
• Saa tuottaa ja välittää saavutettavia kappaleita Suomessa ja 

maiden rajojen yli
– Lukemisesteille henkilöille
– Muille valtuutetuille yhteisöille
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Valtuutetun yhteisön 
velvoitteet
1) saattaa saavutettavassa muodossa olevia kappaleita ainoastaan 
lukemisesteisten tai muiden valtuutettujen yhteisöjen saataville;
2) toimii tavalla, jolla ehkäistään saavutettavassa muodossa olevien 
kappaleiden luvatonta valmistamista ja saataviin saattamista;
3) toimii huolellisesti käsitellessään teoksia tai muuta aineistoa ja niiden 
saavutettavassa muodossa olevia kappaleita sekä pitää kirjaa teosten ja 
muun aineiston käsittelystä;
4) pitää vapaasti saatavilla ajantasaiset tiedot siitä, miten se noudattaa 
tässä momentissa säädettyjä velvoitteita.
Huom! Valtuutetut yhteisöt voivat itse valita sen, käyttävätkö ne
oikeuttaan tuottaa ja välittää saavutettavia kappaleita. Pakkoa ei ole!
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Korvaus tekijöille
• Tekijällä on oikeus saada valtuutetulta yhteisöltä korvaus, jos 

ääntä tallentamalla Suomessa valmistettu teoksen kappale jää 
pysyvästi lukemisesteisen haltuun, esimerkiksi tietokoneelle 
tallennettuna tai fyysisessä muodossa.

• Mutta: Korvausta ei tarvitse maksaa yksittäisistä saavutettavassa 
muodossa olevista kappaleista, jotka valtuutettu yhteisö on tehnyt 
vain edunsaajan pyynnöstä eikä omasta aloitteestaan osana 
tehtäviään mahdollistaa lukemisesteiselle yksilöllisesti mukautetun 
lukeminen. 
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Käytännössä?
• Erilaisilla kirjastoilla on mahdollisuus palvella 

aiempaa paremmin henkilöitä, joilla on 
lukemiseste.
– Tuottamalla itse saavutettavia kopioita tai
– Välittämällä muilta valtuutetuilta yhteisöiltä 

saatuja kopioita
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Lisätietoja
• IFLAn opas Getting Started. Implementing the Marrakesh Treaty for 

person with print disabilities. A practical guide for librarians
– Suomenkielinen mukautus tulossa ensi vuoden alussa

• Helsingissä Oodissa ti 12.3.2019 seminaari The Marrakesh Treaty
in Action. Implementing the treaty and more ideas for 
accessible digital reading. 
– Järjestäjinä Celia, IFLA Libraries Serving Persons with Print Disabilities 

–jaosta ja Suomen kirjastoseura
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https://www.ifla.org/publications/node/71175


Kiitos!

Email: kirsi.ylanne@celia.fi
Twitter: @kirsiylanne
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