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Ohje saavutettavuuden arvioinnin 
toteuttamiseksi WCAG 2.0- ja WCAG-EM -
kriteereitä noudattaen 
 

1. Tutustu W3C:n WCAG 2.0 ja WCAG-EM dokumentteihin. Voit käyttää apuna 

Papunetin saavutettavuussivuston ohjeistuksia. 

2. Käy läpi arvioitava verkkopalvelu WCAG-EM 1.0 dokumentin mukaisesti. 

3. Edellisessä kohdassa hankkimiesi tietojen ja arvion tilaajan kanssa sovitun 

perusteella täytä verkkopalvelun saavutettavuuden arvioinnin yleistietolomake 

tai vastaava dokumentti: 

a. Verkkopalvelun arvioija 

mikä taho tai kuka tekee arvion 

b. Arvioinnin tilaaja 

c. Arvioinnin ajankohta 

d. Arvioitava kohde 

kohde tulee määritellä yksityiskohtaisesti eli kunkin verkkopalvelunyksittäisen sivun 

kohdalla on pystyttävä määrittämään kuuluuko se arvioon vai ei (tässä ei kuitenkaan 

luetella sivuja yksittäin) 

e. Arvioinnin tavoite 

mikä on arvioinnin tarkkuus: perusraportti, yksityiskohtainen raportti vai "in-depth"-

analyysiraportti 

f. Arvioinnin taso (A, AA, AAA) 

usein AA-tasoa pidetään riittävänä verkkopalvelun hyvälle saavutettavuudelle 

g. Käytetyt teknologiat 

lista arvioitavalla sivustolla käytetyistä teknologioista (esimerkiksi HTML, CSS, 

HTML5, Java, JavaScript) 

h. Arvioitavat sivut 

lista WCAG-EM-ohjeistuksen mukaan arvioon valituista sivuista 

i. Muuta olennaista 

4. Toteuta arvio 

a. Käy läpi WCAG 2.0 kriteerit yksi kerrallaan. Merkitse kriteeri hyväksytyksi tai 

hylätyksi. Mikäli kriteeri ei jollain sivulla ole testattavissa, merkitse esimerkiksi 

NA. 

b. Käytä avustavia sovelluksia tarvittaessa, esimerkiksi: kontrastianalysaattoria, 

koodivalidaattoria ja tekstivastineiden tarkistusohjelmia. 

c. Voit käyttää Papunetin saavutettavuussivuston WCAG 2.0 heuristiikkalistaa ja 

siihen liittyvää ohjetta, mutta huomioi että etenkin ohje keskittyy 

pääsääntöisesti HTML-tekniikkaan. 

5. Raportoi valitulla arvioinnin tasolla 

a. Perusraportissa jokainen WCAG 2.0 kriteeri merkitään hyväksytyksi tai 

hylätyksi. Mikäli kriteeri ei täyty, raportissa esitetään vähintään yksi 

hylkäykseen johtanut sivu. 

http://www.w3.org/Translations/WCAG20-fi/
http://www.w3.org/TR/WCAG-EM/
http://papunet.net/saavutettavuus/
http://papunet.net/saavutettavuus/verkkopalveluiden-saavutettavuus/wcag-em-10-saavutettavuuden-arvioinnin-menetelmaohje
http://papunet.net/saavutettavuus/verkkopalveluiden-saavutettavuus/wcag-em-10-saavutettavuuden-arvioinnin-menetelmaohje
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b. Yksityiskohtaisessa raportissa jokainen arvioon valittu sivu tarkistetaan 

erikseen ja virheet raportoidaan sivukohtaisesti. 

c. Myös "in-depth"-analyysissä virheet raportoidaan sivukohtaisesti. Tämän 

lisäksi virheet esitetään esimerkkien avulla. Tähän analyysiraporttiyyppiin 

sisällytetään vielä yhteenveto ongelmista, esimerkit toistuvista virheistä sekä 

arvio niiden vaikutuksista käyttäjien suoriutumiseen arvioidulla sivustolla. 

Lisäksi arviossa voi antaa parannusehdotuksia ja neuvoja paremmista 

toteutustavoista. 


