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Ohjeita selkokielisen sivuston kehittämiseksi
Tässä ohjeessa käydään läpi selkokielisen sivuston suunnittelun periaatteet. Ohje perustuu Papunetin-
verkkopalveluyksikön tekemiin heuristiikkoihin, jotka ovat toimineet selkokielisen sivuston arvioinnin 
työkaluna jo usean vuoden ajan, sekä vuonna 2011 toteutettuun Selkosanomat-projektiin.

Ohje on jaettu kahdeksaan osaan ja ne ovat:

• Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne
• Verkkopalvelun sisäinen navigaatio
• Sisällön ulkoasu ja typografia
• Linkit
• Haku-toiminto selkokielisillä sivuilla
• Kuvat, videot ja ladattavat tiedostot
• Lomakkeet
• Virhetilanteet

Tästä ohjeistuksesta on koostettu listamuotoinen heuristiikkataulukko.  Taulukkoa voi käyttää 
työkaluna ja arvioida sen avulla verkkopalvelun toimivuutta selkokielen käyttäjälle.

Monet tässä ohjeessa mainituista seikoista löytyvät myös W3C:n WCAG2-ohjeistuksesta. WCAG2 on 
yleinen ja kattava saavutettavuusohjeistus, jonka hallitseminen ainakin jollain tasolla tulisi kuulua 
jokaisen webbisuunnittelijan taitovarastoon. Tämä ohjeitus on tarkoitettu lähinnä selkokielisen sivuston 
arvioimiseen ja kehittämiseen tai muille käyttäjäryhmille suunnitellun sivuston arvioimiseen 
selkokielen käyttäjälle.

Selkokielestä ja selkokielen käyttäjäryhmistä voit lukea lisää Selkokeskuksen sivuilta.
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Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne

1. Onko informaation määrä sivua kohti riittävän pieni?

Verkkopalvelun yksittäinen sivu sisältää usein paljon informaatiota. Varsinaisen sisällön lisäksi sivulla 
on usein ainakin erilaisia navigaatiorakenteita, sisältöön liittyvää oheistietoa sekä sivupohjan muita 
elementtejä ja linkkejä.

Informaation määrä on selkokielen käyttäjäryhmille sivun ulkoasun selkeyden lisäksi ehkä tärkein 
rakenteellinen tekijä. Selkosanomat-projektissa tämä luonnollisesti pyrittiin ottamaan huomioon. 
Esimerkiksi Sauli Niinistön presidenttikauden alusta kertovalla uutissivulla informaation määrä on 
kohtuullinen.

Varsinaisen sisällön lisäksi sivu kuitenkin sisältää:

• sivupohjan linkkejä sivun yläreunassa 
• hakukentän 
• vaakatasoisen päänavigaatiorakenteen ja murupolun 
• “Katso myös” -oheissisällön 
• uutiseen liittyvän metatiedon (päiväys, jutun kirjoittaja ym.) 
• kommentit ja kommentointilomakkeen 
• sivun alareunan informaatio-osion 

Listasta voi nähdä, että informaatiota sivulle kertyy melko paljon hyvin yksinkertaisessakin 
sivurakenteessa. Informaation määrää sivulla kannattaa tarkkailla sivustoa suunniteltaessa ja 
tarvittaessa poistaa niitä elementtejä, jotka eivät ole välttämättömiä.

Yleisesti voi sanoa, että verkkosivuilla kerralla havaittavissa olevan informaation määrä internetissä on 
vähentynyt. Tämä johtunee siitä, että käytettävyystestausten myötä on havaittu kaikkien käyttäjin 
olevan pulassa. Esimerkiksi käy vaikkapa Mtv3-kanavan verkkopalvelu. Nykyisen sivuston ulkoasun 
selkeydestä voi olla montaa mieltä, mutta huomattavasti vähemmän informaatiota siellä yhdellä 
näytöllisellä on kuin vielä pari vuotta sitten.

2. Onko sivupohja rakenteet ja toiminnot toteutettu niin, että ne noudattavat yleistä 
toimintatapaa?

Verkkopalvelun sivupohja tulee rakentaa niin, että yksittäiset elementit ja laajemmat rakenteet toimivat 
totutusti. Joskus näin ei ole ja usein kyse on suunnittelijan halusta toteuttaa jokin toiminto uudella 
tavalla. Joskus tapa saattaa olla hyvinkin onnistunut. Kuitenkin monasti uudet toimintatavat helpottavat 
vain tottuneita tai taitavia verkon käyttäjiä. Monille selkokielen käyttäjäryhmään kuuluville uudet 
käyttötavat ovat rasite.

Tähän ohjeeseen on hankala antaa yksiselitteistä määritystä. Esimerkiksi nykyisin käytetään paljon 
hyvin erityyppisiä pudotusvalikoita, joissa saattaa olla kuvitusta ja tekstiä palstatolkulla. Jokunen vuosi 
sitten niiden käyttö selkokielisellä sivustolla olisi varmasti ollut käytettävyysongelma. Nykyisin kun 
pudotusvalikoita käytetään paljon, voidaan sanoa niiden käytön noudattavan yleistä toimintapaa. 
Pudotusvalikot sinänsä ovat oikein toteutettuna varsin hyvä tapa rakentaa navigaatio myös 
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selkokielisillä sivuilla. Toki kovin laajoja tai hankalasti hahmotettavia rakenteita tulee välttää. 
Esimerkiksi Stocmannin sivustolla naiset-osion pudotusvalikko on selkokieliselle sivustolle aivan liian 
laaja.

3. Onko sivupohjan rakenteessa tuotu esille eli korostettu oikeita asioita?

Verkkopalvelun sivupohjassa eri elementtien on oltava merkityksensä mukaisesti esitettynä. 
Selkosanomat-sivustolla uutiset ovat pääosassa, joten niiden merkitystä on korostettu isoilla kuvilla, 
isoilla otsakkeilla sekä reunoilla ja sivupohjan värityksestä poikkeavalla taustavärillä. Muut sivuston 
elementit on toteutettu selvästi hillitymmin.

Monilla sivuilla oikeaan palstaan laitetaan kuvilla toteutettuja bannerityyppisiä linkkejä, jotka saattavat 
olla varsin huomiota herättäviä. Tällaisia bannerikuvalinkkejä on esimerkiksi Väestöliiton 
verkkopalvelun etusivun oikeassa palstassa. Tuolla melko rauhallisella ja muilta osin tasapainoisella 
sivulla sivulla nuo linkit ovat takuuvarmasti ensimmäinen asia, joka osuu kävijän silmään. Kuitenkaan 
niiden merkitys ei ehkä ole yhtä suuri.

4. Onko sivupohjan rakenne yhdenmukainen kaikissa palvelun osioissa (esim. sivun 
perusosat tietyissä kohdin)?

Verkkopalvelujen sisältö tulee yleensä jonkin sisällönhallintajärjestelmän kautta. Näissä järjestelmissä 
on mahdollista käyttää joko itse koodattuja tai ulkoasupohjaan sisältyviä erilaisia ulkoasuja eri sivuilla. 
Selkokielinen verkkopalvelu kannattaa toteuttaa niin, että sivuston peruselementit (sisältöalueet, 
navigaatiorakenteet, lomakekentät ja muut sivupohjan elementit) ovat vakioiduilla paikoilla.

Selkosanomat-sivustolla oikea palstan sisältö muuttuu avatun sivun mukaan. Tämä ratkaisu tehtiin jotta 
kaikki sivuille suunniteltu sisältö pystyttiin sijoittamaan sivustolle ilman raskaampia 
navigaatiorakenteita. Käyttäjätestauksissa ratkaisun havaittiin aiheuttavan ongelmia joillekin 
käyttäjille. Ongelmat eivät olleet kriittisiä tai vakavia, joten vaihtoehtoista ratkaisua ei haettu. Tämä 
kuitenkin osoittaa, että kohtalaisen selkeälläkin sivustolla rakenteiden muuttuminen palvelun eri 
osioissa voi aiheuttaa selkokielen käyttäjille ongelmia.

5. Ovatko sivupohjan perusosat (sisältö, navigaatio, muut sisäiset linkit) erotettavissa ja 
eroavatko ne riittävästi toisistaan?

Sivuston toiminnaltaan ja käyttötavaltaan eroavien osioiden tulee olla selvästi erotettavissa ja niiden on 
myös erotuttava toisistaan. Erityisen tärkeää on, että sivun pääsisältö on selvästi havaittavissa 
pääsisällöksi. Samoin navigaatiolinkkien on erotuttava muista navigaatioitavissa olevaksi elementiksi. 
Navigaatiorakenteet kannattaa tehdä riittävän huomiota herättäviksi etenkin koska niissä ei yleensä 
käytetä oletuslinkkiväriä eikä myöskään alleviivausta.

6. Onko sivun oleellisin sisältö tai muut toiminnot sivun yläosassa, jotta pystysuuntaista 
vierittämistä voidaan mahdollisuuksien mukaan välttää?

Hyvin usein sivun varsinaista sisältöä ei ole sijoitettu ensimmäiseksi elementiksi sivun yläreunaan, 
vaan siellä on sivuston päälogon lisäksi tukku sivuston sisäisiä linkkejä, nosteita ja kuvitusta. Näiden 
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sijoittelu kannattaa toteuttaa niin, että sivun varsinainen sisältö ei turhaan valahda kovin alas 
sivupohjassa. Vierittämistä ei sivuilla voi  välttää, mutta etenkin selkokielen käyttäjää sekoittaa se, että 
varsinaisesta sisällöstä ei saa mitään kuvaa ensimmäisellä näytöllisellä ennen vierittämistä.

Uusi Suomi -verkkolehti ei varmaankaan ole optimoinut käyttöliittymäänsä selkokielen käyttäjille. 
Kaikkia käyttäjiä hyödyttäisi varmaankin se, että sivupohjan yläreuna olisi toteutettu hieman 
vähemmän tilaa hukaten. Nyt uutisesta näkyy 1024×800 -näytöntarkkuudella lähinnä otsikko.

7. Onko jokaisella sivulla linkki sivuston etusivulle?

Usein sivuston päälogo sijaitsee sijaitsee sivupohjan vasemmassa yläkulmassa ja on linkki sivuston 
etusivulle. Jotkut käyttäjät tämän toteutustavan tuntevatkin, mutta käytettävyystestausten perusteella 
voidaan sanoa, etteivät ainakaan kaikki selkokielen käyttäjät tunnista sivuston vasemman yläkulman 
logoa etusivulinkiksi. Tästä syystä sivuston kaikille sivuille on syytä selkokielen käyttäjille 
suunnatuilla sivuilla syytä lisätä tekstimuotoinen linkki etusivulle.

8. Onko linkki etusivulle riittävän havaittava?

Linkki verkkopalvelun etusivulle on syytä tehdä niin näkyväksi kuin on järkevästi mahdollista. 
Looginen ja hyvä paikka etusivulinkille on päänavigaatiossa ensimmäisenä. Ratkaisu toimii sekä pysty- 
että vaakatasoisissa navigaatioratkaisuissa.

Selkokielisen verkkopalvelun sisäinen navigaatio

1. Onko navigaatiorakenne selkokielen käyttäjän hallittavissa eli erillisiä 
navigaatiorakenteita ei ole liikaa?

Navigaatiorakenteita voi ja usein onkin verkkosivustolla useita. Mikä rakenteet on toteutettu hyvin, ei 
tämä ole ongelma.

Selkokieliset sivut kannattaa kuitenkin rakentaa niin, että navigaatioiksi laskettavia rakenteita on 
enintään kaksi kappaletta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos sivustolla on vaakatasoinen 
navigaatiorakenne sisällön yläpuolella, voi sisällön vasemmalle tai oikealle puolelle sijoittaa toisen. 
Tällaisessa kaksiosaisessa rakenteessa navigaatiotasoja ei enää kannata käyttää.
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Kuva 1. Esimerkki useasta navigaatiorakenteesta: aamulehti.fi.

Yllä olevassa kuvassa on esimerkki rakenteesta, joka hyvin todennäköisesti olisi monelle selkokielen 
käyttäjälle erittäin hankala. Uutissivu sisältää uutisiin suoraan liittyvien kolmen tasorakenteen lisäksi 
kaksi oheisrakennetta. Tällainen määrä on vaikea hallita ja hahmottaa.

2. Onko navigaatio ymmärrettävissä navigaatioksi?

Navigaatiorakenteissa ei juurikaan ole vakiintuneita käytäntöjä, joiden mukaan ne rakennetaan. 
Yleensä kyse on vaakatasoisesta tai pystysuuntaisesta tekstilinkkilistauksesta. Linkkeihin voi liittyä 
kuvia tai symboleita, värit ja taustavärit vaihtelevat ja kirjainten koko samoin. Linkit voivat sijaita 
muusta sisällöstä selkeästi erottuvalla alueella tai ne voivat olla suoraan sivuston taustalla. 
Alleviivaustakin käytetään vähemmän kuin muissa linkeissä.

Edellä mainitusta vaihtelusta johtuen selkokielisille sivuille ei kannata määrittää kovin tarkkoja 
ohjeistuksia navigaation ulkoasuksi. Jotain kuitenkin voidaan sanoa. Ensinnäkin on syytä käyttää suurta 
linkkien kirjainkokoa, koska tämä jo sinällään indikoi olennaista asemaa sivulla. Toiseksi navigaatio 
kannattaa sijoittaa totutuille paikoille sivulla eli heti pääsisällön yläpuolelle tai sen oikealle tai 
vasemmalle puolelle.

Toiseksi kannattaa katsoa sivuston yleisilmettä ja verrata navigaatiorakenteita siihen. Navigaation tulisi 
olla helposti havaittavissa nopeallakin silmäyksellä. Mikäli navigaatio ei erotu riittävästi sivuston 
muiden elementtien joukosta, on sen havaittavuutta lisättävä.

3. Onko pudotusvalikot rakennettu oikein?

Pudotusvalikot ovat yleistyneet viimeisten vuosien aikana ja suuri osa laajojen sivustojen 
päänavigaatiorakenteista rakennetaan niitä hyödyntäen. Niiden käytölle selkokielisillä sivuilla ei ole 
esteitä, kunhan ne on rakennettu oikein.
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Mikäli pudotusvalikoita käytetään selkokielisillä sivuilla, on ensinnäkin varmistuttava niiden yleisestä 
käytettävyydestä. Kovin usein pudotusvalikot ovat hankalia käyttää kenelle tahansa meistä: sivulle 
aukeavia tasoja on liikaa tai kohdistettava alue on liian pieni. Etenkin vaakatasoisen pudotusvalikon 
vasemmalle aukeavat alitasot voivat joskus aiheuttaa ärsytyskynnyksen ylittymisen.

Toiseksi on huolehdittava teknisen toteutuksen laadukkuudesta. Vieläkin esimerkiksi törmää 
pudotusvalikoihin, jotka on toteutettu niin, että liikutetaessa hiirtä hitaasti ylimmän tason linkkialueelta 
alemmalle tasolle, katoaa valikko alueiden yhtymäkohdassa. Tällaiset tyylimäärityksiin liittyvät 
ongelmat on poistettavissa oikealla teknisellä toteutuksella.

Kolmas huomioon otettava ja pudotusvalikoissa erityisen oleellinen seikka on selkokielen graafisten 
sääntöjen noudattaminen: linkkitekstit on esitettävä riittävän isoilla ja yleisillä kirjaimilla. 
Linkkialueiden on myös selkeästi erotuttava toisistaan.

4. Onko navigaatiotasoja navigaatiorakenteen kokoon nähden järkevä määrä (navigaatio 
ei ole liian syvä)?

Navigaatiotason hallitseminen on useille selkokielen käyttäjäryhmille hankalaa. Tämä seikka on tullut 
esille käyttäjätestauksissa useamman kerran. Pitkät samantasoiset listaukset eivät yleensä ole ongelma, 
koska yksitasoista sivulta toiselle samanlaisena pysyvää linkkilista on helppoa ymmärtää ja hallita. Sen 
sijaan useampitasoinen valintojen mukaan muuttuva navigaatiorakenne on usein käyttäjille hankala 
käyttää.

 

Kuva 2. Esimerkki monitasoisesta navigaatiorakenteesta

Yllä olevassa kuvassa on kolmitasoinen vasemman reunan nevigaatiorakenne, joka todennäköisesti 
olisi hyvin haastava monelle selkokielen käyttäjälle. Tällainen rakenne on sekä hankala ymmärtää että 
hahmottaa.

Käyttäjätestauksissa yllä olevaa kuvaa yksinkertaisimmissakin navigaatiorakenteissa jotkin käyttäjät 
avasivat alemman navigaatiotason, mutta jatkoivat sen jälkeen linkkien selaamista uudelleen ylhäältä. 
Toisin sanoen he lukivat listausta aina kokonaisena, eivätkä ymmärtäneet puumaisesti avautuvan 
rakenteen logiikkaa.

Yleisenä suosituksena navigaatiotasoista selkokielisillä sivuilla voi sanoa, että kaksi tasoa on ehdoton 
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maksimimäärä. Mikäli käytetään pystysuuntaista navigaatiota, jossa linkkien määrää voi vaakatasoista 
navigaatiota helpommin kasvattaa, kannattaa harkita yksitasoisen pitkän listauksen käyttämistä kahden 
tason sijaan. Toki sisältö ei aina anna tähän mahdollisuutta.

5. Näkeekö käyttäjä nykyisen paikkansa sivustossa riittävän selvästi?

Käyttäjän on selkeästi nähtävä, missä sivuston osassa ja millä sivulla hän kulloinkin on. Tähän on 
olemassa monta eri tapaa. Yleisimmin käytettyjä ovat sivun tai yläsivun linkkialueen korostaminen 
navigaatiossa, murupolun käyttäminen.

Sivun ja yläsivun paikan korostaminen on vakioitunut tapa verkkosivuilla ja myös selkokielisillä 
sivuilla sitä tulee ehdottomasti käyttää. Erityisen tarkkaan on suunniteltava useampitasoisten 
rakenteiden näyttäminen, jotta avoinna oleva sivu ja sen ylätaso näytetään selkeästi. Usein ylätasoakin 
korostetaan jollain tavalla, mutta käyttäjälle ei kuitenkaan saa tulla kuvaa, että ylätason sivu on 
avattuna oleva sivu. Selkosanomat.fi-sivustolla tätä ongelmaa ei ole, koska navigaatiorakenne on 
yksitasoinen.

Myös murupolkua käytetään selkosanomat.fi-sivustolla. Käyttäjätestauksissa sen käyttö todettiin 
vähäiseksi, koska käyttäjät määrittivat sijaintiaan pääsääntöisesti vaakatason päänavigaatiorakenteen 
mukaan. Murupolku ei ehkä ole tällä sivustolla kovin tarpeellinen, koska teemojen (kotimaa, ulkomaat, 
…) etusivujen ja niiden alisivuina olevien yksittäisten uutisten lisäksi muita tasoja ei ole. Tällainen 
rakenne on yleinen verkkolehdissä.

Edellisten “paikantamiskeinojen” lisäksi selkosanomat.fi-sivustolla käytetään erilaista uutisteemojen 
korostusväriä.  Sama väri esiintyy yksittäisten uutisten ingressin teemalogossa.

6. Onko navigaatio nimetty ja ryhmitelty oikein?

Navigaatiorakenteiden nimeäminen on usein ongelmallista millä tahansa sivustolla: sisältö ei halua 
taipua loogisiin ja ristiriidattomiin luokitteluihin. Selkokielisillä sivuilla tulisi kuitenkin pyrkiä siihen, 
että navigaatiolinkit ovat erottelevia ja toisaalta poissulkevia. Toisin sanoen jonkin linkin alta on 
löydettävissä vain ja vain siihen liittyvää sisältöä. Käytännössä aivan täydelliseen lopputulokseen ei 
päästä koskaan, eikä se etenkään selkokielisillä sivuilla ole olennaisin seikka.

Olennaisempaa absoluuttinen loogisuuden sijaan selkokielisillä sivuilla onkin sisällön järkevä ja 
riittävän kattava näkyminen navigaatiossa. Navigaatioon kannattaa nostaa sisältöä sen mukaan, mikä 
tuntuu olennaisestä välittämättä siitä, onko se “samantasoista” muiden navigaatiolinkkien kanssa.

Selkosanomat.fi-sivustolla yllä käsitellyt haasteet eivät nousseet pääosaan, koska navigaatiorakenteelle 
(Kotimaa, Ulkomaat, …) ei ole järkevää vaihtoehtoa. Yksi rakenteen linkki eli “Teema” osoittautui 
käyttäjätestauksissa erittäin vaikeasti ymmärrettäväksi. Käyttäjät ohittivat sen johdonmukaisesti, koska 
he eivät ymmärtäneet, mitä sen alta voi löytyä. Sivuston kehittäjät eivät kuitenkaan löytäneet sille 
parempaa vaihtoehtoa, joten toistaiseksi nimi on entisellään.

7. Onko navigaatio rakenteeltaan riittävän väljä?

Usein sisäiset navigaatiorakenteet toteutetaan melkoisen ahtaasti. Tämä saattaa johtua esimerkiksi siitä, 
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että rakenteiden laajuuden takia tilaa on vähän. Selkokielisillä sivuilla tilaa kannattaa kuitenkin varata 
enemmän.

Selkosanomat.fi-palvelussa esimerkiksi tilaa seitsemälle vaakatasoiselle päänavigaatiorakenteen 
tekstilinkille on reilusti. Toki pieni linkkien määrä edesauttaa tätä. Palvelun suunnittelun aikana 
todettiin, että enempää ylimmän tason linkkeä ei tarvita ja väljä vaakatasoinen rakenne oli mahdollinen.

Väljä rakenne on erityisen oleellinen useampitasoisissa pystytasoisissa navigaatioissa. Samoin laajoissa 
pudotusvalikkoratkaisuissa ei suurta määrää informaatiota kannata sijoittaa liian pieneen tilaan. 
Tällaisten rakenteiden hahmottaminen on hankalaa useilla selkokielen käyttäjäryhmillä.

8. Onko valittavan alueen toiminta loogista ja selkeää?

Navigaatiorakenteen valittavan alueen on selkokielisillä sivuilla toimittava niin, että käyttäjä ymmärtää 
sen toiminnan oikein. Esimerkiksi:

• valittavan alueen on kokonaisuudessaan oltava linkki (ei pelkkä teksti) etenkin mikäli alueen tausta muuttuu hiiren 
kursorin ollessa sen päällä 

• hiiren kursorin on muututtava nuolesta kämmeneksi oletuskäytännön mukaisesti 
• useampitasoisen navigaation tasot on oltava järkevästi eroteltavissa toisistaan 

9. Vastaavatko navigaatiolinkkitekstit kohdesivujen sisällön pääotsikoita?

Käyttäjille on tärkeää tietää koko ajan se, missä hän sivustolla on. Yksi palanen tässä kokonaisuudessa 
on navigaation ja sisällön otsikoinnin vastaavuus. Sisällön pääotsikosta käyttäjä varmistaa, että on 
saapunut oikealle sivulle. Jos otsikko eroaa sinne johtaneesta linkistä on ensireaktio se, että on avattu 
väärä sivu.

Aivan tarkkaa vastaavuutta ei aina ole järkevää noudattaa. Joskus esimerkiksi sivun otsikointi vaatii 
melko pitkän tekstin, joka on hankalaa sijoittaa navigaatiorakenteisiin. Tällöin navigaatiossa voidaan 
käyttää lyhyempää versiota. Olennaista on, että pääotsikossa käytetään samoja sanoja vastaavuuden 
säilyttämiseksi. Linkkitekstiä vastaavat on hyvä sijoittaa otsikon alkuun.

10. Onko navigaatiorakenne johdonmukainen linkkien kohteessa eli osa linkeistä ei 
esimerkiksi johda sivuston ulkopuolelle?

Useille selkokielen käyttäjäryhmille navigaation looginen toiminta on ensiarvoisen tärkeää. Tästä 
syystä sisäisiksi navigaatioiksi miellettäviin rakenteisiin ei tule tehdä linkkejä, jotka johtavat muille 
sivustoille. Taitavat käyttäjät osaavat toki hyvin palata takaisin lähdesivustolle, mutta selkokielisillä 
sivuilla – ja miltei poikkeuksetta muillakin sivustoilla – navigaatiosta muille sivustoille johtavat linkit 
on käytettävyysongelma.

11. Mikäli navigointilinkkien tukena on kuvia tai graafisia symboleita, niiden on oltava 
toimivia.

Selkokielisillä sivuilla tekstilinkkien tukena ei ole tarpeen käyttää kuvia tai graafisia symboleita. Jos 
niitä kuitenkin käytetään, on niiden syytä olla riittävän ymmärrettäviä ja kuvaavia.
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Toisaalta kuvien tai symbolien on oltava myös riitävän neutraaleja, sillä esimerkiksi liian 
yksityiskohtaiset kuvat tukitaan hyvin eri tavalla. Tästä syystä valokuvien käyttöä navigaatiossa tulee 
selkokielisillä sivuilla välttää. Todennäköisesti ne eivät toimi kovinkaan hyvin muillakaan sivustoilla.

Selkokielisen verkkopalvelun sisällön ulkoasu ja typografia

1. Onko oletusfonttikoko riittävän suuri ja riviväliä riittävästi?

Selkokielen graafisissa ohjeissa painetulle medialle määritetään teksti kooksi painotuotteen tyypistä 
riippuen 11-16 pistettä. Koko on jonkin verran suurempi kuin painotuotteissa keskimäärin. 
Verkkosivuille ei tarkkaa ohjetta ole mieltä antaa, koska käyttäjälle näkyvää kirjainkokoa ei ole 
mahdollista määrittää absoluuttisesti.

Rivivälin tulee olla hieman käytettyä tekstikokoa suurempi, jotta teksti vaikuttaa ilmavalta. 
Rivivälinkään määrittämiseen ei voida antaa tarkkaa ohjeistusta HTML-kielen rakenteestaja erilaisista 
näyttölaitteista johtuen. Selkosanomat.fi-sivustolta voi katsoa yhden esimerkin hieman keskimääräistä 
isommasta rivivälistä ja tekstikoosta.

2. Onko sisältöpalstan rivinleveys riittävän kapea?

Rivinleveys kannattaa verkkosivulla määrittää  rivin merkkimäärän avulla oletuskirjainkoolla. 
Selkosanomat.fi-sivustolla maksimimerkkimäärä rivillä välilyönnit mukaan lukien on noin 70. Kovin 
paljon tästä suurempi merkkimäärä tekee tekstistä hankalalukuista. Vastaavasti paljon tätä lyhempi 
rivinleveys vaikuttaa sekin haitallisesti tekstin luettavuuteen.

Painetulle medialle tehdyissä ohjeistuksissa ei puhuta merkkimääristä ja tilanne on rivityksen suhteen 
tässä julkaisumuodossa muutenkin erilainen. Verkossa ei ole järkevää rivittää tekstiä kuten painetussa 
mediassa tehdään, koska erilaiset näyttötavat saattavat aiheuttaa joissain tilanteissa ongelmia. 
Verkkosivuilla siis voi antaa rivien juosta vapaasti ja pyrkiä kappalejaolla ja otsikoinnilla tekemään 
tekstistä mahdollisimman helppolukuista.

3. Onko eri elementtien välinen hierarkia oikea eli esimerkiksi pääotsikko, väliotsikko, 
ingressi ja leipäteksti erottuvat riittävästi toisistaan?

Selkokielisillä sivuilla tekstin elementtien välinen hierarkkisuus on tärkeää. Selkosanomat.fi-palvelussa 
on pyritty oikeelliseen esitystapaan eli:

• Sivun pääotsikko on esitetty selvästi muuta sisältöä isommilla kirjaimilla 
• Ingressi erottuu muusta tekstistä 
• Väliotsikot erottuvat leipätekstistä, mutta ne on kuitenkin esitetty pääotsikkoa pienemmillä kirjaimilla 

4. Onko sisältö jaoteltu lyhyisiin, sitä jaotteleviin kappaleisiin?

Verkkosivuja luetaan erilaisilla päätelaitteilla. Lyhyetkin sivut näkyvät kaikilla laitteilla harvoin 
kokonaan. Tästä syystä juuri verkkotekstissä on tekstin luettavuuden kannalta tärkeää pitää 
tekstikappaleet lyhyinä.
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5. Onko otsakkeita käytetty riittävästi jaottelemaan tekstiä?

Edellisessä kohdassa ohjeistettiin jaottelemaan sisältö lyhyisiin kappaleisiin verkkotekstin luettavuuden 
takia. Samasta syystä väliotsakkeita kannattaa käyttää runsaasti, toki sisällön ehdoilla. Väliotsakkeiden 
käytöstä esimerkiksi käynee jo pari kertaa käytetty Rovion peliuutinen.

6. Onko teksti ladottu oikealta liehuksi?

Teksti on suurimmalle osalle selkokielen käyttäjistä luettavinta silloin, kun se on jätetty oikealta 
liehuksi. Tätä tapaa tulisi noudattaa selkokielisillä verkkosivuilla.

7. Ovatko kirjaimet yleisesti käytettyä kirjaintyyppiä?

Selkokielisellä sivustolla kirjainten on oltava yleisesti käytettyä kirjasintyyppiä. Tämä tarkoittaa 
verkkopalveluissa kahta asiaa. Ensinnäkin tuttu ja yleinen kirjasintyyppi takaa todennäköisimmin 
helpon luettavuuden.

Toiseksi yleisesti käytetty kirjasintyyppi on todennäköisimmin tuettu eri päätelaitteilla ja 
käyttöjärjestelmillä. Käytetyt kirjaintyypit määritetään tyylitiedostojen avulla, jonne annetaan 
varmuuden vuoksi useampi kirjainvaihtoehto. Toimivia yhdistelmiä ovat esimerkiksi:

• Verdana,Geneva,sans-serif 
• Helvetica,Arial,sans-serif 
• Georgia,Utopia,Charter,serif 
• Times New Roman’,Times,serif 

Edellä listatuista “varmoista” yhdistelmistä löytyy netistä paljon tietoa. Lyhyt ja napakka esitys 
toimivista kirjainyhdistelmistä on esimerkiksi Stephen Morleyn artikkeli.

Linkkien esittäminen selkokielisellä sivustolla

1. Onko linkit merkitty niin, että ne ymmärretään helposti linkiksi (alleviivaus, väri)?

Kaikilla verkkosivuilla on tärkeää erottaa linkit muusta sisällöstä. Varminta on esittää linkit 
oletuslinkkivärillä ja alleviivauksella. Oletuslinkkivärit ovat:

• linkki – #0000FF /sininen 
• vierailtu – #800080 /violetti 
• aktiivinen linkki – #FF0000 /punainen 

Nykyisin tosin värit vaihtelevat jonkin verran selaimesta riippuen.

Sininen on linkeille turvallisin valinta, koska käyttäjät ovat tottuneet siihen. Oletussinisiä linkkejä 
saatetaan jopa klikkailla muita muita enemmän. Linkkivärin valinta ei siis todellakaan ole vailla 
merkitystä.

Sininen väri linkeille ei selkokielisillä sivuilla ole ehdoton vaatimus, mutta tekstilinkeissä alleviivausta 
tulisi aina käyttää.
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2. Käytetäänkö alleviivausta muussa tarkoituksessa kuin linkeissä?

Verkkopalveluissa alleviivauksen käyttöä muualla kuin linkeissä ei voi suositella, koska alleviivaus 
yhdistyy käyttäjillä voimakkaasti tekstilinkkeihin. Tästä säännöstä ei kannata poiketa myöskään 
selkokielisillä sivuilla.

3. Käytetäänkö tekstilinkkien väriä muualla tekstissä?

Yllättävän usein törmää siihen, että linkeissä käytettyä väriä käytetään linkkien lisäksi tehostekeinona 
muualla tekstissä, kuvateksteissä muissa ei-linkitetyissä tekstielementeissä. Käyttäjille tämä on erittäin 
hämäävää. Linkkiväriä ei kannata käyttää kirjainten värinä missään muualla verkkopalvelussa.

4. Annetaanko käyttäjälle visuaalista vihjettä siitä, että hiiren kursori on linkkielementin 
päällä?

Käyttäjälle on hyvä kertoa linkin olemassaolosta muuttamalla linkkielementin väriä tai taustaa silloin, 
kun hiiren kursori viedään elementin päälle. Mikäli linkeissä ei oletuksena käytetä alleviivausta, 
voidaan alleviivaus näyttää hiirellä linkkiä osoitettaessa. Tämä on suositeltavaa esimerkiksi silloin, kun 
linkkialue on laajempi kuin pelkkä teksti. Näin on tehty tälläkin sivustolla.

5. Kertooko linkattu teksti riittävästi linkin kohteesta?

WCAG2-saavutettavuusohjeistuksen mukaan on suositeltavaa, että linkattu teksti itsessään kertoo 
riittävästi linkin kohteesta. Tätä ohjetta kannattaa selkokielisissä verkkopalveluissa noudattaa.

Todella pitkää virkettä ei välttämättä kannata linkittää kokonaan, vaan riittävä osa siitä. Tekstin sisältö 
kannattaakin muotoilla linkit huomioon ottaen. Miltei aina kannattaa linkata yksi kokonainen lause.

6. Käykö linkistä ilmi mihin se johtaa (samaan palveluun vai sivuston ulkopuolelle)?

Selkokielisillä sivuilla sivuston ulkopuolelle menevien linkkien käytössä kannattaa noudattaa 
maalaisjärkeä. Ei esimerkiksi ole käytettävää sijoittaa tekstin joukkoon suurta määrää linkkejä, joista 
jotkin johtavat samaan palveluun ja osa jonnekin muualle. Toki sivuston ulkopuolelle johtaviin 
linkkeihin voi linkin jälkeen laittaa vaikkapa sulkuihin linkin kohteen, vaikka kaikki käyttäjät eivät tätä 
todennäköisesti aivan täysin ymmärräkään.

Yksi hyvä tapa on kerätä nämä linkit esimerkiksi sisällön alapuolelle kertoen linkkitekstissä käyttäjälle 
selkeästi linkin kohde. Esimerkiksi vaikkapa näin: “Lisätietoa selkokielen käytöstä voit lukea 
Selkokeskuksen sivuilta“.

7. Avautuvatko linkit loogisesti samaan vai uuteen ikkunaan (esimerkiksi sivuston sisäiset 
sivut samaan ja muut uuteen ikkunaan)?

Linkille voidaan sitä tehtäessä määrittää, avaako se uuden selainikkunan vai ei. Yleisesti ottaen on 
saavutettavampi tapa avata kaikki linkit aina samaan selainikkunaan. Usein käytetään myös tapaa, jossa 
samaan sivustoon johtavat linkit avataan samaan ikkunaan ja muut uuteen.

Ohjeita selkokielisen sivuston kehittämiseksi sivu 11

http://papunet.net/selkokeskus/teoriaa/
http://papunet.net/selkokeskus/teoriaa/


Papunet-verkkopalveluyksikkö 28.8.2012

Kumpikin tapa on toimii selkokielisillä sivuilla. Olennaista on, että mahdollisten uusien 
selainikkunoiden avaaminen on toteutettu johdonmukaisesti.

8. Toimivatko sivustolla mahdollisesti olevat “takaisin”-linkit oikein ja loogisesti?

Kaikissa Papunet-verkkopalveluyksikön tekemissä käyttäjätestauksissa on todettu, että käyttäjät 
osaavat käyttää selaimen vasemman yläkulman “takaisin / back”-painiketta. He myös käyttävät sitä 
aktiivisesti. Sivun sisältöalueelle tai muualle sivupohjaan sijoitetut “takaisin”-linkit eivät tästä syystä 
ole välttämättömiä. Kuitenkin sisällön alapuolelle sijoitetut “takaisin”-linkit toimivat oikein hyvin eli 
niitä voi olla hyvä käyttää etenkin sivuilla, jotka ovat sivuston navigaatiorakenteen ulkopuolella.

“Takaisin”-linkit voidaan toteuttaa useammalla eri tavalla. Ensinnäkin linkki käyttäytyä kuten selaimen 
paluu-linkki eli tällöin se palaa aina edelliselle sivulle. “Takaisin”-linkin toiminta voidaan myös sitoa 
sivuston rakenteeseen esimerkiksi “palaa etusivulle”-linkillä tai vastaavalla toiminolla.

Usein käyttäjän toimintaa ei ole mietitty aivan loppuun asti. Yleinen virhe on esimerkiksi tehdä 
absoluuttinen “takaisin”-linkki osoittamaan paluuta yläsivulle ottamatta lainkaan huomioon sitä 
mahdollisuutta, että sivulle voidaan tulla jotain muutakin kautta. Tällöin linkki on käyttäjälle tietyissä 
tilanteissa virheellinen ja se on joko nimettävä uudelleen tai poistettava. Tällaisia virheitä ei 
selkokielisillä sivuilla – eikä muillakaan sivuilla saisi olla.

9. Sivustossa ei ole käytetty ankkuri-linkkejä sivulta toiselle siirtymiseen (keskelle 
sisältöä).

Ankkuri-linkki on linkki, jolla hypätään johonkin tiettyyn kohtaan sivulla. Linkata voi samalle sivulle 
tai jollekin muulle sivulle.

Usein ankkuri-linkkejä käytetään niin, että sivun alussa on sisällysluettelo, josta pääsee hyppäämään 
alemmas sivulle. Sisällysluetteloankkureita on käytetty esimerkiksi Verneri-verkkopalvelussa. 
Vernerissä hypyn käytettävyyttä on parannettu vieritysefektillä ja vasempaan reunaan automaattisesti 
ilmaantuvalla takaisin-linkillä. Tällainen sovellus toimii selkokielisillä sivuilla hyvin.

Toiselle sivulle tehdyn ankkurilinkin toimintaa on sen sijaan hyvin hankalaa hahmottaa. Merkitystä ei 
ole sillä, onko linkin kohde samalla sivustolla vai jossain toisessa verkkopalvelussa. Ongelma on 
lähinnä siinä, että keskelle sivua hypätessään käyttäjä menettää sivun yläreunan sisältämän 
informaation sijaintipaikastaan. Monelle selkokielen käyttäjälle tämä tuottaa ongelmia.

Haku-toiminto selkokielisellä sivustolla

1. Onko hakua?

Testattaessa käyttäjätestausten avulla selkokielisiä sivustoja on todettu, että haku-toimintoa käytetään 
paljon. Toki osa käyttäjistä haluaa käyttää navigaatiorakenteita ja osa ei esimerkiksi heikon 
kirjoitustaidon takia halua tai voi käyttää hakutoimintoa, mutta näin google-aikakaudella haku on 
pääsääntöisesti selkokielenkin käyttäjille tuttu. Haku-toimintoa tulisikin käyttää selkokielisellä 
sivustolla mikäli sivusto on muutamaa kymmentä sivua laajempi.
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2. Onko haku helppokäyttöinen?

Selkokielisillä sivuilla haun helppokäyttöisyys on olennainen asia. Se on myös helppo toteuttaa, koska 
käytännössä ei tarvita muuta kuin suuri lomaketekstikenttä ja “hae”-painike sen vieressä. Selkokielisillä 
sivuilla ei ole syytä sisällyttää hakuun mitään monimutkaisia hakuehtovalintoja, ellei sivusto ole 
erittäin laaja.

Nykyisin yleistyvät hakutulosehdotus-skriptit saattavat olla varsin toimivia selkokielisilläkin sivuilla. 
Käyttäjät ovat todennäköisesti tottuneet tähän Google-hakupalvelussa. Papunet-verkkopalveluyksikön 
suorittamissa käyttäjätestuksissä käyttäjät käyttivät Googlen hakuehdotuksia aktiivisesti.

3. Onko haku helposti löydettävissä?

Yleensä hakukenttä on nykyisin sisällön yläpuolelle tai sen oikealle puolelle ja näkyvissä kaikilla 
verkkopalvelun sivuilla. Harvoin näkee muita sijoituspaikkoja tai erillisiä hakusivuja. Myös 
selkokielisillä sivuilla tämä toimii hyvin, eikä mitään erityisempiä toimenpiteitä löydettävyyden 
suhteen tarvita.

4. Toimiiko haku selkokielen käyttäjän kannalta loogisesti?

Selkokielen käyttäjät ovat keskimääräistä enemmän riippuvaisia sivuston toimintojen oletusta 
toiminnasta. Haun suhteen tämä tarkoittaa, että hakuehtoja ei välttämättä osata sovittaa haun 
oletusparametrien mukaan.  Kirjoitusvirheille ei yleensä voi mitään, koska harvoilla sivuston 
ylläpitäjillä on mahdollista toteuttaa Google-haun kaltaista oikeinkirjoitusjärjestelmää. Kuitenkin 
seuraavat seikat kannattaa toteuttaa:

• Haku hakee myös sanan osilla, eikä vain kokonaisilla sanoilla 
• Haku hakee koko sivustolta tai niiltä sivuilta, joilta sen sijaintipaikan perustella voidaan olettaa hakevan ja jos 

edellä mainitut seikat eivät toteudu, tästä kerrotaan käyttäjälle selkeästi 
• Haku hakee koko sisällöstä (otsikko, ingressi, “leipäteksti”, yms.) 

5. Onko hakutulokset esitetty ymmärrettävästi ja selkeästi?

Hakutulosten selkeyteen on selkokielisillä sivuilla kiinnitettävä erityistä huomiota. Papunet-
verkkopalveluyksikön selkohakuhankkeessa tekemissä käyttäjätestuksissa huomattiin, että hakutulosten 
tulkinta saattaa osalla selkokielen käyttäjäryhmistä olla varsin haastavaa. Tämä johtunee pääosin siitä, 
että usein yksittäinen hakutulos sisältää riittämättömästi informaatiota haetusta sisällöstä tai 
hakutuloksen (“snippet”) sisältämä informaatio ei ole käyttäjän kannalta relevanttia. Mikäli 
mahdollista, sivusta tai sisällöstä olisikin hyvä olla lyhyt kuvaus, jota käytetään hakutuloksissa. Tämä 
ei läheskään aina ole mahdollista tai järkevää, joten usein hakutuloksissa käytetäänkin esimerkiksi 
paria lausetta sisällön alusta. Tässä tapauksessa sivun ensimmäisten lauseiden tuli olla hyvin sisältöä 
kuvaavia.

Myös ulkoasun tulee hakutuloksissa olla kunnossa. Yksittäisen hakutuloksen tulee olla havaittavissa 
omana kokonaisuutenaan ja noudattaa muiltakin osin selkokielen typogafisia ohjeistuksia.
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Selkokielisellä sivustolla esitettävät kuvat, videot ja ladattavat tiedostot

1. Tukevatko sisältöalueen kuvat tekstiä?

Yksi selkokielen perussääntöjä on, että tekstisisällön kuvien on tuettava tekstiä. Selkokeskus kirjoittaa 
selkokuvituksesta sivuillaan näin: “Tärkein kuvitusta koskeva ohje on kuvan ja tekstin liittyminen  
toisiinsa. Selkojulkaisussa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että kuva ei ole ristiriidassa  
tekstin kanssa, vaan tukee sitä tai antaa sille lisäinformaatiota. Tästä syystä esimerkiksi ironisten tai  
vastakohtaisten kuvien käyttöä on syytä välttää. Tekstin ja kuvan ristiriidattomuuteen vaikuttaa myös  
kuvan sijainti: kuvan olisi hyvä sijaita aivan sen tekstinkohdan lähettyvillä, jota se kuvaa.“

Edellä mainittua ohjetta on syytä noudattaa tarkasti selkokielisillä sivuilla etenkin informoivien kuvien 
suhteen. Mikä kuvan käyttötarkoitus on toinen eli kyseessä ovat esimerkiksi taiteelliset kuvat, voidaan 
kuvia käyttää vapaammin.

2. Ovatko sivustolla käytetyt kuvat laadultaan riittävän hyviä (ei esim. pakkaus-,  
leikkaus- tai skaalausvirheitä)?

Vaikka kuva liittyisi oikein hyvin muuhun sisältöön, siitä ole mitään hyötyä mikäli kuvasta ei saa 
selvää. Selkokielisillä sivuilla on kuvien on oltava laadultaan riittävän hyviä, eikä niissä myöskään saa 
olla isoja skaalausvirheitä.

Kuva saattaa olla myös leikattu väärin eli siitä on joistain tai kaikista reunoista napsaistu liikaa pois. 
Tällaiset virheet – kuten myös skaalausvirheet, johtuvat nykyisin usein sivuston ylläpitoon käytetyn 
sisällönhallintajärjestelmän asetuksista. Sisällönhallintajärjestelmä saattaa automaattisesti muokata 
kuvia. Tästä todennäköisesti johtuvat monet verkkosivuilla näkyvät “väärin” leikatut kuvat.

3. Ovatko kuvat fyysiseltä kooltaan niin suuria, että yksityiskohdat erottuvat selkeästi?

Verkkosivuilla kannattaa monestakin syystä käyttää mahdollisimman pieniä kuvia. Fyysiseltä kooltaan 
(leveys x korkeus) pienet kuvat vievät vähän datakaistaa eli sivut latautuvat nopeammin. Ne on myös 
helpompi sijoittaa sivulle. Selkokielisilläkään sivustoilla ei kuvien koossa tulisi liiotella, mutta erityistä 
huomiota tulisi kuitenkin kiinnittää siihen, että yksityiskohdat erottuvat riittävästi.

Nykyisin usein käytettävät kuvansuurennustekniikat, joissa pikkukuva avautuu isompana muun sisällön 
“päälle”, saattavat olla oikein hyvä tapa etenkin paljon kuvia sisältävillä sivuilla. Kaikki käyttäjät eivät 
kuitenkaan välttämättä osaa niitä käyttää eli niillä ei kannata korvata sivuilla suoraan näytettävää kuvaa 
mikäli kuvalla on suuri informaatioarvo tai silloin, jos kuvia ei sivustolla ole paljon.

4. Ovatko palvelun sisältämät videoikkunat ja niiden toiminnot ymmärrettäviä?

Videoikkunasovelluksia on paljon ja monissa niistä on suuria saavutettavuusongelmia. Usein ne 
esimerkiksi ovat hyvin hankalia tai mahdottomia käyttää ruudunlukuohjelmalla: kaikkia toimintoja ei 
voi käyttää tai videoikkunasta ei pääse ulos.

Mikäli selkokielisella sivustolla esitetään videoita on olennaista videosovelluksen sisältämien 
painikkeiden toiminta ja ulkoasu. Painikkeet saattavat olla vaikeaselkoisia eli niiden toimintoja on 
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hankala hahmottaa. Eri sovellusten välillä on tässä suhteessa suuria eroja. Youtube-verkkopalvelun 
flash-videosovellus esimerkiksi on melko hyvä. Tosin siinäkin toimintopainikkeet ovat pienet, mutta 
muilta osin se on selkokielen käyttäjillekin toimiva.

5. Ovatko ladattavat tiedostot tiedostotyypiltään riittävän yleisiä?

Selkokielisillä sivuilla ei juurikaan tulisi käyttää .pdf-tiedostoja lukuun ottamatta muita ladattavia 
tiedostotyyppejä. Esimerkiksi Microsoftin Office-paketti tai sen erilliset tuotteet on asennettuna 
monelle käyttäjälle, mutta kaikilla sitä ei ole tai he eivät osaa sitä käyttää.

Pdf-tiedostojen suhteenkaan tilanne ei ole helppo, koska sivuston ylläpitäjä ei voi tietää, miten 
käyttäjän tietokone tai muu päätelaite käyttäytyy .pdf-linkkiä klikatessa. Ohjetta on siis aikamoisen 
vaikeata kirjoittaa. Pdf-tiedostot ovat kuitenkin niin yleisiä, että niiden käyttöön on hankala suhtautua 
täysin kielteisesti. Kannattaa kuitenkin tarkkaan harkita, tekeekö sisällön html-muodossa sivulle vai 
tekeekö .pdf-linkin.

Lomakkeet selkokielisellä sivustolla

1. Lomakkeiden otsikot ja painikkeet ovat riittävän suuria?

Selkokielisillä sivulla lomakekenttien ja painikkeiden tulee olla riittävän, suuria jotta niiden käyttö on 
vaivatonta.

Samoin kenttien otsikoissa on vältettävä selkokielen ohjeistuksen mukaisesti liian pienten kirjainten 
käyttöä, vaikka se pystysuuntaisen vierittämisen välttämiseksi joskus tuntuukin hyvältä vaihtoehdolta.

2. Kenttien otsikot ovat selkokielisiä ja kuvaavia?

Lomakekentällä on oltava selkokielinen ja riittävän kuvaava otsikko. Tarvittaessa otsikon yhteydessä 
on annettava lisätietoa kentän täyttämisestä.

Mikäli yksittäinen lomakekenttä vaatii pidemmän ohjeistuksen, kannattaa se linkittää lomakkeen 
ulkopuolelle. Paljon käytetty ja hyvä tapa on myös näyttää ohje jollakin JavaScript-tekniikalla.

3. Ovatko lomake-elementti ja sen otsake hahmotettavissa yhdeksi kokonaisuudeksi?

Usein näkee verkkolomakkeita, joissa lomake-elementtien väliset etäisyydet eivät toimi. Selkokielisen 
sivuston lomakkeissa on noudatettava vastaavaa tapaa kuin muuallakin sivustolla eli elementtien 
asettelun on vastattava niiden loogista etäisyyttä toisistaan.

Lomakkeissa tärkein seikka on, että elementti ja sen otsikko hahmotetaan yhdeksi kokonaisuudeksi. 
Elementti ja sen otsikko kannattaa sijoittaa miltei kiinni toisiinsa. Seuraavaan elementtiin kannattaa 
vastaavasti jättää väli runsaasti.

4. Ilmoitetaanko lomakkeen täyttöehdot käyttäjälle selkeästi?

Usein verkkolomakkeissa on erilaisia täyttösääntöjä. Lomakkeen kentät täytyy esimerkiksi täyttää 
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tietyllä tavalla tai niitä ei saa jättää tyhjiksi. Täyttöehdot on kerrottava käyttäjille selkeästi joko 
erillisellä ohjeella tai lomake-elementin yhteydessä.

5. Saako käyttäjä lomakkeen lähettämisen jälkeen selkeän ja riittävän palautteen 
toiminnon onnistumisesta tai epäonnistumisesta?

Vaikka täyttöehdot olisi ilmoitettu käyttäjälle selkeästi ja käyttäjä olisi vieläpä lukenutkin ne, saattaa 
lomaketta täyttäessä jokin seikka unohtua. Tällöin on tärkeää, että järjestelmän antama palaute on 
helposti ymmärrettävä ja edesauttaa virheiden korjaamista. On myös järkevää toteuttaa lomake niin, 
etteivät jo täytetyt kentät tyhjene virheen tai puutteen seurauksena.

Onnistuneesta lähettämisestä kannattaa myös kertoa käyttäjälle. Tämän voi toteuttaa ilmoitustekstillä 
tai esimerkiksi kommentointilomakkeessa näyttämällä lähetetty kommentti.

Virhetilanteet selkokielisellä sivustolla

1. Onko virheen ilmoittava teksti selkokielinen?

Vielä nykyisinkin verkkopalveluissa törmää virhesivuihin, joista asiaan syvemmin perehtymätön ei saa 
mitään selkoa. Toki palvelin voi joskus joutua tilaan, jossa se suoltaa käyttäjälle epämääräistä 
merkkipötköä. Näille tilanteille ei aina voi mitään. Kuitenkin ainakin virheellisen sivuosoitteen 
kohdalla palvelinohjelmiston pitäisi selkokielisellä sivustolla tarjota käyttäjälle helposti ymmärrettävää 
informaatiota tilanteesta.

2. Onko virhesivulla tietoa virheen mahdollisista syistä ja/tai ehdotus siitä miten edetä?

Selkokielisen ilmoituksen lisäksi käyttäjälle olisi hyvä tarjota tietoa virheen mahdollisista syistä 
ainakin silloin kun sivua ei löydy. Käyttäjä voi tämän tiedon saatuaan etsiä sivua sivuston 
hakutoiminnon avulla.

Selkosanomat sivustolla virhesivusta on pyritty tekemään yksinkertainen. Käyttäjää opastetaan 
virheilmoituksen jälkeen etsimään sivua hakutoiminnolla.
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