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Selkokielisen sivuston saavutettavuuden 
arvioinnin heuristiikat 

1. Graafinen ja looginen rakenne 
 

Nro Heuristiikka Lisätiedot 

1.1 Onko informaation määrä 
näkymää kohti riittävän pieni? 

Kerrallaan näkyvissä oleva informaation (esim. tekstiä, 
tekstipalstoja, kuvia) määrä ruudulla on kohtuullinen. 

1.2 Onko sivupohjan rakenne ja 
ulkoasu sellainen, että 
huomio kiinnittyy käyttäjän 
kannalta oleellisiin 
elementteihin? 

Esimerkiksi otsikot ovat isolla fonttikoolla ja 
sisältöteksti ei jää muiden elementtien varjoon. 
Huomiota pitää kiinnittää esimerkiksi siihen, että 
mainokset, kampanjat, sivupohjan värityksestä 
poikkeavat ja muut epäolennaiset elementit eivät vie 
huomiota itse sisällöltä. 

1.3 Onko sivupohjan rakenne 
yhdenmukainen sivuston eri 
osioissa? 

Esimerkiksi sivuston perusosien (sisältöalueen, 
navigaatiorakenteiden, lomakekenttien ja muiden 
sivupohjan elementtien) sijainti pysyy samana sivulta 
toiselle siirtyessä. 

1.4 Ovatko sivupohjan perusosat 
(sisältö, navigaatio, muut 
sisäiset linkit) 
tunnistettavissa, ja eroavatko 
ne riittävästi toisistaan? 

Pääsisältö on selvästi tunnistettavissa pääsisällöksi, 
navigaatiolinkit ovat erotettavissa muista linkeistä ja ne 
ovat riittävän huomiota herättäviä. 

1.5 Ovatko sivun oleellisimmat 
sisällöt tai muut toiminnot 
näkyvissä sivun yläosassa? 

Kun siirrytään sivulle, näkyvissä täytyisi olla ainakin 
navigaatiovalikko, jotta sivujen välillä siirtyminen on 
helppoa, sekä osa sivun sisällöstä (kuva, otsikko), 
jotta sivun vaihtuminen havaitaan. 

1.6 Onko jokaisella sivulla linkki 
sivuston etusivulle, ja onko 
linkki riittävän havaittava? 

Linkin pitää olla ymmärrettävissä linkiksi etusivulle. 

1.7 Onko selkokieliseen osioon 
pääsy helppoa? 

Selkokieliseen osioon on oltava pääsy riittävän 
näkyvästä paikasta. Usein linkki tehdään yhtenä 
kieliversiona. Kieliversiolinkkiä on käytetty esimerkiksi 
www.helsinginseutu.fi palvelussa, ja se toimiikin 
yleensä oikein hyvin. 

1.8 Onko selkokielisestä osiosta 
poistettu tarpeettomat 
rakenteet? 

Jos selkokielinen osio on osa suurempaa yleiskielistä 
sivustoa, muuhun kuin selkokieliseen sivustoon 
johtavat elementit tulee poistaa, piilottaa tai selkeästi 
erottaa selkokielisestä sivustosta. 
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1.9 Onko sivusto selkeä ja 
helppokäyttöinen kaikilla 
laitteilla? 

Sivuston tulee olla selkeä ja helppokäyttöinen eri 
laitteiden, kuten mobiili, työpöytä ja tablettilaitteiden 
selaimissa. Sivuston tulee olla luettavissa ja 
käytettävissä niin, ettei näkymää tarvitse suurentaa ja 
liikutella. 

 

2. Navigaatio 
 

Nro Heuristiikka Lisätiedot 

2.1 Onko navigaatiorakenne 
riittävän selkeä? 

Sivustolla tulisi olla korkeintaan kaksi 
navigaatiovalikkoa. Jos käytetään kahta 
navigaatiovalikkoa, kummallakaan niistä ei tulisi olla 
navigaatiotasoja. Jos käytetään yhtä 
navigaatiovalikkoa, sivuhierarkia ei saa olla liian 
monitasoinen sivumäärään nähden. 

 

2.2 Onko navigaation käyttö 
riittävän helppoa? 

Navigaatiossa olevan linkkielementin on toimittava 
niin, että käyttäjä ymmärtää sen toiminnan oikein ja 
sen käyttäminen ei vaadi liian tarkkaa hiiren käyttöä. 
Linkkielementtien toiminta tulee olla selkeää ja 
loogista. 

 

2.3 Näkeekö käyttäjä nykyisen 
sijaintinsa 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 linkkielementin korostaminen navigaatiossa 
tai murupolun käyttäminen. 

 

2.4 Vastaavatko navigaation 
linkkitekstit kohdesivujen 
pääotsikoita? 

Kun navigaatiosta avataan uusi sivu tai näkymä, 
pääotsikoiden tulee vastata kyseisen navigaatiolinkin 
tekstiä. 

2.5 Onko navigaation ulkoasu 
riittävän väljä? 

Navigaation linkkielementtien välillä on tarpeeksi tilaa, 
jotta linkkitekstit ovat selkeästi luettavissa ja ne 
käsitetään omiksi linkkielementeiksi. 

2.6 Toimivatko kaikki 
navigaatiorakenteen linkit 
keskenään 
johdonmukaisesti? 

Esimerkiksi navigaatiolinkeistä yksi ei johda sivuston 
ulkopuolelle, tiedostoon tai eri osioon (esim. 
yleiskieliselle sivustolle) kuin muut navigaatiossa 
olevat linkit. 
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2.7 Jos navigointilinkkien tukena 
käytetään kuvia tai graafisia 
symboleja, ovatko ne 
ymmärrettäviä ja kuvaavia? 

Selkokielisillä sivuilla tekstilinkkien tukena ei ole 
välttämätöntä käyttää kuvia tai graafisia symboleita. 
Jos niitä kuitenkin käytetään, niiden on syytä olla 
riittävän ymmärrettäviä ja kuvaavia. Toisaalta kuvien 
tai symbolien on oltava myös riittävän neutraaleja, sillä 
ihmiset tulkitsevat kuvia eri tavoilla. Myös symbolin 
tulee olla osa samaa linkkielementtiä. 

2.8 Jos sivustolla käytetään 
takaisinlinkkejä, toimivatko 
ne loogisesti? 

Takaisinlinkkiä klikkaamalla sivun tulisi palata sille 
sivulle, jonka kautta sivulle on tultu. Takaisinlinkin 
tulisi siis toimia samalla tavalla kuin selaimen 
takaisinpainikkeen. 

 

3. Sisällön ulkoasu ja typografia 
 

Nro Heuristiikka Lisätiedot 

3.1 Onko oletusfonttikoko 
riittävän suuri ja riviväliä 
riittävästi? 

Fonttikoon tulisi olla hieman suurempi kuin 
verkkosivuilla keskimäärin. Rivivälin tulee olla hieman 
käytettyä tekstikokoa suurempi, jotta teksti vaikuttaa 
ilmavalta. 

3.2 Onko sivustolla käytetty 
helppolukuista ja selkeää 
kirjasintyyppiä? 

Kirjasintyypin tulee olla kirjainmuodoiltaan selkeää ja 
ilmavaa. Kursivoitua tekstiä tulee välttää. Tekstin ja 
taustan välinen kontrasti tulee olla riittävän suuri 
(4,5:1, isolla tekstillä 3:1). 

3.3 Onko eri elementtien välinen 
hierarkia esitetty visuaalisesti 
eli esimerkiksi pääotsikko, 
väliotsikko, ingressi ja 
leipäteksti erottuvat riittävästi 
toisistaan? 

 Sivun pääotsikko on esitetty selvästi muuta 
sisältöä isommilla kirjaimilla. 

 Ingressi erottuu muusta tekstistä. 

 Väliotsikot erottuvat leipätekstistä, mutta ne on 
kuitenkin esitetty pääotsikkoa pienemmillä 
kirjaimilla. 

 Otsikon tulee liittyä sen jälkeen tulevaan 
sisältöön myös visuaalisesti, ts. sen yläpuolella 
tulee olla enemmän tyhjää tilaa kuin sen 
alapuolella. 

3.4 Onko teksti ladottu oikealta 
liehuksi? 

Tekstin tulee olla tasattu vasempaan reunaan. 
Keskitettyä ja molempien reunojen tasausta tulee 
välttää. 

3.5 Onko sisältöpalsta riittävän 
kapea? 

Sopiva sisältöpalstan rivinleveys on noin 70 merkkiä. 
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4. Linkit 
 

Nro Heuristiikka Lisätiedot 

4.1 Onko linkit merkitty niin, että 
ne tunnistetaan linkiksi? 

Linkkien tulee erottua muista sivuilla olevista 
elementeistä niin, että ne tunnistaa linkiksi. 
Erottamiseen voi käyttää esimerkiksi väriä tai 
alleviivausta. 

4.2 Käytetäänkö linkkien 
merkitsemistapaa vain 
linkeissä? 

Sivuilla ei ole muita elementtejä, joissa käytetään 
samaa väriä tai alleviivausta kuin linkeissä niin, että 
käyttäjä voisi sekoittaa nämä elementit toisiinsa. 
Esimerkiksi otsikoissa ei tule käyttää linkkien väriä. 

4.3 Annetaanko käyttäjälle 
visuaalista vihjettä siitä, että 
hiiren osoitin on 
linkkielementin päällä? 

Normaalisti linkin väri vaihtuu ja osoitin muuttuu 
osoittavaksi sormeksi linkkielementin päällä. Tätä 
toimintatapaa olisi hyvä noudattaa myös selkosivuilla. 

4.4 Kertooko linkkiteksti riittävästi 
linkin kohteesta tai 
kuvaillaanko kohdetta linkin 
yhteydessä? 

Linkitetyn tekstin itsessään tulisi kertoa riittävästi linkin 
kohteesta. 

4.5 Käykö linkistä ilmi, jos se 
johtaa sivuston ulkopuolelle? 

Ei ole suositeltavaa sijoittaa tekstin joukkoon suurta 
määrää linkkejä, joista jotkin johtavat samaan 
palveluun ja osa jonnekin muualle. Jos linkki johtaa 
sivuston ulkopuolelle, se on merkittävä selkeästi 
(esim. linkin kohde ilmoitettu sulkeissa linkin jälkeen). 

4.6 Avautuvatko linkit 
johdonmukaisesti samaan tai 
uuteen ikkunaan? 

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. Olennaista 
on, että selainikkunoiden avaaminen on toteutettu 
johdonmukaisesti. 

4.7 Onko sivustolla käytetyt 
hyppylinkit rakennettu oikein? 

Jos sivustolla käytetään linkkejä, jolla hypätään 
tiettyyn kohtaan kohdesivulla, käyttäjän täytyy nähdä 
uusi sijainti sivustolla ja pystyä navigoimaan 
eteenpäin. Tämä toteutuu, jos esimerkiksi 
navigaatiovalikko pysyy näkyvissä koko ajan ja se 
ilmoittaa sijainnin. 
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5. Hakutoiminto 
 

Nro Heuristiikka Lisätiedot 

5.1 Onko sivustolla 
hakutoimintoa? 

Jos sivusto on muutamaa kymmentä sivua laajempi, 
sivustolla tulisi olla hakutoiminto. 

5.2 Onko haku helppokäyttöinen? Hakukenttä ja hakutulosten näyttäminen tulee 
toteuttaa selkeästi. Selkokielisillä sivuilla ei ole syytä 
sisällyttää hakuun monimutkaisia hakuehtovalintoja 

5.3 Onko haku helposti 
löydettävissä? 

Yleensä hakukenttä on sisällön yläpuolella tai sen 
oikealla puolella ja näkyvissä kaikilla verkkopalvelun 
sivuilla. 

5.4 Hakeeko hakutoiminto 
sisällöstä mahdollisimman 
kattavasti? 

 Haku hakee myös sanan osilla eikä vain 
kokonaisilla sanoilla. 

 Haku kattaa kaiken sivulla olevan selkokielisen 
materiaalin tai ne sivut, joilta sen sijaintipaikan 
perustella voidaan olettaa hakevan. Jos edellä 
mainitut seikat eivät toteudu, tästä kerrotaan 
käyttäjälle selkeästi. 

 Haku hakee koko sisällöstä (otsikko, ingressi, 
leipäteksti yms.). 

5.5 Onko hakutulokset esitetty 
ymmärrettävästi ja selkeästi? 

 Hakutuloksen yhteydessä sivusta tai sisällöstä 
on hyvä olla lyhyt kuvaus, joka kuvaa hyvin 
sisältöä ja sisältää kokonaisia lauseita (ei 
katkelma sisällön keskeltä). 

 Yksittäisen hakutuloksen tulee olla 
havaittavissa omana kokonaisuutenaan ja 
noudattaa muiltakin osin selkokielen 
typografisia ohjeistuksia (ks. kohdat 3 ja 4). 
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6. Kuvat, videot ja ladattavat tiedostot 
 

Nro Heuristiikka Lisätiedot 

6.1 Onko sivustolla käytettyjen 
kuvien tekninen laatu riittävän 
hyvä? 

Kuvan resoluution tulee olla riittävä, ja kuvassa ei ole 
pakkaus, rajaus tai skaalausvirheitä. Kuvan 
yksityiskohtien tulee erottua selkeästi. 

6.2 Ovatko palvelun sisältämät 
videoikkunat ja niiden 
toiminnot ymmärrettäviä ja 
helppokäyttöisiä? 

Esimerkiksi yleisimpien videopalveluiden (YouTube, 
Vimeo) videosoittimet ovat riittävän selkeitä ja 
helppokäyttöisiä. Painikkeiden tulee olla riittävän 
suuria ja toimintojen noudattaa yleisiä käytäntöjä (ks. 
kohta 7.2). 

6.3 Ovatko ladattavat tiedostot 
tiedostotyypiltään riittävän 
yleisiä? 

Pääsääntöisesti sisältö kannattaa esittää sivustolla ja 
välttää ladattavien tiedostojen käyttöä. Jos tiedostojen 
käyttö on perusteltua, tiedostomuodon tulisi olla 
sellainen, että suurin osa käyttäjistä pystyy avaamaan 
tiedoston ilman erillisen ohjelmiston asentamista 
(esim. PDF, MP3, MP4). 

 

7. Lomakkeet 
 

Nro Heuristiikka Lisätiedot 

7.1 Ovatko lomakekenttien nimet 
selkokielisiä ja 
luettavuudeltaan hyviä? 

Kentän nimen tulee kertoa lyhyesti ja riittävän 
selkeästi, mitä kenttään tulee syöttää. Tarkemman 
kuvauksen voi esittää tarvittaessa kentän ylä tai 
alapuolella. Pidemmät ja yksityiskohtaisemmat ohjeet 
kannattaa sijoittaa lomakkeesta erilleen (esim. 
ponnahdusikkunaan). Tekstin koon ja kontrastin tulee 
olla noudattaa selkotekstin periaatteita, ks. 3.1 ja 3.2. 

7.2 Ovatko painikkeet luettavia ja 
helppokäyttöisiä? 

Painikkeiden tulee olla riittävän suuria, jotta niiden 
käyttö on helppoa eri ohjaintavoilla (esim. hiirellä, 
kosketuksella jne.). Kohdan 3.1 ja 3.2 vaatimukset 
tekstin luettavuudelle pätevät myös painikkeisiin. 
Painikkeen tulee muistuttaa painiketta ulkoasultaan ja 
toiminnaltaan. 
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7.3 Onko lomakekenttien asettelu 
looginen? 

Lomakekentän nimen tulee sijaita kentän 
läheisyydessä niin, että käyttäjälle on selvää, mihin 
elementtiin lomakekentän nimi liittyy. Nimen 
etäisyyden kenttään tulee siis olla pienempi kuin 
etäisyys muihin elementteihin. 

7.4 Ilmoitetaanko lomakkeen 
täyttöehdot käyttäjälle 
selkeästi? 

Jos lomakkeeseen tulee syöttää tietoa tietyssä 
muodossa tai kenttiä ei saa jättää tyhjiksi, asia on 
kerrottava käyttäjille selkeästi joko erillisellä ohjeella 
tai lomakeelementin yhteydessä. 

 

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

Jos lomakkeen täyttämisessä on havaittu virhe, on 
tärkeää, että järjestelmän antama palaute on helposti 
ymmärrettävä ja edesauttaa virheiden korjaamista, 
esim. osoittamalla virheellisen kohdan ja antamalla 
korjausehdotuksia. 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 lähetetyn 
kommentin. 

 

8. Virhetilanteet 
 

Nro Heuristiikka Lisätiedot 

8.1 Onko virheen ilmoittava teksti 
selkokielinen? 

Jos esimerkiksi sivua ei löydy tai pääsy sivulle on 
estetty, asiasta kerrotaan käyttäjälle ymmärrettävässä 
muodossa. 

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

Selkokielisen ilmoituksen lisäksi käyttäjälle olisi hyvä 
tarjota tietoa virheen mahdollisista syistä ja ehdotus, 
miten tilanteesta pääsee eteenpäin. Olisi hyvä tarjota 
vähintään linkki etusivulle. Voidaan esimerkiksi myös 
neuvoa käyttämään hakutoimintoa. 
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9. Muut toiminnot 
 

Nro Heuristiikka Lisätiedot 

9.1 Sivustolla ei käytetä 
toimintoja tai teknologioita, 
jotka vaativat erillisten 
ohjelmistojen asentamista? 

Selkokielisellä sivustolla ei tulisi käyttää selainten 
liitännäisiä, jotka vaativat erillisen asennuksen (esim. 
Flash, Java, Silverlight). Jos sivustolla on kuitenkin 
pakko käyttää jotain selaimen liitännäistä, sivustolla on 
selkeät ohjeet, miten asennus ja käyttöönotto 
tapahtuvat. Myös sellaisia toimintoja, joissa käyttäjältä 
vahvistetaan jonkin asian käyttöoikeus, tulisi välttää. 
Esimerkiksi käyttäjän sijainnin (geolokaation) tai 
webkameran käyttöluvan kysymistä on syytä välttää, 
ellei sivustolla ole selkeitä ohjeita ja tietoja, miksi 
tarvitaan käyttöoikeus johonkin toimintoon. 

9.2 Ovatko sivuston muut 
toiminnot ymmärrettäviä, 
selkeitä ja helppokäyttöisiä? 

Sivuston muita toimintoja ovat esimerkiksi seuraavat: 

 elementit, jossa on vaihtuvia kuvia 
(“kuvakaruselli”, "kuvaslider”) 

 toimintopainikkeet, jotka eivät ole linkkejä 

 kuvagalleriat 

 välilehdet 

 

 


