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Edistää  
kaikkien  
mahdollisuutta 
toimia  
täysivertaisesti 
digitaalisessa 
yhteiskunnassa 

Parantaa  
digitaalisten 
palveluiden  
laatua 

Luoda   
saavutettavat 
palveluprosessit - 
edellyttää  
yhdenmukaiset 
minimitason  
vaatimukset 
saavutettavuudelle 

Saavutettavuuden sisämarkkinoiden edistäminen 

Perusoikeuksien toteuttaminen 



Soveltamisala 

• Lähtökohtaisesti kaikki julkisen sektorin yleisölle 
avoimet verkkosivut ja mobiilipalvelut sisältöineen 
(minimitaso) 
• Poikkeukset lueteltu erikseen tarkennuksineen, esimerkiksi 

koulut ja päiväkodit kansallisesti päätettävissä 

• Työryhmän alustava esitys kansalliseksi 
soveltamisalaksi 
• Soveltamisalan laajentaminen koskemaan julkista 

hallintotehtävää hoitavien organisaatioiden sekä 
yksityisoikeudellisten vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yhteisöjen, joiden 
hankintoihin sovelletaan erityisalojen hankintalakia 
(1398/2016), yleisiä verkkosivustoja sekä niissä olevia 
asiointipalveluita.  
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Saavutettavuusperiaatteet ja -vaatimukset 
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Ymmärrettävyys 
Tietojen ja 
käyttöliittymän toiminnan 
on oltava käsitettäviä 

Havaittavuus  
tiedot ja käyttöliittymän osat 
esitetään käyttäjille tavoilla, 
jotka he voivat havaita 

Hallittavuus 
käyttöliittymän osien ja 
navigoinnin on oltava 
hallittavia 

Toimintavarmuus 
sisällön ja sen esittävän 
palvelun on oltava 
riittävän toimintavarma, 
jotta erilaiset 
asiakassovellukset ja 
avustavat teknologiat, 
voivat tulkita sitä 
luotettavasti 

Direktiivin 
vaatimukset 
perustuvat 
standardiin EN 301 
549 v1.1.2 (2015-
04) (minimitaso, 
noudattaa WCAG 
2.0 –kriteeristön 
AA-tasoa) 



Mikä muuttuu? 

‒ Verkkopalveluiden suunnittelun ja toteuttamisen 
vaatimukset 
‒ Toteuttava vähintään saavutettavuusvaatimukset EN 301 

549 v1.1.2 (2015-04), perustuu WCAG 2.0 AA-tasoon 

‒ Saavutettavuusseloste sivustoille (muoto 
komissiolta vuonna 2018) 
‒ Yksityiskohtainen, ymmärrettävä ja selkeä 
‒ Palalutemekanismin ja oikeussuojakeinojen kuvaus 

‒ Saavutettavuuden valvonta 
‒ Valvonta säännöllisesti komission antaman ohjeistuksen 

mukaisesti 
‒ Oikeussuojakeinot 
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Voimaantulo 

• Direktiivi tuli voimaan 22.12.2016. 
• Kansalliset lait, asetukset ja hallinnolliset 

määräykset saatettava direktiivin mukaisiksi 
23.9.2018 mennessä 

• Direktiivin vaatimuksia sovelletaan 
• 23.9.2018 jälkeen julkaistuihin verkkosivustoihin 

23.9.2019 alkaen (vuoden siirtymäaika); 
• Ennen 23.9.2018 julkaistuihin verkkosivustoihin 

23.9.2020 alkaen (kahden vuoden siirtymäaika); 
• Mobiilisovelluksiin 23.6.2021 alkaen; 
• Ekstranetien ja intranetien sisältöön, jotka on julkaistu 

ennen 23.9.2019, vasta kun nämä sivustot uudistetaan 
perinpohjaisesti. 
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Valtiovarainministeriö: 

Markus Rahkola 

0295 530 139 

Sähköposti @vm.fi 
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Lisätietoja saavutettavuusdirektiivistä: 
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