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Puheenvuorossamme

• Mitä on kognitiivinen saavutettavuus?

• Kognitiivinen saavutettavuus saavutettavuusvaatimuksissa

• Miksi se ei riitä?

• Miten kognitiivinen saavutettavuus tai sen puute ilmenee, kun käyttäjinä ovat 
ikäihmiset? Haastateltavana digiopastaja Ilkka Veuro, Enter ry – Ikäihmisten 
tietotekniikkayhdistys



Mitä on 
kognitiivinen 

saavutettavuus?
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Kognitiivinen saavutettavuus

• Verkkopalvelut ja mobiilisovellukset ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä 
mahdollisimman laajalle joukolle erilaisia käyttäjiä.

• Erityisesti huomioidaan käyttäjän kognitiiviset eli tiedonkäsittelyyn liittyvät kyvyt 
ja mieltymykset.

• Käyttäjän tiedonkäsittelyyn liittyy mm. havainnointi ja tarkkaavaisuus, 
muistaminen ja oppiminen, kielen ymmärtäminen ja tuottaminen, 
ongelmanratkaisu, päätöksenteko,…

• Kognitiivista on se, mitä tapahtuu käyttäjän pään sisällä. Kognitiivista 
saavutettavuutta on se, että mahdollisimman paljon tehdään näkyväksi ja 
ymmärrettäväksi pään ulkopuolella.
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Käyttäjätarpeet

• Kognitiivisen saavutettavuuden huomioimisesta hyötyvät etenkin käyttäjät, joilla 
on jokin tiedonkäsittelyyn vaikuttava toimintarajoite, kuten kehitysvamma tai 
muistisairaus.

• Joka ikinen ihminen hyötyy kognitiivisesta saavutettavuudesta. Ihmisen 
tiedonkäsittelyn kyvyt vaihtelevat hetkestä toiseen!

• Väsymys, stressi, kiire, keskeytykset, ”multitaskaus”, päihteiden vaikutus, vieraskielinen 
ympäristö, uusi työpaikka…



Kognitiivisen 
saavutettavuuden 

vaatimukset
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Kognitiivisen saavutettavuuden 
vaatimukset

• On ollut vaikea määritellä testattavia saavutettavuusvaatimuksia.

• WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) -saavutettavuusvaatimuksissa on 
pyritty ottamaan yhä paremmin huomioon myös kognitiivisen saavutettavuuden 
osa-alue.

• Työryhmä kehittämässä testattavia vaatimuksia sekä käyttäjäpersoonia ja –
tarinoita, jotka auttavat verkkopalvelujen kehittäjiä ymmärtämään kognitiivista
saavutettavuutta yhä paremmin. 

• Making Content Usable for People with Cognitive and Learning Disabilities (29.4.2021)

• Testattavat vaatimukset

• Selkeästi meille –hanke: kehittää mm. kognitiivisen saavutettavuuden
arviointikriteeristöä.

https://www.w3.org/TR/coga-usable/
https://www.w3.org/WAI/GL/task-forces/coga/wiki/Testable_Statements_for_Each_Pattern
https://www.kvtuki57.fi/ajankohtaista/selkeasti-meille-2020-2022


Miten sitä 
voi testata?



9

Testattavat 
saavutettavuusvaatimukset

1. Auta käyttäjää ymmärtämään, mitä asiat ovat.

2. Auta käyttäjää löytämään, mitä hän tarvitsee.

3. Tee sisällöstä selkeää.

4. Auta virhetilanteissa.

5. Auta keskittymään.

6. Älä pakota muistamaan asioita.

7. Tarjoa tukea.

8. Auta muokkaamaan omiin tarpeisiin sopivaksi.

Lähde: https://www.w3.org/TR/coga-usable/

https://www.w3.org/TR/coga-usable/
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1. Auta ymmärtämään

• Tee sisällön tarkoitus selväksi selkeällä otsikoinnilla.

• Suunnittele käyttökokemuksesta tuttu ja tunnistettava.

• Muista selkeä visuaalinen hierarkia.

• Linkit, jotka näyttävät linkeiltä ja painikkeet, jotka näyttävät ja toimivat kuin painikkeet.

• Tee käyttökokemuksesta yhdenmukainen.

• Tee vaiheista selkeitä

• Missä vaiheessa ollaan, mitä vaiheita on jo suoritettu, mitä on vielä edessä.

• Tee toimintojen tarkoitus selväksi.

• Selkeästi erottuvat toiminnot

• Selkeästi ryhmitellyt toiminnot

• Viesti myös symboleiden avulla.
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2. Auta löytämään

• Varmista, että käyttäjän on helppo tunnistaa tärkeimmät tehtävät ja toiminnot.
• Mitkä ovat yleisimmin käytetyt toiminnot? 

• Näkyvissä etusivulla ja sivun yläosassa.

• Varmista, että verkkopalvelun rakenne on johdonmukainen ja siinä on helppo 
navigoida.

• Merkitse selkeästi, kun alavalikot ovat poissa näkyvistä.

• Varmista, että verkkopalvelun yksittäisen sivun rakenne on selkeä.
• Ryhmittely, erottelu ja tyhjän tilan hyödyntäminen

• Varmista, että tärkeimmät toiminnot ovat koko ajan näkyvissä.
• Esimerkiksi ”Kirjaudu sisään” tai ”Kirjaudu ulos”

• Palastele media.
• Suositeltavaa olla alle 6 minuutin kokonaisuuksissa.

• Tarjoa hakutoiminto. 
• Varaudu kirjoitusvirheisiin.
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3. Tee sisällöstä selkeää

• Käytä selkeitä, yleisiä sanoja.

• Käytä yksinkertaisia lauserakenteita.

• Vältä kielikuvia.

• Pidä teksti ytimekkäänä.

• Varmista, että teksti on muotoilultaan ja välimerkeiltään selkeää.

• Esitä tiivistelmät pitkistä asiakirjoista ja multimediasta.

• Jäsennä ohjeistus selkeästi.

• Esitä numeroihin perustuvat tiedot myös sanoina.

• Esimerkiksi koko, määrä, aika, etäisyys, lämpötila
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4. Auta virhetilanteissa

• Varmista, että toiminnot ja sisällöt eivät siirry, kun uusi sivu tai näkymä avautuu.

• Anna käyttäjän palata takaisin.

• Suunnittele lomakkeet siten, että niissä on vaikea tehdä virheitä.

• Varmista, että käyttäjä voi helposti korjata virheen.

• Käytä selkeitä, näkyviä nimilappuja.

• Ohjeista vaihe vaiheelta.

• Älä heitä käyttäjää yllättäen ulos verkkopalvelusta. Älä rajaa aikaa, ellei ole pakko.

• Anna palaute toiminnoista välittömästi.

• Viesti lähetetty, painike painettu. 

• Tee käyttäjän olo turvalliseksi.
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5. Auta keskittymään

• Vältä keskeytyksiä.

• Vältä ylimääräisiä muistutuksia, ponnahdusikkunoita, välähteleviä ja vaihtuvia 
mainoksia.

• Lyhennä kriittiset polut.

• Ainoastaan pakolliset vaiheet tehtävän hoitamiseksi.

• Älä tarjoa liikaa sisältöä.

• Auta käyttäjää ennakoimaan.

• Mitä tietoja tarvitaan tehtävän hoitamiseksi? Miten pitkään tehtävä saattaa viedä?
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6. Älä pakota muistamaan asioita

• Älä edellytä käyttäjää muistamaan, lukemaan, laskemaan tai kirjoittamaan, kun 
hän kirjautuu sisään.

• Tarjoa yksinkertainen, yksivaiheinen sisäänkirjautumisen tapa.

• Älä pakota käyttäjää navigoimaan äänivalikoissa.

• Älä pakota käyttäjää painamaan asioita muistiin.
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7. Tarjoa tukea

• Tarjoa ihmisapua.

• Tarjoa apua ja vaihtoehto monimutkaisille sisällöille ja toiminnoille.

• Esimerkiksi monimutkaiset datakaaviot myös tekstimuodossa.

• Tee selväksi toimintojen, vaihtoehtojen ja valintojen huonot puolet.

• Tarjoa lisäohjeita lomakkeissa, etenkin epätavallisissa toiminnoissa.

• Varmista, että avun löytäminen ja palautteen antaminen on helppoa.

• Esimerkiksi joka sivulla linkki palautelomakkeelle, useita eri tapoja ottaa yhteyttä

• Tarjoa mahdollisuus asettaa muistutuksia.

• Esimerkiksi yhteys kalenterisovellukseen
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8. Auta muokkaamaan omiin 
tarpeisiin

• Anna käyttäjän päättää, milloin sisältö muuttuu.

• Mahdollista rajapintojen ja selainlaajennusten hyödyntäminen.

• Testaa, että verkkopalvelu toimii myös esim. lukemista helpottavien työkalujen ja 
salasanasovellusten kanssa.

• Tue yksinkertaistamista.

• 3 – 6 toimintoa/tehtävää

• Mahdollisuus piilottaa sisältöä tai toimintoja, joita ei käytä.

• Anna käyttäjän mukauttaa käyttöliittymää.

• Esitä teksti tekstinä.

• Anna käyttäjän muuttaa työkalupalkin kuvakkeet haluamikseen.



Miksi tämä 
ei riitä?
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Ristiriitaiset vaatimukset

• Ainakin näennäisesti kognitiivisen osa-alueen saavutettavuusvaatimuksissa on 
myös ristiriitoja.

• Esimerkiksi: erilaiset tiedon esittämistavat tukevat viestintää, mutta on tärkeää, 
että käyttäjälle esitetään vain oleellinen tieto. Miten löydetään kompromissi?

• Esimerkiksi: on tärkeää, että keskeiset toiminnot ovat näkyvissä, mutta onko 
silloin tietyt toiminnot häivytettävä taustalle? Jos tietyt toiminnot häivytetään 
taustalle, miten varmistutaan siitä, että käyttäjä kuitenkin tietää niiden 
olemassaolosta tarvittaessa? 

• Esimerkiksi: on tärkeää antaa käyttäjälle mahdollisuus muokata käyttöliittymää 
omiin tarpeisiinsa sopivaksi. Lisääkö tämä oppimisen kuormaa, ainakin aluksi?
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Ihminen tiedonkäsittelijänä 

• Kun puhutaan kognitiivisesta saavutettavuudesta, puhutaan käyttäjän tavasta ja 
kyvystä käsitellä tietoa.

• Taustalla ajatus, että ihminen käsittelisi tietoa rationaalisesti ja johdonmukaisesti, 
vaikka lopputulokseen vaikuttaa aina myös moni muu tekijä.

• Emotionaalinen tiedonkäsittelijä: esimerkiksi miten turvalliselta verkkopalvelun käyttö 
tuntuu.

• Sosiaalinen tiedonkäsittelijä: esimerkiksi mitä verkkopalveluja ystävät käyttävät, kuka 
auttaa verkkopalvelujen käytössä.

• Ihmisen aikaisemmat kokemukset teknologiasta vaikuttavat kaikkiin uusiin 
kokemuksiin. 

• Jokaisen ihmisen kokemuspohja on yksilöllinen. Miten se huomioidaan 
verkkopalvelujen suunnittelussa?  
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Käytettävyys vai saavutettavuus?

• Kun puhutaan saavutettavuudesta, usein ajatellaan jonkin vammaisryhmän 
erityistarpeita.

• Kun puhutaan käytettävyydestä, usein ajatellaan ”peruskäyttäjää”.

• Ihan eri asia?

• Kun puhutaan kognitiivisesta saavutettavuudesta, missä menee raja 
käytettävyyden ja saavutettavuuden välillä? Onko sitä? Tarvitaanko sitä?

• Huono puoli: ”Saavutettavuus on vammaisia varten.”

• Hyvä puoli: jos (kognitiivinen) saavutettavuus voidaan määritellä ja arvioida 
täsmällisesti, sitä voidaan helpommin edellyttää myös lainsäädännössä.



Miten 
kognitiivista 

saavutettavuutta 
voisi parantaa?



23

Kiinnitetään huomiota 
opittavuuteen

• Monia verkon asiointipalveluita käytetään verrattain harvoin, esimerkiksi Vero, 
Kela, poliisi, pankit, vakuutusyhtiöt,…

• Verkkopalveluja päivitetään ja uudistetaan jatkuvasti eli ne muuttuvat.

• Käyttö täytyy opetella jossain määrin uudelleen joka kerta. Käyttäjä on tavallaan 
aina opettelemassa käyttöä.

• Helpottaa, jos verkkopalvelun suunnittelussa on kiinnitetty huomiota 
ensikäyttäjiin ja heidän kokemukseensa.
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Todellisia käyttäjiä mukaan

• Todellisia käyttäjiä mukaan verkkopalveluiden kehittämiseen eri vaiheissa. 
Mikään ei korvaa verkkopalvelujen arvioimista todellisten käyttäjien kanssa.

• Myös käytettävyystestiin mahdollisimman erilaisia käyttäjiä.

• Saavutettavuussuositukset osaksi verkkopalvelujen saavutettavuusarviointia.



Tervetuloa
Ilkka Veuro, Enter ry



Kiitos!
Elina Jokisuu

Johtava 
saavutettavuusasiantuntija

elina.jokisuu@avaava.fi

mailto:elina.jokisuu@avaava.fi
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