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Esityksen sisältö

Digitaalisten palveluiden saavutettavuuden valvonta

WCAG 2.2 – Milloin osaksi digipalvelulakia?
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Digitaalisten palveluiden
saavutettavuuden valvonta
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Valvontaohjelman mukainen valvonta

 Valvomme digitaalisten palveluiden saavutettavuutta komission 
päätöksen mukaisesti

 Ensimmäinen valvontajakso on käynnissä ja päättyy 22.12.2021

 Ensimmäisellä valvontajaksolla tavoitteena valvoa

– 20 verkkosivustoa ja 4 mobiilisovellusta kattavan valvonnan menetelmällä 
pääasiassa asiantuntijatyönä

– 185 verkkosivustoa yksinkertaistetun valvonnan menetelmällä pääasiassa 
automatisoidusti
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Valvonnan otanta

 Sidosryhmien vuosina 2019 ja 2020 esittämät toiveet valvottavista 
digitaalisista palveluista

 Aville tehtyjen ilmoitusten perusteella esiin nousseet digitaaliset 
palvelut

 Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANEn
toimintaohjelma 2020-2023

 Otannan muodostuksen reunaehdot on määritelty EU komission 
täytäntöönpanopäätöksessä
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Ilmoitukset

 Käyttäjä voi tehdä ilmoituksen valvontaviranomaiselle 
digitaalisesta palvelusta
– joka ei ole saavutettava,
– jossa ei ole saavutettavuusselostetta,
– josta puuttuu saavutettavuuspalautekanava,
– jos on pyytänyt sisältöä itselleen saavutettavassa muodossa, mutta ei ole 

saanut sitä,
– jos ei ole saanut vastausta saavutettavuuspalautteeseen.

 Saavutettavuuskantelun käsittelyyn sovelletaan hallintolain 
hallintokantelua koskevia säännöksiä
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Saapuneiden ilmoitusten määrä on kasvanut 

Puutteita saavutettavuusvelvoitteissa, kuten 
– kontrastit, lomakkeet, alt-tekstit
– videoiden tekstitykset
– saavutettavuusseloste
– saavutettavuuspalautteeseen ei ole vastattu
– mobiilisovellusten saavutettavuus

Suuri osa ilmoituksista ei kuulu toimivaltaamme
– tekniset ongelmat ja häiriöt, esim. vahva tunnistautuminen
– sisällön ymmärrettävyys
– ajanvaraus ja muut palveluihin liittyvät asiat
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Haasteita yhteystietoihin liittyen

Saavutettavuusseloste on sijoitettu sellaiseen paikkaan, 
että jos esimerkiksi kirjautuminen estyy, asiakas ei löydä 
muuta yhteystietoa kuin meidän yksikön yhteystiedot
Aiheuttaa turhia yhteydenottoja saavutettavuusvalvonnan 

yksikössä
Tärkeää että toimijan omat yhteystiedot löytyy helposti
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Merkittäviä kanteluratkaisuja vuonna 2021

Korkeakoulun opintohallintajärjestelmä
Pienantajille suunnattu digitaalinen palvelu
Vammaisille henkilöille suunnatun kuljetuspalvelun 

tilaussivusto ja –sovellus

Yllä mainittujen kanteluiden päätöslyhennelmät on 
luettavissa verkkosivuiltamme 
saavutettavuusvaatimukset.fi
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Ratkaisuissa otettiin kantaa mm. seuraaviin asioihin

 Saavutettavuusvaatimuksista voi poiketa vain, jos palveluntarjoaja voi 
osoittaa, että vaatimusten toteuttaminen aiheuttaa sen toiminnalle 
kohtuuttoman rasitteen

 Kohtuuttomaan rasitteeseen voi vedota vain väliaikaisesti, ja siihen ei voi 
vedota koko palvelun osalta

 Saavutettavuusselosteen lausumien tulee perustua tosiasialliseen arviointiin 
siitä, täyttääkö verkkosivusto tai mobiilisovellus saavutettavuusvaatimukset

 Korkeakoulun opintohallintajärjestelmää koskevassa asiassa avi pyysi 
lausunnon myös yhdenvertaisuusvaltuutetulta ja otti huomioon sen, mitä 
valtuutettu lausui yhdenvertaisuuden kannalta.
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WCAG 2.2 – Milloin osaksi 
digipalvelulakia?
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Digipalvelulain vaatimusten viittauskäytäntö
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Aikataulu

 Vaatii EN 301 549 standardin päivittämisen sekä standardin viitetietojen 
julkaisun EU:n virallisessa lehdessä

 Komission arvion mukaan tämä viittaus tehtäisiin aikaisintaan vuonna 2023

 WCAG 2.2 -kriteeristö tulee tämän perusteella osaksi kansallista 
lainsäädäntöämme aikaisintaan vuonna 2023

 Huomioitavaa on, että WCAG-kriteeristön versiossa 2.2 ei tulla poistamaan 
version 2.1 kriteereitä, joten noudattamalla versiota 2.2 täyttää myös 
digipalvelulain vaatimukset WCAG-kriteereiden osalta.
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Kysymyksiä?
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Digi kuuluu kaikille!
Kiitos. 
saavutettavuus@avi.fi
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