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Ensin hieman termeistä
• Tänään aiheena ovat e-kirjat tai sähkökirjat.
• Esteettömyysdirektiivin suomenkielisessä versiossa 

käytetään termiä sähkökirja.
– Englanniksi käytetään termiä e-book, på svenska e-bok.

• Emme puhu kaikista sähköisistä julkaisuista tai vain 
ääntä sisältävistä kirjoista, vaan kirjoista,
– jotka ovat pääosin teksti- tai graafisessa muodossa olevia 

kirjallisia teoksia ja
– jotka ovat digitaalisia tiedostoja.
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Mitä saavutettavuus 
tarkoittaa?

• Kaikenlaisten ihmisten on helppo lähestyä 
palvelua tai tuotetta 

• On mahdollista osallistua ja kokea elämyksiä 
huolimatta erilaisista kyvyistä

• Toimintarajoitteet eivät estä palvelun käyttöä
• Accessibility, tillgänglighet, Barrierefreiheit
• Suomessa käytetään myös termiä esteettömyys.
• Digitaalisessa ympäristö yleensä saavutettavuus.

– Verkkosisällön saavutettavuusohjeet (WCAG)
Kuva: Pietinen, 1931. Museovirasto
CC BY 4.0
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Määritelmiä
Luku I, 3 Artikla, Määritelmät:
• (41) ’sähkökirjoilla ja niiden lukemiseen tarkoitetuilla ohjelmistoilla’ 

[tarkoitetaan] 
palvelua, jolla tarjotaan digitaalisia tiedostoja, joilla kirjan sähköinen 
versio välitetään siten, että sitä voidaan käsitellä, lukea ja käyttää ja 
siinä voidaan navigoida, sekä ohjelmistoa, muun muassa sellaisia 
mobiililaitepohjaisia palveluja, mobiilisovellukset mukaan lukien, jotka on 
tarkoitettu kyseisten digitaalisten tiedostojen käsittelyyn, lukemiseen ja 
käyttöön ja niissä navigointiin, lukuun ottamatta ohjelmistoa, joka kuuluu 
42 alakohdan määritelmän soveltamisalaan

• (42) ’sähköisellä lukulaitteella’ [tarkoitetaan] 
erityislaitetta, sen laitteisto ja ohjelmisto mukaan luettuina, jonka avulla 
käsitellään, luetaan ja käytetään sähkökirjatiedostoja ja navigoidaan 
niissä
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E-kirjojen vaatimukset 1/6

Liite I, IV jakso Tiettyihin palveluihin liittyvät 
esteettömyyttä koskevat lisävaatimukset
Sähkökirjat:

i) varmistetaan, että sekä ääntä että tekstiä sisältävä sähkökirja 
tarjoaa synkronoitua tekstiä ja ääntä

– Liite II, esimerkki: ”varmistetaan, että lukemisesteiset henkilöt 
voivat lukea ja kuulla tekstin samanaikaisesti”

– Koskee siis kirjaa, jossa on ääni- ja tekstitiedostot
– Synkronointi esim. EPUB 3:ssa SMIL-tekniikan avulla
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E-kirjojen vaatimukset 2/6

ii) varmistetaan, että sähkökirjan digitaaliset tiedostot eivät estä 
avustavaa teknologiaa toimimasta moitteettomasti

– Liite II: ”annetaan mahdollisuus käyttää synkronoitua teksti- ja 
äänitulostetta tai päivitettävää pistekirjoitusnäyttöä”

– Ruudunlukuohjelmalla pitää voida lukea kirjan tekstiä, tekstiin 
siis pitää päästä käsiksi ohjelmallisesti. Ruudunlukuohjelma voi 
tuottaa puhesynteesin avulla tekstin koneäänellä tai välittää 
tekstin pistekirjoitusnäytölle luettavaksi taktiilisti.
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E-kirjojen vaatimukset 3/6
iii) varmistetaan pääsy sisältöön, navigointi tiedostosisällössä ja 
näkymässä, dynaaminen näkymä mukaan luettuna, sekä sisällön 
esittäminen selkeällä, joustavalla tavalla käyttäjän valintojen mukaan

– Liite II: ”varmistetaan, että sokeat henkilöt voivat tutustua 
hakemistoon tai siirtyä seuraavaan lukuun”

– Kirjan sisällä voi liikkua luvusta toiseen eli luvut on merkattu 
siten, että ne ovat löydettävissä ja tarjolla on navigoinnin 
mahdollistava sisällysluettelo

– Käyttäjä voi mukauttaa tekstin kokoa ja värejä, valita 
kirjasinlajeja, muuttaa rivivälejä yms.
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E-kirjojen vaatimukset 4/6
iv) mahdollistetaan sisällön vaihtoehtoiset esittämistavat ja sen 
yhteentoimivuus eri avustavien teknologioiden kanssa siten, että 
sisältö on havaittavissa, ymmärrettävissä, hallittavissa ja toimivaa

– Kuvilla ja muulla ei-tekstuaalisella sisällöllä on tekstivastineet
– Ruudunlukuohjelmat pääsevät käsiksi tekstivastineisiin
– Havaittava, ymmärrettävä, hallittava ja toimiva viittaavat 

verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) periaatteisiin

10



E-kirjojen vaatimukset 5/6

v) tehdään sähkökirjat helpommin löydettäviksi välittämällä 
metadatan avulla tietoa niiden esteettömyysominaisuuksista

– Verkkokaupassa tietoa kirjan esteettömyydestä
– ONIX List 196 E-publication Accessibility Details
– Accessible Publishing Knowledge Base: Schema.org Accessibility 

Metadata

11

https://onix-codelists.io/codelist/196
http://kb.daisy.org/publishing/docs/metadata/schema-org.html


E-kirjojen vaatimukset 6/6

vi) varmistetaan, että digitaalisten oikeuksien hallintamenetelmät 
eivät estä esteettömyysominaisuuksien toimintaa

– DRM ei saa estää apuvälineiden toimintaa ja pääsyä sisältöihin 
tai vaihtoehtoisiin esittämistapoihin

Direktiivi EU 2019/882 tuotteiden ja palveluiden 
esteettömyysvaatimuksista
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1565938960257&uri=CELEX:32019L0882


E-kirjojen saavutettavuus

• Tiedot esitetään käyttäjille tavoilla, jotka he voivat 
havaita

• Tieto annetaan tarvittaessa saataville useamman kuin 
yhden aistikanavan kautta
– Kuvien sisältämä tieto tekstinä
– Äänen tai videon sisältämä tieto tekstinä

• Mahdollistetaan apuvälineiden ja avustavan teknologian 
toiminta

• Saavutettavaan lukukokemukseen vaikuttaa vahvasti 
käytetty e-kirjan lukuohjelma tai lukulaite!
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Mikä formaatti?
• Esteettömyysdirektiivissä ei viitata mihinkään tiettyyn e-

kirjaformaattiin.
• FEP (Federation of European Publishers) julkaisi 9.6.2021 paperin, 

jossa esitetään, että olemassa olevat standardit EN 301 549 v. 
2.1.2, ONIX, Schema.org ja EPUB:n saavutettavuusvaatimukset 
olisivat yhteensopivia direktiivin vaatimusten kanssa.

• FEP open position paper (sivulla linkki pdf-tiedostoon)
• Me Celiassa suosittelemme myös EPUB 3:n käyttöä, koska mm. 

W3C kehittää formaattia, formaatti perustuu html-tekniikkaan ja 
sille on olemassa saavutettavuusvaatimukset ja tarkistustyökaluja.
– Daisy-konsortion White Paper Publication on the benefits of using EPUB 

3
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https://fep-fee.eu/FEP-open-position-paper-on
https://daisy.org/info-help/time-to-use-the-modern-digital-publishing-format/


Lopuksi
• Saavutettavuudesta hyötyvät kaikki!

– Lukijoiden näkökulmasta e-kirjojen käytettävyys paranee: 
mukautettavuus omien tarpeiden mukaan, parempi navigoitavuus, 
mahdollisuus hyödyntää tekstistä puheeksi -tekniikkaa

– Kustantajille saavutettavat e-kirjat ovat paremmin muunnettavissa, 
kun sisällössä on semanttinen merkkaus. 

– Kuvasisältöihin on mahdollista tehdä hakuja, kun niihin liittyy 
tekstivastineet.

• Saavutettavuus pitää ottaa huomioon koko ajan
suunnitteluvaiheesta toteuttamiseen ja jakeluun sekä 
lukuohjelmissa ja –laitteissa lukukokemuksen tarjoamiseen.

• Pohtikaa omia prosessejanne ja sitä, mihin voitte vaikuttaa ja 
kenen vastuulla eri asiat ovat.

• Tehkää yhteistyötä!
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Kiitos!

saavutettavuus@celia.fi



SAAVUTETTAVUUS KÄYTTÄJÄN NÄKÖKULMASTA
Ville Lamminen, digitalisaatioasiantuntija, Näkövammaisten liitto



Saavutettavuus käyttäjän näkökulmasta
● Saavutettava lukutapa + saavutettava sisältö = sujuva käyttäjäkokemus
● Sujuva käyttäjäkokemus = lukeminen alustan räpläämistä olennaisempaa
● Saavutettavuus hyödyksi kaikille

Lukutavoista:
● Nettiselain ruudunlukuohjelman kannalta hidas tapa lukea, latausmahdollisuus keskeinen
● Toistaiseksi ei riittävän saavutettavaa mobiilisovellusta, ruudunlukija-yhteensopimattomuus sisäiset 

ääneenlukijat puuttuvat

Kirjoista:
● Saavutettava alusta ei riitä, jos kirjan sisältö saavuttamaton
● Saavutettavuuden kannalta tekstikirjat helpoimpia, matemaattis-luonnontieteelliset kirjat vaikeimpia
● Oppimateriaalien saavutettavuusongelmat ovat yhdenvertaisuusongelmia

Kysy, jos askarruttaa
Ville Lamminen
digitalisaatioasiantuntija
Näkövammaisten liitto ry
p. 050 400 2313
ville.lamminen@nkl.fi



SAAVUTETTAVUUS KÄYTTÄJÄN NÄKÖKULMASTA
Johanna Korkeamäki, Kuntoutussäätiö



Saavutettavuus käyttäjän näkökulmasta – lukemisen 
vaikeudet aikuisilla
Johanna Korkeamäki, VTM, tutkija, Kuntoutussäätiö
6.10.2021



Lukutaito-ongelmat aikuisilla

• Lukutaito-ongelmat ovat suhteellisen yleisiä myös aikuisilla
– Terveys 2000 -aineistossa viisi prosenttia koki lukemisen vaikeuksia
– Kouluterveyskyselyssä noin viidennes lukiolaisista ja ammattiin opiskelevista raportoi 

lukemisen vaikeuksia
– PIAAC 2012: suomalaisista aikuisista 11 prosentilla lukutaito riittää vain yksinkertaisen ja lyhyen 

tekstin ymmärtämiseen

• Miesten ja naisten lukutaidossa ei havaita eroa aikuisuudessa
– Miesten digitaalinen lukutaito naisia parempi?

• Vaikeuksia voi esiintyä monesta eri syystä

8.10.2021©Kuntoutussäätiö



Lukivaikeus

• Lukivaikeus kehityksellinen oppimisvaikeus
– Suhteellisen yleinen – arviolta 5–10 prosentilla väestöstä on lukivaikeus

• Suomalaisilla nuorilla ja aikuisilla keskeinen piirre lukemisen hitaus
– Voi liittyä luetun ymmärtämisen hankaluutta
– Lukivaikeuksiin voi liittyä aikuisilla erilaisia muistin ja keskittymisen vaikeuksia tai matematiikan 

vaikeuksia
– Vieraan kielen oppiminen usein hankalaa, samoin kuin vierasperäiset sanat ja käsitteet

• Yksilöllisyys vaikeuksien ilmenemisessä

8.10.2021©Kuntoutussäätiö



Mikä auttaa lukemisessa?

• Itseä kiinnostava aihepiiri, juonelliset kirjat, lukemisen merkityksellisyys ja esimerkit

• Riittävä aika, pidemmät laina-ajat

• Oppikirjoissa teksti ja ääni yhdessä, mahdollisuus tehdä tehtäviä kirjaan

• Mahdollisuus muokata tekstiä itselle sopivaksi
– Taustaväri, rivin pituus, fontin tyypin ja koon vaihtaminen

• Teknologia lukemisen apuna motivoi aikuisia
– Aikuiset tarvitsevat ohjausta teknologian käyttöön saamiseksi 

8.10.2021©Kuntoutussäätiö



Teknologia lukemisen tukena

• Teknologia nähdään lupaavana lukivaikeuksia kokevien opiskelijoiden tukemisessa
– Lukemisessa tiedon hakeminen, lukemisen nopeutuminen tai helpottuminen
– Voi olla myös laajempia hyötyjä, kuten lisätä opiskelijoiden hyvinvointia ja osallisuutta
– Tutkimustieto hyödyistä osin ristiriitaista  Luettavat tekstit tai käytössä olevat laitteet voivat vaikuttaa 

lukemiseen

• Yliopisto-opiskelijoiden kokemuksissa e-kirjojen etuina helppo saatavuus ja helppokäyttöisyys

• Digitaalinen kuilu
– Ei saada ennakoivasti käyttöön
– Opettajat eivät tunne riittävästi
– Kaikilla ei välineitä käytössä tai riittäviä digitaitoja

• Opiskelu muuttunut paljon, myös pandemia voinut vaikuttaa käyttöön

8.10.2021©Kuntoutussäätiö
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Kiitos ja hyvää dysleksiaviikkoa
Lisätietoa oppimisvaikeuksista: 

Oppimisvaikeus.fi 



ESTEETTÖMYYSDIREKTIIVIN ETENEMINEN 
KANSALLISESSA LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ

Emilia Sormunen, hankepäällikkö, STM



Esteettömyysdirektiivin 
kansallinen toimeenpano

Emilia Sormunen
Hankepäällikkö 6.10.2021
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Esteettömyysdirektiivi 1/2

European Accessibility Act
Tavoitteena yhtenäistää sisämarkkinoita

• Harmonisoidaan eri lähestymistavat Euroopassa
• Mahdollisuus tarjota tuotteita tai palveluja vapaasti EU:n alueella

Parantaa vammaisten henkilöiden ja muiden toimintarajoitteisten 
henkilöiden itsenäisen asioinnin mahdollisuuksia ja osallistumista 
yhteiskuntaan

Taustalla komission vammaisstrategia 2010-2020 ja YK:n 
vammaisyleisopimus



Esteettömyysdirektiivi 2/2

Esteettömyysdirektiivi tulee saattaa kansallisesti voimaan 28.6.2022 mennessä,
soveltaminen alkaa 28.6.2025
Siirtymäaikoja jopa vuoteen 2030 asti.

• Itsepalvelupäätteiden osalta niiden taloudellisen käyttöiän loppuun

Soveltamisalaan kuuluu tietyt tuotteet ja palvelut 
• Niiden tulee jatkossa täyttää esteettömyysvaatimukset, jotka kerrottu direktiivin liitteessä I.

Sovelletaan sekä yksityiseen että julkiseen toimijaan kun tuotteet tuodaan 
markkinoille tai palveluja tarjotaan kuluttajille.

• Suurin vaikutus yksityiseen sektoriin, esim. verkkokauppa, sähkökirjat ja liikenteen palvelut



Kansallinen toimeenpano

Työryhmä koostuu kahdeksan ministeriön edustajasta ja asiantuntijoista 
Vammaisfoorumista ja EK:sta.

Työryhmässä sovittu, että valmistellaan yksi yhtenäinen hallituksen esitys, jossa:
• esitetään uutta laki tuotteiden esteettömyysvaatimuksista.
• esitetään muutoksia ainakin lakiin digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, joka säätää nyt 

saavutettavuudesta.

Tavoite saada lausuntokierrokselle tämän syksyn aikana.

EU:n komissio koordinoi epävirallista yhteistyöryhmää, joka tukee kansallisessa 
toimeenpanossa



Soveltamisala, tuotteet 1/3 

• Tietokoneet, käyttöjärjestelmät jne. jotka tarkoitettu kuluttajien käyttöön 
• Itsepalvelupäätteet 

• Maksupäätteet
• Pankki- ja lippuautomaatit, lähtöselvitysautomaatit (käytetään direktiivin mukaisten 

palvelujen tarjoamiseen)

• Laitteet joita käytetään joita käytetään sähköisen viestinnän palveluihin
• Puhelin, älypuhelin, modeemi

• Laitteen joilla käytetään audiovisuaalisia mediapalveluja
• Digiboksi, digi-tv

• Sähköiset lukulaitteet



Soveltamisala, palvelut 2/3

• Sähköiset viestintäpalvelut
• Pääsy audiovisuaalisiin mediapalveluihin 
• Liikenteeseen liittyvät palvelut: lento, linja-auto-, rautatie- ja vesiliikenne.

• Esteettömyyttä vaaditaan digitaalisissa palveluissa (verkkosivustot ja 
mobiilisovellukset) 

• Sähköiset liput, koko lipunostoprosessin tulee olla esteetön
• Kuljetuspalveluja koskevien tietojen välittäminen, myös reaaliaikainen

• Kuluttajapankkipalvelut
• Sähkökirjat ja niiden käyttämiseen tarkoitetut ohjelmistot
• Verkkokauppa



Lisäksi sovelletaan… 3/3

• Hätänumeroon (112) soittaminen
• Rakennettu ympäristö

• Jäsenvaltion päättävät soveltamisen, mutta eurooppalaisten vaatimukset ovat liitteessä 
3

• Julkiset hankinnat
• Voidaan luottaa siihen, että EU-rahalla hankittu tuote/palvelu on esteetön



Kohtuuton rasite ja perusteellinen muutos

Esteettömyysdirektiivin mukaan vaatimukset on muotoiltava niin, että ne 
aiheuttavat talouden toimijoille ja jäsenvaltioille mahdollisimman pienen 
rasitteen. 
Talouden toimijan tulee soveltaa esteettömyysvaatimuksia vain siinä määrin 
kuin:
• ne eivät aiheuta kohtuutonta rasitetta tai 
• aiheuta tuotteen tai palvelun perusteellista muutosta. 

Jos talouden toimija vetoaa tällaiseen poikkeukseen, tulee sen tehdä tästä 
arvio ja ilmoittaa siitä valvovalle viranomaiselle.



Valvonta

Tämän osalta selvitystyö on vielä kesken. 

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saavutettavuusvaatimuksia valvoo 
tällä hetkellä Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonnan 
yksikkö. 
• Palveluiden osalta valvonnassa pyritään huomioimaan ESAVIin rooli. 

Tuotteiden markkinavalvonnan osalta pyritään hyödyntämään viranomaisia, 
jotka tällä hetkellä tekevät markkinavalvontaa vastaaville tuotteille.



Ministeriöiden vastuut
Ministeriö Päävastuut Asiaan liittyvä lainsäädäntö Tehtävät

STM Kansallisen toimeenpanon 
koordinointi

YK:n vammaisyleissopimus Koordinointi

LVM Henkilöliikenne, audiovisuaaliset 
palvelut, sähköiset tuotteet ja 
palvelut, sähköinen viestintä

Laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), 
Laki liikenteen palveluista (320/2017), 
matkustajan oikeuksiin liittyvät lainsäädäntö

Audiovisuaalinen media, liikenne ja 
sähköiset viestintäpalvelut 

VM Digipalvelulain säännökset, 
finanssiala

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 
(306/2019)

Digitaaliset palvelut tai palvelut 
(finanssiala, AV-media, sähköiset 
viestintäpalvelut, verkkokauppa)

OM Perusoikeudet Perustuslaki (731/1999) Yhdenvertaisuus, elinkeinon vapaus

SM Hätäkeskus, hätäviestintä Laki hätäkeskustoiminnasta (692/2010) Muutokset hätäkeskustoimintaan/
hätäviesteihin ja sen valvontaan

YM Rakennettu ympäristö Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/199) sekä 
asetus (241/2017)

Esteettömyysdirektiivin liitteen III 
vaatimukset

TEM Julkiset hankinnat, 
markkinavalvontalaki

Laki julkisista hankinnoista (1397/2016), 
Erityisalojen hankintalaki (1398/2016), 
Markkinavalvonta-asetus

Mitä muutoksia hankintalakeihin 
(huomioon liite I jakso VI). 
Markkinavalvonnan järjestäminen

OKM Sähköiset kirjat Tekijänoikeuslaki (404/1961) Sähkökirjat 



Kysymyksiä
1) Sähkökirjat katsotaan esteettömyysdirektiivissä palveluiksi. Tämä on nostanut kustannusalalla 

huolen ns. backlistin kohtelusta kesäkuun 2025 jälkeen. Miten käy backlistin, kun direktiivin myötä 
säädettyjä lakeja aletaan soveltamaan 28.6.2025?

2) Millaisia kysymyksiä ministeriössä pohditaan sähkökirjoihin liittyen ja onko avoimia kysymyksiä vielä 
paljon?

3) Kuka tai mikä taho jatkossa valvoo, että sähkökirjat ovat direktiivin vaatimusten mukaisia?
4) Kuuluvatko oppimateriaalit direktiivin soveltamisalaan? 
5) Kuuluvatko vain kuluttajille tarkoitetut sähkökirjat direktiivin soveltamisalaan? 
6) Kuuluvatko äänikirjat direktiivin soveltamisalaan?
7) Millaisia viestejä lainsäätäjällä on kustantajille?
8) Laaditaanko metadatan lisäksi myös sähkökirjojen tiedostomuodolle koko Euroopassa 

käyttöönotettava standardi?
9) Otetaanko lainsäädännössä huomioon se, että esimerkiksi kuvia ja taulukoita sisältävien teosten 

saattaminen esteettömyysvelvoitteiden mukaisiksi voi olla vaikeaa?



KUSTANTAJIEN KOKEMUKSIA CELIAN
PILOTTIPROJEKTISTA

Miia Kirsi, saavutettavuusasiantuntija, Celia



Epub-
saavutettavuuspilotti
Miia Kirsi, saavutettavuusasiantuntija, Celia

6.10.2021
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Mikä pilottiprojekti?
• Huhtikuusta kesäkuuhun 2021
• Mukana kolme suomalaista kustantamoa: Aalto Arts Books, 

Kirjapaja ja Siltala
• Haku pilottiin Suomen Kustannusyhdistyksen kautta 

maaliskuussa 2021
• Yhteistyökumppaneina Benetech (USA) ja Fondazione LIA 

(Italia)
– Benetechin ”Global Certified Accessible” –auditoinnin 

”kevytversion” testaaminen yksinkertaisilla epub-kirjoilla
– LIA:lta kustantajille sopivaa koulutusta, teemana Accessible

epubs from InDesign



Tavoitteena saada tietoa
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• Kartoittaa kolmen kustantamon otannalla suomalaisten epub-
kirjojen tasoa tällä hetkellä.

• Kartoittaa kustantamojen tarpeita saavutettavien epub-
julkaisujen tuottamiseen.

• Ymmärtää suom. kontekstissa digitaalista julkaisuprosessia ja 
tunnistaa riskejä pitäen silmällä etenkin tulevan 
esteettömyysdirektiivin vaatimuksia.

• Kouluttaa ja lisätä tietämystä saavutettavien julkaisujen 
tuottamisesta ja tuotantoprosessin vastuista.

• Testata ulkomaisten yhteistyökumppaneiden prosesseja ja 
koulutuksia.

• Oppia lisää saavutettavien epub-julkaisujen tekemisestä, 
standardeista ja työkaluista.



Kohteena yksinkertaisia 
kirjoja
• Jokaiselta osallistuvalta kustantamolta saatiin tutkittavaksi yksi 

tuore epub-julkaisu.
• Mukana rakenteeltaan yksinkertaisia kirjoja: yksi romaani ja kaksi 

tietokirjaa
– Tekstivoittoisia, vain vähän kuvia
– Ei taulukoita, kaavioita, matem. kaavoja, viitteitä tai muita 

saavutettavuuden kannalta haastavia elementtejä

• Kaikki julkaisut olivat epub 2 –formaatissa. 
• Arvioinnin pohjana käytettiin jo käytössä olevia standardeja: epub

2 ja epub 3 -määrittelyjä, epub accessibility 1.0 -standardia sekä 
metatietostandardeja Schema.org ja ONIX.
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Pilotin eteneminen
• Kumppaniyritys Benetech teki kirjoille suppean saavutettavuuden 

arvioinnin ja lähetti osallistujille raportin.
• Huomioita kiinnitettiin mm. seuraaviin seikkoihin: käytetty 

formaatti ja sen vaatimustenmukaisuus, semanttinen merkkaus, 
navigointia tukevat lisämerkinnät, värien ja kontrastien käyttö, 
kuvien tekstivastineet ja saavutettavuuteen liittyvä metatieto.

• Projektin aikana kirjatiedostoa oli mahdollista korjata ja arvioittaa 
uudelleen.

• Lopulta vain yksi kirjoista arvioitiin uudelleen korjausten: tulos oli 
jo merkittävästi parempi.

• Projektin yhteydessä järjestettiin e-kirjan tekijöille 4x4 h koulutus
• Löydöksistä tarkemmin seuraavaksi.
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Tärkeimmät löydökset
• Tällaisenaan tutkitut epubit eivät täyttäisi esteettömyysdirektiivin 

tulevia vaatimuksia.
• Tutkituissa tiedostoissa oli jonkin verran semanttisia merkkauksia, 

mm. otsikot merkitty otsikoiksi. 
• Sisältöjä pystyi kokeilluissa lukuohjelmissa mukauttamaan eli 

esimerkiksi tekstin väriä ja kokoa muuttamaan, ja niissä oli 
toimiva sisällysluettelo, jonka avulla kirjassa voi navigoida.

• Toisaalta kaikissa oli ongelmia xhtml-tiedostojen sisällössä, kuten 
kielimerkinnässä ja tiedostojen otsikoissa.

• Semanttiset merkinnät olivat osin puutteellisia.
• Kuville ei ollut määritelty tekstivastineita.
• Saavutettavuusmetatieto puuttui, samoin navigointia tukeva 

lisämerkintä (ns. DPUB ARIA)
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Mistä havaitut ongelmat 
johtuvat?

• Saavutettavuus on uusi asia, eikä sitä ole aiemmin vaadittu, joten 
siihen liittyvää osaamista on vasta vähän. Ei ole huomioitu esim. 
graafisen suunnittelun koulutuksessa.

• Saavutettavuutta tai siihen liittyviä vaatimuksia ei ole aiemmin 
huomioitu kirjojen toimitusprosessissa (kuvien tekstivastineet, 
erilaisten sisältötyyppien merkintä) tai e-kirjatiedoston 
hankinnassa (osto-osaaminen).

• Käytetyt työkalut (käytännössä InDesign) ei pysty kaikkeen: 
tiedostojen jälkikäsittely usein tarpeen.

• Valmiille kirjoille ei ole vakiintuneita tarkistusprosesseja.
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Osallistujien huomioita
• Kustantamoilta:

– Tulevat vaatimukset ja niiden laajuus edelleen osin epäselvät
– Etenkin kuvien tekstivastineet huolettavat: kuka laatii vastineet, jos 

kirja on runsaasti kuvitettu?
– Visuaalisissa kirjoissa mietityttää layout: saako tehdä digitaalisia 

näköisversioita?

• E-kirjojen tekijöiltä ja taittajilta:
– Yksinkertaisten kirjojen kohdalla työmäärä lisääntyy vain vähän, 

monimutkaiset, esim. tieteelliset julkaisut toinen juttu
– Osin epäselvää, milloin kyseessä on suositus, milloin vaatimus
– Koulutusta ja vinkkejä ohjelmista ja työkaluista tarvitaan

48



Toimenpidesuosituksia
• Siirtyminen epub 3 –formaatin käyttöön: täysi html5-tuki sekä 

paremmat saavutettavuusominaisuudet.
• Koulutustarpeiden kartoittaminen omassa tuotannossa: esim. 

kirjailijat, kustannustoimittajat, graafikot, myynti ja markkinointi
– Tarvittavan koulutuksen järjestäminen

• Sen varmistaminen, että alihankkijat varautuvat tuleviin 
vaatimuksiin ja pystyvät tuottamaan vaatimukset täyttäviä e-
kirjoja

• E-kirjojen tarkistusprosessi kuntoon! 
• Saavutettavuusmetatiedon välittäminen myyntikanaviin, kun se on 

mahdollista. 
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Miten tästä eteenpäin?
• Celia ja Suomen Kustannusyhdistys jatkavat yhteistyötä, jotta ala 

on mahdollisimman hyvin varautunut esteettömyysdirektiiviin.
• Seminaarit ja muut koulutustapahtumat
• Direktiivin kansallisen toimeenpanon ja EU:n standardoinnin 

etenemisen seuranta
• Aktiivinen keskustelu ja tiedonvaihto

• TULOSSA! Vuoden 2022 alkupuolella suomenkielinen sivusto, johon 
kootaan tietoa ja vinkkejä saavutettavaan julkaisemiseen.

• Seuraavana puheenvuoro Tero Salménille ja Michael Johnsonille
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Kiitos!

saavutettavuus@celia.fi



ESTEETTÖMÄN E-KIRJAN TOTEUTUS: MITEN TYÖ 
MUUTTUU?

Tero Salmén, e-kirjantekijä



Esteettömän sähkökirjan toteutus: 
miten työ muuttuu?

Tero Salmén
tero_salmen@hotmail.com 
www.tepesa.fi

6.10.2021

mailto:tero_salmen@hotmail.com
http://www.tepesa.fi/


Esityksen sisältö

6.10.2021

● Miten sähkökirjoja tehdään?
● Mitä uusia työvaiheita työnkulkuun?



Miten sähkökirjoja tehdään?

6.10.2021

●

● Onnistuu myös ilman painettua kirjaa
● Pääasiallinen työkalu on InDesign

● Jälkimuokkaukset InDesign-työvaiheen jälkeen 
● Sähkökirjan tarkistus

● epubcheck 
● ACE by Daisy

Sähkökirja tehdään yleensä painetun kirjan jälkeen



Mitä uusia työvaiheita työnkulkuun?

6.10.2021

● Vastinetekstit kuville (tekstivastine, alt-teksti, vaihtoehtoinen teksti) 
● Semantiikan lisääminen
● Lisää metadataa (metatieto) 
● Hyviä käytäntöjä ja työtapoja 
● EPUB 2 vai EPUB 3?



Vastinetekstit kuville

6.10.2021

●
Kuvalla jokin sitä selittävä kuvausteksti Eri asia 

●
kuin kuvateksti

●

●
Kaikille kuville ei välttämättä tarvita vastinetekstejäKuvateksti riittävä 
● Kuvituskuvat

● Ruudunlukija lukee vastinetekstin 
● InDesignissa kuville voi lisätä vastinetekstin



Vastinetekstiesimerkki

6.10.2021



Semantiikan lisääminen

6.10.2021

●

● Eri tekstit ja osiot tulee erotella toisistaan
● Otsikot, leipäteksi, kuvat, kuvatekstit, taulukot, tietolaatikot...
● Kansi, nimiösivu, tekijänoikeussivu, sisällysluettelo, alkusanat, jaksot, luvut, 

loppusanat, hakemisto, sanasto, lähteet, viitteet…

● Helpottaa lukijaa
● hahmottamaan sisältöjen suhdetta toisiinsa ja 
● navigoimaan kirjassa

● Kielen lisääminen ja ääneenluku

Sähkökirjan sisältö pitää jäsentää paremmin



Semantiikkaesimerkki 1

6.10.2021



Semantiikkaesimerkki 2

6.10.2021



Lisää metadataa

6.10.2021

●

● kirjan nimi, kirjoittaja, kieli, julkaisija, ISBN-tunnus, kirjan kuvaus…
● Saavutettavuuteen liittyvää metadataa

● Mitkä saavutettavuusstandardit kirja täyttää 
● Mitä saavutettavuusasioita kirja sisältää

● Kuvilla vastinetekstit, videoissa tekstitys… 
● Tekstiä, kuvia, videoita, ääntä...

● Mitä vaaroja/uhkia (hazard) kirja sisältää
● Videoissa välkkyviä kohtia, jotka voivat aiheuttaa kohtauksen...

Sähkökirjan metadatassa esimerkiksi



Hyviä käytäntöjä ja työtapoja

6.10.2021

● Semantiikan oikeanlainen käyttö
● Listat tehdään lista-tageilla 
● Viite-esimerkki myöhempänä

● Taulukoita käytetään taulukoiden esittämiseen, ei ulkoasun 
luomiseen, esim. palstat

● Pidetään teksti tekstinä mahdollisuuksien mukaan, ei muuteta 
kuvaksi

● Otetaan huomioon värien kontrasti vai mitä mieltä?



EPUB 2 vai EPUB 3?

6.10.2021

● EPUB 2.0.1 -standardi edelleen yleisesti käytetty Suomessa
● EPUB 3.0 -standardi julkaistu lokakuussa 2011

● EPUB 3.2 -standardi julkaistu toukokuussa 2019
● Kehitteillä EPUB 3.3 -standardi

● Mitä eroa EPUB 2 ja EPUB 3?
● Video, audio, interaktiivisuus… 
● EPUB 3 taaksepäin yhteensopiva
● Semantiikan lisääminen helpompaa EPUB 3

● Hyvä hetki siirtyä EPUB 3 -sähkökirjojen tekemiseen



Viite-esimerkki semantiikan avulla

6.10.2021



Kiitos!

6.10.2021



MITÄ VOIMME OPPIA ULKOMAILTA?
Michael Johnson, Benetech



An introduction to GCA

October 2021
Michael Johnson
Director of Content Partnerships, Benetech
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An Overview

● A few minutes on Benetech & Bookshare
● A few minutes on the GCATM certified title program
● What publishers are participating?
● Metadata
● What to do now
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A few minutes on Benetech

● 20years in the making
● Charity focused on using technology for the social good
● Our largest program is Global Literacy
● Making eBooks available to people with print disabilities

– Every Book, To Every User, Everyday

● Bookshare our oldest and largest project
– 5MM books in the collection

– Over 750,000 readers, worldwide

– No cost or low cost to our documented users

● International partners around the world
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A few minutes on the GCA program

● World’s first international 3rd party program
● Clients in 6 countries on 3 continents
● Created to help publishers move forward
● Certifies output from publisher workflow
● Hundreds of titles already available for sale
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Publishers

● Bookshare has almost 1,000 donation partners from around the globe
● GCA has over 40 publishers in the program to date

– US, UK, Canada, Finland, Ireland

– Investigating projects in Israel, South Africa, India, Philippines, Saudi Arabia

● A blend of Academic, Textbook, and Trade
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Metadata

● A definition
● Key elements about accessibility
● How metadata is used
● ONIX
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What to do now

● Study the information from today’s speakers
● Use the resources from CELIA, DAISY, Benetech, etc.
● Pick some titles and build a plan toward accessibility
● Ask for help michaelj@benetech.org



JAKELUTOIMIJAN NÄKÖKULMIA 
ESTEETTÖMYYTEEN

Pirjo Kangas, Account Manager, Ellibs



Esteetön e-kirja: jakelutoimijan 
näkökulma

Pirjo Kangas, Account Manager, Ellibs
6.10.2021



Ellibs Oy  AVAA OVI AJATTELUUN.

● Ellibs on e-aineistojen, kuten e-kirjojen ja e-
äänikirjojen myyntiin, markkinointiin ja teknologiaan 
erikoistunut yritys ja osa Lingsoft Group -
yrityskonsernia.

● Sekä kuluttajamyyntiä että kirjasto-/ 
organisaatiomyyntiä.

● Ellibs on laajassa käytössä suomalaisissa kirjastoissa. 

● Ostettuja e-kirjoja voi lukea Ellibs-sovelluksessa tai  
tiedostot voi avata tiedostomuodon mukaisessa 
lukuohjelmassa. Kirjastoalustalla on myös 
selainlukija. 



Välittäjän näkökulma

● Loppukäyttäjän näkökulmasta esteetön 
käyttökokemus usein kiinni monesta toimijasta

● Digitaalisten kirjojen ekosysteemissä EU-direktiivit 
vaikuttavat eri aikataulussa eri asioihin
○ Alustat, tiedostot, verkkokaupat



Ellibsissä käytännössä

● Saavutettavuusdirektiivin myötä 
saavutettavuusarvioinnit: 
○ Ellibs Library (selaimessa): 2019
○ Ellibs-sovellus 2021
○ jatkuva kehitys

● Verkkokauppa: esteettömyysdirektiivi



Huomioita

● Usein parannukset esteettömyydessä parantavat 
palvelua kaikille lukijoille!

● Saavutettavuus etu myös viestinnän kannalta
● Käyttäjäpalaute aiheesta lisääntynyt

○ Fonttien säätöä toivotaan
○ Ruudunlukijat



Mitä toivomme / kehitämme

● Yhtenäiset käytännöt saavutettaviin 
EPUB3-tiedostoihin

● EPUB, kun mahdollista
● Vähittäinen luopuminen: PDF
● Saavutettavuuden huomiointi: DRM
● Sopimustaso: apuvälineet
● Saavutettavuusmetatiedot



KIITOS!
ellibs@ellibs.com
www.ellibs.com/fi

Eteläranta 10
00130 Helsinki

Kauppiaskatu 5 A
20100 Turku

Puh. 02 2793 342

http://www.ellibs.com/fi


JAKELUTOIMIJAN NÄKÖKULMIA 
ESTEETTÖMYYTEEN

Inari Haapaniemi, palvelupäällikkö, Kirjavälitys



Julkinen

Esteetön e-kirja ja tuotetiedot 

Inari Haapaniemi



Julkinen

Kirjavälitys Oy

Jotta esteettömyys toteutuu

1. E-kirjatiedoston on oltava esteetön
2. Lukulaitteen/palvelun/applikaation on oltava esteetön
3. Kuluttajalle tai käyttäjälle on pystyttävä kertomaan ennen osto- tai 

käyttöönottopäätöstä, että tuote on esteetön ja soveltuu juuri hänen 
käyttöönsä.

Jotta kohta kolme toteutuu, tuotteen metatiedoissa tulee olla tieto 
tiedoston esteettömyydestä (tai siitä, että esteettömyys ei toteudu).
Esteettömyys on koko toimitusketjun asia.
– Tiedon esteettömyydestä on kuljettava koko ketjun läpi kustantajalta kuluttajalle.



Julkinen

Kirjavälitys Oy

Esteettömyys ja ONIX

ONIX for Books on kirja-alalla yleisesti käytetty formaatti kirjaan liittyvien tietojen 
välittämiseen
– joukko tarkasti määriteltyjä käsitteitä ja tapoja välittää tietoja
– xml-sanoma, jota välitetään kirja-alan toimijoiden välillä

ONIXin näkökulmasta esteettömyys on tuotteen lisäpiirre 
– Samankaltainen tieto kuin mm. 

o kannen väri tai painetuilla kirjoilla sivujen reunaväri
o EPUB-tiedoston formaatin versio eli esim. EPUB 2.0.1 tai EPUB 3.2
o FSC- ja PEFC-sertifikaattitiedot

Yksityiskohtaiset tiedot e-kirjatiedoston esteettömyydestä
– välitetään Product Form Feature Composite -ryhmässä 

o koodilistan 196 arvoina 
o ja haluttaessa lisäksi vapaatekstinä eli lisäpiirteen kuvauksena (max yhden kappaleen teksti).

– Tarkemmat ohjeet löytyvät ONIX Spesifikaatiosta kohdasta P3.4 alkaen



Julkinen

Kirjavälitys Oy
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Kirjavälitys Oy

Ote koodilistasta 196
– https://ns.editeur.org/onix/en/196

https://ns.editeur.org/onix/en/196
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Kirjavälitys Oy

Esteettömyystietoon liittyvät haasteet

Tiedon oikeellisuus ja kattavuus!
– Esteettömyystiedon haasteet eivät poikkea muiden metatietojen haasteista.

Oikeellisuus
– Ymmärretään, mitä esteettömyydellä tarkoitetaan kyseessä olevan e-kirjan kontekstissa, ja 

ilmoitetaan se tuotteen tiedoissa.
o Jos esteettömyystieto on järjestelmässä pakollinen, ei tallenneta mitä sattuu arvoja 

tiedon pakollisuuden vaatimuksen takia, vaan vain ne arvot, jotka vastaavat tiedostoa. 

Kattavuus
– Tiedon kattavuus ja tiedon hyödyntäminen kulkevat käsikädessä.
– Puuttuvaa tietoja voi tulkita monella tavalla

• Tuote on esteetön, mutta asiaa ei ole kerrottu?
Tiedon vastaanottaja joutuu tekemään selvittelytyötä tai oletuksia.
Jotta ei tuoteta pettymyksiä asiakkaille, oletetaan aina esteettömyystietojen 

puuttuessa, että tuote on esteellinen.



Julkinen

Kirjavälitys Oy

Ratkaisuja?

Onixin koodilistan 196 koodien selitteiden ja ohjeiden kääntäminen 
suomeksi  ei kielestä johtuvia tulkintaongelmia

Suositus, mitä e-kirjan esteettömyydestä kerrotaan
1. Tieto siitä, millä tavalla aineisto on esteetön
2. Lisäksi tieto siitä, minkä spesifikaation mukaan epub täyttää 

esteettömyysvaatimukset, esim.
o EPUB Accessibility Specification 1.0 A 
o EPUB Accessibility Specification 1.0 AA 

3. Kerrotaan, mikäli tuote ei ole esteetön.
o mm. vanhat tiedostot 

– EDItEURin Application note -dokumentti
o https://www.editeur.org/files/ONIX%203/APPNOTE%20Accessibility%20m

etadata%20in%20ONIX.pdf

https://www.editeur.org/files/ONIX%203/APPNOTE%20Accessibility%20metadata%20in%20ONIX.pdf


Julkinen

Kiitos!

Kirjavälitys Oy
Hakakalliontie 10
05460 Hyvinkää

Vaihde 010 345 100 
etunimi.sukunimi@kirjavalitys.fi

www.kirjavalitys.fi

mailto:etunimi.sukunimi@kirjavalitys.fi
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