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Kirjavälitys Oy

Jotta esteettömyys toteutuu

Esteettömyyden näkökulmasta ei ole riittävää, että tiedot aineiston saavutettavuudesta löytyvät vain esim. epub-tiedoston 
metatiedoista.

Jotta esteettömyys toteutuu e-kirjoilla

1. E-kirjatiedoston on oltava esteetön

2. Lukulaitteen/palvelun/applikaation on oltava esteetön/saavutettava 
– Ei saa estää tiedoston/aineiston saavutettavuusominaisuuksia toimimasta

3. Kuluttajalle tai käyttäjälle on pystyttävä kertomaan ennen osto- tai käyttöönottopäätöstä, että tuote on esteetön 
– Tieto voidaan tarvita jopa ennen kirjan julkaisua

• Jotta kohta kolme on mahdollinen, tuotteen tuotetiedoissa tulee olla tieto tiedoston ominaisuuksista.

• Tiedoston / aineiston käsittelijä ja myyjä voivat olla eri tahoja. Jos tieto on vain tiedostossa tai tuotetiedoissa, tieto ei
välttämättä välity oikein kuluttajalle.
– Online-oppimateriaalit (verkkoaineistot), mikäli saavutettavuustiedot halutaan ilmoittaa myös niistä.

• Esteettömyys on koko toimitusketjun asia
– Tiedon esteettömyydestä eli yksittäisen tuotteen ominaisuuksista on kuljettava koko ketjun läpi kustantajalta kuluttajalle.
– Tuotetiedot ja ONIX on luonteva tapa välittää tiedot itse aineiston ohella.
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Kirjavälitys Oy

Saavutettavuus ja ONIX

• ONIXin näkökulmasta saavutettavuus/esteettömyys on tuotteen lisäpiirre 
– Samankaltainen tieto kuin esim. 

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

• ONIX ei rajoita saavutettavuustietojen ilmoittamista pelkkiin e-kirjoihin
– Tiedot voi ilmoittaa kaikille digitaalisille tuotteille, mm. ladattaville tai online-

oppimateriaaleille (verkkoaineistoille)

• Yksityiskohtaiset tiedot e-kirjan esteettömyydestä / saavutettavuudesta 
– välitetään Product Form Feature Composite -ryhmässä 

o koodilistan 196 arvoina 
o ja haluttaessa lisäksi tekstinä eli lisäpiirteen kuvauksena

– Tarkemmat ohjeet löytyvät ONIX-spesifikaatiosta kohdasta P3.4 alkaen
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Mitä saavutettavuustiedot ovat?
ONIX-koodilista 196
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Kirjavälitys Oy

Saavutettava? Kriteeristö?
ONIX-koodilista 196

• Onko tiedosto/tuote saavutettava? 
– Ei saavutettava (Koodi 09)

o Etenkin siirtymävaiheessa tärkeä tieto vanhoilla, ei saavutettavilla tiedostoilla, kun jakeluketjussa 
alkaa olemaan myös saavutettavia e-kirjoja.

o Jos tällä hetkellä ei-saavutettavasta e-kirjasta tehdään saavutettava ja isbn-säilyy samana, tiedot on 
muistettava päivittää!

• Saavutettava – Minkä kriteeristön mukaan?
– EPUB-saavutettavuusmäärittely 1.0 A (Koodi 02)

o Vastaa EPUB-saavutettavuusmäärittelyn 1.0 ja WCAG-tason A vaatimuksia
o Lisäksi voi ilmoittaa linkin sertifioijan myöntämään tiedoston vaatimustenmukaisuusraporttiin 

lisäpiirteen kuvauksena
– EPUB-saavutettavuusmäärittely 1.0 AA (Koodi 03)

o Vastaa EPUB-saavutettavuusmäärittelyn 1.0 ja WCAG-tason AA vaatimuksia
o Lisäksi voi ilmoittaa linkin sertifioijan myöntämään tiedoston vaatimustenmukaisuusraporttiin 

lisäpiirteen kuvauksena
– PDF/UA (Koodi 05)

o Portable Document Format for Universal Accessibility
o Vastaa standardien ISO 32000-1:2008 ja ISO 14289-1:2014 vaatimuksia

– LIA-kelpoisuusjärjestelmä (Koodi 01)
o Fondaziane LIA (Italia)

5



Julkinen

Kirjavälitys Oy

Millä tavoin saavutettava?
ONIX-koodilista 196

– Saavutettavuustietojen yhteenveto (Koodi 00)
o Lyhyt kuvaus saavutettavuudesta – yksi kappale tekstiä!

– Lukujärjestelmän saavutettavuustoimintoja ei ole estetty (paitsi) (koodi 10)
o Paitsi tulee siitä, että ONIXissa on mahdollista ilmoittaa aineiston käyttötavalle rajoituksia, jotka voivat vaikuttaa saavutettavuuteen 

esim. rajoittaa Tekstistä puheeksi -toiminnallisuuden käyttöä

– Siirtyminen sisällysluettelon avulla (koodi 11)
o Sisällysluettelosta on mahdollista siirtyä suoraan (esim. hyperlinkin avulla) kaikkiin yksittäisiä tekstikappaleita suurempiin tekstin osiin

– Siirtyminen hakemiston avulla (koodi 12)
o Hakemistosta voi siirtyä suoraan niihin tekstin kohtiin, joissa hakemiston termit esiintyvät.

– Lukemisjärjestys (koodi 13)
o Kaikki tai lähes kaikki tekstimuotoinen sisältö on järjestetty yhteen loogiseen lukemisjärjestykseen

– Lyhyet vaihtoehtoiset kuvaukset (koodi 14)
o Kaikella tai lähes kaikella ei-tekstimuotoisella sisällöllä on lyhyet vaihtoehtoiset kuvaukset, yleensä tarjolla alt-attribuutteina. 

– Kattavat vaihtoehtoiset kuvaukset (koodi 15)
o Kaikella tai lähes kaikella ei-tekstimuotoisella sisällöllä on kattavat vaihtoehtoiset kuvaukset.
o Esim. Ääni- ja videosisällöllä on kattava vaihtoehtoinen kuvaus (esim. kuvailutulkattu video) ja tekstiversio, käännöstekstitys tai 

tekstitys, joka sopii niin kuulo- kuin näkövammaisille lukijoille.

– Visuaalisessa muodossa esitetty data on saatavilla ei-graafisena (koodi 16)

– Saavutettava matemaattinen sisältö (koodi 17)
o Matemaattinen sisältö kuten lausekkeet ovat luettavissa avustavan teknologian avulla, esim. käyttämällä MathML:ää.

– Saavutettavat kemialliset merkinnät (koodi 18)
o Kemialliset merkinnät, kuten kemialliset kaavat ovat luettavissa avustavan teknologian avulla, esim. käyttämällä ChemML:aa
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Millä tavoin saavutettava? (2)
ONIX-koodilista 196

– Painettua aineistoa vastaava sivunumerointi (koodi 19)

– Synkronoitu äänite (koodi 20)
o Äänitetty luenta (luonnollinen tai koneääni) on synkronoitu kaiken oleellisen tekstin kanssa sisältäen kaikki vaihtoehtoiset 

kuvaukset

– Tekstistä puheeksi -järjestelmiä varten on ohjausta (koodi 21)
o Tekstistä puheeksi –järjestelmiä tehostetaan käyttäen PLS-leksikkoja, SSML- tai CSS-puhesynteesiohjeita

– Kielet on merkitty (koodi 22)

– Luettavuus henkilöille, jolla on lukivaikeus (koodi 24)
o Saatavana erikoisfontteja, -merkkejä ja/tai rivivälityksiä ja kappalevälejä, väritystä ja muita vaihtoehtoja, jotka 

parantavat luettavuutta lukemisrajoitteisille lukijoille. 

– Värin käyttö (koodi 25)
o Lukijoille, joilla on värinäön heikkous, värin käyttö (esim. kaavioissa) ei ole ainoa visuaalinen erotuskeino

– Kontrastin käyttö (koodi 26)
o Leipätekstin kontrastisuhde on vähintään 4.5:1 (tai suuressa tekstissä / otsikossa 3:1)

– Äänisisältöjen käyttö (koodi 27)
o Äänisisällön aikana ei kuulu lainkaan tai vain vähäistä taustamelua (esim. ympäristön ääniä), taustamelu vähintään 20 

dB edustapuheen äänentason alapuolella.

– Kattavat vaihtoehtoiset audiokuvaukset (koodi 28)
o Kaikella tai lähes kaikella ei-tekstimuotoisella sisällöllä on kattavat vaihtoehtoiset kuvaukset tallennettuna äänenä.

– Seuraavaan/edelliseen kohtaan siirtyminen (koodi 28)
o Kaikki otsikot ja muut sisällön rakenteelliset elementit on merkitty asianmukaisesti ja (jos sovellettavissa) numeroitu, 

mikä nopeuttaa siirtymistä seuraavaan/edelliseen otsikkoon ja seuraavan/edelliseen lukuun siirtymättä sisällysluetteloon
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Lisätietoja saavutettavuudesta
ONIX-koodilista 196

• Linkit nettisivuille
– Sertifioinnista vastaava organisaatio (koodi 93)
– Vaatimustenmukaisuutta koskeva verkkosivu saavutettavuuden yksityiskohdista (koodi 94)
– Välittäjän/jakelijan verkkosivu saavutettavuuden yksityiskohdista (koodi 95)
– Kustantajan verkkosivu saavutettavuuden yksityiskohdista (koodi 96)
– Yhteensopivuus testattu (koodi 97)

o Tarkemmat tiedot suoritetusta testauksesta
– Sanomalla annettu URL-osoite välitetään lisäpiirteen kuvauksena <ProductFormFeatureDescription>-kentässä

• Sähköpostiosoite, josta saa lisätietoja
– Välittäjän/jakelijan yhteystiedot (koodi 98)
– Kustantajan yhteystiedot (koodi 99)

• Koodilistan 196 käännös Suomeksi
– https://www.onixkeskus.fi/media/f/5540
– Tulossa myös EDItEURin nettisivuille, kunhan saadaan myös muiden koodilistojen käännökset kuntoon.
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Esteettömyys ja ONIX
Koodilistan 196 ulkopuolella
• EPUB-versio – Koodilista 220

– EPUB3 vs EPUB2
– Minkä EPUB3-spesifikaation mukaan e-kirja on tehty

o Vaihtoehdot
• EPUB 3.0 (2011)
• EPUB 3.0.1 (2014)
• EPUB 3.2 (2019)
• EPUB 3.3 (vielä luonnos)

• Tuotemuodon tarkenne – Koodilista 175
– EPUB (E101)
– Mukautuva sisältö / reflowable (E200)
– Lukittu sisältö / fixed format (E201)
– Käytettävissä ilman verkkoyhteyttä E202)

o Kaikki e-kirjan sisältö on epub-tiedostosta (ei tiedoston ulkopuolelle linkitettyä sisältöä)
– Synkronoitu ääni (A305)

o Ennalta äänitetty kerronta synkronoituna e-julkaisun tekstiin. 
o Synkronisointi on toteutettu vähintään kappaletasolla ja kattaa koko sisällön.

• Liitännäistuotteet
– Voidaan linkittää e-kirja sen painettuun vastineeseen, johon e-kirjan sivunumerointi perustuu

• Painoksen tyyppi – Koodilista 21
– Selkokirja (SMP)
– Isotekstinen painos (LTE)

o Fonttikoko 14-19 pt
– Erittäin suuri teksti (ULP)

o Fonttikoko 20 tai suurempi
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Saavutettavuustiedot Kustantajaväylällä

• Jos tiedostoformaatiksi valitsee EPUB, 
lomakkeen kautta voi ilmoittaa 
saavutettavuustiedot 
– Muutos tekeillä laajentaa 

ilmoittamismahdollisuus myös muihin kuin 
EPUB-tiedostoihin (pdf + verkkoaineistot)

• Voi valita pudotusvalikosta arvon ja 
sen alla olevaan 
Saavutettavuuskuvaus-kenttään antaa 
lisätietoja tai linkkejä

• Saavutettavuustietoja voi antaa useita
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Saavutettavuustiedot Kustantajaväylällä (2)

• Annettu tieto näkyy 
Kustantajaväylällä 
tuotteen tiedoissa Mitat ja 
luokat -osiossa
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Saavutettavuustiedot ONIX-sanomalla
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Haasteet

• Tiedon oikeellisuus ja kattavuus!
– Saavutettavuus/esteettömyystiedon haasteet eivät poikkea muiden metatietojen 

haasteista.

• Oikeellisuus
– Ymmärretään, mitä saavutettavuudella / esteettömyydellä tarkoitetaan tietoja 

tallennettaessa.

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

• Tuote on saavutettava, mutta asiasta ei ole kerrottu?
• Tuote ei ole saavutettava (eikä asiasta ole kerrottu)

→Tiedon vastaanottaja joutuu tekemään selvittelytyötä tai oletuksia, jotka 
voivat vaikuttaa tuotteen myyntiin
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Kiitos!

tuotetiedot@kirjavalitys.fi
inari.haapaniemi@kirjavalitys.fi

mailto:tuotetiedot@kirjavalitys.fi
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