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THL:n julkaisut

• 10 julkaisusarjaa

• Vuosittain noin 200 nimekettä, 
joista yli 40 on tilastoraportteja

• Suosituin julkaisu Tutkimuksesta 
tiiviisti

• Eniten julkaistaan PDF-muodossa 

• Muita tuotteita: painetut kirjat, 
eKirjat (epub, Ellibs), sähköiset 
käsikirjat, jotka toteutettu 
verkkosivustoina.
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Saavutettavuustyön haasteita julkaisutoiminnassa

• Asiantuntijat tuottavat julkaisut itse ”alusta loppuun”

• Saavutettavuus laajentanut asiantuntijoiden osaamistarvetta

• Saavutettavuuden haltuunotto vie aikaa ja huomion pääosin 
tekniseen saavutettavuuteen

• Saavutettavuustyö osaksi työnkulkuja edellyttää resurssointia ja 
omien työtapojen tarkastelua
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Tiedon esittämisen haasteet 1/2

• Julkaisujen sisällölliset haasteet

• Julkaisuissa runsaasti taulukkomuotoista dataa

• Taulukot ja graafit sekä muuttujien määrä niissä haasteena kaikille

• Visuaalisuuden lisääntynyt käyttö ja monimuotoisuus haastaa 
saavutettavuuden

• Samat sisällöt eri kielisinä samassa julkaisussa
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Tiedon esittämisen haasteet 2/2

• Julkaisujen tekniset haasteet

• Tiedon visualisoinnin 
mahdollisuudet

• Kirjoituspohjien ohjeita ei 
käytetä oikein

• PDF-tiedoston koodipuu ei 
rakennu oikein 
alkuperäisestä tiedostosta

• Muunnokset PDF-
julkaisuiksi eri sovelluksista
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Saavutettavuustyön 
onnistumisen avaimia
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Saavutettavuuden edistymisen aikajana
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Saavutettavuustyön tukipilareita 1/2

• Tukea osaamisen kehittämiseen

• Saavutettavuusinfot ja -klinikat ja organisaation Teams-kanava

• Viestinnän aikataulutetut ja tuetut saavutettavuusteemat

• eOppivan verkkokurssi ja muut verkkomateriaalit tukena

• Ohjelmien ja saavutettavuuden täsmäkoulutuksia, mm. Celialta
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Saavutettavuustyön tukipilareita 2/2

• Mallit ja työkalut

• Tuotantotavat: 
Word-kirjoituspohjat 
ja Indesign-pohjat

• Pohjien ja graafisen ilmeen 
saavutettavuuteen kiinnitetty 
paljon huomiota

• Tarkistus- ja korjaustyökalut: 
Adobe Acrobat, PAC 2021

• Päivitetyt ohjelmaversiot
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Tulevaisuuden näkökulmia
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Näihin haluamme panostaa

• Sisällöntuottajien tukeminen julkaisuprosessissa

• Kriittisyyttä sisältöjen ja esittämistavan valintaan

• Selkeä kieli

• Vaihtoehtoisten kuvausten laatu, esim. Alt-tekstien sisältö

• Työtapojen muutoksen tukeminen

• Ohjataan käyttämään aina uusimpia, päivitettyjä kirjoituspohjia 
ja omaksumaan saavutettavuutta tukevia työtapoja

• Julkaisumuotojen uudelleenajattelu

• Verkossa julkaistaville aineistoille kokeillaan uusia esitysmalleja

• Vaikutukset painettujen julkaisujen muotoiluun?
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Tulevaisuudessa vaikuttavia asioita?

• Korona-ajan vaikutukset

• Maksullisten painotuotteiden kysyntä ja tarjonta vähenivät selvästi

• Osasta painotuotteista siirrytty sähköiseen julkaisemiseen 

• PDF-julkaisuja ladataan julkaisuarkistosta vuosittain yli miljoona 
(v. 2021 tehtiin 1 130 000 latausta)

• Lukijakunnan ”kulutustottumusten” ja laitteiden vaikutukset

• Vaatimus julkaista entistä nopeammin ja tiiviimmin

• Tutkittua tietoa päättäjille, asiantuntijoille, kansalaisille
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Kiitos!


