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Sisällöntuotannon 
periaatteita

• Jokaisella sivulla pitää olla omistaja (ja 
päivittäjä)

• Jokaisella sivulla pitää olla tarve ja 
kohdeyleisö

• Sisältö pitää olla ymmärrettävää. 
Panostamme selkeisiin sisältöihin. 
Suurin osa käyttäjistämme on 
kansalaisroolissa.

• Sisältö pitää olla saavutettavaa. 
Teemme sisältöjä kaikille.
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Sisällöntuotannon vinkkejä

• Mieti kenelle kirjoitat, miksi ja mitä haluat sanoa. Sivulla pitää olla 
kohdeyleisö.

• Suunnittele ja jäsentele. Yhdelle kokonaisuudelle oma sivu. 
Yksittäinen sivu voi olla pitkäkin. Isomman kokonaisuuden voi jakaa 
eri sivuille.

• Valitse tyyli tarkoituksen mukaan, mutta pyri aina myönteiseen ja 
helposti lähestyttävään sävyyn. 

• Kirjoita tärkein asia ensin

• Otsikoi ymmärrettävästi napakasti ja herätä lukijan mielenkiinto 

• Käytä tarvittaessa väliotsikoita
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• Suosi selkeää ja elävää suomen kieltä ja viljele vahvoja verbejä

• Käytä termejä (etenkin otsikoissa), joita lukijasikin käyttävät. Tämä auttaa myös 
hakukonenäkyvyyteen.

• Vältä jargonia ja vain omalla alalla käytettäviä lyhenteitä, jos kohdeyleisö on 
pääasiassa kansalaiset. Jos käytät lyhenteitä, kirjoita ne auki ainakin tekstin 
alussa.

• Muista tekstin silmäiltävyys

• Mietin, mihin muihin sisältöihin voisit linkittää (varsinkin oman sivuston sisällä).

• Käytä kuva tai infograafia ensisijaisesti vain, jos se auttaa lukijaa sisäistämään 
viestin

• Muista käännökset!
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Saavutettavuus • Saavutettavuusasioiden 
huomioimisella varmistamme, että 
mahdollisimman moni pystyy 
käyttämään sivujamme

• Sisällön saavutettavuudesta huolehtii 
sisällöntuottaja

• Tekstit ovat selkeitä ja ymmärrettäviä

• Kuvien sisältö on kerrottu

• Liitteet ovat saavutettavia
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Vinkkejä

• Otsikoi sisällöt selkeästi

• Käytä aina tyylejä järjestelmällisesti (H1, H2, leipäteksti jne) kaikkialla. Ei 
bold-väliotsikkoja, eikä H1->H3 -variaatioita. 

• Linkitä selkeästi. (Lue lisää tästä -> Lue lisää saavutettavuudesta). 
Ruudunlukijaa käyttävät hahmottavat linkit paremmin. Linkin ei tarvitse 
aina olla lauseen sisällä vaan ne voi koota yhteen sivun loppuun.
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Kuvat

• Saavutettavassa verkkoartikkelissa kuvissa oleva tieto annetaan tekstissä, 
kuvatekstissä tai tekstivastineena. 

• Muistisääntö: Tärkeintä on, että lukija, joka ei näe kuvaa, saa saman tiedon kuin 
kuvan näkevä lukija.

• Hyvä alt-teksti: "Revontuliovaalit syntyvät, kun hiukkaset lähestyvät maapalloa 
yöpuolelta ja magneettikentän kenttäviivat johdattavat ne napa-alueille." (alt-
teksti auttaa käyttäjää ymmärtämään, miten revontuliovaalit syntyvät). Laita 
piste tekstin perään vaikka virke ei olisi täydellinen.

• Huono alt-teksti: "Keltaiset ja mustat nuolet lähestyvät maapalloa." (Alt-teksti 
ei anna tarpeeksi tietoa, mitä kuvalla yritetään viestittää. Alt-tekstistä ei 
myöskään selviä tarkoitus ja miksi se on sivulla)

• Nimeä kuvat järkevästi (tie1.png -> parempi: tieverkon-kunto-vaylavirasto)
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Liitteet

• Digipalvelulaki edellyttää, että ”toimistosovellusformaateissa” julkaistut 
tiedostot ovat saavutettavia. Verkkosivuilla julkaistut pdf-, Word- ja 
PowerPoint-tiedostot pitää tehdä saavutettavuusohjeiden mukaan.

• 1. Kuvaava tiedoston nimi 2. dokumentille otsikko (tiedosto-välilehdellä) 2. 
Valitse tallentaessa (älä ”tulosta”) ”Tiedosto” ja "Tallenna nimellä” 3. 
Valitse tiedoston tallennusmuodoksi PDF. Myös Word- ja PowerPoint-
tiedostot kannattaa tallentaa pdf-tiedostoiksi ladatessa ne verkkosivuille. 
4. Laita Asetukset-valikosta täppä kohtaan ”ISO 19005-1 -yhteensopiva 
(PDF/A)” alhaalla PDF-asetukset kohdassa.
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