
DIGITAALISTEN PALVELUJEN 
SAAVUTETTAVUUS

Tietoa kumppaneille liittyen Lippu.fi-, IH Webshop-, Eventim.Light
shop - ja markkinointipalveluiden saavutettavuuteen



DIGITAALISTEN PALVELUJEN 
SAAVUTETTAVUUS
• Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että kaikkien ihmisten on 

mahdollisimman helppo käyttää digitaalisia palveluita. 

• Lippu.fin tavoitteena on varmistaa kuluttajille suunnattujen 
palveluidensa saavutettavuus. Tämä edistää yhdenvertaisuutta ja 
auttaa tapahtumajärjestäjäkumppaneita saavuttamaan 
mahdollisimman suuren yleisön. 

• Lippu.fille saavutettavuudessa ensimmäinen prioriteetti on 
kuluttajien käyttämillä palveluilla: Lippu.fi-verkkokauppa, IH 
Webshop, Eventim.Light-kauppa ja Digitoimistomme kumppaneille 
tuottamat markkinointipalvelut. 

• Lippu.fi arvioi palvelujensa saavutettavuutta lähtökohtinaan 
Digipalvelulaki sekä WCAG 2.1. -standardin A- ja AA-kriteerit.



TIIVISTELMÄ: SAAVUTETTAVUUS LIPPU.FIN 
KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PALVELUISSA

Saavutettavuudesta 
on projekti, jolla on 
projektipäällikkö.

Kaikissa kuluttajille 
suunnatuissa 
palveluissa on 
saavutettavuus-
seloste 23.9.2020 
mennessä.

Kuluttajilta tulevaa 
saavutettavuuteen 
liittyvää palautetta 
varten on luotu 
prosessi.

Lippu.fin
palveluiden 
saavutettavuus on 
testattu.

Digitoimistomme 
huomioi aina 
saavutettavuuden 
palveluissaan.

Palveluissa tulee 
syksyn aikana 
merkittäviä 
parannuksia ja 
kaikki 
lipunmyyntipalvelut 
täyttävät A- ja AA-
kriteerit vuoden 
2020 loppuun 
mennessä.



LIPPU.FI-VERKKOKAUPPA LYHYESTI

Projekti aloitettu 
syksyllä 2019 
uuden 
verkkokaupan 
julkistuksen myötä. 

Palvelussa on 
saavutettavuus-
seloste.

Lippu.fi-verkkokauppa täyttää suuren osan WCAG 2.1. 
A- ja AA-kriteereistä. Sivuston otsikko- ja valikkorakenne 
on johdonmukainen ja pääosa elementeistä on nimetty 
ja jäsennelty oikein. Ei-tekstuaalisilla elementeillä 
pääosin selkeät vaihtoehtoiset tekstit.

Sivustolla on 22.9.2020 alkaen saavutettavuuspalkki, 
josta voi säätää fontin kokoa ja kontrastia ja hypätä 
suoraan sisältöön, hakuun, alatunnisteeseen tai 
saavutettavuusselosteeseen.

Lippu.fi-
verkkokaupan 
saavutettavuuden 
on testannut 
ulkoinen 
asiantuntija.

Suurimmat kehityskohteet liittyvät ruudunlukijan ja 
näppäimistön tukeen kuten näkyvään kohdistukseen, 
fokuksen siirtymiseen ja palautteeseen. Joitain puutteita 
on myös esimerkiksi kontrastissa.

Ajankohtaisin tilanne luettavissa palvelun 
saavutettavuusselosteesta.

Järjestelmän jatkokehityksessä on priorisoitu 
saavutettavuusnäkökulma.  

Syksyn aikana Lippu.fistä tulee kahden viikon välein 
versiopäivitys ja jokaisessa versiossa on 
saavutettavuusparannuksia. Arvion mukaan Lippu.fi 
täyttää kaikki A- ja AA-kriteerit 31.12.2020 mennessä.



IH WEBSHOP LYHYESTI

Projekti aloitettu 
testauksella 
helmikuussa 2020. 

Palvelussa on 
saavutettavuus-
seloste.

IH Webshop täyttää osittain WCAG 2.1. A- ja AA-
kriteerit. Paikanvalinnassa suositellaan parhaan paikan 
valintaa, koska paikkakartta ei ole sisältö, jonka on 
oltava saavutettava (digipalvelulain määrittämä 
poikkeus: kartat ja karttasisällöt).

IH Webshopin 
saavutettavuuden 
ovat arvioineet omana 
työnä 
järjestelmätoimittaja 
sekä Lippu.fi.

Suurimmat kehityskohteet liittyvät näppäimistö- ja 
ruudunlukijakäytön tukeen. Useilta ikoneilta puuttuu 
tekstivastineet, näppäimistöfokus ei ole näkyvissä ja 
joiltakin elementeiltä puuttuu nimilaput.

Ajankohtaisin tilanne luettavissa palvelun 
saavutettavuusselosteesta.

Järjestelmän jatkokehityksessä on priorisoitu 
saavutettavuusnäkökulma.  

Arvion mukaan IH Webshopin lipunosto- ja 
kausikorttiominaisuudet täyttävät A- ja AA-kriteerit 
30.10.2020 mennessä. IH Webshopin muut osiot 
täyttävät kriteerit 31.12.2020 mennessä.



EVENTIM.LIGHT-KAUPPA LYHYESTI

Projekti aloitettu kesällä 
2020. 

Palvelussa on 
saavutettavuusseloste.

Eventim.Light-kauppa täyttää suuren osan WCAG 2.1. 
A- ja AA-kriteereistä. Perusrakenne, nimilaput ja fokus-
järjestys ovat pääosin kunnossa.

Eventim.Light-kaupan 
saavutettavuuden ovat 
arvioineet omana työnä 
järjestelmätoimittaja 
sekä Lippu.fi.

Suurimmat kehityskohteet liittyvät ruudunlukijan ja 
näppäimistön tukeen kuten näkyvään kohdistukseen ja 
palautteeseen. Joistakin elementeistä puuttuu alt-tekstit.

Ajankohtaisin tilanne luettavissa palvelun 
saavutettavuusselosteesta.

Järjestelmän jatkokehityksessä on priorisoitu 
saavutettavuusnäkökulma.  

Arvion mukaan Eventim.Light-kauppa täyttää kaikki A- ja 
AA-kriteerit 15.10.2020 mennessä.



LIPPU.FIN MARKKINOINTIPALVELUT 
LYHYESTI

Oikeakielisyys ja 
selkeät 
lauserakenteet 
edistävät tekstin 
vaikuttavuutta ja 
saavutettavuutta.

Ennen materiaalien 
jakamista 
tarkistetaan aina 
alt-tekstit, 
otsikkorakenne ja 
linkit kunkin 
kanavan 
periaatteiden 
mukaan.

Digitoimistomme 
on perehtynyt 
saavutettavuuteen 
kesällä 2020.

Kumppaneille 
tarkoitettuun 
mediakorttiin on 
lisätty 
saavutettavuuteen 
liittyviä ohjeita.



Digipalvelulain vaatimukset

1. Palvelu täyttää kansainvälisen Web Content Accessibility Guidelines 2.1 -
ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteerit. 
• Lippu.fin kuluttajille suunnatut palvelut täyttävät kriteerit suurelta osin. Puutteita 

käsitellään tässä esityksessä kunkin palvelun kohdalla sekä tarkemmin palveluiden 
saavutettavuusselosteissa.

2. Palvelu on arvioitu ja saavutettavuuden nykyinen tila ja puutteet esitellään 
saavutettavuusselosteessa. 
• Lippu.fi-verkkokauppa on arvioitu yhdessä ulkoisten asiantuntijoiden kanssa. Muut 

palvelut on arvioitu omana työnä alan tyypillisiä välineitä käyttäen (mm. Lighthouse, 
Wave, NVDA).

• Palveluilla on 23.9.2020 mennessä omat saavutettavuusselosteensa.

3. Palvelu tarjoaa sähköisen palautekanavan saavutettavuuspalautteen jättämistä 
varten. Palautteeseen tullaan vastaamaan 14 päivän sisällä. 
• Saavutettavuusselosteissa on linkki saavutettavaan verkkolomakkeeseen, jolla voi antaa 

palautetta. 
• Saavutettavuutta koskeva palaute ohjataan Lippu.fin kuluttajapalveluihin. He vastaavat 

kuluttajalle ja vievät asian tarvittaessa kunkin palvelun asiantuntijan käsiteltäväksi.



Lippu.fi-verkkokauppa: tausta

• Lippu.fi-verkkokaupan saavutettavuus on huomioitu syksyllä 2019 lanseeratussa uudessa 
verkkokaupassa. 

• Kehitystä on jatkettu digipalvelulain mukaisesti järjestelmätoimittaja Eventimin toimesta. 
Järjestelmän taustalla on tehty paljon huomattavia saavutettavuusparannuksia kuluneen 
vuoden aikana.

• Sivustolla on 22.9.2020 alkaen saavutettavuuspalkki, josta voi säätää fontin kokoa ja 
kontrastia ja hypätä suoraan sisältöön, hakuun, alatunnisteeseen tai 
saavutettavuusselosteeseen.  

• Alkuperäisen aikataulun mukaan A- ja AA-kriteerit oli tarkoitus saavuttaa 
kokonaisuudessaan jo heinäkuussa 2020, mutta vallitsevan poikkeustilanteen takia 
aikataulu on viivästynyt. Projekti saadaan päätökseen 15. joulukuuta 2020.

• Ulkopuolinen saavutettavuusasiantuntija toteutti saavutettavuusarvioinnin Lippu.fi-
verkkokauppaan syyskuussa 2020. Lausunnon mukaan Lippu.fi-palvelun laatu on melko 
hyvä saavutettavuuden kannalta. Arvioinnissa esiin nousseet puutteet on analysoitu ja 
aikataulutettu järjestelmätoimittaja Eventimin kanssa, ja nämä kohdat ovat mukana 
syksyn kehityssuunnitelmassa.



Lippu.fi-verkkokauppa: 
tulevaisuus
• Ulkopuolisen asiantuntijan tekemässä auditoinnissa havaitut puutteet 

on analysoitu ja aikataulutettu syksyn kehityslistalle. 

• Syksyn 2020 aikana uusia versiopäivityksiä tulee kahden viikon 
välein ja jokaisessa versiossa on myös saavutettavuusparannuksia. 
Viimeinen versiopäivitys 15.12.2020.

• Tulevat päivitykset sisältävät muun muassa seuraavia korjauksia: 
• Kontrastiarvojen parantaminen (WCAG 1.4.3, 1.4.11)

• Puuttuvien ALT-tekstien lisääminen (WCAG 1.1.1)

• Sivuotsikkojen ja HTML-otsikkorakenteiden tarkennukset (WCAG 1.3.1, 2.4.2)

• Näppäimistö- ja ruudunlukijatuen 
korjaukset (WCAG 1.3.1, 1.3.2, 2.1.1, 2.4.3, 3.3.1, 4.1.3)



IH Webshop

• IH Webshop on analysoitu järjestelmätoimittaja Eventimin 
toimesta keväällä 2020 sekä Lippu.fin toimesta syksyllä 2020. 

• Havaitut puutteet on priorisoitu ja kehittäminen aikataulutettu. 
Järjestelmässä on tehty saavutettavuusparannuksia analyysin 
jälkeen. 

• Kehityskohteet on priorisoitu seuraavasti: lipunosto, kausikortit, 
tuotteet, lahjakortit.

• Lipunosto- ja kausikorttiosiot täyttävät A- ja AA-kriteerit arvion 
mukaan 30.10.2020 mennessä. Tuote- ja lahjakorttiosiot 
täyttävät kriteerit arvion mukaan 31.12.2020 mennessä.



Eventim.Light-kauppa

• Saavutettavuus on ollut osatekijä Eventim.Light-järjestelmän 
uusimmassa versiossa, joka julkaistiin kesällä 2020.

• Eventim.Light-kauppa on analysoitu järjestelmätoimittaja 
Eventimin ja Lippu.fin toimesta kesällä 2020. 

• Havaitut puutteet on priorisoitu ja kehittäminen aikataulutettu. 
Järjestelmässä on tehty saavutettavuusparannuksia analyysin 
jälkeen. 

• A- ja AA-kriteerit tullaan saavuttamaan arvion mukaan 
15.10.2020 mennessä. 



Markkinointi

• Lippu.fin markkinoinnin asiantuntijat ovat perehtyneet 
saavutettavuuteen kesän 2020 aikana. 

• Asiantuntijat ovat käyneet läpi kunkin käytettävän järjestelmän 
(Facebook, Instagram, sähköpostiohjelma) saavutettavuuteen 
liittyvät ominaispiirteet kuten alt-tekstit, otsikkotasot ja linkkien 
muodon. Oikeakielisyys ja lauserakenteiden selkeys ovat osa 
kaikkia palvelevaa työtä. 

• Kumppanien toimittaman sisällön osalta ohjeistamme 
kumppaneita oman asiantuntemuksemme mukaan. 

• Mediakortti sisältää ohjeet saavutettavuuden lisäämiseksi. 



Lisätietoa saavutettavuudesta 
Lippu.fissä

• Voit kysyä kaikkia saavutettavuuteen liittyviä asioita 
kumppanuuspäälliköltäsi tai vastuuasiantuntijaltasi. Myös 
kumppanituki on tarvittaessa apunasi.

• Lippu.fin saavutettavuusprojektin projektipäällikkö: Inka Helin, 
inka.helin@lippu.fi, puh. 0408291208 

mailto:inka.helin@lippu.fi

