Kokemustoimintaverkoston digitaalisten palvelujen saavutettavuusseloste

SAAVUTETTAVUUSSELOSTE
Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia,
että kuka tahansa voisi niitä käyttää ja ymmärtää mitä niissä sanotaan.
Kokemustoimintaverkoston verkkosivuja koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, joka pohjautuu
EU:n saavutettavuusdirektiiviin. Lain mukaan kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää
digitaalisia palveluita.
Kokemustoimintaverkosto.fi -sivusto on julkaistu vuonna 2018. Tämän verkkosivuston tulee noudattaa
WCAG 2.1 -kriteeristön AA-tasoa 23.9.2020 mennessä.
Tämä saavutettavuusseloste on päivitetty 12.10.2020. Seloste koskee Suomen Reumaliitto ry:n
hallinnoiman Veikkauksen Ak-rahoituksella rahoitetun Kokemustoimintaverkoston verkkosivustoa
osoitteessa www.kokemustoimintaverkosto.fi
Sivustosta vastaavat Kokemustoimintaverkoston palkatut työntekijät. Palvelun saavutettavuutta on
arvioinut ulkopuolinen asiantuntija. Lisäksi palvelun saavutettavuutta on testattu seuraavilla
tarkastustyökaluilla: AChecker ja Wave.

Verkkopalvelujen saavutettavuuden tila
Kokemustoimintaverkoston verkkosivujen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan
saavutettavuusperiaatteiden WCAG 2.1 -ohjeistusta ja tavoitellaan vaadittua AA-tasoa.
Sivusto ei kaikin osin täytä julkisorganisaatioille asetettuja AA-tason saavutettavuuskriteerejä. Puutteet ja
korjauslistaukset on kuvattu alla ja niissä käytetään WCAG 2.1 ohjeistuksen luokittelua.
Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei saavutettava sisältö
Sivustolla on tällä hetkellä alla luetellut puutteet verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG 2.1 tasot A
ja AA) noudattamisessa. https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/

1. Linkkien ja painikkeiden kontrastit
Sivustolla on kontrastiongelmia linkki- ja painiketekstien väreissä suhteessa taustaan.
Vaatimukset, jotka eivät täyty:


1.4.3 Kontrasti (minimi)

2. Toimisto-ohjelmilla tuotettujen tiedostojen sisältö
Sivustolla tarjotaan ladattavaksi PDF-tiedostoja ja mahdollisesti muitakin toimisto-ohjelmilla tuotettuja
tiedostoja, joista ei ole tehty saavutettavia.
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PDF-tiedostojen kohdalla ongelmia ovat ainakin tekstien ja taustan kontrastit, kuvana lisätyt tekstit,
puuttuvien kuvien vaihtoehtoiset tekstit sekä sisällön virheellinen lukujärjestys ruudunlukijan kanssa.
Vaatimukset, jotka eivät täyty:








1.3.1 Informaatio ja suhteet
1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet
1.4.3 Kontrasti (minimi)
1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat
1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti
2.4.4. Navigaatio, linkin tarkoitus kontekstissa

3. Mediasisältö
Mediasisällön (kuvat ja videot) saavutettavuus on vielä puutteellista.
Vaatimukset, jotka eivät täyty






1.1.1. Ei-tekstuaalinen sisältö
1.2.1 Pelkkä audio tai pelkkä video (tallennettu)
1.2.2 Tekstitys (tallennettu)
1.2.3 Kuvailutulkkaus tai mediavastine (tallennettu)
1.2.5 Kuvailutulkkaus (tallennettu)

Ei kuulu lainsäädännön piiriin
Kokemuspankki
Kirjautumisen vaativa Kokemustoimintaverkoston sekä tilaajien Kokemuspankki ei ole saavutettava.
Sisäiseksi järjestelmäksi tarkoitetun Kokemuspankin saavutettavaksi saattaminen ei kuulu lainsäädännön
piiriin.

Vanhat tiedostot
Sivustolla on vanhoja toimisto-ohjelmilla tai mediaohjelmilla tuotettuja tiedostoja, joiden saavutettavaksi
saattaminen ei kuulu lainsäädännön piiriin.
Lainsäädännön piiriin kuulumattomat sisällöt



toimisto-ohjelmien tiedostoja (esim. doc, pdf, odt), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018
video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020

Palautetta saavutettavuudesta
Huomasitko saavutettavuuspuutteen verkkosivuillamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen
korjaamiseksi. Saavutettavuuteen liittyvää palautetta ja kysymyksiä voi antaa Kokemustoimintaverkoston
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työntekijöille sähköpostitse. Yhteystiedot löytyvät osoitteestsa
www.kokemustoimintaverkosto.fi/yhteystiedot Palautteisiin vastataan kahden viikon aikana.
Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa
voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden
viikon aikana, voit ilmoittaa asiasta valvontaviranomaiselle.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000
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