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Saavutettavuusseloste
Tämä saavutettavuusseloste koskee www.polvijarvi.fi ja on laadittu 20.9.2019. Tämän digipalvelun
saavutettavuuden on arvioinut MEITA Oy (tekninen), viestintäsihteeri Anni Lampinen (sisällöllinen).

Digipalvelun saavutettavuuden tila
Täyttää kriittiset A & AA-vaatimukset

Digipalvelun ei-saavutettava sisältö (WCAG-kriteerien mukaan)
Havaittava
Sivujen kontrasti on liian heikko

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Sivujen värien (erityisesti sinisen ja pinkin värin) kontrasti on liian heikko täyttääkseen AA-luokituksen. Sama sinisen ja pinkin sävy toistuu kaikilla sivuston sivuilla. Värit ja kontrastiongelmat korjataan sivuston visuaalisen ilmeen yhteydessä loppuvuonna 2019 ja alkuvuonna 2020, kun sivuston
värimaailma uudistetaan sopimaan uudistettuun graafiseen ilmeeseen, joka täyttää AA-luokituksen edellytykset.
Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty



1.4.1 Värien käyttö
1.4.3 Kontrasti (minimi)

Syy noudattamatta jättämiselle
Emme vielä noudata lakia
Kerro perustelut, miksi vetoat kohtuuttomaan rasitteeseen. Kerro myös aikataulu, jossa puutteet korjataan. Kerro kuinka tiedon/palvelun voi saada vaihtoehtoisella tavalla?
Värit ja kontrastiongelmat korjataan sivuston visuaalisen ilmeen yhteydessä loppuvuonna 2019 ja
alkuvuonna 2020, kun sivuston värimaailma uudistetaan sopimaan uudistettuun graafiseen ilmeeseen, joka täyttää AA-luokituksen edellytykset.
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Kuvien vaihtoehtoiset kuvaukset
Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Verkkosivujen kuvissa ei kaikissa ole vaihtoehtoisia tekstejä, jotka olisivat luettavissa lukulaitteilla.
Kuvien vaihtoehtoiset tekstit tarkistetaan ja lisätään visuaalisen ilmeen uudistamisen myötä loppuvuoden 2019 ja alkuvuoden 2020 aikana.
Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty


1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat

Syy noudattamatta jättämiselle
Kohtuuton rasite
Kerro perustelut, miksi vetoat kohtuuttomaan rasitteeseen. Kerro myös aikataulu, jossa puutteet korjataan. Kerro kuinka tiedon/palvelun voi saada vaihtoehtoisella tavalla?
Kuvien vaihtoehtoiset tekstit tarkistetaan ja lisätään visuaalisen ilmeen uudistamisen myötä loppuvuoden 2019 ja alkuvuoden 2020 aikana.
Hallittava
Otsikoiden koodaukset

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Suurin osa sivuston tekstien otsikoista on koodattu H1, H2 ja H3 -periaatteen mukaisesti loogisesti,
mutta osassa sivuja otsikointi ei mene loogisessa järjestyksessä. Otsikkojen korjaukset ovat
työnalla, ja ne ovat valmiina alkuvuonna 2020 kun sivujen visuaalisen ilmeen uudistus on tehty.
Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty


2.4.2 Sivuotsikot

Syy noudattamatta jättämiselle
Emme vielä noudata lakia
Kerro perustelut, miksi vetoat kohtuuttomaan rasitteeseen. Kerro myös aikataulu, jossa puutteet korjataan. Kerro kuinka tiedon/palvelun voi saada vaihtoehtoisella tavalla?
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Otsikkojen korjaukset ovat työnalla, ja ne ovat valmiina alkuvuonna 2020 kun sivujen visuaalisen
ilmeen uudistus on tehty.
Ymmärrettävä
Virkakieliset tekstit

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Verkkosivusto sisältää useita kunnan virallisia dokumentteja ja päätöksiä, joiden virkakieli on vaikeaselkoista eikä näin ollen helppoa ymmärtää. Myös osa kunnan palvelukuvausteksteistä eri sivuilla on niin sanotusti kapulakielistä. Käymme tekstejä läpi ja selkeytämme niitä verkkosivujen visuaalisen ilmeen uudistamisen myötä loppuvuoden 2019 ja alkuvuoden 2020 aikana.
Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty


3.1.2 Osien kieli

Syy noudattamatta jättämiselle
Emme vielä noudata lakia
Kerro perustelut, miksi vetoat kohtuuttomaan rasitteeseen. Kerro myös aikataulu, jossa puutteet korjataan. Kerro kuinka tiedon/palvelun voi saada vaihtoehtoisella tavalla?
Käymme tekstejä läpi ja selkeytämme niitä verkkosivujen visuaalisen ilmeen uudistamisen myötä
loppuvuoden 2019 ja alkuvuoden 2020 aikana.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi
Verkkolomakkeella
Palautetta saavutettavuuteen liittyen voi antaa verkkosivustolla jokaisen sivun alalaidasta löydettävän "Anna palautetta" -napin kautta. Palautteen voi antaa myös anonyymisti.
Teethän tästä verkko-osoitteesta saavutettavan linkin. Hyvä linkkiteksti on esimerkiksi ”Anna saavutettavuuspalautetta tällä verkkolomakkeella”.
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Sähköpostitse palautetta voi antaa osoitteeseen polvijarven.kunta@polvijarvi.fi
Muilla tavoin
Palautetta voi antaa asioimalla kunnanvirastolla osoitteessa Polvijärventie 15, 83700 Polvijärvi, tai
soittamalla puhelinvaihteeseen 040 104 6000.

Valvontaviranomainen
Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa
vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja
miten asia käsitellään.
Valvontaviranomaisen yhteystiedot
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi
Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen
Verkkosivustomme saavutettavuuteen kiinnitetään jatkuvasti huomiota. Saavutettavuusselosteen
laadinta on aloitettu ja selostetta päivitetään aina tarvittaessa. Vanhat päätökset ja asiakirjat eivät
välttämättä täytä saavutettavuuden vaatimuksia. Kaikki sivustolla olevat pdf-tiedostot eivät välttämättä ole saavutettavia. Myöskään kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut sivustolla eivät välttämättä täytä saavutettavuuden kriteereitä.
Tarjoamme tukea käyttäjille joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa
Tukea digitaalisten palveluiden käyttöön saa kunnanvirastolta (os. Polvijärventie 15) viestintäsihteeriltä.
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