SAAVUTETTAVUUSSELOSTE

Tämä saavutettavuusseloste koskee Keravan kaupungin yritystontti- ja toimitilaportaalia. Sivuston
osoite on https://www.yritystontitjatoimitilat.fi/.

Sivustoa koskevat lain säädökset
Yritystontit ja toimitilat -sivusto on julkaistu 2014. Sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen
tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Tämä
tarkoittaa, että sivuston on täytettävä Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 kriteeristön A- ja AA-tason 23.9.2020 mennessä.

Saavutettavuuden tila
Yritystontit ja toimitilat -sivusto täyttää osin saavutettavuusvaatimukset A- ja AA-tason mukaisesti
seuraavin havaituin puuttein.

Ei-saavutettava sisältö
1 Havaittavuus
1.1.1 Sivustolla on kuvamuotoisia linkkejä ilman selitettä (ALT-teksti)
1.1.1 ja 1.3.1 Sivustolla on syötekenttiä ilman selitteitä
1.4.3 Sivustolla on elementtejä, joissa tekstin ja taustan välinen kontrasti on liian matala

2 Hallittavuus
2.1.1 Sivustolla on navigaatioelementtejä, jotka eivät korostu näppäimistöllä navigoidessa

2.4.4 Sivustolla on linkkejä ilman tarkoituksen selitettä
2.4.4 sivustolla on linkkejä käyttöliittymäkomponenttina ilman selitettä
2.4.6 Sivustolla on otsikoimatonta tai nimeämätöntä (label) sisältöä käyttöliittymäkomponenttina

3 Ymmärrettävyys
3.1.1 Sivuston sivujen kieli on merkitty englanniksi, vaikka sivusto on suomenkielinen

3.3.2 Sivustolla on syötteitä, joilla ei ole selitteitä

Sivustolla on myös käyttäjien lisäämää ja hallitsemaa sisältöä, jonka saavutettavuus ei riipu
ylläpitäjästä.

Puutteiden korjaus
Listatut puutteet pyritään korjaamaan vuoden 2020 aikana.

Saavutettavuusselosteen laatiminen
Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 23.9.2020. Seloste perustuu itsearvioon yhteistyössä
sivuston teknisen toimijan kanssa suoritettuun tarkastukseen.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen
Havainnoimme itse sivuston teknisen toimijan kanssa sivuston saavutettavuutta ja korjaamme
säännöllisesti havaittuja saavutettavuuspuutteita. Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan
jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa, sekä määräajoin suoritettavalla
tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten
yhteydessä.
Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä
Jos huomasit sivustolla saavutettavuuspuutteen, ilmoita siitä meille ja teemme parhaamme
puutteen korjaamiseksi.
Anna palautetta verkkolomakkeella (https://www.kerava.fi/anna-palautetta) tai lähetä
sähköpostia osoitteeseen pirjo.leino@kerava.fi.
Sinulla on oikeus perustellusta syystä saada saavutettavassa muodossa tiedot, jotka tarvitset
etujesi, oikeuksiesi tai velvollisuuksiesi selvittämiseksi tai toteuttamiseksi. Jos et saa näitä tietoja
verkkosivustoltamme saavutettavassa muodossa, voit lähettää pyynnön verkkolomakkeella tai
sähköpostilla.

Saavutettavuuden valvonta
Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole

tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa
palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

