
 

 
Tervetuloa, tämä on organisaation A-Kiltojen Liitto ry 
saavutettavuusseloste  
Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua https://a-kiltojenliitto.fi ja on laadittu / päivitetty 22.09.2020. 
Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen 
on oltava saavutettavia.  

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio  

Digipalvelun saavutettavuuden tila  

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain  

Ei saavutettava sisältö  

3. Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen  

2. Kohtuuton rasite  

Järjestö toimii Stean rahoituksella, eikä vuonna 2020 ole rahoitusta korjaustoimenpiteiden suorittamiseen.  
Vuodelle 2021 haetaan rahoitusta myös em. korjaustoimenpiteisiin, ja puutteet pyritään korjaamaan 
maaliskuun 2021 loppuun mennessä, mikäli saamme siihen rahoituksen.  
Liiton henkilökunta palvelee myös puhelimitse tai sähköpostilla tarvittaessa. 
 
1.1.1 A - Non-text Content 
Puutteita ainakin kuvien alt-teksteissä ja lomakkeiden saavutettavuus otsikoinneissa.  
 
1.2.2 A - Captions (Prerecorded) 
Etusivun videoista osassa on huomioitu tekstitykset hyvin, mutta on myös videoita mistä tekstityksiä ei 
löydy. 
 
1.2.3 A - Audio Description or Media Alternative (Prerecorded) 
Etusivun videoissa ei ole kuvailutulkkausta. On videokohtaista miten hyvin niissä on ylimääräiselle puheelle 
tilaa, mutta jos ei ole niin pitäisi videosta löytyä vastine tekstimuodossa, jota ei nyt ole olemassa tai ei 
ainakaan löydy videoiden ohessa. Kohta 1.2.5 kuitenkin edellyttää AA-tason kriteerinä että tarjotaan 
nimenomaan kuvailutulkkaus. 
 
1.2.5 AA - Audio Description (Prerecorded) 
Etusivun videoissa ei ole kuvailutulkkausta. 
 
1.3.1 A - Info and Relationships 
Koodin yleistaso ja rakenne on hyvä, joten tämä on kohtuullisen hyvällä mallilla. Jotain puutteita muiden 
kriteerien kautta on huomattavissa ja tätä voi yleensä aina optimoida ja parantaa, eikä 5v vanha sivusto 
välttämättä ole aina uusimpien standardien ja yleistyneiden käytäntöjen kanssa ajantasalla.  
Tämä itsessään kuitenkin kattaa aika paljon asiaa, joten tämä todennäköisesti täyttyisi itsestään jos muut on 
OK. 
 
 



 
1.3.5 AA - Identify Input Purpose 
Lomakkeista puuttuu ainakin autocomplete attribuutit, jotka auttaisivat täydentämään sisältöä 
automaattisesti. Vaatisi hieman syvempää lomakkeiden tutkailua että näkisi mitä muita ongelmia. 
 
1.4.1 A - Use of Color  
Ainakaan normaalin tekstin seassa olevat linkit eivät täytä tätä kriteeriä, sillä ne luottavat vain vihreään 
väriin. 
 
1.4.3 AA - Contrast (Minimum) 
Monet tekstielementit eivät täytä AA-tason kontrastikriteerejä. 
 
1.4.11 AA - Non-text Contrast 
Lomakkeesta löytyvien kenttien taustojen kontrasti ei ole riittävän korkea valkoiseen taustaan verrattuna.  
 
1.4.12 AA - Text Spacing 
Pääasiassa OK, mutta muutamia virheellisiä paikkoja tälle löytyy kuten etusivulla sliderin päällä oleva 
“Selvästi parempi” tekstiosio, jossa osa tekstistä menisi piiloon jos kappaleväliä nostaisi kriteerien vaatimiin 
rajoihin asti. Tuon kaltaiset rajatut alueet saattavat olla ongelmallisia tämän kriteerin täyttämiseksi. 
 
2.2.2 A - Pause, Stop, Hide 
Teknisesti kriteeri ei taida täyttyä etusivun karusellin/sliderin vuoksi koska siinä ei tarjota pauselle 
mahdollisuutta, mutta hyvä asia on että se on vain koristeellisessa roolissa eikä siinä ole mitään tekstisisältöä 
mikä vaihtuisi. 
 
2.4.7 AA - Focus Visible 
Tämä luottaa osaksi selaimiin ja selainten välillä on eroja. Kriteeri ei vielä mene tarkempiin detaileihin mitä 
näkyvä tarkoittaa, mutta jotain puutteita silti löytyy kuvien ja videoiden osalta ainakin. 
 
2.5.3 A - Label in Name 
Suurin osa napeista ja linkeistä pitäisi olla OK niin kauan kuin ne sisältävät toiminnon tai kohteen tekstinä. 
Samoin palaute-lomakkeesta löytyvät otsakkeet kuten “Nimi” on koodattu oikein kytköksiin siinä olevan 
kentän kanssa. Yksi ongelmakohta on ainakin alapalkista löytyvä jäsensivujen kirjautumiskenttä, missä 
napissa ei ole kuin >> nuolet eikä ole edes piilossa olevaa “Kirjaudu sisään” tyylistä tekstiä screen 
readereille. 
 
4.1.2 A - Name, Role, Value 
Sivuston koodi on yleensä ottaen hyvää, jonka vuoksi tämä kriteeri ei ole kaukana tavoitteista, mutta tämän 
täydellinen kartoitus vaatisi sen verran syvällisempää tutkimista että voi vain sanoa että varmasti jostain 
elementeistä löytyy parantamisen varaa kooditasolla. Perinteisiä puutteita pikkuhiljaa vanhenevan sivuston 
kanssa, joka on nähnyt jonkinverran muutoksia vuosien varrella ja standardien kiristymisen vuoksi ei ole 
enää 
niin ajanmukainen kuin olisi ehkä syytä olla. Ei silti kovin suurista puutteista ole kyse. 
 
4.1.3 AA - Status Messages 
Lomakkeiden ilmoitukset ovat tästä varmaan selvin esimerkki. Ilmestyvistä viesteistä puuttuu tarvittavat 
role-arvot, jotta tämä toimisi kriteerin mukaan. Suurin osa lomakepalikoista ei varmaan täytä 
saavutettavuutta aivan tämän tason kriteereissä. 

  



Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se 
meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi  

Verkkolomakkeella  

https://a-kiltojenliitto.fi/tietoa/saavutettavuuspalaute/  

Sähköpostilla  

toimisto@a-kiltojenliitto.fi  

Muilla tavoin  

Keskushallinnon henkilöstö palvelee myös puhelimitse.  

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 ilmoituksen 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  

 

https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/oikeutesi/
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