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Designforum.fi -sivuston saavutettavuus
 
Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten designforum.fi-sivustolla noudatetaan lakia 
digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit 
antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista. 

Tästä sivustosta vastaa Design Forum Finland. Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä 
pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten 
palvelujemme kehityksessä. 

Miten saavutettava sovellus on?

Tämä sivusto täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kri-
teeristö 2.1). Sivustolla on joitakin saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana. 

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa? 

Pyrimme jatkuvasti parantamaan sivuston saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu 
tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme 14 
päivän kuluessa.
 
Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella info@designforum.fi. 

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 aluehallintoviraston sivulla kerrotaan 
tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi  
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000
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https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/
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Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Sivusto ei ole vielä kaikilta osin saavutettava.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia

• Palvelussa on joitakin epäkuvaavia linkkitekstejä. (WCAG 2.4.4)
• Palvelussa on joitain oleellisia kuvia, joilla ei ole tekstivastinetta. (WCAG 1.1.1)
• Palvelussa on videoita, joissa kaikkea ainoastaan videolla tulevaa sisältöä ei ole saatavilla muilla 
 tavoilla julkaistuna. (WCAG 1.2.5)
• Uutiskirjeen tilauksen yhteydessä on käytetty CAPTCHAa, joka ei ole saavutettava. (WCAG 1.3.3)
• Sivustolla on joitain väriyhdistelmiä, joiden välinen kontrasti ei ylitä raja-arvoja. (WCAG 1.4.3)
• Näppäimistökohdistin ei erotu missään sivustolla. (WCAG 2.4.7)
• Sivustolla on joitain kuvia, jotka sisältävät tekstiä. (WCAG 1.4.5)
• Sivustolla ei ole Hyppää sisältöön -linkkiä eikä kaikilla sivuilla ole keinoja paikantaa sijaintia tai 
 siirtyä muille sivuille. (WCAG 2.4.1, WCAG 2.4.5)
• Ruudunlukijan fokus ei aina liiku loogisesti palvelussa. Lisäksi joitain tietoja luetaan väärässä 
 järjestyksessä. (WCAG 1.3.2, WCAG 2.4.3)
• Kaikille käyttäjille ei lomakekentissä ilmoiteta, jos niissä on virheellistä tietoa. Lisäksi jotkin sivus-
 tolla tulevat viestit ovat epäkuvaavia. (WCAG 3.3.1, WCAG 3.3.2)
• Kaikilla sivuilla ei ole kuvaavaa sivuotsikkoa. (WCAG 2.4.2)
• Sivustolla on osioita, joissa kielimerkintä ei ole oikein. (WCAG 3.1.2)
• Sivustolla on painikkeita, joilla on epäkuvaavat nimet tai niitä ei ole nimetty lainkaan. Lisäksi kaik-
 kien painikkeiden tilasta (status) ei tule käyttäjälle tietoa. Ruudunlukijalla on löydettävissä sivulta 
 elementtejä, joiden ei kuuluisi olla apuvälineellä luettavissa. Sivustolla on joitain elementtejä, 
 kuten otsikoita ja listoja, joiden rakenne ei ruudunlukijalla luettuna ole oikein. Sivustolla on sisäk-
 käisiä linkkejä ja painikkeita, joiden rakenne on vaikeasti hahmotettavissa ruudunlukijoilla. Si-
 vustolla on myös joitain otsikoita, joilla ei kuuluisi olla otsikkomerkintää sekä joitain tekstejä, joille 
 kuuluisi otsikkomerkintä. Sivustolla on joitain lomake-elementtejä, joiden nimilaput ei ole yhdis-
 tetty niihin ohjelmallisesti. (WCAG 1.3.1, WCAG 4.1.2)
• Palvelun koodi ei vastaa spesifikaatiota. (WCAG 4.1.1)

Tässä listatut puutteet pyritään korjaamaan vuoden 2022 aikana.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin 
siitä, täyttääkö sivusto laissa määritellyt vaatimukset. 

Sivusto on julkaistu syyskuussa 2019. Tämä seloste on laadittu 17.12.2021. Selostetta on päivitetty 
viimeksi 17.12.2021.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)
Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306
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