Saavutettavuusseloste
Muuttoilmoitus-verkkopalvelun saavutettavuus
Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten muuttoilmoitus-verkkopalvelussa
noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston
saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.
Tästä verkkopalvelusta vastaa Digi- ja väestötietovirasto sekä Posti. Haluamme, että
mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme
saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujen kehityksessä. Palvelujen saavutettavuutta
arvioidaan säännöllisesti osana suunnittelu- ja kehitystyötä.

Miten saavutettavia sivut ovat?
Tämä verkkopalvelu täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit
(WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on joitakin saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu
tarkemmin alempana.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?
Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei
ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi.
Vastaamme mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä.
Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella saavutettavuus(at)dvv.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(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta
Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettava.
Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia

Sisällön saavutettavuus
•
•
•
•

Kaikkea sisältöä ei ole jäsennetty kuvaavilla otsikoilla, ja otsikkohierarkia ei ole
johdonmukainen. (WCAG 2.4.6)
Kaikki linkkitekstit eivät ole kuvaavia. (WCAG 2.4.4)
Kuvien sisältämää tietoa ei ole esitetty tekstivastineena. (WCAG 1.1.1)
Osa palvelun sisällön ymmärtämisestä ja hallitsemisesta perustuu vain yhteen
aistihavaintoon. (WCAG 1.3.3. ja 1.4.1)

Visuaalisen ilmeen saavutettavuus
•
•
•
•
•
•

Kaikilla väriyhdistelmillä ei ole riittävää kontrastia. (WCAG 1.4.3 ja 1.4.11)
Näppäimistökohdistin ei erotu visuaalisesti. (WCAG 2.4.7)
Rakenteen saavutettavuus
Navigaatio ei ole kaikilta osin selkeä. (WCAG 2.4.5. ja 3.2.3)
Sisällön lukemisjärjestys ja näppäimistökohdistimen askellusjärjestys ei ole kaikilta
osin johdonmukainen. (WCAG 1.3.2 ja 2.4.3)
Verkkopalvelun lomakkeet eivät ole kaikille selkeitä ja saavutettavia. (WCAG 2.1.4,
3.2.4., 3.3.1, 3.3.2 ja 3.3.3)

Tekninen saavutettavuus
•
•
•
•
•
•
•

Jokaisella verkkosivulla ei ole kuvaavaa nimeä. (WCAG 2.4.2)
Verkkosivujen (ja sen erikielisten osien) kieltä ei ole merkitty. (WCAG 3.1.1 ja 3.1.2)
Verkkosivun semanttinen rakenne ei ole kaikilta osin oikein. (WCAG 1.3.1, 4.1.1 ja
4.1.2)
Kaikki toiminnallisuus ei ole saavutettavissa näppäimistöllä. (WCAG 2.1.1 ja 2.1.2)
Palvelu ei mukaudu kaikilta osin eri suurennoksille, näytöille, näytön orientaatioille ja
tekstin sijoittelulle. (WCAG 1.3.4, 1.4.4, 1.4.10 ja 1.4.12)
Kaikki vihjesisältö (tooltips) ei ole hallittavissa. (WCAG 1.4.13)
Käyttöliittymäkomponentit ja lomakkeet eivät ole kaikilta osin ohjelmallisesti
ymmärrettäviä. (WCAG 1.3.5., 2.4.5, 2.5.3, 3.3.2 ja 4.1.3)

Tässä listatut puutteet pyritään korjaamaan 2020-2021 aikana.
Kohtuuton rasite
Seuraava sisältö ei ole saavutettavissa, koska siihen sovelletaan tilapäisesti lain digitaalisten
palvelujen tarjoamisesta 8 pykälässä tarkoitettua poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi.
…………………..
Saavutettavuusvaatimukset eivät koske tiettyjä sisältöjä
Verkkopalvelussa on videosisältöjä, jotka eivät ole saavutettavia. Osasta videosisällöistä
puuttuu tekstitys tai kuvailutulkkaus. Ennen 23.9.2020 julkaistua videosisältöä ei lain mukaan
tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa verkkosivustolta.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Verkkosivuston saavutettavuutta on arvioinut kolmannen osapuolen (tai Digi- ja
väestötietoviraston hankkima) saavutettavuusasiantuntija säännöllisesti osana suunnittelu- ja
kehitysprosessia.

Tämä seloste on laadittu 10.09.2020.
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