
Saavutettavuusseloste 
Tervetuloa, tämä on Kulttuuria kaikille -palvelun / Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:n 

saavutettavuusseloste. 

Tämä saavutettavuusseloste koskee sivustoa www.kulttuuriakaikille.fi. 

Seloste on laadittu 23.9.2019. Selostetta täydennetään saamamme palautteen mukaan. 

Tämän verkkosivuston saavutettavuuden on arvioinut Kokko-Kokki Oy (2011). Lisäksi arvion 

helppokäyttöisyydestä selkokielen käyttäjälle teki Kehitysvammaliitto / Papunet verkkopalveluyksikkö 

(2011). 

 

Verkkosivuston saavutettavuuden tila 
Sivusto täyttää kriittiset A & AA-vaatimukset. 

 

Puutteet verkkosivuston saavutettavuudessa 
Digipalvelun ei-saavutettava sisältö (WCAG-kriteerien mukaan): 

Kriteeri ”Havaittava” 

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: 

Kaikissa verkkosivuillamme julkaistuissa seminaaritallenteissamme ei ole tekstitystä, kirjoitustulkkausta tai 

viittomakielen tulkkausta näkyvillä.  

 

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 

1.2.2 Tekstitys (tallennettu) 

1.2.4 Tekstitys (suorissa lähetyksissä) 

1.2.6 Viittomakieli (tallennettu) 

Syy noudattamatta jättämiselle: Ei kuulu lainsäädännön piiriin. Nämä tallenteet on julkaistu ennen lain 

voimaantuloa. 

 

Kriteeri ”Ymmärrettävä” 
Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: 

Blogissa on tarjolla tekstejä kolmella eri kielellä. Niiden luonnollinen kieli ei ole ohjelmallisesti selvitettävä.  

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 

3.1.2 Osien kieli 

Syy noudattamatta jättämiselle: Emme vielä noudata lakia. Puute korjataan mahdollisimman pian. 

 

http://www.kulttuuriakaikille.fi/


Kerrothan meille saavutettavuuden puutteista 
Huomasitko saavutettavuuspuutteen verkkosivuillamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen 

korjaamiseksi! 

Voi lähettää palautetta sähköpostilla osoitteeseen christine.langinauer@cultureforall.fi. 

Voit antaa palautetta myös puhelimitse: +358 40 3533 234 (Christine Langinauer) 

Verkkolomake palautteen lähettämiseen on tulossa. 

 

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 
Verkkosivuistamme on tehty saavutettavuusarviointi vuonna 2011. 

Olemme sitoutuneet verkkosivustomme saavutettavuuden parantamiseen. Kehitämme sivustoa 

saamamme palautteen mukaan. 

Tarjoamme tukea käyttäjille, joille jotkin verkkosivuston osta eivät ole saavutettavissa. 

Tämä verkkosivusto on julkaistu 2011. 

Verkkosivustoon on tehty muutoksia useina eri vuosina julkaisun jälkeen. 

mailto:christine.langinauer@cultureforall.fi
http://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/

	Saavutettavuusseloste
	Verkkosivuston saavutettavuuden tila
	Puutteet verkkosivuston saavutettavuudessa
	Kriteeri ”Havaittava”
	Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

	Kriteeri ”Ymmärrettävä”
	Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty:


	Kerrothan meille saavutettavuuden puutteista
	Valvontaviranomainen
	Valvontaviranomaisen yhteystiedot

	Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi


