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Pihtiputaan kunnan saavutettavuusseloste 

 

Tämä saavutettavuusseloste koskee www.pihtipudas.fi. Saavutettavuusselosteessa 

otetaan kantaa saavutettavuusohjeistuksen eli WCAG2.1.-ohjeistuksen A- ja AA-taso 

eli käy ilmi palvelun saavutettavuuden tila sekä mahdolliset poikkeamat. Pihtiputaan 

kunnan sivuja koskee EU:n saavutettavuusdirektiivi, jonka tavoitteena on ihmisten 

yhdenvertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa ja yhdenmukaiset vaatimukset 

saavutettavuudelle. Verkkosivujen kehittämisessä on huomioitu direktiivin 

vaatimukset ja työtä jatketaan edelleen. 

Alla oleva koskee domaineja www.pihtipudas.fi ja niissä olevia sivuja, jotka ovat 

samalla julkaisualustalla. Nämä sivut/tämä alusta ovat julkaistu 29.6.2019 ja niiden 

tulee olla saavutettavia 23.9.2020 mennessä (Laki digitaalisten palvelujen 

tarjoamisesta). 

Sivut ovat jo nyt varsin saavutettavia, mutta korjaamme ja päivitämme sivuja 

jatkuvasti, standardinmukaisessa koodissa sekä sisällössä. Arvioimme, että pääosa 

tästä työstä on tehty vuosina 2018 ja 2019 ja sivut ovat mahdollisimman saavutettavia 

viimeistään annetun aikataulun mukaan 23.9.2020. 

Sivustoilla on myös linkkejä muihin osoitteisiin palvelimelle, missä on osittain 

historiallista sisältöä. Nämä sisällöt ovat eriasteisesti saavutettavia. Kunnan YouTube-

videoita ei tehdä takautuvasti saavutettaviksi.  

Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia, huomioita, kysymyksiä ja 

parannusehdotuksia Pihtiputaan kunnan verkkosivustoihin ja niiden saavutettavuuteen 

liittyen sähköpostitse osoitteeseen pihtiputaan.kunta@pihtipudas.fi 

Tämä seloste on laadittu 29.11.2019, kunnansihteeri Maija Sieppi 

http://www.pihtipudas.fi/
http://www.pihtipudas.fi/
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Digipalvelun saavutettavuuden tila 

Täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset 

Digipalvelun ei-saavutettava sisältö (WCAG-kriteerien mukaan, https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1484219651707&uri=CELEX%3A32016L2102) 

Havaittava 

Tekstitys 

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet 

Videoiden tekstitys puuttuu 

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty 

 1.2.2 Tekstitys (tallennettu) 

 1.2.4 Tekstitys (suorissa lähetyksissä) 

 1.2.5 Kuvailutulkkaus (tallennettu) 

 1.2.6 Viittomakieli (tallennettu) 

 1.2.7 Pidennetty kuvailutulkkaus (tallennettu) 

Ymmärrettävä 

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet 

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty 

 3.1.1 Sivun kieli 

 3.1.6 Ääntämys 

PALAUTE 

Palautetta voit antaa sähköpostitse, soittamalla tai käymällä virastolla. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1484219651707&uri=CELEX%3A32016L2102
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1484219651707&uri=CELEX%3A32016L2102
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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 

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi 

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen 

Videoiden tekstitys, sivujen yleinen kehittäminen, sisäinen ja ulkoinen viestintä 

Tarjoamme tukea käyttäjille joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa 

Puhelintuki, asiointipiste 

Tämä verkkosivusto/sovellus on julkaistu 

29.6.2019 

 

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

