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Pohjois-Savon Liikunta ry  

Etänä neuvoen ja liikkuen -hanke (ESR) 
 

SAAVUTETTAVUUSSELOSTE 

Seloste on laadittu 6.5.2020. Selostetta tullaan tarkistamaan hankkeen aikana kaksi kertaa 

5.6.2020 ja 5.8.2020. 

Tämä saavutettavuusseloste koskee Pohjois-Savon Liikunta ry:n (PSL) hallinnoiman Etänä 

neuvoen ja liikkuen -hankkeen (ESR) neuvontasivustoa ja etäliikunnan tarjontaa kokoavaa 

verkkosivustoa osoitteessa www.pohjois-savonliikunta.fi.  

Tämän digipalvelun saavutettavuuden ovat arvioineet Pohjois-Savon Liikunnan ja Etänä neuvoen 

ja liikkuen -hankkeen työntekijät Esa Pietikäinen ja Niina Markkanen. Saavutettavuusseloste 

perustuu itsearvioon. Itsearviossa on käytetty sivuston teknisen rakenteen analysoimiseen 

tarkoitettuja Wave, AChecker ja Siteimprov -työkaluja.  

Verkkosivuja koskee Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019). Laki pohjautuu EU:n 

saavutettavuusdirektiiviin, joka pyrkii takaamaan kaikille tasavertaiset mahdollisuudet käyttää 

digitaalisia palveluita.  
 

Digipalvelun saavutettavuuden tila 

Verkkosivustot täyttävät lain vaatimukset osittain. Puutteet ja korjauskohteet on lueteltu alla.  
 

Ei-saavutettava sisältö  

Sivustojen alla mainittu sisältö ei ole saavutettavissa, sisällön perään kuvattu syitä: 

• Osan linkkien tarkoitusta ei ole avattu (alt-teksti) osittain tai kokonaan 

• Linkitetyissä asiakirjoissa puuttuu otsikko osittain tai kokonaan 

• Videot eivät ole tekstitettyjä 

Videotiedostoihin emme pysty tarjoamaan tekstitystä, koska videotiedostot ovat 

ladattu ulkopuoliseen palveluun 

• Sivuston sisäinen hakumekanismi puuttuu 

• Valikoiden toimivuutta näppäimistöllä ja ruudunlukuohjelmalla on kehitettävä 
 

Saavutettavuuden kehittäminen 

Teemme aktiivisesti työtä saavutettavuuden parantamiseksi. Tekniset korjaukset valmistuvat 

vuoden 2020 aikana. Selostetta tullaan tarkistamaan seuraavan kerran 5.6. ja siihen kirjataan 

mahdolliset tuohon mennessä aikaansaadut parannukset sivustojen saavutettavuudessa. 
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Pohjois-Savon Liikunnan päivitetyt nettisivut (verkko-osoite pohjois-savonliikunta.fi) julkaistiin 

24.4.2020 ja sivujen parannustyötä tehdään aktiivisesti. Lisäksi seuraamme sivustoa ja mahdollisia 

epäkohtia apuohjelmien avulla.   

Tuloksia: 

• AChecker, asteikoilla AAA-A, jossa AAA on paras. Tulos: AA 

• Siteimprov, asteikoilla 100-0 %, jossa 100 % on paras. Tulos: 81 % 

 

Yhteystiedot saavutettavuuspalautteiden lähetystä varten 

Sähköposti: niina.markkanen@pohjois-savonliikunta.fi  

Puhelin: 050 322 3971 / Niina Markkanen 

 

Saavutettavuuspalaute ja siihen vastaaminen 

Jos huomaat sivustoilla saavutettavuusongelmia, anna ensin sähköisesti palautetta meille sivuston 

ylläpitäjille edellisessä kappaleessa olevaan yhteystietoon. Lähetämme Sinulle sähköisen 

vastaanottokuittauksen ja vastaamme palautteeseen/pyyntöön viimeistään kahden viikon kuluessa 

yhteydenotosta. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden 

viikon kuluessa, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen 

aluehallintoviraston verkkosivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten ilmoitus 

käsitellään. 
 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 

www.saavutettavuusvaatimukset.fi 

saavutettavuus@avi.fi 

puhelinnumero vaihde 0295 016 000 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, 

julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (EUVL L 327, 

2.12.2016, s. 1). 

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1523, annettu 11 päivänä lokakuuta 2018, 

saavutettavuusselosteen mallista julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten 

saavutettavuutta koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 

mukaisesti (EUVL L 256, 12.10.2018, s. 103). 
 

Linkit 

Wave https://wave.webaim.org/  

AChecker https://achecker.ca/checker/index.php 

Siteimprov https://siteimprove.com/fi-fi/accessibility/        
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