
Tervetuloa, tämä on organisaation 

Kirkkohallitus saavutettavuusseloste 

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua https://www.kirkontilastot.fi/  ja on laadittu / 

päivitetty 23.4.2021. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa 

edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. 

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse. 

Digipalvelun saavutettavuuden tila 

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. 

Ei-saavutettava sisältö 

3. Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen 

• Havaittava: Sivun elementillä ei ole selitettä 

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet 

Sivulla on elementtejä, joilla ei ole tekstivastinetta/selitettä. WCAG 1.1.1. ja 1.2.3. 

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty 

o Ei-tekstuaalinen sisältö 

• Havaittava: Kontrastit 

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet 

Sivustolla on osioita, joissa värikontrasti ei ole riittävä. 

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty 

o 1.4.3 Kontrasti (minimi) 

  

https://www.kirkontilastot.fi/


• Hallittava: Sivun otsikot/titlet 

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet 

Sivustolta puuttuu sivun otsikoita. 

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty 

o 2.4.2 Sivuotsikot 

• Hallittava: Elementtien korostukset 

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet 

Sivustolla on fokusoituja komponentteja, joita ei voida tunnistaa visuaalisesti. 

Näppäimistönavigoinnin yhteydessä on tärkeää, että fokusoitu komponentti voidaan 

tunnistaa visuaalisesti. Jos fokusoitua komponenttia ei korosteta, käyttäjä ei voi olla 

varma siitä, mikä komponentti on fokuksessa. 

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty 

o 2.4.7 Näkyvä kohdistus 

• Ymmärrettävä: Sivun kieltä ei ole määritelty 

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet 

Verkkosivulta puuttuu luonnollisen kielen määritys. 

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty 

o 3.1.1 Sivun kieli 

• Toimintavarma: Sisältöelementtien tunnisteet 

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet 

Sivustolla on sisältöelementtejä, joiden tunnukset eivät ole yksilöiviä. 

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty 

o 4.1.1 Jäsentäminen 

  



Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? 

Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen 

korjaamiseksi 

Verkkolomakkeella 

https://lomakkeet.evlutkirkko.fi/palaute-saavutettavuus/  

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 tästä linkistä. 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 

Tarjoamme tukea käyttäjille, joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa 

Sivustolla olevat Tableau-upotukset eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia. Voit olla 

yhteydessä verkkolomakkeella, mikäli tarvitset kyseisiä tietoja saavutettavassa muodossa: 

https://lomakkeet.evlutkirkko.fi/palaute-saavutettavuus/  
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