Saavutettavuusseloste
Tämä saavutettavuusseloste koskee sivustoa www.kaikukortti.fi. Sivusto on julkaistu kesäkuussa 2020.
Kaikukortti-sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten
verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Sivustoa ylläpitää Kulttuuria kaikille -palvelu.
Seloste on laadittu 3.6.2020. Selostetta on päivitetty viimeksi 3.6.2020. Selostetta täydennetään
saamamme palautteen mukaan.
Tämän verkkosivuston saavutettavuuden on arvioinut Papunet-verkkopalvelu / Kehitysvammaliitto ry
(2020).

Verkkosivuston saavutettavuuden tila
Sivusto täyttää kriittiset WCAG 2.1 A & AA-vaatimukset.

Puutteet verkkosivuston saavutettavuudessa
Sivuston ei-saavutettava sisältö (WCAG 2.1 -kriteerien mukaan):
Kriteeri ”Havaittava”
Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:
Kaikissa verkkosivuillamme julkaistuissa seminaaritallenteissamme ei ole tekstitystä, kirjoitustulkkausta
tai viittomakielen tulkkausta.
A- ja AA-tasoiset saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty kaikissa videoissamme:
•
•
•

1.2.2 Tekstitys (tallennettu) (taso A)
1.2.4 Tekstitys (suorissa lähetyksissä) (taso AA)
1.2.5 Kuvailutulkkaus (tallennettu) (taso AA)

Syy noudattamatta jättämiselle: Ei kuulu lainsäädännön piiriin. Nämä tallenteet on julkaistu ennen
23.9.2020.

Tiedostojen saavutettavuus
Sivustollamme on useita tiedostoja, muun muassa muodoissa DOCX, PDF, PPTX ja XLSX. Kaikki itse
tuottamamme tiedostot on pyritty tekemään mahdollisimman saavutettavalla tavalla. Lisäksi olemme
linkittäneet sivuillemme joidenkin muiden organisaatioiden tuottamia julkaisuja. Näiden tiedostojen
saavutettavuudesta emme valitettavasti voi vastata.

Kerrothan meille saavutettavuuden puutteista
Huomasitko saavutettavuuspuutteen verkkosivuillamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme
puutteen korjaamiseksi! Voit antaa palautetta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Anna saavutettavuuspalautetta tällä verkkolomakkeella
Voit myös lähettää palautetta sähköpostilla osoitteeseen marjo.oja-kaukola@cultureforall.fi.
Voit antaa palautetta myös puhelimitse: 040 669 6544 (Marjo Oja-Kaukola).

Valvontaviranomainen
Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle.
Anna saavutettavuuspalautetta tällä verkkolomakkeella
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@avi.fi
puhelinnumero: vaihde 0295 016 000

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi
Tämä verkkosivusto on julkaistu 2020, ja sivustolle on tehty saavutettavuusarviointi ennen julkaisua.
Olemme sitoutuneet verkkosivustomme saavutettavuuden parantamiseen. Kehitämme sivustoa
saamamme palautteen mukaan.
Tarjoamme tukea käyttäjille, joille jotkin verkkosivuston osat eivät ole saavutettavissa.

