
Homepakolaiset.fi:n saavutettavuusseloste 
 
 
Tämä saavutettavuusseloste koskee sivua https://homepakolaiset.fi/ ja on päivätty 12.4.2022. 
 
Verkkosivustoa on koskenut laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 31.12.2021 alkaen. Lain 
mukaan julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia, eli kaikilla tulee olla tasavertaiset 
mahdollisuudet käyttää verkkopalveluja. 
 
Tässä selosteessa kerrotaan, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on, ja miten voit antaa 
meille palautetta palvelun saavutettavuudesta. 
 
 
Palvelun saavutettavuus 
 
Verkkosivusto täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG 
2.1), eikä sivustolla ole kriittisiä saavutettavuuspuutteita. Verkkopalvelussa olevat keskeiset 
puutteet on kuvattu tässä selosteessa. 
 
Palvelun saavutettavuutta on arvioitu ja testattu saavutettavuustyökalujen avulla. Saavutettavuus 
huomioidaan kaikkien uusien ominaisuuksien kehitystyössä sekä kaikissa uusissa julkaisuissa. 
Myös vanhojen materiaalien saavutettavuuden parantamista mietitään, kun sivuja jatkossa 
uusitaan. 
 
Jos tarvitsemasi aineisto ei ole saavutettava, ota meihin yhteyttä palautelomakkeella tai 
sähköpostilla. Yhteystiedot löytyvät selosteen lopusta. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan 
korjaamaan sivuilla ilmenneet ongelmat ja toimittamaan tarvitsemasi materiaalin saavutettavassa 
muodossa, mikäli se on mahdollista. 
 
 
Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät ole vielä saavutettavia 
 
Kontrasti 
 
Homepakolaiset ry:n visuaalisessa ilmeessä turkoosia ja keltaista taustaväriä vasten olevat tekstit 
saavat testeissä heikon saavutettavuuden tekstin ja taustan kontrastisuhteessa. Yhdistyksen 
visuaaliseen ilmeeseen tullaan kiinnittämään huomioita entistä tarkemmin saavutettavuuden 
näkökulmasta, kun sitä seuraavan kerran ollaan päivittämässä. 
 
Linkkien tyhjät tekstikentät 
 
Verkkosivujen alapalkissa olevista Facebook-, Twitter-, YouTube- ja LinkedIn-linkkipainikkeista 
puuttuvat painikkeita määrittelevät tekstit. Asia korjataan viimeistään seuraavan sivuston 
uudistamisen yhteydessä. 
 
Rikkinäiset linkit 
 
Sivustolla on ulkopuolisista palveluista tuotua sisältöä, jossa voi olla rikkinäisiä linkkejä. Linkkejä 
korjataan muun päivitystyön yhteydessä. 
 
 
 



Muista järjestelmistä tulevat sisällöt 
 
Verkkopalvelussa on muista järjestelmistä tuotuja sisältöjä, joiden saavutettavuuspuutteet ovat 
peräisin alkuperäisestä järjestelmästä. 
 
Julkaisut 
 
Sivustolta linkitetään muiden sivustojen tuottamiin PDF-muotoisiin julkaisuihin, jotka sijaitsevat 
ulkoisilla sivustoilla. Julkaisuilla ja ulkopuolisilla sivustoilla on omat saavutettavuusselosteensa, 
joissa on kuvailtu niistä mahdollisesti löytyvät saavutettavuuspuutteet. 
 
 
Sisältö, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin 
 
Sivustolla on sisältöä, jota lainsäädännön vaatimukset eivät koske. Tällaisia sisältöjä ovat 
 

 tiedostot, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018 
 video- tai äänitallenteet, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020 

 
 
Huomasitko saavutettavuudessa puutteita? 
 
Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät sivustolta ongelmia, 
joita ei ole kuvattu tässä selosteessa, ilmoita niistä meille. Otamme mielellämme vastaan myös 
muita huomioita ja parannusehdotuksia sivuston saavutettavuudesta. 
 
 
Anna saavutettavuuspalautetta 
 
Verkkolomakkeella 
 
Anna saavutettavuuspalautetta tällä verkkolomakkeella https://homepakolaiset.fi/jata-palaute/ 
 
Sähköpostilla 
 
homepakolaiset@homepakolaiset.fi 
 
 
Saavutettavuuden valvonta 
 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole 
tyytyväinen meiltä saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit 
antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla 
kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. 
 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 
Saavutettavuusvaatimukset.fi 
saavutettavuus@avi.fi 
p. 0295 016 000 (vaihde) 
 


