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Saavutettavuusseloste
27.1.2020

VN/2491/2020-TEM-4

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN RAKENNERAHASTOJEN INTERNET-SIVUSTON JA VIRANOMAISEN EKSTRANET-PALVELUN SAAVUTETTAVUUSSELOSTE

Tämä saavutettavuusseloste koskee rakennerahastojen internet-sivustoa ja viranomaisten ekstranet-palvelua www.rakennerahastot.fi. Seloste on laadittu 28.1.2020. Hallintoviranomainen
on arvioinut näiden internet-sivuston saavutettavuuden 2019 ja
viranomaisen ekstranetin saavutettavuuden 2020.
Digipalvelun saavutettavuuden tila
Palvelut täyttävät kriittiset saavutettavuusvaatimukset.
Digipalvelun ei-saavutettava sisältö (WCAG-kriteerien mukaan)
Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät
internet-sivustolla
täyty
Sivuston videoista puuttuu tekstityksiä.

1.2.2 Tekstitys (tallennettu)
1.2.4 Tekstitys (suorissa lähetyksissä)

Html-sivujen otsikkotasoissa on puutteita, koska otsikkotasoja hypätty yli.
Sivustolla käytetty vaaleanvihreä, vaaleanpunainen, oranssi ja sininen teksti
on liian vaaleaa suhteessa valkoiseen
taustaväriin.

1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
1.4.3 Kontrasti (minimi)

Näppäimistöllä ei pääse pois sosiaalisen 2.1.2 Ei näppäimistöä -ansa
median syötteistä.
Alkuosan toistuvia sisältöjä ei voi ohit2.4.1 Ohita lohkot
taa. Siirry sisältöön -linkki puuttuu.
Selainfokuksen erottuminen on heikkoa. 2.4.7 Näkyvä fokus
Erityisesti vihreäpohjaisessa ylävalikossa fokus on hyvin vaaleanharmaa,
jolloin sen havaitseminen on vaikeaa.
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Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät
viranomaisten ekstranet-palvelussa
täyty
Kuvista puuttuu vaihtoehtoisia tekstejä.
Sivuston videoista puuttuu tekstityksiä.
PDF-tiedostoista puuttuu mm. kuvien
vaihtoehtoisia tekstejä, lukemisjärjestys
on epälooginen, dokumentin metatiedot
ja tekstitaulukot ovat puutteellisia. Dokumenttien kieli puuttuu.
Html-sivujen otsikkotasoissa on puutteita, koska otsikkotasoja hypätty yli.
Sivustolla käytetty vaaleanvihreä teksti
ja vaaleasiniset linkit ovat liian vaaleita
suhteessa valkoiseen taustaväriin.
Alkuosan toistuvia sisältöjä ei voi ohittaa. Siirry sisältöön -linkki puuttuu.
Selainfokuksen erottuminen on heikkoa.
Erityisesti vihreäpohjaisessa ylävalikossa fokuksen erottuminen on olematonta, jolloin sen havaitseminen on vaikeaa.

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
1.2.2 Tekstitys (tallennettu)
1.2.4 Tekstitys (suorissa lähetyksissä)
1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys

1.4.3 Kontrasti (minimi)

2.4.1 Ohita lohkot
2.4.7 Näkyvä fokus

Syyt vaatimusten noudattamatta jättämiselle
Rakennerahastojen internet-sivusto ja viranomaisten ekstranetpalvelu on kehitetty vuosia ennen EU:n
saavutettavuusdirektiiviä ja sitä toimeenpanevaa kansallista
lainsäädäntöä. Saavutettavuusvaatimuksia ei ole näin kyetty
riittävästi huomioimaan järjestelmän kehittämisessä.
Laissa digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (304/2019)
mainittujen siirtymäaikojen mukaisesti rakennerahastojen internet-sivustoa ja viranomaisten ekstranet-palvelua koskeva
siirtymäaika päättyy 23.9.2020. Rakennerahasto-ohjelmakausi
vuosina 2014-2020 päättyy 31.12.2020. Samalla myös
rakennerahastojen internet-sivuston ja viranomaisten ekstranet-palvelun kehittäminen päättyy. Saavutettavuuspuutteiden
korjaaminen olisi palveluntarjoajalle kohtuuton rasite ottaen
huomioon palvelun elinkaaren.
Saavutettavuuspuutteista ilmoittaminen
Voit ilmoittaa saavutettavuuspuutteista sähköisesti:
http://www.rakennerahastot.fi/palaute
Anna saavutettavuuspalautetta tällä verkkolomakkeella.
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Valvontaviranomainen
Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin
palautetta meille eli palvelun 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. EteläSuomen 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

