Pornaisten seurakunnan sivuston saavutettavuusseloste
URL-osoite: https://www.pornaistenseurakunta.fi
Pornaisten seurakunta pyrkii takaamaan www.pornaistenseurakunta.fi saavutettavuuden Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 täytäntöönpanemiseksi annetun kansallisen
lainsäädännön mukaisesti.
Tämä saavutettavuusseloste koskee
www.pornaistenseurakunta.fi, https://www.facebook.com/PoSeSrk ja
https://www.facebook.com/PoSeKko -sivuja, https://www.youtube.com/channel/UC2C3Ol5oBcUIHKxtRKBgqA, joihin selostetta sovelletaan.

Vaatimustenmukaisuustilanne
Nämä verkkosivustot ja mobiilisovellukset täyttävät vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta
jättämisiin koskeviin vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.
Sivuston nykyinen saavutettavuusstandardi:
Sivusto täyttää osin tekniseltä toteutukseltaan Saavutettavuus huomioitu leiman- vaatimukset.
Sivustoa ollaan siirtämässä toiselle alustalle. Sivusto pyrkii saavuttamaan WCAG 2.1, A-tason
joulukuun 2021 loppuun mennessä.
Huomatessasi ongelmia, pyydämme ottamaan yhteyttä seurakuntaan sähköpostitse:
pornaisten.seurakunta@evl.fi, jotta voimme korjata tilannetta.

Nykyinen sisällön ohjeidenmukaisuustilanne
Osittain ohjeidenmukainen: osa sisällöstä ei noudata saavutettavuusstandardia täydellisesti.

Digipalvelun ei-saavutettava sisältö
Ei-saavutettava sisältö
Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:
Sivustolla on teknisiä saavutettavuuspuutteita seuraavilla alueilla: lomakekenttien lukuselainkäyttö,
linkkien fokusointi tai visuaalinen korostus, sivujen pääotsikoita tai otsikkokenttien sisältöjä puuttuu,
iframen selitteitä puuttuu.
Kuvien tekstivastineet (alt-tekstit):
Osassa kuvistamme saattaa puuttua alt-tekstejä. Käymme näitä läpi ja korjaamme puuttuvat tekstit
mahdollisimman pian.
Rikkinäiset linkit:
Sivullamme saattaa ilmetä rikkinäisiä linkkejä, korjaamme ne mahdollisimman pian. Mikäli huomaat

rikkinäisen linkin, ilmoitathan siitä meille niin osaamme kiinnittää asiaan ripeästi huomiota.
Puuttuvat H1 otsikot:
Sivuiltamme puuttuu H1-otsikoita. Korjaamme tilanteen mahdollisimman pian.
Asiakirjat (Pdf, Word, Powerpoint, Excel):
Kaikki sivuillamme olevat asiakirjat eivät ole tällä hetkellä saavutettavia. Korjaamme tiedostot
saavutettaviksi mahdollisimman pian. Mikäli huomaat puutteen, ilmoitathan siitä meille. Asiakirjojen
sisältöä voit tarvittaessa tiedustella meiltä.
Varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa tilapäisesti rajatun ryhmän käytössä olevat sisällöt
Tämä koskee seurakunnan innostaja-, rippikoulu- ja varhaiskasvastustyön materiaalia suljetuissa
ryhmissä. Opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa voidaan käyttää tilapäisesti ja rajatussa ryhmässä
opetussisältöjä, jotka eivät ole vaatimusten mukaisia. Tilapäiseksi käytöksi katsotaan esimerkiksi
lukukauden mittainen ajanjakso. (Mitä palveluja ja sisältöjä laki koskee? - Saavutettavuusvaatimukset)
Suoratoistetut videot säilytetään n. 7 vuorokautta. Näitä videoita ei tekstitetä eivätkä siten täytä
tavoittavuusvaatimusta, koska soveltava lainsäädäntö ei kata niitä.

Lainsäädäntö ei kata: (Mitä palveluja ja sisältöjä laki koskee? Saavutettavuusvaatimukset)
Tekstit; esimerkiksi uutiset, ohjeet, palvelukuvaukset ja blogikirjoitukset
Kuvat, kaaviot ja infografiikat
Interaktiiviset ja dynaamiset grafiikat
Videot ja podcastit, jotka on tallennettu tai upotettu sivustolle tai sovellukseen tai
julkaistu sosiaalisen median kanavassa (myös videosoittimet)?
Navigointi ja ylipäänsä käyttöliittymä
Linkit
Verkkolomakkeet (html-lomakkeet)
Ajanvarauspalvelut
Chat-palvelut, jotka on upotettu sivustolle
Tapahtumakalenterit
Toimisto-ohjelmilla tuotetut tiedostot, jotka on tallennettu sivustolle: esimerkiksi pdf- ja
word-tiedostot ja -lomakkeet

Yhteensopivuus selainten kanssa
Sivusto on suunniteltu yhteensopivaksi seuraavien selainten kanssa:
Internet Explorer (Windows), versio 11
Chrome (Windows, Mac), uusin versio
Firefox (Windows, Mac), uusin versio
Safari (Mac), uusin versio

Tekniikat
Tämän sivuston saavutettavuus riippuu seuraavien tekniikoiden toimivuudesta:
•
•
•
•

HTML
WAI-ARIA
CSS
Javascript

Arviointimenetelmät
Pornaisten seurakunta arvioi tämän sivuston saavutettavuuden seuraavilla menetelmillä:
•
•

Itsearviointi: yritys tai organisaatio ovat arvioineet sivuston sisäisesti.
Saavutettavuus huomioitu -arviointi teetetään uusille Lukkariohjaisille sivuille.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?
Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi
Otamme mielellämme vastaan palautetta tämän sivuston saavutettavuudesta. Voit ottaa meihin

yhteyttä seuraavilla tavoilla:
•
•

Sähköposti: pornaisten.seurakunta.fi
Postiosoite: Kirkkopolku 4, 07170 Pornainen

Tavoiteaikamme palautteeseen vastaamisessa on 2 viikkoa.

Valvontaviranomainen (viralliset reklamaatiot)
Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille, sivuston ylläpitäjälle.
Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen vastaukseemme, tai et saa vastausta
lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. EteläSuomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia
käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
Verkkolomake
Puhelinnumero vaihde: 0295 016 000

Saavutettavuusseloste on tehty: 8.2.2021

