Saavutettavuusseloste
Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin Helsingin seudun avoimet
tilastotietokannat -verkkosivustoa. Sivuston osoite on https://stat.hel.fi.

Kaupungin tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAGohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG 2.1 -tason
AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.
Havaitut puutteet
•

Sivustolla on joitain kontrastiongelmia, joissa teksti ei erotu riittävästi taustasta ja
linkkiteksti on erotettu muusta tekstistä pelkästään värin avulla. (1.4.1 Värien käyttö, 1.4.3
Kontrasti (minimi))

•

Sivuston kaikilla tekstisyötekentillä ei ole saavutettavaa nimilappua. (3.3.2 Nimilaput tai
ohjeet)

•

Sivustolla on elementtejä, joiden saavutettava nimi ei kuvaa elementtiä oikein, nimi on
muulla kielellä tai saavutettava nimi ei sisällä näkyvää tekstiä. (2.4.6 Otsikot ja nimilaput,
2.5.3 Nimilappu nimessä, 3.1.2 Osien kieli)

•

Kaikille sovelluksen toiminnoille ei ole olemassa näppäinkomentoa. (2.1.1 Näppäimistö)

•

Leivänmurupolussa ja vaiheita kuvaavassa elementissä ei ole merkitty tämänhetkistä
sijaintia. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)

•

Sivustolla on vieraskielistä tekstiä, jolle ei ole annettu kieltä vastaavaa lang-attribuuttia.
(3.1.2 Osien kieli)

•

Kaikki sivuston haitaripainikkeet eivät ole saavutettavia. Painikkeista ei välity tieto, että ne
ovat haitaripainikkeita, painikkeiden tilatieto ei välity oikein tai se puuttuu niistä kokonaan.
(4.1.2 Nimi, rooli, arvo, 4.1.3 Tilasta kertovat viestit)

•

Joidenkin sisennettyjen listojen ja listakokonaisuuksien hahmottaminen voi olla vaikeaa,
sillä listoja ei ole nimetty. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)

•

Sivuston hakutoiminnon yhteydessä on valintapainikekenttä, joka sisältää
valintaruuturyhmän. Näitä ei ole ryhmitelty saavutettavasti. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)

•

Sivustolla on vierekkäisiä kuva- ja tekstipainikkeita, joita ei ole yhdistetty yhdeksi
painikkeeksi. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)

•

Sivustolla on painikkeita, joilta puuttuu nimi- rooli- ja arvotietoja tai ne ovat virheellisiä.
(4.1.2 Nimi, rooli, arvo)

•

Joistain otsikoista puuttuu otsikkomuotoilu. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)

•

Sivustolla on painikkeita, joita painamalla kohdistus hyppää ennalta-arvaamattomaan
kohtaan. (2.4.3 Kohdistusjärjestys)

•

Sivuston kaikki painikkeet eivät ole kohdistettavissa näppäimistöä käyttäen. (2.1.1
Näppäimistö)

•

Kaikilla sivuilla ei ole yksilöllistä sivuotsikkoa. (2.4.2 Sivuotsikot)

•

Sivuston virheilmoitukset eivät välttämättä välity oikein kaikilla selainten ja
ruudunlukijoiden yhdistelmillä. (4.1.3 Tilasta kertovat viestit)

•

Sivustolla on sivualue, jolla ei ole ymmärrettävää nimeä. (2.4.6 Otsikot ja nimilaput)

•

Sivustolla on valintapainikeryhmä, jonka valinta aktivoi sivun uudelleenlatauksen. (3.2.1
Kohdistaminen)

•

Sivustolla on joitain responsiivisuusongelmia. Esimerkiksi kaikki valikot eivät mahdu
kapeaan näkymään ja joitain tekstejä on vieritettävä vaakasuunnassa. (1.4.10
Responsiivisuus)

•

Kaikkia listoja ei ole merkitty teknisesti listoiksi. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)

•

Hakutoiminnon yhteydessä on taulukko, jonka otsikoita ei ole merkitty teknisesti otsikoiksi.
(1.3.1 Informaatio ja suhteet)

•

Sivustolla on käytetty välilyöntimerkkiä tyhjän tilan luomiseen. (1.3.1 Informaatio ja
suhteet)

Puutteiden korjaus
Kaikkien puutteiden korjaaminen, jotka on mahdollista Kaupunkitiedon toimesta korjata
suoritetetaan vuoden 2022 ensimmäisen kvartaalin aikana. Loput puutteet korjaantuvat
myöhemmin PxWeb-järjestelmän uusien versioiden myötä.

Tiedon saanti saavutettavassa muodossa
Mainituista puutteista johtuen saavuttamatta jäävää sisältöä voi pyytää tämän sivuston
ylläpitäjältä.
Kaupunginkanslia
Kaupunkitieto
Helsingin kaupunki

Saavutettavuusselosteen laatiminen
Tämä seloste on laadittu 08.12.2021.
Saavutettavuuden arviointi
Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka
pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.
Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä
itsearviona.
Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sivuston ja
sisällön manuaalista tarkistusta.
Ulkopuolisen asiantuntija-auditoinnin on suorittanut Unicus Oy.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen
Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa
sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja
saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston saavutettavuudesta vastaa
Kaupunginkanslia
Kaupunkitieto
Helsingin kaupunki
Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä
Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä
ilmoituksen sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute.
Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa
Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää
näitä tietoja sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute.
Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuuden oikeussuoja, Täytäntöönpanomenettely

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole
tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen
aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinvaihde: 0295 016 000
Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.15

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja
järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.
Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin
puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman
nopeasti.
Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät
Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea
on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuilta neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä

Tämän selosteen on hyväksynyt 31.1.2022
Kaupunginkanslia
Kaupunkitieto
Helsingin kaupunki

