
Tervetuloa, tämä on organisaation Kotitori – Tampereen 

kaupunki saavutettavuusseloste 

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua https://www.pirkanmaankotitori.fi on alunperin 

laadittu 21.03.2022, koskien silloista https://www tampereenkotitori.fi palvelua. 

Verkkosivuston domain muuttui Tampereen kaupungin palveluiden siirryttyä osaksi 

Pirkanmaan hyvinvointialuetta. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 

jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. 

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio.  

 

Digipalvelun saavutettavuuden tila 
 

https://www. www.pirkanmaankotitori.fi -verkkopalvelu täyttää suurimman osan digitaalisten 

palvelujen tarjoamista koskevan lain saavutettavuusvaatimuksista (A- ja AA tasot, WCAG 

2.1-kriteeristö). Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen ja 

saavutettavuuspuutteet on kuvattu alempana.   

 

 

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia 

 
• Havaittava (WCAG 1.1.1): Sivustolla on joitakin kuvaelementtejä, joille ei ole 

määritetty [alt] kuvausta  

 

• Havaittava (WCAG: 1.3.1): Sivustolla on joitakin otsikkoelementtejä, joita on 

käytetty ja järjestetty niiden merkkikielen edustaman semanttisen ja visuaalisen 

merkityksen vastaisesti. 

 

• Havaittava (WCAG: 1.3.1): Sivustolla on joitakin elementtejä, jotka ovat 

esitystavaltaan listoja, mutta toteutettu merkkauskielessä rivivälien <br> 

 

• Havaittava (WCAG 1.4.3): Sivustolla on osioita, joissa tekstin väri ja taustavärin 

kontrasti ei ole kaikilta osin riittävä. 

 

• Havaittava (WCAG: 1.4.4): Sivustolla on joitakin elementtejä, joissa on käytetty 

absoluuttisia kokoarvoja. Näiden elementtien suurentaminen saattaa haitata niiden 

saavutettavuutta. 

 

• Hallittava (WCAG 2.4.1): Sivuston osalla https://kotitori.yhteisenhyvanalusta.fi/ on 

joitakin on puutteita sellaisten sisällön lohkojen ohittamiseen, jotka toistuvat useilla 

sivuilla.  

 



• Hallittava (WCAG 2.4.1): Sivustolla on <frame> ja <iframe> elementtejä, joilla ei ole 

kuvausta. 

 

• Hallittava (WCAG: 2.4.2 & 2.4.6): Sivulla on käytetty joitakin tyhjiä 

otsikkoelementtejä, jotka eivät sisällä sisältöä tai kuvausta. 

 

• Hallittava (WCAG 2.4.4): Sivustolla on joitakin linkkejä, joissa on käytetty samaa 

linkkitekstiä vaikka linkit ohjaavat eri kohteisiin. 

 

• Hallittava (WCAG 2.4.4): Sivustolla on joitakin linkkejä, joilla ei ole linkkitekstiä tai 

kuvausta.  

 

• Ymmärrettävä (WCAG 3.3.2): Sivustolla on puutteita joidenkin lomakekenttien 

nimilapuissa ja ohjeissa. Tämä saattaa vaikuttaa kentän toimintaan 

ruudunlukusovelluksella. 

 

• Toimintavarma (WCAG 4.1.1) Sivuston merkkauskielen toteutuksessa on joitakin 

puutteita elementtien alku- ja loppu tageissa, elementtien järjestyksessä tai ID 

attribuuttien nimeämisessä. 

 

 

 

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa? 
Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston 

ylläpitäjälle lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: 

kotitori@pirkanmaankotitori.fi 

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 Avautuu uuteen ikkunaan. Etelä-Suomen 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 

 

 

 

 

 

https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/oikeutesi/
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/oikeutesi/

