Saavutettavuusseloste Jokioinen 06092020
Jokioisten seurakunnan saavutettavuusseloste
URL-osoite: https://www.jokiostenseurakunta.fi
Jokioisten seurakunta pyrkii takaamaan digitaalisen saavutettavuuden toimintarajoitteisille
henkilöille. Parannamme käyttäjäkokemusta sivustoa kehittämällä.
Tämä saavutettavuusseloste koskee Jokioisten seurakunnan nettisivuja ja on laadittu 6.9.2020.

Toimet saavutettavuuden tukemiseksi
Jokioisten seurakunta varmistaa saavutettavuuden seuraavilla toimenpiteillä:
•Saavutettavuus kuuluu toiminta-ajatukseemme.
•Saavutettavuus kuuluu sisäisiin käytäntöihimme.

Digipalvelun saavutettavuuden tila
Nykyinen sisällön ohjeidenmukaisuustilanne
Sivusto toimii Kirkon Tiedotuskeskuksen Lukkari-alustalla. Sivusto on osittain ohjeidenmukainen:
osa sisällöstä ei noudata saavutettavuusstandardia täydellisesti.
Digipalvelun ei-saavutettava sisältö
Käyttäjät saattavat edelleen kohdata sivustolla joitakin ongelmia. Seuraavassa on kuvaus tunnetuista
saavutettavuusongelmista. Jos huomaat sivustolla ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin
yhteyttä.
Sivustolla on teknisiä saavutettavuuspuutteita seuraavilla alueilla:

Videot:
Videoissamme ei ole tällä hetkellä tekstitystä.
Kuvien tekstivastineet (alt-tekstit):
Osassa kuvistamme saattaa puuttua alt-tekstit. Käymme näitä läpi ja lisäämme puuttuvia tekstejä.

Rikkinäiset linkit:
Sivullamme saattaa ilmetä rikkinäisiä linkkejä. Mikäli huomaat rikkinäisen linkin, ilmoitathan siitä
meille.
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.
Luettavuus:
Sivustomme pyrkii täyttämään selkeän kielen tunnusmerkit. Tämä ei kaikkialla sivuillamme
välttämättä vielä toteudu.
Väliotsikot ja otsikkohierarkian käyttö:
Sivustomme otsikkotasojen käyttöä tarkastetaan ja korjaillaan parhaillaan. Tarkoitus on, että
otsikkotasoja käytetään loogisesti ja järjestyksessä. Tämä tarkoittaa sitä, että yläotsikon alla on
ensimmäisen tason alaotsikoita, ja näiden alla vain niitä alemman tason otsikoita. Kaikkialla
sivuillamme ei vielä hyödynnetä otsikkohierarkiaa ja väliotsikoita asianmukaisesti. Pahoittelemme
tilannetta ja pyrimme korjaamaan asiaa.
2) Kohtuuton rasite
Jumalanpalveluksemme lähetetään Youtube-verkkopalveluun reaaliaikaisesti. Näistä lähetyksistä
jää tallenne www.youtube.com/Messupysäkki -kanavalle. Tallenteet poistetaan kanavalta yleensä
kahden viikon kuluessa. Tallenteita ei tekstitetä, koska seurakunnalla ei ole resursseja sellaiseen
urakkaan.
3) Ei kuulu lainsäädännön piiriin
Asiakirjat (Pdf, Word, Powerpoint, Excel):
Osa tiedostoistamme, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018, eivät kuulu lain soveltamisalaan, eivätkä
välttämättä ole saavutettavia. Ei-saavutettavassa muodossa olevan tiedoston tiedot saat pyytämällä
alla olevien yhteystietojen kautta. (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 17 §)
Kartat
Sivustolla on esitetty joitain tietoja karttanäkymän avulla. Karttojen avulla esitettävä opastava
informaatio tarjotaan sivustolla saavutettavassa muodossa tekstinä. Kartat, joita ei ole tarkoitettu
navigaatiokäyttöön eivät kuulu lainsäädännön piiriin. (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 3
§)
Videot:
Sivustollamme on videoita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020, joissa ei ole tekstitystä tai
kuvailutulkkausta. (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 17 §)
Äänitallenteet
Sivustollamme on äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020 ja joilla ei ole tekstivastinetta.
(Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 17 §)
Arkistoitu verkkosisältö
Sivustolla on verkkosisältöä, joka on arkistoitu ennen 23.9.2019, eivätkä ne kuulu lain
soveltamisalaan. (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 17 §)

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme
parhaamme puutteen korjaamiseksi.
Otamme mielellämme vastaan palautetta tämän sivuston saavutettavuudesta. Voit ottaa meihin
yhteyttä seuraavilla tavoilla:
Anna saavutettavuuspalautetta tällä
verkkolomakkeella : https://lomakkeet.evlutkirkko.fi/saavutettavuuspalaute-lukkari/
Sähköpostilla: jokioisten.seurakunta@evl.fi
Muilla tavoin
Puhelin: + 358 40 8050 151
Postiosoite: Koulutie 5 A, 31600, Jokioinen, Suomi
Sivuston julkaisujärjestelmästä ja sen teknisestä saavutettavuudesta vastaa Kirkkohallitus/Kirkon
viestintä. Mikäli haluat antaa palautetta julkaisujärjestelmän saavutettavuudesta Kirkon viestintään,
käytä alla olevan linkin kautta avautuvaa
lomaketta: https://lomakkeet.evlutkirkko.fi/saavutettavuuspalaute-lukkari/
Tavoiteaikamme palautteeseen vastaamisessa on 2 viikkoa.
Valvontaviranomainen
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 tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/oikeutesi/) Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla
kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.
Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
Puhelinnumero vaihde: 0295 016 000
Tee ilmoitus verkkolomakkeella https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/oikeutesi/
Toimet saavutettavuuden tukemiseksi






Jokioisten seurakunta varmistaa saavutettavuuden seuraavilla toimenpiteillä:
Saavutettavuus kuuluu toiminta-ajatukseemme.
Saavutettavuus on integroitu hankintakäytäntöihimme.
Tarjoamme työntekijöillemme saavutettavuuskoulutusta
Organisaatiollamme on selkeät saavutettavuustavoitteet

Yhteensopivuus selainten kanssa
Verkkosivusto on suunniteltu yhteensopivaksi seuraavien selainten kanssa:
Edge (Windows), uusin versio
Chrome (Windows, Mac), uusin versio
Firefox (Windows, Mac), uusin versio
Safari (Mac), uusin versio

Tekniikat
Tämän verkkosivuston saavutettavuus riippuu seuraavien tekniikoiden toimivuudesta:
HTML
WAI-ARIA
CSS
Javascript

