
SAAVUTETTAVUUSSELOSTE 
 

 
Tämä seloste koskee https://villakaro.org -verkkosivustoa, jotka julkaistiin 1.5.2020. Seloste on laadittu 

28.11.2020. Selosteessa kerrotaan, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on. Voit antaa palautetta 

sivuston saavutettavuudesta. 

 

Sivusto on julkaistu suomenkielisenä toukokuussa, mutta on ollut siitä eteenpäin vielä työn alla. Vuoden 

2020 aikana saavutettavuuden toteutumisesta ei ole tarkkaa tietoa. Sivuston saavutettavuutta ei ole tutkittu 

avustavien tekniikoiden avulla, vaan tarkistettu itsearviona, ja todettu että saavutettavuus ei toteudu vuonna 

2020. 

 

Villa Karon kansainvälisen luonteen takia on sivujen julkaisun jälkeen työn alla ollut niiden kääntäminen 

ruotsiksi, englanniksi ja ranskaksi. Englannin- ja ruotsinkieliset sivut julkaistaan vuoden 2020 loppuun 

mennssä, ja ranskankieliset keväällä 2021. Tämä ei vastaa saavutettavuutta direktiivin mukaan, mutta 

saavuttaa Villa Karon monikansallista yleisöä paremmin.  

 

Resurssit ovat olleet riittämättömät toteuttamaan sivujen käännösten lisäksi nettisivujen saavutettavuus 

tavoiteaikaan 23.9.2020 mennessä. Villa Karolla ei ole ollut henkilöresursseja tarkastamaan ja tekemään 

nettisivuja pääaikaisesti, mutta tavoitteena on saada sivut saavutettaviksi vuoden 2021 loppuun mennessä. 

 

 

Nykyinen tilanne ja jatkotoimet 

 

Syksyllä 2020 ovat vaihtoehtoiset eli alt-tekstit nettisivuilla olevissa kuvissa olleet päämääränä lisätä, jotka 

sieltä pääosin löytyvätkin. 

 

Vuonna 2021, kun nettisivut on julkaistu tarvittavilla kielillä, on enemmän resursseja keskittyä niiden 

saavutettavuuteen. Tavoitteena on vuonna 2021 toteuttaa saavutettavuusvaatimukset ja hankkia ulkoista 

apua mikäli resurssit sen suovat.  

 

- Alt-kuvatekstien lisäksi tavoittenamme on varmistaa että otsikkorakenteet ovat oikein, sivustolla on 

kuvaavia linkkitekstejä, videot ovat tekstitettyjä, sisältö on ymmärrettävää ja nettisivuja olisi 

mahdollista käyttää ilman hiirtä. 

- Sivustolla on ennen 23.9. julkaistuja videotallenteita, joista puuttuu tekstitys. 

- Sivuston joillain sivuilla on voitu käyttää samaa linkkitekstiä linkeissä, jotka ohjaavat käyttäjän eri 

kohteisiin. Esimerkiksi lisätietoon vievän linkin nimi voi olla jokaisessa kohdassa sama. Joidenkin 

linkkien nimet eivät toimi irrallaan asiayhteydestä, esim ”Lue lisää”. Sivustolla on logolinkkejä, joilta 

puuttuu linkin tarkoituksen osoittava tekstivastine, esim etusivulle vievä Villa Karon logo. 

- Verkkosivuille julkaistaan PDF-tiedostoja, jotka eivät ole täysin saavutettavia. Puutteet 

hankaloittavat niiden käyttöä apuvälineillä. Tiedostoista puuttuu tekstivastineita, otsikoita ja 

kielimäärityksiä. Niiden rakenteet ovat osin puutteellisia. Näitä ovat erityisesti kulttuurilehti Akpén 

digitaaliset näköiskappaleet. 

- Saavutettavuusvaatimukset huomioidaan sosiaalisen median kanavien sisällössä kunkin kanavan 

tarjoamien mahdollisuuksien mukaan. Ennen 23.9.2020 tuotetutun visuaalisen ja audiovisuaalisen 

materiaalin joukossa on sisältöjä, jotka eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia (esim. tekstitykset ja 

ALT-tekstit puuttuvat). 

 

Saavutettavuus tullaan huomioimaan kaikkien uusien ominaisuuksien kehitystyössä. 

 

Mainituista puutteista johtuen saavuttamatta jäävää sisältöä voi pyytää sähköpostilla: toimisto@villakaro.org  
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