
Leader Outokaira tuottamhan ry:n 
saavutettavuusseloste 
Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua www.outokaira.fi ja on laadittu 31.12.2020. Palvelua 
koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen 
on oltava saavutettavia. 

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse. Lisäksi arvioinnissa on hyödynnetty WAVE-
työkalua. 

Digipalvelun saavutettavuuden tila 

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain, eikä sivuilla ole kriittisiä saavutettavuuspuutteita. 
Saavutettavuutta on arvioitu itsearvioinnilla, yhdessä verkkosivuammattilaisten kanssa sekä 
hyödyntämällä WAVE-työkalua. Saavutettavuuteen tehdään edelleen parannuksia vuoden 2021 
alussa muun muassa värikontrasteihin liittyen.  

Ei saavutettava sisältö 
Osa vanhemmista dokumenteista on jätetty alkuperäiseen muotoon. Esimerkiksi Prezi -ohjelmalla 
tuotettu Outokairan nuoriso-Leaderin liittyminen Outokairan strategiaan. Jatkossa Prezi-esityksiä ei 
julkaista sivustolla, vaan esitykset tehdään saavutettavassa muodossa. 
Rahoitetut hankkeet -välilehdellä kuvatut edellisten ohjelmakausien hanke-esittelyt eivät ole täysin 
saavutettavia. Esimerkiksi valokuvia ei ole kaikilta osin nimetty saavutettavasti.  
Välilehdellä Matkailu- ja kulttuuri on aikaisemmissa hankkeissa toteutettuja esittelyitä, joita ei ole 
muutettu saavutettaviksi.  
 
1. Ei kuulu lainsäädännön piiriin 

• toimisto-ohjelmien tiedostoja (esim. doc, pdf, odt), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018 ja 
joita ei tarvita asiointiin.  

• video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020 

Palaute ja yhteystiedot 
 
Verkkosivujen saavutettavuudesta voi antaa palautetta Leader Outokaira tuottamhan ry:n 
toimistosihteeri Hilkka Konttaniemelle (+358400 746 069 tai info@outokaira.fi ). Ajantasaiset 
yhteystiedot: https://www.outokaira.fi/yhteystiedot/. Ei-saavutettavan sisällön voi pyytää 
tarvittaessa saavutettavana. 

Valvontaviranomainen 

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston 
ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et 
saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen 
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aluehallintovirastoon. 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 
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