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Koeuusilastensairaala.fi-verkkopalvelun saavutettavuus 

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten koeuusilastensairaala.fi-verkkopalvelussa nou-

datetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa 

on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.  

Tästä verkkopalvelusta vastaa HUS (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri). Haluamme, että 

mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutetta-

vuuden huomioon digitaalisten palvelujemme kehityksessä.  

1.1 Miten saavutettavia sivut ovat? 

Tämä verkkopalvelu ei täytä suurinta osaa kriittisistä lain vaatimista A- ja AA-tason saavutetta-

vuuskriteereistä (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on saavutettavuuspuutteita, jotka on 

kuvattu tarkemmin alempana.  

1.2 Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?  

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole 

kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vas-

taamme 14 päivän kuluessa. Voit antaa palautetta sähköpostitse osoitteella verkkopalaute@hus.fi 

1.3 Saavutettavuuden valvonta 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyyty-

väinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palaut-

teen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tar-

kasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 

www.saavutettavuusvaatimukset.fi   

saavutettavuus(at)avi.fi 

puhelinnumero vaihde 0295 016 000 

  

mailto:verkkopalaute@hus.fi
http://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/
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1.4 Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta 

Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettava. 

1.4.1 Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia 

 Verkkopalvelussa on kuvia ja grafiikoita, joilla ei ole tekstivastineita. (WCAG 1.1.1) 

 Verkkopalvelussa on videosisältöä, josta puuttuu asianmukaiset tekstitykset ja kuvailutulk-
kaukset. (WCAG 1.2.2, 1.2.5) 

 Verkkopalvelussa on käytetty tekstissä ja kuvakkeissa väriyhdistelmiä, jotka eivät täytä vä-
himmäisvaatimusta värikontrastille. (WCAG 1.4.3, 1.4.11) 

 Taide Uudessa lastensairaalassa (Sjukhusets virtuella konstgalleri) -sivu ei toimi täysin res-
ponsiivisesti. (WCAG 1.4.10) 

 Kaikki tekstisisältö ei ole selkeästi näkyvissä, kun tekstin välistystä suurennetaan. (WCAG 
1.4.12) 

 Hiiren osoittimen hover-tilassa ilmestyviä alavalikoita ei voi poistaa näkyvistä siirtämättä 

osoitinta. (WCAG 1.4.13) 

 Verkkopalvelua ei voi käyttää näppäimistöllä. (WCAG 2.1.1) 

 Aloitusnäkymässä on liikkuvaa taustakuvaa, jota käyttäjä ei voi pysäyttää tai piilottaa. 
(WCAG 2.2.2) 

 Käyttäjän kohdistin (fokus) ei etene johdonmukaisesti eikä aina asetu oikeaan kohtaan, kun 
uusi näkymä avautuu. (WCAG 2.4.3) 

 Verkkopalvelun käyttäminen edellyttää reittiin perustuvia ohjauseleitä ja osoittimen liik-
keitä. (WCAG 2.5.1) 

 Verkkopalvelun kieltä ja vieraskielisiä sanoja ei ole merkitty asianmukaisesti. (WCAG 3.1.1, 
3.1.2) 

 Verkkopalvelun elementtejä ei ole merkitty ohjelmallisesti ymmärrettävällä tavalla. (WCAG 

1.3.1, 4.1.2) 

1.5 Miten olemme testanneet saavutettavuutta? 

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin 

siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset.   

Verkkopalvelu on julkaistu 18.4.2019.  

Tämä seloste on laadittu 18.6.2021. 

Selostetta on päivitetty viimeksi 9.8.2021. 

 

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)  

Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto 
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