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Ammattibarometri.fi:n saavutettavuusseloste

Kerromme saavutettavuusselosteessa, miten työ- ja elinkeinoministeriön ammattibarometri.fi -verk-
kosivuilla noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutet-
tavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista. Otamme saavutetta-
vuuden huomioon palvelua kehitettäessä.

Miten saavutettavia sivut ovat?
Ammattibarometri.fi-verkkosivusto täyttää osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskritee-
rit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkosivuilla on kuitenkin saavutettavuuspuutteita, joista keskeiset on
kuvattu tarkemmin myöhemmin selosteessa.

Verkkosivuston saavutettavuutta on arvioitu apuohjelman avulla. Havaittuja saavutettavuuspuutteita
ei alustateknologian vanhentuneisuuden vuoksi korjata nykyiseen sivustoon. Työn alla on uusi si-
vusto, jossa saavutettavuusvaatimukset on huomioitu. Sivusto on tarkoitus ottaa käyttöön loppu-
vuonna 2022.

Jos tarvitsemasi aineisto ei ole saavutettava, ota yhteyttä sähköpostitse, viestintapalvelut.keha@ely-
keskus.fi. Toimitamme tarvitsemasi aineiston saavutettavassa muodossa.

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta
Verkkopalvelu ei ole kaikilta osin saavutettava.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät ole saavutettavia

Valikot

Sivustolla on avautuvia valikkoja, joita ei voi käyttää näppäimistöllä. Tämä vaikeuttaa sivuston se-
laamista ruudunlukijalla. (WCAG 2.1.1)

Otsikot

Osassa sivuja puuttuu otsikkotunniste. Tämä hankaloittaa ruudunlukijalla sivustolla liikkumista.
(WCAG 2.4.10)

Linkit

Sivuilla on kuvina tai kuvakkeina esitettyjä linkkejä, joilla ei ole tekstivastinetta. Tämä vaikeuttaa
ruudunlukijalla sivuston selaamista. (WCAG 2.4.4.)

Automaattinen täydennys

Sivuilla on hakukenttiä, joissa automaattinen täydennys ei toimi odotetulla tavalla. Tämä voi hanka-
loittaa hakujen tekemistä mm. avustavia teknologioita käyttävillä. (WCAG 1.3.5)



2(2)

Sisällön kontrastiongelmat

Tekstin ja taustavärin kontrasti ei ole kaikissa tapauksissa riittävän suuri. (WCAG 1.4.3)

Tekstin koon muuttaminen

Sivuilla on tekstiä, joka leikkautuu tekstiä suurentaessa. Tietoa voi rajautua pois osalla käyttäjistä.
(WCAG 1.4.4.)

Elementtien tunnukset

Sivuilla on elementtejä, joilla ei ole yksilöityjä id-arvoja. Tämä voi hankaloittaa ruudunlukijalla si-
vuston selaamista.(WCAG 4.1.1.)

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?
Jos löydät sivustolta ongelmia joita ei ole kuvattu tässä selosteessa, ilmoita niistä meille. Otamme
mielellämme vastaan myös muita huomioita ja parannusehdotuksia sivuston saavutettavuuteen liit-
tyen.

Voit lähettää palautteesi sähköpostilla kirjaamo.keha(at)ely-keskus.fi tai kirjaamo.tem(at)gov.fi.
Kerro palautteessasi, millä sivulla/sivuilla havaitsit ongelman ja kuvaa ongelma mahdollisimman
tarkasti.

Saavutettavuuden valvonta
Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyyty-
väinen meiltä saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa
palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan
tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Saavutettavuusvaatimukset-verkkopalvelu
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000

Seloste on laadittu 1.2.2022.


