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Hyvinvoiva amis -verkkosivu
Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen
on oltava saavutettavia. Sivusto on työstetty ESR-rahoituksella, Zoomi – Sujuvia siirtymiä edistämässä koordinaatiohanke (S21674).
Sivusto sisältää työkaluja ja tiedotusta ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämiseksi. Sivuston
kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin parissa työskentelevä ammatillisten koulutuksen
järjestäjien henkilöstö sekä Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkostoon kuuluvat organisaatiot.

Organisaation nimi
Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry

WWW-osoite / sovelluksen nimi
Hyvinvoiva amis -verkkosivusto (www.hyvinvoivaamis.fi)

Digipalvelun saavutettavuuden on arvioinut
SAKU ry on arvioinut palvelun saavutettavuuden itse.

Tämä seloste on laadittu
laadittu 26.11.2020 ja päivitetty 5.5.2021

Saavutettavuuden tila
B) Täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset
Sivusto täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset.

Ei-saavutettava sisältö
Palvelusta löytyvä sisältö, joka ei kuulu digipalvelulain piiriin
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Sivusto sisältää dokumentteja, tiedostoja ja julkaisuja, jotka ovat kirjastossa arkistoituina esimerkkeinä
aiemmista hyvinvoinnin tueksi kehitetyistä materiaaleista. Tämä sisältö ei ole välttämättä mukautettavissa
ja selvitettävissä ohjelmallisesti. Lisäksi se saattaa sisältää hankalasti ymmärrettävää kieltä tai olla
tyylillisesti vaikeasti havaittavissa. Materiaalit on julkaistu ennen 23.8.2018 ja myös arkistoitu ennen
23.9.2019. Osa sisällöistä on ulkopuolisten tahojen palvelussa julkaisemia sisältöjä, jotka eivät ole
palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia. Rikotut kriteerit WCAG 1.3, 1.4 ja 3.1
Menetelmäpankin sisältö on arkistoitu ja työstetty osin jo vuodesta 2014 alkaen vuosia sitten päättyneiden
hankkeiden toteuttajien toimesta. On kohtuuton rasite muuttaa kaikkea menetelmäpankin jo arkistoitua
tekstisisältöä lainsäädännön mukaiseksi. Tämä onnistuu lähinnä käynnissä olevien koordinoitavien
hankkeiden osalta. Palvelun toteuttaja ei tunne tarpeeksi hyvin kaikkea menetelmäpankkiin dokumentoitua
sisältöä, sillä ne ovat muiden ulkopuolisten tahojen palvelussa julkaisemia sisältöjä, jotka eivät ole
palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia. Rikottu kriteeri WCAG 3.1

Palaute saavutettavuudesta
Sivustolla voi jättää palautetta saavutettavuudesta verkkolomakkeella. Klikkaa tästä palautelomakkeeseen.
Lisäksi on mahdollista olla yhteydessä sähköpostilla suoraan järjestöön (sakury@sakury.net).

Toimintaohje ongelmatilanteissa
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 aluehallintovirastoon (https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/oikeutesi/).
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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