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Liikkuva amis -verkkosivu 

Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen 

on oltava saavutettavia. Sivusto on työstetty opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella osana SAKU 

ry:n liikunnallisen elämäntavan edistämisen hankkeita.  

 

Sivusto sisältää materiaalia ja työkaluja liikkeen lisäämiseksi ammatillisessa koulutuksessa. Sivuston 

kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen henkilöstö ja välillisesti kaikki ammattiin opiskelevat.  

Organisaation nimi 

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry 

WWW-osoite 

Liikkuva amis -verkkosivusto (www.liikkuvaamis.fi) 

Digipalvelun saavutettavuuden on arvioinut 

SAKU ry on arvioinut palvelun saavutettavuuden itse.  

Tämä seloste on laadittu 

Laadittu 24.11.2020 ja päivitetty 23.4.2021. 

Saavutettavuuden tila 

B) Täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset 

 

Sivustoa on työstetty saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi osana SAKU ry:n Hyvinvoiva amis -hanketta. 

Ei-saavutettava sisältö 

Sivuston saavutettavuutta parannetaan ja puutteita korjataan tulevaisuudessa seuraavien seikkojen osalta: 

 

HALLITTAVA 
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• Etusivun videota ei voi halutessaan pysäyttää ja osa taustakuvista on vieriviä, joita ei voi pysäyttää. 

Rikottu kriteeri: WCAG 2.2.2 

 

Osa sivuston sisällöstä on sellaista, joka ei kuulu digipalvelulain piiriin. Sivusto sisältää toimisto-ohjelmien 

tiedostoja (esim. doc, pdf, odt), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018. Lisäksi se sisältää osin myös käyttäjien 

tai muiden ulkopuolisten tahojen palvelussa olevia sisältöjä, jotka eivät ole SAKU ry:n itsensä tuottamia, 

rahoittamia tai valvomia (kuten ideapankin sisällöt tai muut toisten organisaatioiden luomat sisällöt).  

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@avi.fi  

puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1DD1MImlk0G-XF_nDoCjPjLxpqNUJMZKphNg7loK1bJUMTJXT1dIUFg5TVJKVU1CTlRGVEdPRldVSi4u
mailto:sakury@sakury.net
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/oikeutesi/
http://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/
mailto:saavutettavuus@avi.fi
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