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Työkykypassi-verkkosivu ja -mobiilisovellus
Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen
on oltava saavutettavia. Sivustoa ja mobiilisovellusta on kehitetty useilla julkisilla rahoituksilla: opetus- ja
kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen erityisavustuksilla sekä ESR-rahoituksella (Combo-hanke 20152018).
Sivusto sisältää ohjeistuksia, materiaalia ja työkaluja työkyvyn ja -hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja niiden
liittyvien taitojen opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Mobiilisovellus on tarkoitettu ammattiin
opiskeleville työkaluksi työkyky- ja hyvinvointitaitojen opiskeluun. Sivuston ja mobiilisovelluksen
kohderyhminä ovat ammatillisen koulutuksen henkilöstö ja ammattiin opiskelevat. Lisäksi sivuston
kohderyhmänä on ammatillisen koulutuksen johto.

Organisaation nimi
Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

WWW-osoite / sovelluksen nimi
Ammattiosaajan työkykypassi -verkkosivusto (www.työkykypassi.fi).
Sivusto on saatavilla suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja selkosuomeksi (www.tyokykypassi.fi/selkosuomi).
Työkykypassi-mobiilisovellus (Google Play, App Store).

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

Tämä seloste on laadittu
Laadittu 24.11.2020 ja päivitetty 23.4.2021.
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Saavutettavuuden tila
B) Täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset
Sivusto on työstetty saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi osana SAKU ry:n Hyvinvoiva amis -hanketta.
Sivustosta on saatavilla selkoversio, jolle on myönnetty selkomerkki. Tämä sivusto löytyy osoitteesta
www.tyokykypassi.fi/selkosuomi.
Mobiilisovellus on suunnattu ammattiin opiskeleville ja sen pääasiallinen sisältö on luotu osana ESRrahoituksella toteutettua Combo-hanketta, joka toimi vuosina 2015-2018. Tämän jälkeen sivustoon on tehty
päivityksiä ja muutoksia Kisko Labs Oy:n kanssa. Mobiilisovelluksen päivittäminen saavutettavaksi on
kohtuuton taloudellinen rasite järjestölle. Käyttäjällä on mahdollisuus tutustua samoihin sisältöihin
työkykypassi-sivustolla.

Ei-saavutettava sisältö
Työkykypassi.fi-pääsivulla on useita kohtia, joissa kriittiset saavutettavuuskriteerit eivät täyty:
YMMÄRRETTÄVÄ
•

Tehtäväkorttilomake ei havaitse virheitä automaattisesti eikä osoita virheellisiä kohtia ja kuvaa
virhettä tekstimuotoisena. Se ei myöskään anna korjausehdotuksia. Rikottu kriteeri: WCAG 3.3.1,
3.3.3

•

Tehtäväkortin lähettäminen ei ole peruttavissa eikä vastausta voi vahvistaa tai korjata jälkikäteen.
Rikottu kriteeri: 3.3.4

Työkykypassin selkokielisillä sivuilla kriteerit täyttyvät osittain:
YMMÄRRETTÄVÄ
•

Tehtäväkorttilomake ei havaitse virheitä automaattisesti eikä osoita virheellisiä kohtia ja kuvaa
virhettä tekstimuotoisena. Se ei myöskään anna korjausehdotuksia. Rikottu kriteeri: WCAG 3.3.1,
3.3.3

•

Tehtäväkortin lähettäminen ei ole peruttavissa eikä vastausta voi vahvistaa tai korjata jälkikäteen.
Rikottu kriteeri: 3.3.4

Osa sivuston sisällöstä on sellaista, joka ei kuulu digipalvelulain piiriin:
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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 (mm. Kisko Labsin tuottama sisältö ja alusta
mobiilisovellukselle sekä opettajan käyttöliittymä sovelluksen käyttöön, työstetty osana ESR-rahoitteista
Combo-hanketta 2015-2018). Rikotut kriteerit WCAG.
Sivustolla tallenteina oleville tai sosiaalisen median kanavissa julkaistuille videoille ei ole tarjolla
audiotiedostoa eikä sivustolla tallenteina oleville äänitiedostoille ole tarjolla tekstivastinetta. Nämä
videotallenteet on julkaistu ennen 23.9.2020.
Mobiilisovellus on vain yksi työkalu työkykypassin tehtäväkorttien tekemiseen. Samat tehtäväkortit ja itse
asiassa kattavampi sisältö löytyy verkkosivuilta. Verkkosivuilla voi tehdä kortteja usealla eri kielellä (suomi,
ruotsi, englanti). Kaikki sisällöt löytyvät myös selkosuomeksi ja tämä kokonaisuus löytyy omalta verkkosivulta
www.tyokykypassi.fi/selkosuomi.

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
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