
Tervetuloa, tämä on Hoitotyön tutkimussäätiön 
saavutettavuusseloste 

Tämä saavutettavuusseloste koskee www.hotus.fi -sivustoa. Saavutettavuusseloste on laadittu 

18.9.2019. Tämän digipalvelun saavutettavuuden on arvioinut Jari Ypyä, ICT konsultti.  

Hoitotyön tutkimussäätiö pyrkii takaamaan www.hotus.fi -sivuston saavutettavuuden Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 (1) täytäntöönpanemiseksi annetun 

kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

Tämä saavutettavuusseloste koskee Hoitotyön tutkimussäätiön verkkosivustoja ja videoita, joihin 

selostetta sovelletaan.  

Digipalvelun saavutettavuuden tila: 

Täyttää kriittiset A & AA-vaatimukset. 

Tämä verkkosivusto täyttää WCAG 2.1 -standardin vaatimukset A- ja AA-tasoilla osittain. 

Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä. 

Digipalvelun ei-saavutettava sisältö 

Havaittavuus 

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet 

• Kaikki kuvat eivät sisällä kuvaavaa tekstivastinetta tai kohteen kuvaavia nimiä.  

(WACG 2.1, 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö, soveltuvin osin) 

• Otsikoiden käyttö ei vastaa tarkoitusta ja joitakin tyhjiä otsikointeja löytyy.  

(WACG 2.1, 1.3.1 Informaatio ja suhteet, soveltuvin osin) 

• Kaikki lomakkeet eivät täytä kontrastin minimivaatimuksia.  

(WACG 2.1, 1.4.3 Kontrasti (minimi), soveltuvin osin) 

 

Hallittavuus 

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet 

• Päävalikko ei ole käytettävissä näppäimistöllä. 

(WACG 2.1, 2.1.1 Näppäimistö, soveltuvin osin)  

• Tyhjiä näppäin -elementtejä päävalikossa. 

(WACG 2.1, 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa), soveltuvin osin) 

 

Toimintavarmuus 

 

• HTML/XHTML sisältää joitakin virheitä 

(WACG 2.1, 4.1.1 Jäsentäminen, soveltuvin osin) 

Edellä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä 

Kohtuuton rasite: Vaatimusten toteuttaminen aiheuttaisi säätiölle kohtuuttomia taloudellisia 

rasitteita. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018D1523&from=FI#ntr1-L_2018256FI.01010501-E0001


Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja 

teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi 

Palautetta hotus.fi -sivuston ja sen sisältämien videoiden saavutettavuudesta voi antaa Hoitotyön 

tutkimussäätiön internetsivujen ”Yhteystiedot” -välilehdellä olevan ”Ota yhteyttä” -
verkkolomakkeen kautta https://www.hotus.fi/ota-yhteytta/  

Valvontaviranomainen 

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. 

Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen 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.  

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 

www.saavutettavuusvaatimukset.fi  

saavutettavuus(at)avi.fi 

puhelinnumero vaihde 0295 016 000 

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi  

Digipalveluistamme on tehty saavutettavuusarviointi. Tämän digipalvelun saavutettavuuden on 

arvioinut Jari Ypyä, ICT konsultti. 

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen  

Hoitotyön tutkimussäätiöllä on tavoitteena saavuttaa digitaalisessa saatavuudessa parempi taso ja 

korjata saavutettavuuskartoituksessa ilmenneet puutteet saavutettavuudessa heti, kun se on säätiön 

kannalta mahdollista. Muutoksia tehdään portaittain vuoden 2020 ja 2021 aikana.  

 

Selostetta tarkistettiin viimeksi 18.9.2019. 

 

 

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102, annettu 26 päivänä lokakuuta 

2016, julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta 

(EUVL L 327, 2.12.2016, s. 1).
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