Aromi-järjestelmän saavutettavuus
Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten Espoo Cateringin Aromi-järjestelmässä noudatetaan
lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit
antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.
Tästä verkkopalvelusta vastaa Espoo Catering. Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy
käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujemme
kehityksessä.

Miten saavutettavia sivut ovat?
Tämä verkkopalvelu täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAGkriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on joitakin saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin
alempana.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?
Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu
tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme 14 päivän
kuluessa.
Voit ottaa yhteyttä: tanja.s.miettinen(at)espoocatering.fi

Saavutettavuuden valvonta
Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen
saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen EteläSuomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten
valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta
Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettava.
Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia
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Verkkopalvelussa on joitakin epäkuvaavia linkkitekstejä. (WCAG 2.4.4)
Sivustolla on kuvia ilman tekstivastinetta eikä kaikkia koristekuvia ole piilotettu
ruudunlukijoilta. (WCAG 1.1.1)
Sivustolla ei ole hyppylinkkiä. (WCAG 2.4.1)
Sivustolla ei millään sivulla tai näkymällä ole kuvaavaa sivuotsikkoa. (WCAG 2.4.2)
Sivuston kieltä tai osioiden kieltä ei ole merkitty oikein, etenkään englannin- ja
ruotsinkielisissä versioissa. (WCAG 3.1.1, WCAG 3.1.2)
Sivuston kaikilla elementeillä ei ole kunnollista roolia. Sivustolla on muotoiluun käytetty
mm. tyhjiä rivejä eikä otsikkotasoja ole käytetty oikeassa järjestyksessä. Lisäksi sivustolla
on käytetty luetteloita ja taulukoita paikoissa, joissa niitä ei kuulu käyttää tai ne on
toteutettu väärin. Sivustolla on nimeämättömiä painikkeita eikä kaikkia nimilappuja ole
liitetty ohjelmallisesti niihin liittyviin lomakekenttiin. Ruudunlukijoille ei kerrota kaikkien
painikkeiden statusta. Mobiilisivustolla ruudunlukija ei osaa jäsentää valikoiden sisältöä.
(WCAG 1.3.1, WCAG 4.1.2)
Ruudunlukijan käyttäjät eivät saa tietoa kielen vaihtamisen onnistumisesta. (WCAG 4.1.3)
Sivustolla on joitain kohtia, joihin ei pääse näppäimistöllä. (WCAG 2.1.1)
Sivustolla ei ole erillistä painiketta haun aloittamiseen, vaan sivusto päivittyy heti, kun
käyttäjä valitsee hakuvalikoista jonkin kohteen. Ruudunlukijoilla sivusto päivittyy
pelkästään siitä, että hakuvalikon jokin kohde saa fokuksen. (WCAG 3.2.1, WCAG 3.2.2)
Mobiilisivulla sisältö asettuu siten, että sitä voi olla paikoitellen vaikea lukea. (WCAG
1.4.10)
Sivustolla oleviin liitetiedostoihin ei ole määritetty lukemisjärjestystä tai tiedoston sisällön
rakennetta. Lisäksi sivustolla on virheitä koodissa mm. attribuuteissa. (WCAG 4.1.1)

Tässä listatut puutteet pyritään korjaamaan Aromi-järjestelmän versionvaihdon yhteydessä, vuoden 2022
aikana.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?
Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä,
täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset.
Espoo Cateringin verkkosivut on julkaistu syyskuussa 2021 ja Aromi-järjestelmä helmikuussa 2016.

Tämä seloste on laadittu 9.8.2021.
Selostetta on päivitetty viimeksi 9.8.2021.
Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)
Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto

