SAAVUTETTAVUUSSELOSTE

Tämä saavutettavuusseloste koskee A-Kruunu Oy:n verkkosivustoa. Sivuston osoite on
http://www.a-kruunu.fi.

Sivustoa koskevat lain säädökset
Tämä sivusto on julkaistu kesäkuussa 2018. Sivuston tulee täyttää lain edellyttämät
saavutettavuuden vaatimukset 23.9.2020 päättyvän siirtymäajan jälkeen.
A-Kruunun sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että
julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Tämä tarkoittaa, että sivuston on täytettävä
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -kriteeristön A-tason 23.9.2020 mennessä.

Saavutettavuuden tila
A-Kruunu.fi-sivusto täyttää osin saavutettavuusvaatimukset A-tason mukaisesti seuraavin
havaituin puuttein.

Ei-saavutettava sisältö
Sivustolla on ei-saavutettavaa sisältöä, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin tai joka ei ole vielä
vaatimusten mukaista:

1. Sisältö, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin:
toimisto-ohjelmien tiedostoja (esim. doc, pdf), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018 ja joita ei
tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi.

2. Sisällöt, joiden osalta saavutettavuudessa on puutteita:
Havaittavuus
1.1.1 Sivustolla on kuvamuotoisia linkkejä ilman tekstivastinetta

Hallittavuus

2.1.1 ja 2.2.2 Sivustolla on vierivää sisältöä, jonka ajoitusta käyttäjä ei voi hallita (lohko ohitetaan
näppäimistönavigaatiossa).
Puutteiden korjaus
Listatut puutteet pyritään korjaamaan vuoden 2020 aikana.

Saavutettavuusselosteen laatiminen
Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 23.9.2020. Seloste perustuu itsearvioon yhteistyössä
sivuston teknisen toimijan kanssa suoritettuun tarkastukseen.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen
Havainnoimme itse sivuston teknisen toimijan kanssa sivuston saavutettavuutta ja korjaamme
säännöllisesti havaittuja saavutettavuuspuutteita. Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan
jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa, sekä määräajoin suoritettavalla
tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten
yhteydessä.
Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä
Huomasitko saavutettavuuspuutteen sivustollamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme
puutteen korjaamiseksi. Vastaamme palautteeseesi 14 päivän sisällä.
Sinulla on oikeus perustellusta syystä saada saavutettavassa muodossa tiedot, jotka tarvitset
etujesi, oikeuksiesi tai velvollisuuksiesi selvittämiseksi tai toteuttamiseksi. Jos et saa näitä tietoja
verkkosivustoltamme saavutettavassa muodossa, voit lähettää pyynnön soittamalla tai
lähettämällä postia tai sähköpostia toimistoomme.
Puhelinnumero: 0207 207 100. Huomaathan, että vastaamme ma–pe klo 12–14.30.
Postiosoite: A-Kruunu Oy, Arabiankatu 12, 00560 Helsinki.
Sähköpostiosoite: vuokraus@a-kruunu.fi

Saavutettavuuden valvonta
Jos huomaat sivustollamme saavutettavuusongelman, anna ensin palautetta meille soittamalla,
lähettämällä postia tai sähköpostia:
Puhelinnumero: 0207 207 100. Huomaathan, että vastaamme ma–pe klo 12–14.30.
Postiosoite: A-Kruunu Oy, Arabiankatu 12, 00560 Helsinki.
Sähköpostiosoite: vuokraus@a-kruunu.fi

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana,
voit tehdä selvityspyynnön Etelä-Suomen aluehallintavirastoon. Etelä-Suomen aluehallintovirasto
valvoo saavutettavuusvaatimusten noudattamista Suomessa. Valvontaviranomaisen sivulla
kerrotaan, 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

