
Tervetuloa, tämä on organisaation Cultura-

säätiö saavutettavuusseloste 

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua https://culturas.fi/ ja on laadittu / päivitetty 26.10.2021. 

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

verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. 

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio 

Digipalvelun saavutettavuuden tila 

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. 

Ei-saavutettava sisältö 

3. Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen 

• Havaittava: Sivustolta puuttuu tekstivastineita. 

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet 

Sivustolla on kuvia, joista puuttuu tekstivastineita. 

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty 

o 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö 

• Havaittava: Puuttuvat otsikot 

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet 

Sivuilta puuttuu H1-otsikoita. H1-otsikot ovat kulloisenkin sivun sisällön pääotsikko, ja 

auttavat näin lukijaa tunnistamaan, mistä sivusta on kyse. 

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty 

o 1.3.1 Informaatio ja suhteet 

• Hallittava: Puuttuvat otsikot 

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet 

404-sivustolta puuttuu otsikko. 

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty 

o 2.4.2 Sivuotsikot 

• Hallittava: Sama linkkiteksti eri linkeissä 

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet 

Linkkitekstin tulisi johdattaa eri sivuilta aina samaan kohteeseen. Muutamat samanlaiset 

linkkitekstit sivustolla johtavat eri kohteisiin. 



Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty 

o 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa) 

• Toimintavarma: Esteettömyystekniikat 

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet 

Sivustolla on jonkin verran linkkejä, jotka eivät ole luettavissa näytönlukijalla. 

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty 

o 4.1.2 Nimi, rooli, arvo 

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? 

Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen 

korjaamiseksi 

Sähköpostilla 

emmi.liulia@culturas.fi 

Muilla tavoin 

Puhelimitse: 

Emmi Liulia 

johdon assistentti 

+358 50 5411886 

Valvontaviranomainen 

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 Avautuu uuteen ikkunaan. 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(at)avi.fi 

puhelinnumero vaihde 0295 016 000 

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi 

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen 

https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/oikeutesi/
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/oikeutesi/


Cultura-säätiö on sitoutunut verkkosivuston saavutettavuuden jatkuvaan kehittämiseen. 

Sivustomme saavutettavuudesta on tuotettu ulkoinen asiantuntija-arviointi. Pyrimme korjaamaan 

arvioinnissa havaitut puutteet saavutettavuudessa vuoden 2021 loppuun mennessä. 

Tarjoamme tukea käyttäjille joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa 

Mikäli tarvitset apua, voit aina olla yhteydessä Culturan henkilökuntaan. 

Tämä verkkosivusto/sovellus on julkaistu 

01.07.2020 

Tämä verkkosivusto/sovellus on päivitetty merkittävien muutosten jälkeen 

15.09.2021 

 


