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https://www.kuljetusalantk.fi 

 
 Tässä dokumentissa raportoidaan kuljetusalantk.fi-verkkosivun saavutetta-

vuutta sekä manuaalisen että koneellisen testauksen pohjalta. Dokumen-
tissa pyritään tarjoamaan ehdotuksia ja ratkaisuja havaittuihin puutteisiin ja 
ongelmakohtiin. Huomiot perustuvan WCAG 2.1 lain vaatimuksen A-ta-
soon. Saavutettavuustestaus on suoritettu iOS-käyttöjärjestelmällä (versio 
10.14.6), Chrome-selaimella sekä VoiceOver-ruudunlukulaitteella. Puheli-
mella testaukseen on käytetty iPhone 11, jossa Safari-selain sekä Voi-
ceOver-ruudunlukuohjelma. 

 
Päivitettävät kriittiset ongelmat: 
 
 Sivuston väriyhdistelmät aiheuttavat paikoin ongelmia.  

 
 
EI-tekstuaalisen sisällön nimeäminen 
 

 (WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö) 
  
Päivitys 18.8.2020: Sisältöä, joka ei ole tekstuaalista, kuten ikonit, ollaan 
nimeämässä HTML:ssä. 

 
  
Päivityksen alla olevia osa-alueita: 
  

Alt-tekstien puute 
 

(WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö) 
 
Päivitys 18.8.2020: Päivitys käynnissä: Tehdään kuville saman tarpeen 
täyttävä tekstivastine. 
 
Lohkojen ohitusta ei ole saatavilla 
 
(WCAG 2.4.1. Ohita lohkot) 
 
Linkitykset 
 
(WCAG 2.4.4. Linkin tarkoitus (kontekstissa)) 
 
Päivitys 18.8.2020: Ohjataan linkit konventionaalisiin paikkoihin ja niiden 
viittaamiin sisältöihin. 

 
 

 
 
 

Lisähuomautukset 
 

Sivuston suurentaminen 
Sivuston suurentaminen on disaploitu. 
 
Päivitys 18.8.2020: Poistetaan suurennuksen rajoittava tekijä. 
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Hover- ja focustilat 
 
Korjausehdotus: Tummennetaan hover-tilan linkkiväriä tai lisätään jonkin 
muu indikaattori kuten alleviivaus. 

 
 
Navigaation pudotusvalikot aukeavat ruudunlukijalla normaalisti 

  
 
Sisällöllinen saavutettavuus 

 
 Teknisen saavutettavuuden lisäksi verkkopalvelun tulisi olla sisällöllisesti 

saavutettava. Tällä tarkoitetaan sitä, että palvelussa oleva teksti on mah-
dollisimman monelle käyttäjälle ymmärrettävää. Verkkopalvelussa tulisi 
käyttää helppoa yleiskieltä tai tarpeen mukaan selkokieltä. Asiasisältöjä 
voidaan tehdä ymmärrettävämmäksi käyttämällä havainnollistavia kuvia ja 
videoita. Teksti sivustolla perustuu osin lainsäädäntöön, joten sen osalta 
tekstejä ei pysty muuttamaan. Muu teksti on pyritty kirjoittamaan selkeästi 
ja havainnollistavasti. 

 
 
Muilta osin verkkosivu täyttää saavutettavuusdirektiivin vaatimukset. 
 
 
 Netta verkkopalvelu 
 

Netta-verkkopalvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain 
23.9.2020 mennessä, mutta seuraavissa osa-alueissa on vielä kehi-
tettävää. 

  
1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö 
1.3.1 Informaatio ja suhteet  
1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys 
1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet 
1.4.4 Tekstin koon muuttaminen 
1.4.12 Tekstin välistys 
1.4.13 Sisältö osoittimen alla tai fokusoitaessa 
2.1.1 Näppäimistö 
2.4.2 Sivuotsikot 
2.4.3 Fokusjärjestys 
2.4.5 Useita tapoja  
2.4.6 Otsikot ja nimilaput 
2.4.7 Näkyvä fokus 
2.5.2 Osoittimen peruutus 
3.1.1 Sivun kieli 
3.1.2 Osien kieli 
3.3.1 Virheen tunnistaminen 
3.3.2 Nimilaput tai ohjeet 
3.3.3 Virheen korjausehdotus  
4.1.1 Jäsentäminen 
4.1.2 Nimi, rooli, arvo 
4.1.3 Tilasta kertovat viestit 
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Lisätietoja tai kehitysehdotuksia: Annina Peltonen, tietosuojavastaava,  
annina.peltonen@kuljetusalantk.fi 
 


