
Raision seurakunnan saavute.avuusseloste  
  
Tämä saavute+avuusseloste koskee h+ps://www.godfulness.fi -sivustoa ja se on laadi+u 
04.05.2021. Saavute+avuusselosteen on laaCnut Raision seurakunta. 

Tässä saavute+avuusselosteessa kerrotaan, mitä puu+eita sivuston saavute+avuudessa on, ja 
miten voit antaa meille palaute+a palvelun saavute+avuudesta. Jatkamme palvelun 
saavute+avuuden arvioinCa saavute+avuustyökalujen avulla. 

Raision seurakunta pyrkii takaamaan digitaalisen saavute+avuuden yhdenvertaisesC kaikille. 
Parannamme käy+äjäkokemusta jatkuvasC ja sovellamme lakia digitaalisten palvelujen 
tarjoamisesta (306/2019).   

Arvioin1menetelmät   
Raision seurakunta on arvioinut palvelun saavute+avuuden itse. 

Verkkosivuston saavute.avuuden 1la  
Sivusto täy+ää saavute+avuusvaaCmukset osi+ain.  

Verkkosivuston ei-saavute.ava sisältö  
Käy+äjät saa+avat edelleen kohdata sivustolla joitakin ongelmia. Seuraavassa on kuvaus 
tunnetuista saavute+avuusongelmista. Jos huomaat sivustolla ongelman, joka ei ole lue+elossa, 
ota meihin yhtey+ä.  
  
Jäljempänä maini+u sisältö ei ole saavute+avissa seuraavista syistä:  

1) Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin saavute.avuusvaa1musten mukainen 
Kuvien teks1vas1neet (alt-teks1t): 

WCAG 1.1.1 

Osassa kuvista saa+aa puu+ua teksCvasCneet tai teksCvasCne ei kuvaa rii+ävän hyvin kuvan 
sisältöä. Mikäli huomaat puu+eellisen alt-teksCn, ilmoitathan siitä meille. Korjaamme puu+uvat 
teksCt mahdollisimman pian.  

Teks1 kuvassa: 

Sivustolla on kuvia, joissa on teksCä. Kuvan ja teksCn yhdistelmiä löytyy seuraavista osioista: Pieni 
Hiljentymishetki, LecCo Divina, Bible Journaling, Klassiset rukoukset, Rukoussanat, Godfulness-
rukoukset, Lasten luontopolku, Aikuisten luontopolku sekä Pidetään huolta. Näistä Rukoussanoissa 
on kuvissa teksCä sen verran vähän, e+ä kuvien siirretyt teksCt on laite+u kuvan alt-sisältöön 
vaihtoehtoisena teksCnä. Muiden kuvien sisällön saa halutessaan teksCCedostona, jos lähe+ää 
aineistopyynnön osoi+eeseen info@godfulness.fi ja kertoo viesCssä, minkä osion kuvien teksCn 
haluaa saada.  

mailto:info@godfulness.fi


Rikkinäiset linkit: 

WCAG 2.4.4 

Sivullamme saa+aa ilmetä rikkinäisiä linkkejä, korjaamme ne mahdollisimman pian. Mikäli 
huomaat rikkinäisen linkin, ilmoitathan siitä meille.   

 
Epäselväs1 nimetyt linkit: 

WCAG 2.4.4 

Sivuillamme ei pitäisi olla epäselväsC nime+yjä linkkejä. Jos kuitenkin löydät sellaisia, voit ilmoi+aa 
siitä meille. 

Puu.uvat otsikkomerkinnät: 

WCAG 1.3.1, WCAG 2.4.6 

Sivuillamme saa+aa olla puu+eita otsikoiden merkitsemisessä. Korjaamme Clanteen 
mahdollisimman pian.  

Värikontras1:  

WCAG 1.4.3, WCAG 1.4.11 

TeksCn ja taustan / kuvakkeiden / visuaalisten esitysten sekä ei-teksCmuotoisten sisältöjen 
kontrasC ei ole kaikissa kohdin WCAG-standardien mukainen. Korjaamme värikontrasCn puu+eet 
mahdollisimman pian. 

Asiakirjat (Pdf, Word, Powerpoint, Excel): 

WCAG 1.1.1, WCAG 1.3.1, WCAG 1.3.2 

Kaikki sivuillamme olevat asiakirjat eivät ole tällä hetkellä täysin saavute+avia. Korjaamme 
Cedostot saavute+aviksi mahdollisimman pian. Mikäli huomaat puu+een, ilmoitathan siitä meille. 
Voit pyytää asiakirjojen sisältämiä Cetoja alla olevien yhteysCetojen kau+a. 

Videot:   

WCAG 1.2.2, WCAG 1.2.5 

Videoissamme on tällä hetkellä teksCtys, mu+a kuvailutulkkaus puu+uu.  

Äänitallenteet (kuten podcas1t, nauhoi.eet)   

Sivustolla oleville äänitallenteesta voi lähe+ää aineistopyynnön kertomalla harjoituksen nimen, 
mistä haluaa Word-Cedoston sekä sähköposCosoi+een, mihin teksCCedostot lähetetäään. 
Aineistopyynnöt osoi+eeseen info@godfulness-fi  

Julkaisujärjestelmän saavute.avuuspuu.eet:  

Lomakkeiden käy.ö ruudunlukijalla 
WCAG 1.4.1.1, 3.3.2, 4.1.2 

Näppäimistökohdis1men näkyminen 
WCAG 2.4.7  



Upotetun sisällön nimeäminen   
WCAG 1.1.1  

Virheitä teknisessä toteutuksessa  
WCAG 4.1.2  

Toistetun sisällön ohitusmahdollisuus ruudunlukijalla 
WCAG 2.4.1 

2) Kohtuuton rasite    
  

3) Ei kuulu lainsäädännön piiriin 
 Asiakirjat (Pdf, Word, Powerpoint, Excel):  

Osa Cedostoistamme (lasten ja aikuisten luontopolkujen osion materiaalit), jotka on 
julkaistu ennen 23.9.2018, eivät kuulu lain soveltamisalaan, eivätkä väl+ämä+ä ole saavute+avia. 
Ei-saavute+avassa muodossa olevan Cedoston Cedot saat pyytämällä alla olevien yhteysCetojen 
kau+a.  
(Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 17 §) 

Huomasitko saavute.avuuspuu.een digipalvelussamme? Kerro 
se meille ja teemme parhaamme puu.een korjaamiseksi. 
Otamme mielellämme vastaan palaute+a tämän sivuston saavute+avuudesta. Voit o+aa meihin 
yhtey+ä seuraavilla tavoilla:  

Anna saavute+avuuspalaute+a Godfulnessin saavute+avuuslomakkeella Saavute+avuus - Godfulness 

tai lähe+ämällä sähköposCa osoi+eeseen info@godfulness.fi tai soi+amalla puhelinnumeroon 044 
7160 380 tai 044 7160 393.  
  
PosCosoite:  

Godfulness/Raision seurakunta, Kirkkoherrankuja 2, 21200 Raisio 

Tavoiteaikamme palau+eeseen vastaamisessa on 2 viikkoa, mu+a mahdollisten lomien aikana 
vastaus voi kestää pidempään.  

Valvontaviranomainen  
Jos huomaat sivustolla saavute+avuusongelmia, anna ensin palaute+a meille, sivuston ylläpitäjälle. 
Vastauksessa voi mennä 14 päivää.  Jos et ole tyytyväinen vastaukseemme, tai et saa vastausta 
lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon (h+ps://
www.saavute+avuusvaaCmukset.fi/oikeutesi/). Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla 
kerrotaan tarkasC, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.  

Valvontaviranomaisen yhteys1edot:  

Saavute+avuuden valvonnan yksikkö  
saavute+avuusvaaCmukset.fi  
saavute+avuus(at)avi.fi   

https://www.godfulness.fi/saavutettavuus/
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http://www.saavutettavuusvaatimukset.fi


Puhelinnumero vaihde: 0295 016 000  

Toimet saavute.avuuden tukemiseksi  
• Seurakunnan tai seurakuntayhtymä nimi varmistaa saavute+avuuden seuraavilla 

toimenpiteillä:  
• Saavute+avuus kuuluu toiminta-ajatukseemme.  
• Saavute+avuus kuuluu sisäisiin käytäntöihimme.  
• Saavute+avuus on integroitu hankintakäytäntöihimme.  
• Yrityksellämme on nime+y saavute+avuudesta vastaava johtaja tai valtuute+u.  
• Tarjoamme työntekijöillemme jatkuvasC saavute+avuuskoulutusta.  
• OrganisaaCollamme on selkeät saavute+avuustavoi+eet ja -vastuutasot.  
• OrganisaaCollamme on määritetyt saavute+avuuden laadunvarmistusmenetelmät.  

Yhteensopivuus selainten kanssa   
Verkkosivusto on suunniteltu yhteensopivaksi seuraavien selainten kanssa:  

Edge (Windows), uusin versio 
Chrome (Windows, Mac), uusin versio  
Firefox (Windows, Mac), uusin versio  
Safari (Mac), uusin versio  

Tekniikat  
Tämän verkkosivuston saavute+avuus riippuu seuraavien tekniikoiden toimivuudesta:  

HTML 
WAI-ARIA  
CSS  
Javascript  
  

Tämä verkkosivusto on päivite.y merki.ävien muutosten jälkeen  

4.5.2021 


