
Eurooppanuoret ry:n saavutettavuusseloste 
 
Eurooppanuoret.fi -sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa 
edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. 
 
Tämä saavutettavuusseloste koskee sivustoa https://eurooppanuoret.fi/ ja koskee 
sivuston yhteensopivuutta WCAG 2.1 -saavutettavuusvaatimuksien A- ja AA-tasoon.  
Seloste on laadittu 20.9.2020.  
 
Tämän digipalvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijataho, 
Suunnittelutoimisto Mera Oy.  
 
Digipalvelun saavutettavuuden tila  
 
Verkkopalvelu www.eurooppanuoret.fi ei kaikilta osin täytä saavutettavuusvaatimuksia 
kohtuuttoman rasitteen vuoksi. Puutteiden korjaaminen on aloitettu.  
 
Digipalvelun ei-saavutettava sisältö (WCAG-kriteerien mukaan) 
 
1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö (A) 

Etusivu 
Liittokokous 
Vaikuttaminen 
Pääkaupunkiseudun Eurooppanuoret - JEF Helsinki (ja muut aluealasivut) 

● Osalta linkitetyistä kuvista puuttuu vaihtoehtoinen alt-teksti. 
● Etusivulla on tyhjiä painikkeita. 

 
1.4.3 Kontrasti (minimi) (AA) 

Kaikki sivut 
● Sivuilla on elementtejä, joilla on liian alhainen kontrasti. 

 
2.1.1 Näppäimistö (A) 

Kaikki sivut 
● Sivusto ei ole kaikilta osin käytettävissä pelkän näppäimistön 

avulla. 
 
 



2.2.2 Tauota, pysäytä, piilota (A) 
Etusivu 

● Osa liikkuvista elementeistä ei ole käyttäjän kontrolloitavissa. 
 
2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa) (A) 

Kaikki sivut 
● Sivuilta löytyy tyhjiä ikonilinkkejä. 

 
2.4.7 Näkyvä kohdistus (AA) 

Kaikki sivut 
● Tabulaattorilla navigoitaessa linkeillä ei ole kohdistustilaa. 

 
3.1.2 Osien kieli (AA) 

Pääkaupunkiseudun Eurooppanuoret - JEF Helsinki 
Artikkelit, jotka on kirjoitettu muulla kuin suomen kielellä 

● Muunkielistä sisältöä ei voi selvittää ohjelmallisesti. 
 
3.3.2 Nimilaput tai ohjeet (A) 

Yhteystiedot 
● Lomakkeen syötekentiltä puuttuu nimilaput. 

 
4.1.1 Jäsentäminen (A) 

Kaikki sivut 
● Sivuilla on merkkauskielen validointivirheitä. 

 
 

 
Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? 
 
Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Palautetta saavutettavuudesta 
voi antaa sähköpostiosoitteeseen toimisto@eurooppanuoret.fi tai pääsihteerille 
puhelinnumeroon +358 45 340 6301.  
 
Eurooppanuoret ry on sitoutunut tekemään digipalveluistaan kaikille saavutettavat ja kuulemme 
mielellämme palautetta sekä kehitysehdotuksia. Sivuston ei-saavutettavan sisällön 
(WCAG-kriteerien mukaan) korjaaminen on aloitettu. Pyrimme mahdollisimman pian 
korjaamaan sisällön, joka ei ole vielä ole saavutettavaa kohtuuttoman rasitteen vuoksi. 
 



Valvontaviranomainen 
 
Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, annathan palautetta meille eli sivuston 
ylläpitäjälle. Vastaamme palautteeseesi 14 vuorokauden sisällä.  
 
Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan 14 vuorokauden 
sisällä, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 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 
 
 


