
 
 

Tervetuloa, tämä on Laari-verkkoportaalin 
saavutettavuusseloste  
Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua Laari ja on laadittu / päivitetty 27.10.2022. Palvelua 
koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen 
on oltava saavutettavia. Tämän verkkopalvelun tulee noudattaa WCAG 2.1 –kriteeristön AA-tasoa 
23.9.2020 alkaen. 

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse  

Digipalvelun saavutettavuuden tila  
Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.  

Ei-saavutettava sisältö  

2. Kohtuuton rasite  

- Tekstitystä ei edellytetä 23.9.2020 tai sen jälkeen julkaistuilta videoilta, joita käytetään ainoastaan 
yhdellä kurssilla yhden toteutuksen ajan. Laki edellyttää tekstitystä 23.9.2020 tai sen jälkeen 
julkaisuilta videoilta, joita käytetään useammalla kurssilla tai yhdellä kurssilla useamman 
toteutuksen ajan. Kuitenkaan kaikkia sivustolla olevia videoita ei ole tekstitetty. 
Saavutettavuusselosteen laatimishetkellä (syksy 2022) ei ole käytettävissä automaattista 
tekstitysohjelmaa, joka ymmärtää suomenkielisiä murresanoja sekä portaalin ammattitermejä. 
Etenkin pidempien videoiden manuaaliseen tekstittämiseen kuluva ajallinen resurssi on 
kohtuuttoman suuri. Videoiden katsojan on mahdollista käyttää YouTuben omaa tekstitystyökalua, 
mikäli video on julkaistu alun perin siellä. Etenkin webinaarien videotallenteissa on usein näkyvillä 
esiintyjän esityspohja, josta näkee tekstimuotoisena esityksen oleellisimmat asiat. 
- Kuvien ja taulukoiden tekstivastineet: palvelussa on kuvia, joilla ei ole relevanttia tekstivastinetta 
tai vaihtoehtoista tekstiä. Sisällöissä on myös taulukoita, joiden tietosisältöä ei ole saatavilla 
tekstimuodossa. Vanhat dokumenttipohjat ja ohjeistukset eivät huomioi saavutettavuutta eivätkä 
ohjaa sen varmistamiseen. 
- Kaikkia podcast-jaksoja ei ole tekstitetty. Saavutettavuusselosteen laatimishetkellä (syksy 2022) ei 
ole käytettävissä automaattista tekstitysohjelmaa, joka ymmärtää suomenkielisiä murresanoja sekä 
alan ammattitermejä. Etenkin pidempien podcast-jaksojen manuaaliseen tekstittämiseen kuluva 
ajallinen resurssi on kohtuuttoman suuri. 
- Henkilöiden saavutettavuustietoisuudessa on vielä kehitettävää, jotta kriteeristön AA-taso täyttyy 
kaikin tavoin. 

Kohtuuton rasite 
Verkkopalvelun kautta pääsee kursseille, joita toteuttaa suuri määrä eri henkilöitä. Kurssien 
saavutettavuuden keskitetty varmistaminen vie aikaa. 



 
 

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? 
Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi  

Sähköpostilla  

maatila2030(at)gmail.com 

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  

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