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Suomen Pankin kirjaston
asiakaskäyttöliittymäsivuston saavutettavuus
Suomen Pankin kirjasto on vastuussa kirjastojärjestelmän asiakaskäyttöliittymäsivuston
sisällöstä ja kirjastojärjestelmätoimittajamme Axiell Finland käyttöliittymän teknisestä
toteutuksesta. Haluamme, että mahdollisimman moni voi käyttää verkkokirjastoamme.
Tässä dokumentissa kerrotaan, miten noudatamme digitaalisten palvelujen tarjoamisesta
annettuja lakeja ja tunnettuihin saavutettavuusongelmiin liittyviä standardeja sekä siitä, miten
voit ilmoittaa ongelmista meille, jotta voimme korjata ne.

Kuinka saavutettava verkkosivusto on?
Verkkosivusto noudattaa suurelta osin saavutettavuuslainsäädäntöä ja -standardeja, mutta
olemme tietoisia tietyistä puutteista, jotka on listattu myöhemmin tässä dokumentissa.

Mitä voit tehdä, jos et pysty käyttämään
verkkosivuston joitakin osia?
Huomasitko saavutettavuuspuutteen verkkokirjastossamme? Kerro se ensin meille ja teemme
parhaamme puutteen korjaamiseksi. Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen kirjasto@bof.fi tai
soita meille numeroon 09 1832661.

Valvonta
Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana,
voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston
saavutettavuusvaatimukset.fi -sivulla kerrotaan, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia
käsitellään. Sivulta löytyy lomake, jolla voit raportoida puutteesta.
VALVONTAVIRANOMAISEN YHTEYSTIEDOT:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000
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Teknistä tietoa verkkosivuston saavutettavuudesta
Tämä verkkosivusto täyttää suurelta osin Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 standardin AA-tason kriteerit. Axiell Finland on löytänyt verkkokirjastosta seuraavat puutteet
saavutettavuudessa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Näyttää siltä, että joissakin lomakekentissä ei ole label-elementtejä tai ne on merkitty
väärin. (WCAG AA 1.3.5)
Näyttää siltä, että muotoilussa käytetään taulukoita. (DIGG R83)
Näyttää siltä, että painikkeissa ei ole selitetekstiä. (WCAG A 2.5.3)
Joissakin osissa on riittämätön välilehtien korostusmerkintä. (WCAG AA 2.4.7)
Näytönlukijat eivät pysty lukemaan hakuehdotuksia. (WCAG A 1.3.1)
Näyttää siltä, että otsikoiden otsikkotasot ovat virheelliset. (WCAG A 1.3.2)
Verkkosivun joiltakin osilta/toiminnoilta puuttuu roolit. (WCAG A 1.3.1)
"Omat sivut" -valikon kaikissa osissa ei voi navigoida näppäimistön avulla. (WCAG AA
2.4.5)
Sisällön rakenne on vääränlainen, mikä aiheuttaa joillekin apuvälineille ongelmia tekstin
lukemisessa ääneen. (WCAG A 1.3.1, A 1.3.2)

Järjestelmätoimittajamme tekee jatkuvasti töitä parantaakseen verkkokirjastomme
saavutettavuutta. Tavoitteena on korjata kaikki tunnetut saavutettavuusongelmat vuoden 2021
toisen neljänneksen aikana.

Kohtuuton rasite
Axiell Finland vetoaa seuraavaa sisältöä koskien poikkeuksiin kohtuuttoman rasitteen vuoksi
digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annettujen lakien ja standardien mukaisesti.
•
•

Näytönlukijat eivät pysty lukemaan hakuehdotuksia. (WCAG A 1.3.1)
Ajastintoiminto, joka laskee aikaa alaspäin, kunnes sivu vanhenee

Näiden ongelmien korjaaminen vaatii runsaasti työtä, eikä Axiell Finland saa korjauksia tehtyä
vuoden 2021 toisen neljänneksen aikana, vaan korjaaminen vaatii enemmän aikaa.

Miten olemme testanneet verkkosivuston
Axiell Finland on työskennellyt WCAG 2.1 AA -ohjeistuksen mukaisesti kehittäessään ja
suunnitellessaan verkkosivustoa. Saavutettavuus on arvioitu ilman tarkastusta.
https://bof.verkkokirjasto.fi/web/arena/welcome on julkaistu 13.10.2020.
Seloste on päivitetty 2. marraskuuta 2020.
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