
 Sitoudumme tarjoamaan 
saavutettavuutta kaikille 
Toimintaperiaatteenamme on tehdä töitä sen eteen, 
että laajin mahdollinen yleisö, mukaan lukien vammaiset 
ihmiset, voi täysin hyödyntää yrityksemme verkkosivuilla ja 
mobiilisovelluksissa tarjottua tietoa. 
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Yrityksemme verkkosivut ja mobiilisovellukset pyrkivät täyttämään World Wide Web Consortiumin (W3C) ja Web Accessibility Initiativen (WAI) 
julkaisemien Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) tason A ja tason AA onnistumiskriteerit ja 
vaatimustenmukaisuusvaatimukset. 

— Annamme tietoa tästä toimintaperiaatteesta sekä tarjoamme koulutusta työntekijöillemme, mukaan lukien niille, jotka suunnittelevat, kehittävät, ylläpitävät, 
hallinnoivat tai ovat muuten vastuussa yrityksemme verkkosivujen ja mobiilisovellusten sisällöstä ja formaatista. 

— Testaamme säännöllisesti yrityksemme verkkosivujen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta. 

— Arvioimme säännöllisesti yrityksemme verkkosivuja ja mobiilisovelluksia varmistaaksemme, että ne soveltuvat vammaisille ihmisille.  Tähän lasketaan muun 
muassa henkilöt, jotka 

— käyttävät näytönlukijoita tai äänivuorovaikutteisia ohjelmistoja 

— käyttävät vain tai pääosin näppäimistöjä tiedon antamiseen ja verkkosivujen navigointiin 

— käyttävät pistekirjoituslaitteita 

— käyttävät näyttönäppäimistöjä 

— käyttävät tekstinsuurennusohjelmistoa 

— tarvitsevat fontin koon ja/tai värin säätömahdollisuutta verkkosivujen katselua varten 

— tarvitsevat videosisältöön äänikuvauksen 

— tarvitsevat ääni- ja visuaalisiin materiaaleihin tekstityksen. 

— Olemme nimenneet yrityksen saavutettavuusjohtajan ja johtajuustiimin, joilla on tietoa saavutettavuudesta, WCAG:stä ja jotka ovat saatavilla resursseina 
yrityksemme verkkosivuille ja mobiilisovelluksiin. 

— Teemme yhteistyötä eSSENTIAL Accessibilityn kanssa digitaalisena saavutettavuuskumppanina. Hyödynnämme heidän Accessibility as Service -alustaansa 
yrityksemme verkkosivujen ja mobiilisovellusten arvioinnissa, parantamisessa ja jatkuvassa ylläpidossa. Kumppanuuden kautta tarjoamme avustavaa 
teknologiaa vammaisille ihmisille – esimerkiksi heille, joilla on heikentynyt näkö ja haasteita motorisissa taidoissa. Sovellus – joka näkyy tunnistettavana 
kuvakkeena verkkosivuillamme – sisältää työkaluja, muun muassa hiiren ja näppäimistön korvikkeet, äänentunnistuksen, puheen käyttöönoton sekä ilman 
käsiä tapahtuvan tai kosketuksettoman ohjauksen.  Tämä teknologia auttaa verkkosivun navigoinnissa ja vuorovaikutuksessa ja toimii ADA:n edellyttämänä 
lisäapuna ja viestintätukena. 

— Pyrimme siihen, että kolmannen osapuolen tarjoajat vahvistavat sellaisen sisältönsä saavutettavuuden, jota he kehittävät yrityksemme verkkosivuille ja 
mobiilisovelluksiin. 

— Huomaa, että yrityksemme verkkosivut ja mobiilisovellukset saattavat sisältää linkkejä tai olla vuorovaikutuksessa sellaisten kolmannen osapuolen 
verkkosivujen ja mobiilisovellusten kanssa, joita emme hallinnoi ja joihin meillä ei ole suoraa suhdetta. 

— Jatkamme yrityksemme verkkosivujen ja mobiilisovellusten saavutettavuuden eteen tehtävää työtä ja pyydämme vierailijoilta palautetta saavutettavuuden 
parantamista koskien. 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/

