Verkkosivun saavutettavuusseloste
Tämä saavutettavuusseloste koskee Keskinäisen vakuutusyhtiö Kalevan verkkosivua
(www.kalevavakuutus.fi).
Seloste on laadittu/päivitetty 30.12.2020. Verkkosivua koskee laki digitaalisten palveluiden
tarjoamisesta, jossa edellytetään, että digitaaliset palvelut ja sisällöt ovat saavutettavia. Verkkosivun
saavutettavuus on arvioitu sisäisesti.
Verkkosivun saavutettavuuden tila
Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain
Verkkosivun ei saavutettava sisältö ja mahdolliset poikkeamat ovat listattu alla.

1. Havaittava
1.1 Tekstivastineet
Verkkosivuston ikoneissa ja painikkeissa esiintyy puutteita tekstivastineissa.
1.2 Aikasidonnainen media
Verkkosivulla on sisältöä, jonka tekstitys, tekstiselite, ääniselite tai mediavastine voi olla
puutteellinen.
1.3 Mukautuva
1.3.1 Informaatio ja suhteet
Verkkosivujen esitystavassa välittyvän informaation, rakenteen ja suhteiden ohjelmallisessa
selvityksessä voi esiintyä puutteita.
1.3.2 merkitykseen vaikuttava järjestys
Verkkosivuston sisällön oikean lukemisjärjestyksen ohjelmallisessa selvityksessä voi esiintyä
puutteita.
1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus
Joidenkin syötekenttien tarkoituksen ohjelmallisessa selvityksessä voi esiintyä puutteita.
1.4 Erottuva
1.4.12 Tekstin välistys
Tekstikappaleiden, rivivälien, sanojen ja kirjainten välisten etäisyyksien muuttamisessa voi esiintyä
puutteita.

2. Hallittava
2.1 Käytettävissä näppäimistöllä

Verkkosivulla voi olla elementtejä, joiden käytettävyys näppäimistökäytössä ei täytä
saavutettavuusvaatimuksen kriteeristöä.
2.4 Navigoitava
2.4.1 Ohita lohkot
Navigoitaessa näppäimistöllä usein toistuvien sisältölohkojen ohitus ei aina ole mahdollista.
2.4.3 Kohdistus järjestys
Navigoitaessa näppäimistöllä voi sisällön elementtien (linkit, lomakkeet yms.) järjestyksessä esiintyä
epäloogisuutta.
2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)
Verkkosivulla voi olla linkkejä sekä painikkeita, joiden teksti on geneerinen.
2.4.7 Näkyvä kohdistus
Navigoitaessa näppäimistöllä ei fokusindikaattori välttämättä ole näkyvissä kaikissa elementeissä.
2.5 Syötetavat
2.5.3 Nimilappu nimessä
Joidenkin käyttöliittymäkomponenttien nimilapun ja elementin nimen vastaavuuksissa voi esiintyä
puutteita.

4. Lujatekoinen
4.1 Yhteensopiva
4.1.1 Jäsentäminen
Ruudunlukijaa käytettäessä verkkosivuston oikein jäsentämisessä voi esiintyä puutteita.
4.1.2 Rooli, nimi, arvo
Verkkosivulla voi olla käyttöliittymäkomponentti, joka ei täytä saavutettavuusvaatimuksen
kriteeristöä.
4.1.3 Tilasta kertovat viestit
Verkkosivulla voi olla puutteita ilmoitusviestien ääneen lukemisessa ruudunlukuohjelmalla.

Aikataulu puutteen korjaamiselle:
Havaitsitko puutteita verkkosivun saavutettavuudessa?
Olemme kiinnostuneita havainnoistasi ja haluamme tehdä palvelustamme saavutettavan
mahdollisimman monelle ja korjata puutteet. Voit antaa palautetta puutteista aina ensin meille.
Vastaamme palautteeseesi 14 vrk:n kuluessa. Voit antaa palautteen verkkosivujemme
yhteydenottolomakkeella.

Mikäli et ole kuitenkaan täysin tyytyväinen vastaukseen tai et saa sitä määräajassa, voit olla
yhteydessä Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Ohessa ohjeet tähän. Etelä-Suomen
aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asiasi käsitellään.
Valvontaviranomaisen yhteystiedot
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(a)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

