Saavutettavuusseloste:
HANGON SATAMA – HANGÖ HAMN OY AB
Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua https://www.portofhanko.fi ja on päivitetty 22.09.2020.
Tämä verkkosivusto on julkaistu alkuvuonna 2017 ja sitä koskee laki digitaalisten palvelujen
tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.
Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio.

Digipalvelun saavutettavuuden tila
Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain

Ei saavutettava sisältö
Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen ja sivustolla on havaittu ainakin tässä
kappaleessa listatut puutteet. Puutteet korjataan verkkosivujen pienten päivitysten yhteydessä
31.12.2020 mennessä.

Havaittava: Kontrasti tekstin ja taustan välillä ei ole riittävä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Kontrastipuutteita on havaittu ainakin seuraavissa kohdissa:





Punavalkoinen Hae-nappi yläpalkissa, punavalkoiset napit kuvakarusellissa ja muulla
sivustolla
Etusivun kuvakarusellin valkoinen teksti kuvataustalla
Punaiset tekstilinkit valkoisella taustalla (mm. etusivulla)
”Saapuvat”, ”Satamassa” ja ”lähteneet” välilehtien valkoiset tekstit vaalean harmaalla taustalla
(mm. etusivulla ja Laivalistat-sivulla)

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
1.4.3 Kontrasti (minimi)

Hangon Satama –
Hangö Hamn Oy Ab
Länsisatama
10900 Hanko

Puh: +358 10 2355 000
port@portofhanko.fi
www.portofhanko.fi
Y-tunnus: 2586251-2

Havaittava: Vaihtoehtoinen teksti puuttuu

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Vaihtoehtoinen teksti (alt-tagi) puuttuu ainakin seuraavilta elementeiltä.




Etusivun kuvakarusellin kuvat
Etusivun sää- ja tuuli-ikoneilta
Unitspotter-kuvalinkiltä etusivulla

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Havaittava: Otsikkotasojen hierarkia

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Otsikkojen hierarkia ei ole oikein suurella osalla sivuja. Tässä listattuna muutamia esimerkkejä:





Sekä logo on H1 että sivun pääotsikko. Logon ei pitäisi olla otsikko, ja tällöin etusivulla pitää
olla erillinen yksittäinen H1-otsikko.
Etusivulla on useita H1 otsikoita, joiden pitäisi olla H2 otsikoita. Tällöin liikennetilasto-otsikko
olisi oikein H3-tason otsikko.
Ulkosatama-sivulla pääotsikon (H1) jälkeen tulee H3-tason otsikoita (pitäisi olla H2)
Laivalistat-sivulla pääotsikon (h1) jälkeen tulee H4-tason otsikko (pitäisi olla H2)

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
1.3.1 Informaatio ja suhteet

Havaittava: Päivämäärä-lomakekentän kuvausteksti on englanniksi

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Lomakkeissa (mm. Hae kulkulupaa) ruudunlukijoita varten oleva kuvausteksti on päivämääräkentissä
englanniksi muodossa ”Date Format: DD dot MM dot YYYY”. Sen pitäisi olla
muodossa ”Päivämäärän muoto: PP piste KK piste VVVV”

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus

Hangon Satama –
Hangö Hamn Oy Ab
Länsisatama
10900 Hanko

Puh: +358 10 2355 000
port@portofhanko.fi
www.portofhanko.fi
Y-tunnus: 2586251-2

Hallittava: Hyppää sisältöön puuttuu

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Mahdollisuus siirtyä näppäimistökäytössä suoraan sisältöön valikko ohittaen puuttuu

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
2.4.1 Ohita lohkot

Yhteystiedot saavutettavuuspuutteista ilmoittamiseksi
Jos havaitsit muita, tässä selosteessa raportoimattomia saavutettavuuspuutteita, voit ilmoittaa niistä
sähköpostilla:
Markkinointipäällikkö
Nina Häggroth
nina.haggroth(at)portofhanko.fi

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. 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@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Hangon Satama –
Hangö Hamn Oy Ab
Länsisatama
10900 Hanko

Puh: +358 10 2355 000
port@portofhanko.fi
www.portofhanko.fi
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