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Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy:n 
saavutettavuusseloste 

 

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy:n verkkosivuja koskee laki digitaalisten palve-

lujen tarjoamisesta, joka pohjautuu EU:n saavutettavuusdirektiiviin. Lain mukaan kai-

killa tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita eli palvelujen tu-

lee olla saavutettavia. Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja mobiilisovelluk-

set sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää ja ymmärtää 

mitä niissä sanotaan. 

 

Jokaisen organisaation, jota lain saavutettavuusvaatimukset koskevat, on tehtävä verkko-

sivuistaan ja mobiilisovelluksistaan saavutettavuusseloste ja laitettava se verkkosivuil-

leen. Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy:n www-pikes.fi on tehty WordPress -alustalle 

ja julkaistu 23.3.2022. 

 

Tämä saavutettavuusseloste koskee sivustoa www.pikes.fi ja se on laadittu 20.5.2022. 

Tämän digipalvelun saavutettavuuden on arvioinut viestintäasiantuntija Kaija Turunen.  

 

Digipalvelun saavutettavuuden tila 

Sivustomme täyttää suurelta osin lain edellyttämät vaatimukset eikä sivustolla ole kriittisiä 

saavutettavuuspuutteita. Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden paranta-

miseen ja huomioimme saavuttavuuden kaikissa materiaaleissamme. 

 

Sivusto on suunniteltu saavutettavaksi käyttäen kotisivujemme teknikten asiantuntijoiden 

apua ja he ovat suunnitelleet kaikki julkaisujärjestelmässä käytettävät lisäosat ja niitä 

suunniteltaessa ja käyttöönotettaessa he ovat tarkistaneet saavutettavuuden vaatimukset. 

Sivuston tekniikka huomioi yleisimmät lukulaitteet. Saavutettavuuteen on kiinnitetty huo-

miota myös käytetyn kielen selkeydessä ja teknisessä toimintavarmuudessa. 

http://www.pikes.fi/
https://www.youtube.com/channel/UCFY-dtOFPbDJWXSK-ZraLEg
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/digipalvelulain-vaatimukset/
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/digipalvelulain-vaatimukset/
https://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi
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Havainnoimme jatkuvasti sivuston saavutettavuuteen liittyviä epäkohtia ja korjaamme si-

vustossa ja sen sisällössä havaittuja saavutettavuuspuutteita. 

 

Digipalvelun ei-saavutettava sisältö 

Sivustolla on ei-saavutettavaa sisältöä, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin tai jota ei ole 

vielä ehditty muuttaa saavutettavaksi. 

 

ENGLANNINKIELINEN OSIO 

Englanninkielinen osio on vielä vanhoilla sivuilla, mutta sivustoseurantamme mukaan 

näillä sivuilla ei ole juurikaan liikennettä. Englanninkielisen osion kohderyhmänä ovat ul-

komaalaiset sijoittuvat yritykset. Englanninkielinen osio uudistetaan viimeistään 2023. 

 

HANKKEIDEN TUOTOKSET ja PIKES-UUTISET 

Tulevaisuuden elintarvikkeet (päättyi 2017) Puusta pitkälle (päättyi 2019), Poweria bio-

massasta (päättyi 2018) sekä Circwaste (päättyi 2019) -kehittämishankkeiden materiaalit 

ovat julkisia ja niiden tuotokset tulee olla jakelussa 10 vuotta hankkeen päättymisen jäl-

keen. Näiden tuotosten saavutettaviksi muokkaaminen on kohtuuton tehtävä. Suurin osa 

näistä aineistoista on julkaistu ennen 23.9.2018.  

 

Vanhat PIKES-uutisten aineistot ovat arkistoituna www.info.pikes.fi sivuilla. Näistä useilla 

sivuilla puuttuvat tekstivastineet (kuvalinkit, kuvat) sekä mm. toimisto-ohjelmilla tehdyissä 

aineistoissa on saavutettavuuspuutteita. 

  

Anna palautetta! 

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme par-

haamme puutteen korjaamiseksi. 

 

Anna saavutettavuuspalautetta tähän sähköpostiosoitteeseen kaija.turunen@pikes.fi   

tai puhelimitse 0400 783 374 (maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 7-15). 

 

 

 

http://www.pikes.fi/
https://www.youtube.com/channel/UCFY-dtOFPbDJWXSK-ZraLEg


 
 
30.5.2022  

   

                                                                                                                                                    

 

Kauppatori 1, 2. krs. 75500 Nurmes   www.pikes.fi    Youtube/PIKES 

Valvontaviranomainen 

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston 

ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastauk-

seen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-

Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tar-

kasti, 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 

 

Tarjoamme mielellämme tukea käyttäjille,  

joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa.  

Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen! Palvelemme joustavasti, sovittuna ajankohtana; yrityk-

sesi toimipisteessä tai PIKES-toimistolla, Kauppatori 1, Nurmes.  

 

Palvelumme on maksutonta, luottamuksellista ja tarkoitettu kaikille nurmeslaisille tai Nur-

mekseen sijoittuville yrityksille. Ole hyvä, ota yhteyttä yritysasiantuntijoihimme, tästä 

linkistä löydät kaikki yhteystietomme.    

 
 

http://www.pikes.fi/
https://www.youtube.com/channel/UCFY-dtOFPbDJWXSK-ZraLEg
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/
https://www.pikes.fi/yhteystiedot/
https://www.pikes.fi/yhteystiedot/

