
 

 

Saavutettavuusseloste 
 
Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin Oppijoiden asioinnin tietojärjestelmää 
ASTI:a. Sivuston osoite on https://asti.hel.fi/. 
 

Kaupungin tavoite 
Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG-
ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista. 
 

Vaatimustenmukaisuustilanne 
Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG 2.1 -tason 
AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein. 
 

Ei-saavutettava sisältö 
Jäljempänä mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.  
 

Havaitut puutteet joulukuu 2020, peruskouluun ilmoittautumisen osuus 
 

 Varoittamatta uuteen välilehteen avautuvat linkit ovat ongelmallisia apuvälineiden 
käyttäjille (3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen) 

 

 Puuttuva ilmoitus kielivalintakentän tyhjentämisestä (4.1.3 Tilasta kertovat viestit) 
 

 Lomakkeen yhteenvetosivun tietojen listaustauksessa on ongelma, kun ruudunlukija ei 
tunnista listan selite- ja kuvailuelementtejä eritasoisina osina, vaan lukee ne saman 
tasoisina sisältöinä 1.3.1 (Informaatio ja suhteet) 

 

 Sivuilla on nyt kaksi <main>-elementtiä ja kaksi <nav>-valikkoa. Näitä ei ole nimetty 
yksilöllisesti, joka voi aiheuttaa avustavaa teknologiaa käyttävälle ongelmia sivuston 
rakenteen hahmottamisessa. (1.3.1 Informaatio ja suhteet) 

 

 Kun hakemus on täytetty ja painetaan "Lähetä hakemus" -painiketta, aukeaa näkymään 
modaali, jossa käyttäjältä pyydetään varmistus lomakkeen lähettämisestä. Modaalin 
aukeamisesta ei ilmoiteta avustavaa teknologiaa käyttävälle. (1.3.1 Informaatio ja suhteet, 
4.1.3 Tilasta kertovat viestit) 

 

Havaitut puutteet syyskuu 2021, varhaiskasvatushakemuksen osuus 
 

 Kaikkia lomakkeen painike- ja valintaryhmiä ei ole ryhmitelty teknisesti. (1.3.1 Informaatio 
ja suhteet) 
 

 Palvelussa on joitain kohdistusongelmia. Esimerkiksi lomakkeessa on painike, joka siirtää 
näkymän sivun yläosaan. Kohdistus jää kuitenkin painikkeeseen. Muita kohdistusongelmia 
on mm. hakutulosten listanäkymässä sekä painikkeiden selausjärjestyksessä 



 

 

responsiivisessa näkymässä. (2.4.3 Kohdistusjärjestys) 
 

 Kielivalikon lyhenteet eivät välttämättä ole selkeät kaikille käyttäjäryhmille. 
Kielivalikkoalueen ryhmän nimi ei kuvaa sen tarkoitusta. (2.4.6 Otsikot ja nimilaput) 
 

 Sivuston hyppylinkki on piilotettu käyttäjiltä. (2.4.1 Ohita lohkot) 
 

 Kaikkia ilmoituksia ei lueta automaattisesti käyttäjälle. (4.1.3 Tilasta kertovat viestit) 
 

 Lomakkeessa on käytetty radiopainikkeita, jotka paljastavat lisätietoja, kun painike on 
valittuna. Osa painikkeen tekstistä luetaan kahdesti. Valitun painikkeen lisätietoja voi olla 
vaikea löytää ruudunlukijaa käytettäessä. (1.3.1 Informaatio ja suhteet) 
 

 Palvelun aikakatkaisusta ja käyttäjän uloskirjaamisesta ei ilmoiteta käyttäjälle. (2.2.1 
Säädettävä ajoitus) 
 

 Palvelun maamerkkejä (landmarks) ei välttämättä tunnisteta oikein ruudunlukijaa 
käytettäessä. (1.3.1 Informaatio ja suhteet) 
 

 Palvelussa on linkkitekstejä, jotka eivät ole yksilöllisiä. (2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)) 
 

 Palvelussa on elementtejä, joiden saavutettava nimi on englanniksi riippumatta valitusta 
kielestä ja niitä ei lausuta kieltä vastaavalla tavalla. (3.1.2 Osien kieli) 
 

 Jotkin otsikot ja elementit eivät näy kokonaan 320:n pikselin leveydessä. (1.4.10 
Responsiivisuus) 
 

Seuraava sisältö ei ole saavutettavissa, koska sovellettava lainsäädäntö (Laki digitaalisten 
palvelujen tarjoamisesta 306/2019) ei kata niitä: 
 

 Lomakkeessa on karttanäkymä, joka ei ole saavutettava. Kartassa esitetty informaatio on 
saatavilla listamuodossa. 

 

Havaitut puutteet marraskuu 2021, varhaiskasvatuksen esitietolomakkeen osuus 
 

Seuraava sisältö ei ole saavutettavissa, koska sovellettava lainsäädäntö (Laki digitaalisten 
palvelujen tarjoamisesta 306/2019) ei kata niitä: 
 

 Lomakkeessa on karttanäkymä, joka ei ole saavutettava avustavaa teknologiaa tai 
näppäimistöä käyttäville. Kartassa esitetty informaatio on saatavilla listamuodossa. 

 
 

Puutteiden korjaus 
Havaitut puutteet korjataan siten, että järjestelmän käyttö avustavilla tekniikoilla, on mahdollista 
ja tavoiteltu saavutettavuuden taso saavutetaan. Järjestelmässä ei ole kriittisiä ongelmia. Muut 
testauksessa havaitut puutteet korjataan huhtikuuhun 2022 mennessä. 
 



 

 

Tiedon saanti saavutettavassa muodossa 
Mainituista puutteista johtuen saavuttamatta jäävää sisältöä voi pyytää tämän sivuston 
ylläpitäjältä Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ASTI tuesta. 
Sähköposti: asti.tuki@hel.fi 
Puhelinnumero: 09 310 32555 
Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.00 
 

Saavutettavuusselosteen laatiminen 
Tämä seloste on laadittu 23.12.2021. Selostetta on päivitetty seuraavasti: 

 Kouluun ilmoittautuminen joulukuu 2020 

 Varhaiskasvatushakemus 22.12.2021 

 Perusopetuksen oppilaaksiottoilmoitus PDF 29.10.2021 

 Varhaiskasvatuksen ennakkokysely 08.11.2021 
 

Saavutettavuuden arviointi 
Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka 
pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.  
 
Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä 
itsearviona.  
 
Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sivuston ja 
sisällön manuaalista tarkistusta.  
 
Ulkopuolisen asiantuntija-auditoinnin on suorittanut Unicus Oy ja Palvelukeskus Helsinki -
liikelaitos. 
 

Saavutettavuusselosteen päivittäminen 
Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa 
sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja 
saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä. 
 

Palaute ja yhteystiedot 
Oppijoiden asioinnin tietojärjestelmän ASTI:n saavutettavuudesta vastaa Helsingin kaupungin 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. 
Sähköposti: asti.tuki@hel.fi 
Puhelinnumero: 09 310 32555 
Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.00 
 

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä 
Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä 
ilmoituksen sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. 
 

mailto:helsinki.palaute@hel.fi
https://www.hel.fi/palaute


 

 

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa 
Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää 
näitä tietoja sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. 
Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa. 

 
Saavutettavuuden oikeussuoja, Täytäntöönpanomenettely 
Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole 
tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään. 
 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto  

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö  

www.saavutettavuusvaatimukset.fi  

saavutettavuus@avi.fi 
Puhelinvaihde: 0295 016 000  

Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.15 
 

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus 
Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja 
järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.  
 
Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin 
puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman 
nopeasti. 
 

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät 
Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea 
on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuilta neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.  
 

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä 
Tämän selosteen on hyväksynyt 23.12.2021 
ICT kehityspalvelut 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
Helsingin kaupunki 
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