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1

HUSin rekrytointipalvelun saavutettavuus

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten HUSin rekrytointipalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.
Tästä verkkopalvelusta vastaa HUS (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri). Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme.
Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujemme kehityksessä.
1.1

Miten saavutettavia sivut ovat?

Tämä verkkopalvelu täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on joitakin saavutettavuuspuutteita, jotka
on kuvattu tarkemmin alempana.
1.2

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia,
joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden
korjaamiseksi. Vastaamme 14 päivän kuluessa.
Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella rekrytointi(at)hus.fi
1.3

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et
ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana,
voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000
1.4

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettava.
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Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia
Sivustolla olevilla lomakekentillä on epäkuvaavia nimilappuja (WCAG 2.4.6)
Verkkopalvelussa on joitakin epäkuvaavia linkkitekstejä. (WCAG 2.4.4)
Kaikkia koristekuvia ei ole piilotettu ruudunlukijalta. (WCAG 1.1.1)
Mobiilisivulla hakulomakkeen virheellisyys ilmaistaan vain värillä ja symbolilla, jotka eivät ole ruudunlukijalla luettavissa. (WCAG 1.3.3)
Sivuston liitetiedostoissa on kuvioita ja tekstejä, joiden kontrasti taustansa kanssa
liian matala. (WCAG 1.4.3, WCAG 1.4.11)
Näppäimistökohdistin ei erotu kaikkialla sivustolla. (WCAG 2.4.7)
Sivuston hyppylinkit eivät toimi kunnolla tai ole käytettävissä ruudunlukijalla. Käyttäjällä ei ole tapoja paikantaa sijaintiaan. (WCAG 2.4.1, WCAG 2.4.5)
Sivuston lukemisjärjestys ei kaikissa kohdissa noudata sivustolla käytetyn kielen lukemisjärjestystä. Valikot aukeavat eri paikkaan, kuin missä niihin liittyvä painike tai
valikkokenttä on. Fokus ei palaa aina sinne, mistä on lähdetty liikkeelle, vaan saattaa esimerkiksi dialogin sulkemisen jälkeen palata useamman askeleen lähtökohdan
yläpuolelle. (WCAG 1.3.2, WCAG 2.4.3)
Kaikilla lomake-elementeillä ei ole nimilappua. (WCAG 3.3.2)
Kaikilla sivuilla tai liitetiedostoilla ei ole kuvaavaa sivuotsikkoa. (WCAG 2.4.2)
Sivustolla on huonosti nimettyjä tai nimeämättömiä painikkeita. Ruudunlukijan
käyttäjä ei aina voi päätellä sivuston eri elementtien suhdetta toisiinsa. Sivuston
lomakekentissä ei lueta kaikkea niihin kuuluvaa tietoa. Lomakekentät eivät toimi
perinteisillä näppäinkomennoilla ja välillä niitä käyttäen kentät käyttäytyvät odottamattomasti. Sivustolla on myös puutteita otsikoiden merkinnässä. (WCAG 1.3.1,
WCAG 2.5.3)
Kaikilla sivuston elementeillä ei ole kunnollista tai oikeaa roolia. Sivustolla olevien
valikoiden aukeamisesta tai sulkeutumisesta ei tule käyttäjälle tietoa. Pudotusvalikoiden vaihtoehtoja ja valintoja luetaan väärin (WCAG 4.1.2)
Ruudunlukijalla ei voi lukea sivustolla olevia statusviestejä eikä käyttäjä saa tietoa
kaikista sivuilla tapahtuvista muutoksista, kuten esimerkiksi kielitaidon lisäämisestä työhakemukseen. (WCAG 4.1.3)
Sivustolla näppäimistöansoja työpaikan tiedoissa sekä oman profiilin sivulla
(WCAG 2.1.2)
Sivustolla on vihjesisältöjä, joita ei saa piilotettua ilman, että siirtää fokuksen tai
hiiren pois sen kohdalta. (WCAG 1.4.13)
Kaikkiin sivustolla oleviin liitetiedostoihin ei ole määritetty lukemisjärjestystä tai
tiedoston sisällön rakennetta. (WCAG 4.1.1)

Tässä listatut puutteet pyritään korjaamaan 31.12.2021 mennessä.
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1.5

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset.
Verkkopalvelu on julkaistu 21.6.2021.
Tämä seloste on laadittu 17.6.2021.
Selostetta on päivitetty viimeksi 17.6.2021.
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