
HUSin Dynasty tietopalvelun saavutettavuus 
 

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten HUSin käyttämässä Dynasty tietopalvelussa 
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.  

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.  

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 keskuskirjaamo@hus.fi 

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 

  



Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta 

Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettava. 

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia 

• Verkkopalvelussa on joitakin epätäsmällisiä linkkitekstejä. (WCAG 2.4.4) 
• Verkkopalvelussa on kuvia tai grafiikoita, joilla ei ole kunnollista tekstivastinetta. (WCAG 

1.1.1) 
• Verkkopalvelussa on tiedostoja, jotka ovat skannattuja eivätkä siten luettavissa 

apuvälineillä. (WCAG 1.1.1, WCAG 1.4.5) 
• Verkkopalvelun liitetiedostoissa on graafeja, joissa on käytetty ainoastaan värejä 

erottamaan eri tietoja toisistaan. (WCAG 1.4.1) 
• Verkkopalvelun liitetiedostojen otsikoissa on käytetty värejä, joiden kontrasti taustaansa ei 

ole riittävä (WCAG 1.4.3) 
• Näppäimistökohdistin ei erotu kaikkialla verkkopalvelussa. (WCAG 2.4.7) 
• Apuvälineitä käytettäessä mielekäs lukemisjärjestys ei toteudu kaikkialla palvelussa. 

(WCAG 1.3.2) 
• Hakulomakkeen tekstikentillä ym. toiminnallisilla kohdilla ei ole nimilappuja. (WCAG 3.3.2) 
• Kaikkien sivujen sivuotsikot ovat epäkuvaavia. (WCAG 2.4.2) 
• Palvelussa on käytetty taulukoita paikoissa, joissa ei ole taulukkodataa. Osa taulukoista on 

myös sarakeotsikoiltaan puutteellisia. (WCAG 1.3.1) 
• Hakulomakkeessa on kohtia, johon ei pääse näppäimistöllä. (WCAG 2.1.1) 
• Hakulomakkeen ilmestymisestä tai uusien hakukenttien ilmestymisestä ei tule ilmoitusta 

apuvälineille. (WCAG 4.1.3) 

Tässä listatut puutteet pyritään korjaamaan vuoden 2021 loppuun mennessä. 

Miten olemme testanneet saavutettavuutta? 

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin 
siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset.   

Verkkopalvelu on julkaistu 01.01.2004. 

Tämä seloste on laadittu 21.10.2020. 

Selostetta on päivitetty viimeksi 21.10.2020. 

 

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)  

Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto 

 

  



Accessibility statement for HUS’ Dynasty 
information service 
 

This accessibility statement explains how well the HUS’ Dynasty information service complies with 
the Act on the Provision of Digital Services, what shortcomings there are in the accessibility of the 
website and how you can give us feedback on accessibility problems. 

HUS (Helsinki and Uusimaa Hospital District) is responsible for this online service. We want as 
many users as possible to be able to access our digital services. We take accessibility into account 
in the development of digital services. 

How accessible is the website? 

This online service largely meets the A and AA level accessibility criteria required by law (WCAG 
criteria 2.1). The online service has some shortcomings in accessibility, which are described in 
more detail below. 

Did you notice any gaps in accessibility?  

We are constantly striving to improve the accessibility of the online service. If you observe any 
issues that are not described on this page, please let us know and we will do our best to fix any 
shortcomings. We will respond to requests and comments as soon as possible, but no later than 
within two weeks. 

You can contact us via email keskuskirjaamo@hus.fi 

Accessibility monitoring 

The Regional State Administrative Agency for Southern Finland monitors the implementation of 
accessibility requirements. If you are not satisfied with the response you have received or you do 
not receive a response at all within two weeks, you can give feedback to the Regional State 
Administrative Agency for Southern Finland. The website of the Regional State Administrative 
Agency for Southern Finland provides detailed information on how to file a complaint and how the 
matter will be processed. 

 

Regional State Administrative Agency for Southern Finland 
Accessibility Monitoring Unit 
Accessibility Requirements online service (in Finnish and Swedish) 
saavutettavuus(at)avi.fi 
Telephone (switchboard) +358 295 016 000 
  



More detailed information on technical accessibility 

The online service is not yet fully accessible. 

Content or features that are not yet accessible 

• Website has some inaccurate link texts. (WCAG 2.4.4) 
• Some images or graphics do not have a descriptive alt-text. (WCAG 1.1.1) 
• The information service has files which have been scanned and are not accessible for 

assistive technologies. (WCAG 1.1.1, WCAG 1.4.5). 
• Some files have graphs where only colour has been used to separate different kinds of 

information from each other. (WCAG 1.4.1) 
• The contrast between text and its background is too low in some files. (WCAG 1.4.3) 
• Keyboard focus is not visible in some parts of the website. (WCAG 2.4.7) 
• Reading sequence is not meaningful in all parts of the website. (WCAG 1.3.2) 
• Search form’s text fields and other parts, where user’s input is required, do not have labels. 

(WCAG 3.3.2) 
• All page titles are undescriptive. (WCAG 2.4.2) 
• Tables have been used on the website in several places where there is no tabular data. 

Some tables do not have proper headings. (WCAG 1.3.1) 
• Some parts of the search form are inaccessible for keyboard users. (WCAG 2.1.1) 
• Web site does not inform assistive technologies when search form appears or when 

additional search fields appear on the form. (WCAG 4.1.3) 

An effort will be made to correct the shortcomings listed in this statement before the end of 2021. 

How have we tested accessibility? 

The observations in this accessibility statement are based on a third party assessment of whether 
the online service meets legal requirements. 

Website was published on 01 January 2004.  

This statement was prepared on 21 October 2020. 

The statement was last updated on 21 October 2020. 

 

Act on the Provision of Digital Services (306/2019) (In Finnish and Swedish) 

Accessibility Requirements website (in Finnish and Swedish) 

 


