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Migri.fi-sivuston saavutettavuusseloste
Maahanmuuttoviraston Migri.fi-sivusto koostuu monesta eri järjestelmästä,
jotka muodostavat verkkopalvelukokonaisuuden.
•
•
•

Kamu-chatbot
ReadSpeaker-ääneenlukuohjelma
Kirjaston tietokanta - migri.fi/kirjasto

Selosteen päivittäminen
Tämä seloste on laadittu 14.8.2019. Kunkin järjestelmän tietojen lopussa lukee,
koska kyseinen osa on päivitetty ja mihin tiedot perustuvat.

Saavutettavuuspalautteen käsittely
Toivomme, että palvelumme olisivat mahdollisimman monelle saavutettavia.
Otamme mielellämme palautetta vastaan ja kehitämme palvelujamme
jatkuvasti.
Palautetta voi lähettää verkkosivujen palautelomakkeen (migri.fi/palaute)
kautta, Maahanmuuttoviraston kirjaamoon osoitteeseen migri@migri.fi tai
palvelupisteiden postilaatikkoon.
Palautteet käsitellään siinä yksikössä, jonka toimivaltaan palaute ja sen sisältö
kuuluu. Asiakkuus ja viestintä -yksikkö seuraa verkkosivujen kautta tullutta
palautetta säännöllisesti.

Selvityspyynnön tai kantelun tekeminen
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lain saavutettavuusvaatimusten
toteutumista valvova viranomainen koko Suomessa. Selvityspyynnön tai
kantelun voi tehdä vasta kun siirtymäaika on ohi.
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
Postiosoite: PL 150, 13101 Hämeenlinna
saavutettavuus@avi.fi
kirjaamo.etela@avi.fi
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Migri.fi-sivusto
Migri.fi-sivusto on julkaistu 24.1.2018. Sivuston osalta siirtymäaika loppuu
22.9.2020.
Nämä tiedot on päivitetty 3.7.2019.
Tiedot perustuvat omaan arvioon ja järjestelmätoimittajan arvioihin.

Sivusto vastaa suurilta osin saavutettavuusvaatimuksiin
Sivusto on tehty valtion yhteiselle julkaisualustalle (YJA), joka on Liferaypohjainen julkaisujärjestelmä. Valtori vastaa alustan kehittämisestä ja
ylläpidosta.
YJA-alustalla oleville verkkosivuille on tehty saavutettavuusarviointeja vuoden
2018 ja 2019 aikana. Yhteisiin toiminnallisuuksiin liittyvät parannukset
toteutetaan keskitetysti, jolloin muutokset parantavat saavutettavuutta kaikilla
YJA-sivustoilla, joilla kyseessä olevia toimintoja käytetään.
Sivuston sisällöt ja värit on suunniteltu saavutettavuusvaatimusten mukaan.
Muutokset on toteutettu vuoden 2019 alussa.

Miltä osin sivuston sisällöt eivät vastaa vaatimuksia
Sivustolle ei ole tehty saavutettavuusarviota, koska siihen ei ole ollut resursseja.
Tarkkaa tietoa siitä mitä korjattavaa saavutettavuusasioissa on, ei ole.
Kun sivuille lisätään tietoa, saavutettavuusasiat otetaan huomioon.
Suurin osa esitteistä on PDF-muodossa ja niiden muokkaaminen
saavutettavaan muotoon on aloitettu.
Kamu-chatbot
Chatbot on lisätty Migri.fi-sivujen yhteyteen 14.5.2018.
ReadSpeaker-ääneenlukuohjelma
Käytössä oleva Enterprise Highlighting 2.5 on suunnilleen WCAG 2.0 A-tason
mukainen. WebReader 3.0 olisi vaadittavan AA-tason mukainen, mutta sen
hankintaa ei ole vielä kilpailutettu, koska nykyinen sopimuskausi on kestää
vielä vuoden 2021 loppuun.
Kirjaston tietokanta
Migri.fi-sivustolta pääsee PrettyLib-tietokantaan. Tietokanta on lisätty sivuille
12.1.2015. Tietokannasta ei ole tehty saavutettavuusarviota eikä sitä enää
kehitetä. Kun tilalle otetaan uusi tietokanta, siinä huomioidaan
saavutettavuusnäkökulmat.

