Saatavuusilmoitus
Moovitin mielestä on äärimmäisen tärkeää asettaa palvelu kaikkien saataville.
Verkkosivustolle on tehty mukautuksia julkisen sektorin tahojen (verkkosivustot ja
mobiilisovellukset) (nro. 2) saatavuussäännösten 2018 sekä W3C:n verkkosisältö
koskevien saatavuussäännösten 2.1, taso AA mukaisesti.

Saatavuusmuutokset sisältävät seuraavaa:
Mukautuksia näppäimistöä käyttäville käyttäjille:
Sivuston sisällön kaikkia toimintoja voidaan käyttää näppäimistön kautta
seuraavasti: napauttamalla sarkainta siirryt seuraavaan linkkiin ja napauttamalla
Enter-painiketta avaat linkin. Napauttamalla Vaihto-näppäintä, pääset edelliseen
linkkiin.
Hakukentissä, joissa on automaattinen täyttö, napauttamalla sarkainta
hakukentässä siirryt automaattisen täytön luettelon yläosaan. Napauta ylös-/alasnäppäimiä siirtyäksesi vaihtoehdoissa ja paina Enter valitaksesi vaihtoehdon.
Sivun ja verkkosivuston eri osiin siirtyminen
Tämä auttaa näppäimistön käyttäjiä ja näkörajoitteisia ihmisiä. Kunkin sivun
yläosassa on linkki ”Siirry pääsisältöön”, ja napauttamalla Enter-painiketta pääset
suoraan sivun pääsisältöön.
Mukautukset näkörajoitteisille
● Suurikontrastiset värit parantavat sisällön luettavuutta
● Lähennä ja loitonna sivua selaimen zoomausasetuksella. Napauttamalla
Ctrl / Cmd ja plus (+) samanaikaisesti sivua zoomataan (tee tämä
muutaman kerran, kunnes saavutat haluamasi koon). Napauta Ctrl / Cmd
ja miinus (-) loitontaaksesi sivua.
● Suurenna fonttikokoa selaimesi tai käyttöjärjestelmäsi asetuksissa:
○ Chrome: Asetukset => Ulkoasu => fonttikoko
○ Firefox: Asetukset => Kieli ja ulkoasu => Oletuskirjasinlaji => Koko
○ iPhone: Asetukset => Käyttöapu => Näyttö ja tekstin koko => Suurenna
tekstiä

Välkyntöjen ja animaation estäminen
Sivusto käyttää animaatioita reaaliaikaisten saapumisaikojen näyttämiseen.
Käyttäjät, jotka haluavat poistaa välkynnät käytöstä, voivat muuttaa
käyttöjärjestelmän asetuksia:
● Windows: Asetukset => Aputoiminnot => Näyttö => Poista valinta Näytä
animaatiot
● Macintosh ja iPhone: Valitse asetuksista Käyttöapu => Vähennä liikettä
● Android: Napauta asetuksista Esteettömyys => Poista animaatiot
Mukautukset ruudunlukuohjelmaa käyttäville käyttäjille
Sivusto on yhteensopiva ruudunlukuohjelmien kanssa:
● Otsikot
● Kuvatekstit
● Erilliset osiot navigointia ja sisältöä varten sekä mahdollisuus siirtyä niiden
välillä
● ARIA:n käyttö ruudunlukuohjelman käyttökokemuksen parantamiseksi

Tietoa saatavuusilmoituksesta
Tämä lausunto on kirjoitettu 18. kesäkuuta 2020, sen jälkeen kun verkkosivustoa
testattiin Chromella (verkko ja puhelin), Firefoxilla (verkko) ja Safarilla (iPhone).
Sivusto testattiin myös JAWS for Windows -ruudunlukuohjelmalla Chromessa.
Myös kaikki uudet sivut testataan säännöllisesti.
Ota meihin yhteyttä käytettävyydestä
Moovit pyrkii säännöllisesti parantamaan verkkosivuston käytettävyyttä, joten jos
sinulla on kommentoitavaa tai kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä osoitteessa
https://moovit.com/contact-us/. Ilmoita myös yhteystietosi ja linkki sivulle, johon
viittaat.

