
SAAVUTETTAVUUSSELOSTE 
Suomen Tunnistetieto Oy pyrkii takaamaan DOKS-palvelun saavutettavuuden Lain 

digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti. 

Tämä saavutettavuusseloste koskee DOKS-palvelua. 

SAAVUTETTAVUUDEN TILA 
DOKS-palvelu täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA 
vaatimukset. 

TÄMÄN SAAVUTETTAVUUSSELOSTEEN LAATIMINEN 
Tämä seloste on laadittu 29.4.2022. 

Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation (Eficode Oy) toteuttamaan arviointiin 
siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 
vaatimukset. 

Selostetta tarkistettiin viimeksi 7.9.2022.  

PALAUTE JA YHTEYSTIEDOT 
Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Ilmoita siitä meille ongelman korjaamiseksi! Voit ottaa 
yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen a11y@doks.fi. 

TÄYTÄNTÖÖNPANOMENETTELY 
Jos huomaat DOKS-palvelussa saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta ylläpitäjälle. 
Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa 
vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen 
aluehallintovirastoon. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot: 
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 
Saavutettavuusvaatimukset.fi 
saavutettavuus(at)avi.fi 
vaihde 0295 016 000 

Suomen Tunnistetieto Oy  •  Veistämönaukio 1–3, 20100 Turku 

Y-tunnus: 2662430-5  •  Tel. +358 20 730 9250  •  asiakaspalvelu@doks.fi

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306


ACCESSIBILITY STATEMENT 
Suomen Tunnistetieto Oy strives to guarantee the accessibility of the DOKS service according 

to the Act on the Provision of Digital Services (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 
306/2019).  

This accessibility statement applies to the DOKS service. 

ACCESSIBILITY STATUS 
The DOKS service meets the AA requirements of Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 
2.1. 

PREPARATION OF THIS ACCESSIBILITY STATEMENT 
This statement was prepared on April 29, 2022. 

The report is based on an assessment carried out by an external expert organization (Eficode 
Oy) on whether the website meets the requirements of the Act on the provision of digital 
services 306/2019. 

The statement was last revised on September 7, 2022.  

FEEDBACK AND CONTACT INFORMATION 
Did you notice a lack of accessibility? Please let us know so we can fix the problem! You can 
contact us by e-mail at a11y@doks.fi. 

ENFORCEMENT PROCEDURE 
If you notice accessibility problems in the DOKS service, first give feedback to the 
administrator. The response may take 14 days. If you are not satisfied with the answer you 
received or if you do not receive an answer at all within two weeks, you can give feedback to 
the Regional Administrative Office of Southern Finland. 

Contact details of the supervisory authority: 
Accessibility control unit 
Saavutettavuusvaatimukset.fi 
saavutettavuus(at)avi.fi 
tel. +358 295 016 000
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