
 

Innovestor Oy:n saavutettavuusseloste 

Tämä saavutettavuusseloste koskee internetsivuillamme osoitteessa www.innovestorgroup.com olevaa 
verkkopalvelua, jonka avulla tarjoamme toimilupamme mukaisia sijoituspalveluita. Seloste on laadittu 21.12.2020. 
Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten ja tiettyjen yksityisten 
verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.   

Saavutettavuudella tarkoitetaan digipalveluiden esteetöntä käyttöä. Saavutettavaa verkkopalvelua on helpompi 
käyttää, ymmärtää ja hallita. Se palvelee jokaista verkossa toimivaa eikä se sulje ketään ulkopuolelle. 
Saavutettavuusvaatimukset perustuvat WCAG-standardiin, jonka mukaan verkkopalvelun tulee olla havaittava, 
hallittava, ymmärrettävä ja lujatekoinen. Nämä ylätason periaatteet pitävät sisällään yksityiskohtaisempia ohjeita ja 
kriteerejä, jotka verkkopalvelun tulee täyttää.  

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse. 

Sivuston saavutettavuuden tila 

Sivusto täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. 

Sisällöt, jotka eivät vastaa kriteereitä: 

Sivustolla on ei-saavutettavaa sisältöä, jota ei ole vielä tätä selostetta laadittaessa muutettu. 

• Havaittavuuteen liittyy puutteita. Puutteet liittyvät tekstin koon muuttamiseen, responsiivisuuteen, tekstin 
välitykseen sekä sisältöön osoitettaessa tai kohdistettaessa.  

• Toimintavarmuuteen liittyy puutteita. Puutteet liittyvät jäsentämiseen, ja tilasta kertoviin viesteihin.  

Vaatimusten mukaan sisällön pitää olla riittävän toimintavarma, jotta se voidaan luontevasti tulkita laajalla joukolla 
asiakasohjelmia, mukaan lukien avustavat teknologiat. 

Palaute ja yhteystiedot 

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille sähköpostitse osoitteeseen 
compliance.innovestor.fi ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Vastaamme palautteeseen 14 päivän sisällä. 

Valvontaviranomainen 

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille (kts. ohjeet edellä). Jos et ole tyytyväinen 
saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen 
aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten 
asia käsitellään. Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot löytyvät Saavutettavuusvaatimukset.fi -verkkosivulta. 

http://www.innovestorgroup.com/
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/oikeutesi/
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/oikeutesi/
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/yhteystiedot/
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