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TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N MUKAINEN PÄÄTÖS ITÄ-SUOMEN 
ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMIALUEELLE 
 
LIITE   Kunnat, joita päätös koskee 
 
 
Tässä liitteessä luetellaan kunnat, joiden alueita päätös koskee.  
 
  
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän kunnat  
 
 
Heinäveden kunta 
Ilomantsin kunta 
Joensuun kaupunki 
Juuan kunta 
Kiteen kaupunki 
Kontiolahden kunta 
Lieksan kaupunki 
Liperin kunta 
Nurmeksen kaupunki 
Outokummun kaupunki 
Polvijärven kunta 
Rääkkylän kunta 
Tohmajärven kunta 
  
 
 
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueen kunnat 
 
Iisalmen kaupunki  
Kaavin kunta 
Keiteleen kunta 
Kiuruveden kaupunki 
Kuopion kaupunki 
Lapinlahden kunta 
Leppävirran kunta 
Pielaveden kunta 
Rautalammin kunta 
Rautavaaran kunta 
Siilinjärven kunta 
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Sonkajärven kunta 
Suonenjoen kaupunki 
Tervon kunta 
Tuusniemen kunta 
Varkauden kaupunki 
Vesannon kunta 
Vieremän kunta 
 
 
 
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän kunnat 
 
Hirvensalmen kunta 
Juvan kunta 
Kangasniemen kunta 
Mikkelin kaupunki 
Mäntyharjun kunta 
Pertunmaan kunta 
Pieksämäen kaupunki 
Puumalan kunta 
Joroisten kunta  
 
Itä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän kunnat 
 
Enonkosken kunta 
Rantasalmen kunta 
Savonlinnan kaupunki 
Sulkavan kunta 
 
 




Käytettävyysraportti


		Tiedostonimi : 

		LIITE 1 ISAVI toimialueen shpn kunnat.pdf




		Raportin laatija: 

		

		Organisaatio: 
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Yhteenveto


Tarkistin ei löytänyt ongelmia tästä dokumentista.


		Tarkistettava manuaalisesti: 0

		Hyväksyttiin manuaalisesti: 2

		Hylättiin manuaalisesti: 0

		Ohitettiin: 6

		Hyväksyttiin: 24

		Epäonnistui: 0




Yksityiskohtainen raportti


		Dokumentti



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Käytettävyysoikeuksien lippu		Hyväksyttiin		Käytettävyysoikeuksien lippu täytyy asettaa

		Vain kuvan sisältävä PDF-tiedosto		Hyväksyttiin		Dokumentti ei ole vain kuvan sisältävä PDF

		Koodattu PDF-tiedosto		Hyväksyttiin		Dokumentti on koodattu PDF-tiedosto

		Looginen lukemisjärjestys		Hyväksyttiin manuaalisesti		Dokumentin rakenne tarjoaa loogisen lukemisjärjestyksen

		Ensisijainen kieli		Hyväksyttiin		Tekstin kieli on määritetty

		Otsikko		Hyväksyttiin		Dokumentin nimi näkyy otsikkorivillä

		Kirjanmerkit		Hyväksyttiin		Kirjanmerkkejä on suurissa dokumenteissa

		Värikontrasti		Hyväksyttiin manuaalisesti		Dokumentissa on kelvollinen värikontrasti

		Sivun sisältö



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Koodimerkitty sisältö		Ohitettiin		Koko sivun sisältö on merkitty

		Koodimerkityt huomautukset		Hyväksyttiin		Kaikki huomautukset on merkitty

		Sarkainjärjestys		Hyväksyttiin		Sarkainjärjestys on rakenteen järjestyksen mukainen

		Merkkikoodaus		Hyväksyttiin		Merkistön koodaus on luotettava

		Koodimerkitty multimedia		Hyväksyttiin		Kaikki multimediaobjektit on merkitty

		Näytön välkyntä		Hyväksyttiin		Sivu ei aiheuta näytön välkkymistä

		Komentosarjat		Hyväksyttiin		Ei komentosarjoja, joita ei voi käyttää

		Ajoitetut vastaukset		Hyväksyttiin		Sivu ei edellytä ajoitettuja vastauksia

		Suunnistuslinkit		Hyväksyttiin		Suunnistuslinkit eivät ole toistuvia

		Lomakkeet



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Koodimerkityt lomakekentät		Hyväksyttiin		Kaikki lomakekentät on merkitty

		Kenttäkuvaukset		Hyväksyttiin		Kaikilla lomakekentillä on kuvaus

		Vaihtoehtoinen teksti



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Kuvien vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Kuvilla on oltava vaihtoehtoinen teksti

		Sisäkkäinen vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti, joka ei tule koskaan näkyviin

		Liitetty sisältöön		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti täytyy liittää sisältöön

		Piilottaa huomautuksen		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti ei saa piilottaa huomautusta

		Muiden elementtien vaihtoehtoinen teksti		Ohitettiin		Muut elementit, jotka edellyttävät vaihtoehtoista tekstiä

		Taulukot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Rivit		Hyväksyttiin		TR-elementin täytyy olla Table-, THead-, TBody- tai TFoot-alielementti

		TH ja TD		Hyväksyttiin		TH- ja TD-elementtien täytyy olla TR-alielementtejä

		Otsikot		Ohitettiin		Taulukoissa täytyy olla otsikot

		Säännöllisyys		Ohitettiin		Taulukoiden jokaisella rivillä on oltava sama määrä sarakkeita ja jokaisessa sarakkeessa sama määrä rivejä

		Yhteenveto		Ohitettiin		Taulukoissa on oltava yhteenveto

		Luettelot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Luettelon kohteet		Hyväksyttiin		LI-elementin on oltava L-alielementti

		Lbl ja LBody		Hyväksyttiin		Lbl- ja LBody-elementtien täytyy olla LI-alielementtejä

		Otsikot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Kelvollinen sisäkkäisyys		Ohitettiin		Kelvollinen sisäkkäisyys






Takaisin alkuun
