Tillgänglighetsutlåtande
Tillgängligheten till webbtjänsten Flyttanmälan
I detta tillgänglighetsutlåtande redogörs det för hur man i webbtjänsten Flyttanmälan
följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, vilka brister det finns i
webbplatsens tillgänglighet och hur du kan ge oss respons om tillgänglighetsproblem.
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt Posti ansvarar för denna
webbtjänst. Vi vill att så många användare som möjligt ska kunna använda våra digitala
tjänster. Vi tar hänsyn till tillgängligheten i utvecklingen av digitala tjänster. Tjänsternas
tillgänglighet utvärderas regelbundet som en del av planerings- och utvecklingsarbetet.

Hur tillgängliga är sidorna?
Denna webbtjänst uppfyller till stor del tillgänglighetskriterierna på A- och AA-nivå som
lagen kräver (WCAG-kriterierna 2.1). Webbtjänsten innehåller några brister i
tillgängligheten som beskrivs närmare nedan.

Märkte du brister i tillgängligheten?
Vi strävar efter att ständigt förbättra webbtjänstens tillgänglighet. Om du hittar problem
som inte beskrivs på den här sidan ber vi dig informera oss om dem och vi gör vårt
bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar så snart som möjligt eller senast inom två
veckor.
Du kan kontakta oss per e-post på adressen saavutettavuus(at)dvv.fi.

Övervakning av tillgängligheten
Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar verkställandet av
tillgänglighetskraven. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller om du inte får något
svar alls på två veckor, kan du ge respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.
På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats hittar du detaljerad information
om hur man kan anföra besvär och hur ärendet behandlas.
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer växel 0295 016 000

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte än till alla delar förenlig med lagen om tillhandahållande av
digitala tjänster.

Innehåll eller funktioner som ännu inte är tillgängliga
Innehållets tillgänglighet
Allt innehåll har inte strukturerats med beskrivande rubriker och rubrikhierarkin är inte konsekvent.
(WCAG 2.4.6)
Alla länktexter är inte beskrivande. (WCAG 2.4.4)
Informationen i bilderna presenteras inte som textmotsvarighet. (WCAG 1.1.1)
En del av förståelsen och behärskandet av tjänstens innehåll grundar sig på endast en
sinnesförnimmelse. (WCAG 1.3.3. och 1.4.1)
Den visuella profilens tillgänglighet
Alla färgkombinationer har inte tillräcklig kontrast. (WCAG 1.4.3 och 1.4.11)
Tangentbordsmarkören urskiljs inte visuellt. (WCAG 2.4.7)
Strukturens tillgänglighet
Navigationen är inte till alla delar tydlig. (WCAG 2.4.5. och 3.2.3)
Ordningsföljden för att läsa innehållet och tangentbordsmarkörens stegordning är inte konsekvent till
alla delar. (WCAG 1.3.2 och 2.4.3)
Webbtjänstens blanketter är inte tydliga och tillgängliga för alla. (WCAG 2.1.4, 3.2.4., 3.3.1, 3.3.2 och
3.3.3)
Teknisk tillgänglighet
Alla webbsidor har inte ett beskrivande namn. (WCAG 2.4.2)
Språket på webbsidorna (och dess delar på olika språk) har inte angetts. (WCAG 3.1.1 och 3.1.2)
Webbplatsens semantiska struktur är inte till alla delar korrekt. (WCAG 1.3.1, 4.1.1 och 4.1.2)
All funktionalitet går inte att uppnå med tangentbordet. (WCAG 2.1.1 och 2.1.2)
Tjänsten anpassar sig inte till alla delar till olika förstoringar, skärmar, skärmens orientering och
textens placering. (WCAG 1.3.4, 1.4.4, 1.4.10 och 1.4.12)
Allt verktygsinnehåll (tooltips) kan inte kontrolleras. (WCAG 1.4.13)
Gränssnittskomponenterna och blanketterna är inte till alla delar programmässigt begripliga. (WCAG
1.3.5., 2.4.5, 2.5.3, 3.3.2 och 4.1.3)

Man strävar efter att korrigera de brister som räknats upp här under 2020-2021.

Oproportionell börda
Följande innehåll är inte tillgängligt eftersom oproportionell börda enligt paragraf 8 i
lagen om tillhandahållande av digitala tjänster tillämpas tillfälligt.
…………………..

Tillgänglighetskraven gäller inte vissa innehåll
I webbtjänsten finns videoinnehåll som inte är tillgängligt. En del av videoinnehållet
saknar textning eller syntolkning. Videoinnehåll som publicerats före den 23 september

2020 behöver enligt lagen inte göras retroaktivt tillgängligt eller avlägsnas från
webbplatsen.

Hur har vi testat tillgängligheten?
Webbplatsens tillgänglighet har regelbundet utvärderats av en tillgänglighetsexpert från
en tredje part (eller som skaffats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata)
som en del av planerings- och utvecklingsprocessen.

Detta utlåtande har utarbetats den 10 september 2020.

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019)
Webbplatsen Tillgänglighetskrav

