
Tillgänglighetsutlåtande för 
applikationen Omakala 
Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Naturresursinsitutets applikationstjänst 
Omakala, och har utarbetats den 1 juni 2022 och uppdaterats den 7 juni 2022. 
Tjänsten berörs av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, enligt vilken 
offentliga webbtjänster och mobilapplikationer ska vara tillgängliga. I 
tillgänglighetsutlåtandet finns en redogörelse för hur lagen om tillhandahållande av 
digitala tjänster iakttas i webbtjänsten (www.finlex.fi/sv/), vilka brister det finns i 
webbplatsens tillgänglighet och hur du kan ge oss respons om 
tillgänglighetsproblem. 

Applikationen Omakala publicerades den 8 juni 2022. 

Vi har själva bedömt tjänstens tillgänglighet. 

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten 
Uppfyller delvis kraven för tillgänglighet. 

Icke-tillgängligt innehåll 
Omfattas inte av lagstiftningen 

• Kartor som inte är ämnade för navigering (t.ex. väder- eller terrängkartor). 

Innehåll eller funktioner som inte ännu är tillgängliga 

• Bör kontrolleras: Fokusordning för funktionerna 

Otillgängligt innehåll och dess brister 

Fokusordningen för funktionerna är inte ännu kontrollerad. 

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls 

o 2.4.3 Fokusordning 

Har du lagt märke till brister i tillgängligheten i vår 
digitala tjänst? Meddela oss så gör vi vårt bästa för 
att korrigera det 
Via webbformulär 



https://omakala.fi/#/feedback 

Per e-post 

kirjaamo@luke.fi 

Tillsynsmyndighet 
Om du lägger märke till brister i tillgängligheten på webbplatsen, meddela då först 
oss, alltså webbplatsens administratör. Det kan ta 14 dagar att få svar. Om du inte är 
nöjd med svaret eller inte alls får svar inom två veckor kan du göra en anmälan till 
Regionsförvaltningsverket i Södra Finland (länken öppnas i ett nytt fönster). På 
webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns beskrivet hur du kan 
lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter 
Regionförvaltningsverket i Södra Finland 

Enheten för tillgänglighetstillsyn 

https://www.tillganglighetskrav.fi/ 

webbtillganglighet@rfv.fi 

telefonnummer växel 0295 016 000 
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