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TILLGÄNGLIGHETSUTLÅTANDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS INFORMAT-
IONSTJÄNST FÖR STRUKTURFONDERNA  

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller informationstjänsten för 

strukturfonderna https://www.eura2014.fi/rrtiepa/. Utlåtandet 

har utformats den 27 januari 2020. Tillgängligheten i denna 

webbtjänst har granskats av strukturfondernas förvaltnings-

myndighet våren 2019.  

Den digitala tjänstens tillgänglighet   

Tjänsten uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven.  

Icke-tillgängligt  innehåll i den digitala tjänsten (enligt WCAG-kriteriet)  

Otillgängligt innehåll och brister  
 

Tillgänglighetskrav som inte 
uppfylls  
 

I slutet av sidan finns en tabellstruktur som inte 
är ändamålsenlig med tanke på hur texten ar-
rangerats och där navigering med skärmläsaren 
inte är möjligt. Tabellen innehåller även tomma 
tabellrubriker. 

1.3.2 Meningsfull ordning 
 

Det går inte att kringgå upprepade element på 
webbplatsen, såsom logotyperna upptill på si-
dan En länk för Gå till innehåll saknas. 

2.4.1 Hoppa över grupperat in-
nehåll  

Det saknas rubrik på förstasidan. 2.4.6 Rubriker och ledtexter/eti-
ketter  
 

Webbläsarfokus är inte tydligt urskiljbar från 
bakgrunden.  

2.4.7 Synligt fokus  
 

Etiketter saknas i många blankettfält. 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller in-
struktioner  

Orsak till försummelsen 

Informationstjänsten för strukturfonderna utvecklades flera år 
innan EU:s tillgänglighetsdirektiv utfärdades och sattes i kraft 
genom nationell lagstiftning. Tillgänglighetskraven har därför 
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inte kunnat beaktas i tillräcklig grad vid utvecklingen av syste-
met.  
 
Enligt övergångsbestämmelserna i lagen om tillhandahållande 
av digitala tjänster (304/2019) upphör övergångstiden för in-
formationstjänsten för strukturfonderna den 23 september 
2020. Strukturfondernas programperiod 2014–2020 löper ut 
den 31 december 2020. Samtidigt upphör även utvecklingen av 
informationstjänsten för strukturfonderna. Att åtgärda bristerna i 
tillgängligheten skulle med beaktande av tjänstens livscykel 
vara oskäligt betungande för serviceleverantören. 

Anmälan om brister i tillgängligheten 

Du kan anmäla brister i tillgängligheten per e-post på adressen 
kirjaamo@tem.fi. Vänligen ange som rubrik i meddelandefältet 
”Tillgänglighetsbrist i informationstjänsten för strukturfonderna”. 

Tillsynsmyndighet 

Om du upptäcker brister i tillgängligheten på webbplatsen ska 
du i första hand vända dig till tjänstens administratör, dvs. oss. 
Svaret kan dröja 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret eller 
om du inte får svar inom två veckor, kan du anmäla bristen till 
regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltnings-
verkets webbplats finns anvisningar om hur en anmälan görs 
och hur ärendet behandlas.  

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
Enheten för tillgänglighetstillsyn 
www.tillgänglighetskrav.fi  
webbtillganglighet(at)rfv.fi 
telefonväxel 0295 016 000 

mailto:kirjaamo@tem.fi

