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Koeuusilastensairaala.fi -webbplatsens tillgänglighet
I detta utlåtande beskriver vi hur webbplatsen uppfyller kraven som lagen om tillhandahållande av digitala tjänster ställer, brister i webbplatsen tillgänglighet samt hur du kan ge respons.
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ansvarar för denna webbplats. Vi vill att så
många som möjligt ska kunna använda våra webbtjänster. Vi beaktar tillgängligheten vid
utvecklingen av digitala tjänster. I vårt planerings- och utvecklingsarbete beaktar vi fortgående de digitala tjänsternas tillgänglighet.
1.1

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Största delen av de kritiska A- & AA-kraven uppfylls inte i den digitala tjänsten. Brister i
tillgängligheten som förekommer på webbplatsen beskrivs nedan.
1.2

Noterade du brister i tillgängligheten?

Vi strävar till att fortgående förbättra webbplatsens tillgänglighet. Meddela oss, om du
upptäcker brister som inte nämns i detta utlåtande. Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar inom 14 dagar. Du kan kontakta oss på adressen verkkopalaute@hus.fi
1.3

Tillsyn

Regionförvaltningsverket i Södra Finland är den myndighet som övervakar att lagens tillgänglighetskrav följs i Finland. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller om du
inte har fått något svar inom 14 dagar, kan du kontakta Regionförvaltningsverket i Södra
Finland. På deras hemsidor finns det information om hur man kan lämna in ett klagomål
samt om hur ärendet handläggs.
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(a)rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000
1.4

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte än till alla delar förenlig med lagen om tillhandahållande av
digitala tjänster.
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1.5

Innehåll eller funktioner som inte är tillgängliga
Nättjänsten innehåller bilder och grafiker som saknar textmotsvarighet. (WCAG
1.1.1)
Nättjänsten innehåller videoinnehåll som saknar korrekt textning och syntolkning.
(WCAG 1.2.2, 1.2.5)
I nättjänstens text och ikoner används färgkombinationer som inte uppfyller kontrastkraven. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
Sjukhusets virtuella konstgalleri fungerar inte fullständigt responsivt. (WCAG
1.4.10)
Allt textinnehåll är inte klart synligt då radavståndet förstoras. (WCAG 1.4.12)
Då datormusen är i hover-läget går det inte att ta bort rullgardinsmenyerna utan att
flytta på pekaren. (WCAG 1.4.13)
Det är inte möjligt att använda nättjänsten med tangentbord. (WCAG 2.1.1)
Välkomstskärmen innehåller rörliga bakgrundsbilder som användaren inte kan
stoppa eller gömma. (WCAG 2.2.2)
Användarens markör avancerar inte konsekvent och placeras inte alltid på rätt ställe
då en ny skärm öppnas. (WCAG 2.4.3)
Användning av nättjänsten förutsätter vägbaserade gester och pekarens rörelser.
(WCAG 2.5.1)
Nättjänstens språk och ord på främmande språk är inte korrekt markerade. (WCAG
3.1.1, 3.1.2)
Nättjänstens element är inte markerade på ett datorstyrt begripligt sätt. (WCAG
1.3.1, 4.1.2)

Hur har vi testat webbplatsen?

Utlåtandet grundar sig på en bedömning av en tredje part om huruvida webbplatsen uppfyller kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.
Webbplatsen är publicerad 18.4.2019.
Detta utlåtande har upprättats 18.6.2021.
Detta utlåtande uppdaterades senast 9.8.2021.
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Tillgänglighetskrav-webbsidor

