
R - Vetportti (ELKE) 

Välkommen, det här är Livsmedelsverkets tillgänglighetsutlåtande 

Tjänsten eller e-tjänsten Eläinten lääkitseminen palvelua omfattas av lagen om tillhandahållande 

av digitala tjänster, där det förutsätts att offentliga webbtjänster är tillgängliga. Det innebär att 

varje webbtjänst ska uppfylla kravnivåerna A och AA i kriteriesamlingen Web Content 

Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Tjänsten eller e-tjänsten Eläinten lääkitseminen palvelu 

offentliggjordes  18.1.2022 . Det här tillgänglighetsutlåtandet offentliggjordes 28.1.2022 . 

Webbtjänstens tillgänglighet har utvärderats av Livsmedelsverket i samarbete med den tekniska 

tjänsteleverantören. 

 

STATUS FÖR TJÄNSTENS/WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET:  

• Delvis förenlig med kraven. Exemplen på bristande förenlighet och undantagen 

förtecknas nedan 

 

TJÄNSTEN/WEBBPLATSEN ÄR FÖRENLIG MED FÖLJANDE 

TILLGÄNGLIGHETSKRAV PÅ NIVÅ A:  

 

Sammanfattning Uppdaterad 

1.1.1 (A) / Beskriv med text allt innehåll som inte är text 1.12.2021 

1.2.1 (A) / Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video 19.7.2021 

1.2.2 (A) / Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…) 8.9.2021 

1.2.3 (A) / Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar 7.9.2021 

1.3.1 (A) / Ange i kod vad sidans olika delar har för roll 2.12.2021 

1.3.2 (A) / Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla 21.9.2021 

1.3.3 (A) / Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken 21.9.2021 

1.4.1 (A) / Använd inte enbart färg för att förmedla information 1.12.2021 

1.4.2 (A) / Ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller sänka ljud 22.9.2021 

2.1.1 (A) / Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet 9.8.2021 

2.1.2 (A) / Se till att markören inte fastnar vid tangentbordsnavigation 24.9.2021 



Sammanfattning Uppdaterad 

2.1.4 (A) / Skapa kortkommandon med varsamhet 2.12.2021 

2.2.2 (A) / Ge användarna möjlighet att pausa eller stänga av rörelser 24.9.2021 

2.3.1 (A) / Orsaka inte epileptiska anfall genom blinkande 19.7.2021 

2.4.1 (A) / Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll 27.9.2021 

2.4.2 (A) / Skriv beskrivande sidtitlar 12.8.2021 

2.4.3 (A) / Gör en logisk tab-ordning 11.8.2021 

2.4.4 (A) / Skriv tydliga länkar 2.12.2021 

2.5.1 (A) / Erbjud alternativ till komplexa fingerrörelser 13.8.2021 

2.5.2 (A) / Gör det möjligt att ångra klick 28.9.2021 

2.5.3 (A) / Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med 

maskinläsbara etiketter 
2.12.2021 

2.5.4 (A) / Erbjud alternativ till rörelsestyrning 6.10.2021 

3.1.1 (A) / Ange sidans språk i koden 1.10.2021 

3.2.1 (A) / Utför inga oväntade förändringar vid fokusering 2.12.2021 

3.2.2 (A) / Utför inga oväntade förändringar vid inmatning 7.9.2021 

3.3.1 (A) / Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt 1.12.2021 

4.1.1 (A) / Se till att koden validerar 2.12.2021 

4.1.2 (A) / Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel 1.12.2021 

 

TJÄNSTEN/WEBBPLATSEN ÄR FÖRENLIG MED FÖLJANDE 

TILLGÄNGLIGHETSKRAV PÅ NIVÅ AA:  

Sammanfattning Uppdaterad 

1.2.4 (AA) / Texta direktsändningar 8.9.2021 

1.2.5 (AA) / Syntolka videoinspelningar 8.9.2021 

1.3.4 (AA) / Se till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning 5.8.2021 

1.3.5 (AA) / Märk upp vanliga formulärfält i koden 2.12.2021 

1.4.10 (AA) / Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten 

skärm 
2.12.2021 

1.4.12 (AA) / Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och 

ord 
2.12.2021 



Sammanfattning Uppdaterad 

1.4.13 (AA) / Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av alla 19.7.2021 

1.4.3 (AA) / Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund 2.12.2021 

1.4.4 (AA) / Se till att text går att förstora utan problem 22.9.2021 

1.4.5 (AA) / Använd text, inte bilder, för att visa text 24.9.2021 

2.4.5 (AA) / Erbjud användarna flera olika sätt att navigera 1.10.2021 

2.4.6 (AA) / Skriv beskrivande rubriker och etiketter 28.9.2021 

3.1.2 (AA) / Ange språkförändringar i koden 8.10.2021 

3.2.3 (AA) / Var konsekvent i navigation, struktur och utformning 1.10.2021 

3.2.4 (AA) / Benämn funktioner konsekvent 1.10.2021 

3.3.3 (AA) / Ge förslag på hur fel kan rättas till 4.10.2021 

3.3.4 (AA) / Ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga 

transaktioner 
16.7.2021 

 

TJÄNSTENS/WEBBPLATSENS ICKE TILLGÄNGLIGA INNEHÅLL: 

VISUELLA BRISTER 

Beskrivning av 

tillgänglighetskravet 

Alternativt sätt att få 

upplysningarna/servicen 

finns 

Orsak till 

bristande 

förenlighet 

WCAG 2.1-kriteriet 

om 

tillgänglighetskravet 

Kontrastvärdet för 

komponenterna i 

förhållande till 

angränsande färg/färger 

är större än 3:1 

 

Inte ännu 

förenlig  

Problem med 

mörkare 

kontrast av 

element i 

angränsande 

färger/färger 

Kommer att 

korrigeras 

under 2022. 

WCAG 2.1 

KRITERIUM 1.4.11 

KONTRASTER I 

KOMPONENTER 

OCH GRAFIK 

 



 

TEKNISKA BRISTER 

Beskrivning av 

tillgänglighetskravet 

Alternativt sätt att få 

upplysningarna/servicen 

finns 

Orsak till 

bristande 

förenlighet 

WCAG 2.1-kriteriet 

om 

tillgänglighetskravet 

Det är möjligt för 

användaren att justera 

inbyggda 

tidsbegränsningar 

(stänga av, anpassa eller 

förlänga tidsgränsen) 

 

Inte ännu 

förenlig 

Utloggningen 

uppfyller inte 

kriteriet 

Kommer att 

korrigeras 

under 2022. 

WCAG 2.1 

KRITERIUM 2.2.1 

JUSTERBAR 

TIDSGRÄNS 

Användaren ser vilket 

element på webbsidan 

som är i tangentbordets 

fokus  

 

Inte ännu 

förenlig 

Element där 

fokus inte 

tydligt 

manifesterar 

sig för 

användaren 

visuellt. 

Kommer att 

korrigeras 

under 2022. 

WCAG 2.1 

KRITERIUM 2.4.7 

FOKUS MARKERAS 

TYDLIGT 

 

 

 

 

 

 

 



BRISTER I INNEHÅLLET 

Beskrivning av 

tillgänglighetskravet 

Alternativt sätt att få 

upplysningarna/servicen 

finns 

Orsak till 

bristande 

förenlighet 

WCAG 2.1-kriteriet 

om 

tillgänglighetskravet 

Användaren ges 

tillräckliga 

instruktioner, om hen 

förväntas fylla i 

information i en 

webbtjänst 

 

Inte ännu förenlig 

Alternativknapparna 

är inte namngivna 

Kommer att 

korrigeras under 

2022 

WCAG 2.1 

KRITERIUM 3.3.2 

FÄLTETIKETTER 

ELLER 

INSTRUKTIONER 

 

ÖVRIGA BRISTER 

Beskrivning av 

tillgänglighetskravet 

Alternativt sätt att få 

upplysningarna/servicen 

finns 

Orsak till 

bristande 

förenlighet 

WCAG 2.1-kriteriet 

om 

tillgänglighetskravet 

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår tjänst/på webbplatsen? Kontakta oss, så gör vi 

vårt bästa för att avhjälpa bristen 

 

KONTAKTA OSS VIA E-POST: kirjaamo(at)ruokavirasto.fi 

  

Tillsynsmyndighet 

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge då först respons till upprätthållaren. 

Det kan dröja 14 dagar innan du får svar. Om du inte är nöjd med svaret som du fått eller om du 

inte alls får något svar inom två veckor, kan du anföra tillgänglighetsklagan hos 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands 

webbplats berättas det i detalj hur klagan kan anföras och hur ärendet behandlas. 

 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Enheten för tillgänglighetstillsyn 

tillganglighetstillsyn.fi 

webbtillganglighet(at)rfv.fi   

telefonnummer växel 0295 016 000 


