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Välkommen, detta är Strålsäkerhetscentralens (STUK) tillgänglighetsutlåtande
Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://stukasiointi.stuk.fi/asiointi/sv/ och har
utarbetats/uppdaterats 23.12.2021. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster,
enligt vilken offentliga e-tjänster ska vara tillgängliga.
Vi har själva bedömt tjänstens tillgänglighet.
Tjänstens tillgänglighet
Uppfyller alla krav på tillgänglighet.
Har du upptäckt en brist i vår digitala tjänst när det gäller tillgänglighet? Låt oss veta, så
ska vi göra vårt bästa för att åtgärda det.
Via webbformuläret
Behöver du hjälp med att använda tjänsten? Kontakta oss med hjälp av kontaktformuläret
https://stukasiointi.stuk.fi/asiointi/sv/palaute
Via e-post
radonvalvonta@stuk.fi
På andra sätt
https://stukasiointi.stuk.fi/asiointi/sv/palaute, kryssa i rutan "Jag önskar bli kontaktad med anledning av
mitt meddelande".
Ring STUKs callcenter +358 9 759 881. Centret har information om experter som ansvarar för specifika
typer av radonfrågor.
Skicka ett e-postmeddelande till stuk@stuk.fi, så förmedlar STUKs kansli din fråga till experterna.
STUKs uttalande om webbtillgänglighet: https://www.stuk.fi/web/sv/om-stuk/information-omwebbplatsen/tillganglighetsutlatande
Tillsynsmyndighet
Om du upptäcker problem med tillgängligheten på webbplatsen, vänligen ge oss först feedback till oss,
webbplatsens administratör. Det kan ta upp till 14 dagar att svara. Om du inte är nöjd med det svar du får
eller om du inte får något svar alls inom två veckor kan du anmäla problemet till Regionförvaltningsverket i
Södra Finland (öppnas i ett nytt fönster). På sidan om de regionala statliga förvaltningsmyndigheterna i
södra Finland förklaras exakt hur du kan lämna in ett klagomål och hur ärendet kommer att behandlas.
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Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
https://www.tillganglighetskrav.fi/
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000
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