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1. Johdanto

Kaikki kansalaiset ovat tasavertaisia. 
Heillä on oltava samanlaiset mahdollisuudet osallistua esimerkiksi työntekoon, 
opiskeluun ja harrastuksiin. 
Kaikkien on myös voitava käyttää viestintäpalveluita. Viestintäpalveluja ovat esimerkiksi puhelin, televisio, radio ja 
internet-tietoverkko.

Erityisen suuri merkitys näillä viestintäpalveluilla 
on vanhuksille ja vammaisille. Ne voivat auttaa 
heitä elämään itsenäisesti kotona.
Kaikkien ei ole kuitenkaan yhtä helppoa oppia käyttämään uusia laitteita. Kaikki laitteet eivät sovi kaikille. 

Jollakin voi olla myös ennakkoluuloja laitteita kohtaan. Lisäksi viestintäpalvelut maksavat. Vanhuksilla ja vammaisilla on usein vain vähän rahaa. 

Vanhuksiin ja vammaisiin on siis kiinnitettävä erityistä huomiota.

Pääministeri Vanhasen hallituksen mielestä on tärkeää, että kaikki voivat käyttää sähköisiä viestintävälineitä. Hallituksen mukaan on myös tärkeää, että kaikki pystyvät käyttämään internetiä nopeasti ja kohtuuhinnalla.
Tämän takia halllitus haluaakin edistää esimerkiksi niin sanotun laajakaistan yleistymistä. Kun tietokoneessa on laajakaista-yhteys, internetiä voi käyttää tehokkaasti.


2. Toimenpideohjelman tavoitteet

Tämän toimenpideohjelman tavoitteena on se, että viestintäalalla huomioitaisiin paremmin vanhukset ja vammaiset. 
On myös tärkeää, että alan viranomaiset sekä vanhus- ja vammaisjärjestöjen edustajat tekevät yhteistyötä keskenään.

On tärkeää, että viestintäpalvelut sopisivat mahdollisimman monelle. Jos palvelut eivät sovi kaikille, niitä pitäisi voida muokata.
Vanhusten ja vammaisten pitäisi osallistua heille suunnattujen palveluiden ja laitteiden suunnitteluun. 

Tarvitaan myös lisää tiedotusta ja koulutusta. Lähivuosina on koulutettava erityisesti vanhuksia. Heitä on opetettava käyttämään sähköisiä viestintäpalveluita.

Muutaman kymmenen vuoden kuluttua opastusta ei tarvita enää yhtä paljon. Vanhukset ovat tällöin jo tottuneet käyttämään sähköisiä palveluja, mutta silloin he myös odottavat palveluilta entistä enemmän. 

Palvelut on suunniteltava huolella. Niissä on huomioitava esimerkiksi se, että monella vanhuksella on huono näkö ja kuulo.
Vanhukset ja vammaiset on otettava huomioon myös, kun digitaalista televisiota suunnitellaan.


3. Toimenpideohjelma

Otetaan tavoitteeksi seuraavat asiat:

-	Julkiset verkkopalvelut, esimerkiksi internetissä olevat palvelut, suunnitellaan niin, että kaikkien ihmisten on niitä helppo käyttää. Verkkopalveluiden on oltava myös kaikkien ulottuvilla. 

-	Kun verkkopalveluita tilataan alan yrityksiltä, on korostettava sitä, että kaikkien on pystyttävä käyttämään palvelua.


-	Tapaa tehdä hätäilmoitus numeroon 112 myös matkapuhelimen tekstiviestinä kehitetään.

-	Selvitetään, miten uutta laajakaistatekniikkaa voidaan käyttää vanhuksille ja vammaisille suunnatuissa palveluissa. 

-	Tarjotaan vanhuksille ja vammaisille entistä enemmän tiedotusta ja koulutusta. 

-	Tehdään kansainvälistä yhteistyötä, etenkin EU:ssa. 

-	Osallistutaan kansainväliseen standardointityöhön. Standardointi tarkoittaa sitä, että otetaan käyttöön tietyt mallit ja toimintatavat, jotka ovat samanlaisia kaikkialla. 

-	Tehostetaan Viestintäviraston Human Factors -työryhmän työskentelyä. Työryhmän tehtävänä on selvittää, miten standardointi voi auttaa vanhusten ja vammaisten viestintätarpeissa. 

-	Selvitetään minkälaisia palveluita vanhuksille ja vammaisille on tarjolla, kun he haluavat selvittää puhelinumeroita tai osoitteita. Selvitetään myös palveluiden hinta ja se, kuinka paljon palveluita käytetään. 

-	Selvitetään, onko mahdollista saada käyttöön helppokäyttöinen tietokoneessa käytettävä CD-rom-levy, johon olisi koottu tietoja palveluista. 

-	Kootaan teleyritykset, puhelinluettelopalveluita tarjoavat yritykset ja numerotiedotuspalvelua tarjoavat yritykset keskustelemaan. Aiheena on, miten yrityksiä voitaisiin kannustaa tarjoamaan vanhuksille ja vammaisille suunnattuja luetteloja.

-	Kerrotaan laitevalmistajille, minkälaisia tarpeita vanhuksilla ja vammaisilla on.

-	Edistetään digitaalitelevision käyttöönottoa. Selvitetään, miten digitaalitelevisio saataisiin palvelemaan mahdollisimman hyvin myös vammaisia ja vanhuksia.


4. Toimenpideohjelman tärkeimmät alueet

Laajakaistapalvelut
Laajakaistalla tarkoitetaan tekniikkaa, jonka avulla tieto siirtyy internet-tietoverkossa nopeasti ja tehokkaasti. Tulevaisuudessa laajakaistan merkitys kasvaa entisestään.

Laajakaistan avulla kuulovammaisille voidaan esimerkiksi tarjota tulkkausapua. Myös tiedon hankkiminen vaikkapa virastojen internet-sivuilta käy nopeasti. Laajakaistan avulla voidaan tarjota myös monenlaisia muita palveluita.

Laajakaistan ansiosta palveluihin pääsee käsiksi tietoverkossa. Huonosti liikkuvien ihmisten ei tarvitse lähteä kotoaan asioitaan hoitamaan.

Vanhuksille ja vammaisille on kerrottava laajakaistan mahdollisuuksista. Heidän edustajansa on otettava mukaan kehittämään laajakaistaa.

Digitaaliset televisio- ja radiopalvelut
Digitaalisessa televisiossa on paljon kanavia. Siinä voidaan esittää hyvin myös pienille ryhmille tarkoitettuja opetusohjelmia. 

Digitaaliset televisiot on kuitenkin suunniteltava helppokäyttöisiksi. Niiden suunnittelussa tulee huomioida myös vanhukset sekä eri vammaisryhmät, esimerkiksi näkö- ja kuulovammaiset.
 
Digitaalisessa radiossa on tavallista parempi ääni. On huolehdittava, että myös vanhuksilla ja vammaisilla on hyvä mahdollisuus kuunnella digitaalista radiota.

Helppokäyttöiset internet-sivut
Internet-tietoverkon merkitys kasvaa jatkuvasti.  On entistä tärkeämpää, että kaikki pääsevät helposti esimerkiksi internetissä oleville kuntien tai virastojen sivuille. 
Näiden internet-sivujen on oltava helppokäyttöisiä. 

Helppokäyttöisen sivun rakentamiseksi on olemassa tarkkoja ohjeita. Näitä ohjeita on tärkeää noudattaa. 

Hätäpalvelut
Hätäkeskuslaitos on valmistellut uutta valtakunnallista hälytysjärjestelmää. Siinä hätäilmoitus voitaisiin tehdä lähettämällä matkapuhelimella tekstiviesti numeroon 112.

Luettelot ja numerotiedotus
Esimerkiksi näkövammaiset eivät voi käyttää tavallista puhelinluetteloa. Numerotiedotukseen soittaminen on kallista. 

Tavoitteena on luoda palvelu, jossa vammaiset voivat käyttää helposti luetteloita ja samalla hinnalla kuin muutkin.

Päätelaitteiden ominaisuudet
Päätelaitteita ovat matkapuhelin, televisio tai kaukosäädin. Myös niiden pitäisi olla mahdollisimman helppokäyttöisiä.

Tulevaisuuden tekniikat
Tekniikka kehittyy koko ajan. Tulevaisuudessa televisio-ohjelmia voidaan saada myös matkapuhelimiin.
Tälläisestäkin palvelusta on tehtävä mahdollisimman helppokäyttöinen. 


5. Taustatietoja laeista ja hankkeista

Vammaisten viestintäpalvelut ja Euroopan yhteisö
Euroopan unionissa viestintäalaa ohjataan direktiiveillä eli yhteisillä säännöksillä. Tarvittaessa valtiot voivat turvata vanhusten ja vammaisten oikeuksia myös erikoistoimenpiteillä.

INCOM-niminen työryhmä on laatinut raportin siitä, minkälaisia viestintätarpeita vanhuksilla ja vammaisilla on. Raportin käsittely on kesken.

EU:lla on myös tietoyhteiskuntaohjelma nimeltä eEurope 2002 ja eEurope 2005. Näissä on tavoitteena kaikkien ihmisten saaminen mukaan tietoyhteiskuntaan.

Vammaisten viestintäpalvelut ja kotimaiset lait
Suomen perustuslain mukaan vammaiset ovat tasa-arvoisia muiden ihmisten kanssa. Vammaispalvelulaki pyrkii ehkäisemään ja poistamaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. 

Suomen vammaispolitiikka perustuu pohjoismaalaiseen hyvinvointimalliin. Lain mukaan kunnan on tarjottava vammaiselle hänen tarvitsemansa palvelut.

Kotimainen standardointityö
Standardointi tarkoittaa sitä, että käyttöön yritetään saada samanlaiset ratkaisut ja mallit. Toiminnasta tulee helpompaa, kun asiat tehdään eri paikoissa täsmälleen samalla tavalla.

Viestintävirastossa on kansallisia standardointiryhmiä, jotka ohjaavat esimerkiksi sitä, miten suomalaiset osallistuvat kansainväliseen standardointityöhön.
Viestintävirastossa on myös kansallinen standardointiryhmä nimeltä Human Factors. Sen tehtävänä on seurata erityisesti vanhusten ja vammaisten viestintätarpeita.

Pohjoismainen vammaisalan yhteistyö
Pohjoismaiden vammaiset tekevät keskenään yhteistyötä. Viestintäalan yhteistyötä tehdään erityisesti järjestössä nimeltä Nordisk forum för telekommunikation. Järjestön lyhenne on NFTH.

Euroopan neuvoston toimenpideohjelma
Euroopan neuvoston ministerikokouksessa valmistellaan uutta vammaispolitiikan toimenpideohjelmaa. Ohjelma on suositus. Tavoitteena on hyväksyä se keväällä 2005.

Ohjelman tavoitteena on saada jäsenvaltiot toimimaan niin, että vanhukset ja vammaiset saavat tietoa yhtä hyvin kuin muut. Erityisen tärkeää on ottaa käyttöön uutta tekniikkaa.

Ohjelman mukaan vammaisten on saatava tietoa heille sopivassa muodossa. Vammaisille on myös opetettava enemmän tietotekniikkaa. Lisäksi pitäisi tuottaa entistä enemmän sellaista tietoa, joka olisi helposti kaikkien saatavissa.

Myös Euroopan neuvoston tulee omassa viestinnässään ottaa nämä tavoitteet huomioon.


LIITE

Käynnissä olevia hankkeita

Design for All
Lisätietoja: www.stakes.fi/dfa-suomi

ITSE, Eletään hyvää elämää. Itse.
Lisätietoja: 
Pirjo-Liisa Kotiranta
Erikoissuunnittelija, Stakes
pirjo-liisa.kotiranta@stakes.fi

VATI, Vammaiset tietoyhteiskunnan työmarkkinoilla
Lisätietoja: 
Victor Savtschenko,
Erikoissuunnittelija/ Sosiaali- ja terveyspalvelut
victors@stakes.fi
puh. 09-39672354

Viittomakielisten verkkosanakirja Suvi
Lisätietoja: 
Antti Mäkipää
tiedotuspäällikkö, Kuurojen Liitto ry
antti.makipaa@kl-deaf.fi
puh 040-7223089

VETURI Kuulo- ja puhevammaisten verkostoituvat tulkkipalvelut
Lisätietoja:
Aulikki Rautavaara
Kehittämispäällikkö/ Sosiaali- ja terveyspalvelut
aulikki.rautavaara@stakes.fi
puh 09-39671

Virtuopo-projekti
Lisätietoja:
www.kl-deaf.fi

Viittomakielinen virtuaalikoulu
www.kl-deaf.fi

Etu-projekti
www.kl.deaf.fi

Ikääntyminen, terveys, teknologia
Päivi Topo
Erikoistutkija/ Sosiaali ja terveyspalvelut -tulosalue
paivi.topo@stakes.fi
puh. 09-39672108

Papunet
www.papunet.net

Selko-e-projekti
www.kvtl.fi 
www.selko-e.fi

Laatua verkkoon
www.laatuaverkkoon.fi

W3C-hanke
www.w3.org

TUPU, Tulkkipalvelun kehittämisprojekti (2004-2008)
Lisätietoja:
Sirpa Lauren
suunnittelija, Kuulonhuoltoliitto
sirpa.lauren@kuulonhuoltoliitto
puh. 0400-016308

VIPE, Viitotun puheen etäopetusprojekti (2001-2004)
www.kuulonhuoltoliitto.fi

ESKU, Esteetön kuunteluympäristö-projekti (2003-2004)
Lisätietoja:
Jukka Rasa
Suunnittelija, arkkitehti, Kuulonhuoltoliitto ry
jukka.rasa@kuulonhuoltoliitto.fi
puh. 0400-646587

MIKÄ ESTÄÄ, Huonokuuloisen esteetön opiskeluympäristö -projekti (2004-2005)
Yhteystiedot:
Suunnittelija Sami Virtanen
sami.virtanen@kuulonhuoltoliitto.fi
puh. 040-7516994


Minor-hanke (2004-2005)
Yhteystiedot:
Petteri Huvio
Tuottaja, Prosign Oy
petteri.huvio@prosign.fi
puh. 09-5803509

Kotipalvelut digitelevision välitykselläYhteystiedot:
Jussi Keskinarkaus
projektipäällikkö, DigiTV-kotipalvelut
Oulun kaupunki, keskusvirasto, kehittämispalvelut
jussi.keskinarkaus@ouka.fi
puh 044-703 1717


