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Tiivistelmä

Tämän toimenpideohjelman tavoitteena on parantaa tietoyhteiskunnan esteettömyyttä kaikkien kansalaisten osalta. Ohjelmassa esitetään toimenpiteitä, joilla vähennetään esteitä kansalaisten tasa-arvoiselle ja yhdenvertaiselle osallistumiselle tietoyhteiskunnassa. 

Toimenpiteillä pyritään muun muassa
• selventämään esteettömyyden kehittämisen koordinaatiota ja vastuita
• parantamaan julkisen hallinnon palveluita
• kehittämään laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyyttä
• edistämään verkkosisältöjen esteettömyyttä ja ymmärrettävyyttä
• lukemaan esteettömyyden tutkimusta ja kehitystoimintaa.

Esteettömyyden huomioiminen palvelee erityisesti ikääntyneitä ja vammaisryhmiä, mutta usein se parantaa tietotekniikan käytettävyyttä kaikkien käyttäjien kannalta. Lisätietoa on liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilla osoitteessa: www.lvm.fi/viestintapalvelujen_esteettomyys" www.lvm.fi/viestintapalvelujen_esteettomyys
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Esipuhe

Tietokoneet ja muu tietotekniikka ovat muuttaneet 
yhteiskuntaa paljon viime vuosina.
Merkittävä osa tiedosta kulkee sähköisesti verkossa.
Monet palvelut ovat siirtyneet verkkoon.

Liikenne- ja viestintäministeriö tukee tietotekniikan kehitystä.
Siihen on useita syitä. Tietotekniikka

	parantaa palveluiden saatavuutta

edistää kestävää kehitystä
luo uusia mahdollisuuksia yhteydenpitoon, 
asiointiin ja kaupankäyntiin
parantaa kansalaisten tasavertaista osallistumista.

Tietotekniikan kehitykseen sisältyy kuitenkin riski.
Jos kansalaisten tarpeita ei ymmärretä 
tai heidän taitojaan ei oteta huomioon,
kansalaiset voivat joutua eriarvoiseen 
asemaan ja jopa syrjäytyä. 
Siksi esteettömyydellä on tietotekniikassa merkittävä rooli.
Esteettömyys edistää demokratiaa ja tasavertaisuutta.

Esteettömän tietoyhteiskunnan rakentaminen
ei ole vain yhden tahon vastuulla.
Siksi valtionhallinnon, yksityisten yritysten ja järjestöjen 
pitää lisätä yhteistyötä ja ponnistella yhdessä 
esteettömän tietoyhteiskunnan puolesta.
Meillä on vahvaa osaamista, näkemystä tulevista 
suuntauksista ja monia järjestöjä,
jotka toimivat esteettömyyden puolesta. 

Toimenpideohjelma on suunnattu pääasiassa 
valtion ja kuntien hallintoon, tuotekehittäjille, 
palveluntarjoajille, tutkimuskeskuksille ja järjestöille. 
Niiden lisäksi ohjelma voi toimia ohjeena 
kenelle tahansa tietoyhteiskunnan toimijalle.

Tietoyhteiskunnan esteettömyyttä ei ratkaista
hetkessä eikä yhdellä toimenpideohjelmalla. 
Ohjelma on kuitenkin askel eteenpäin
kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa.
Ohjelmalla on vahva merkitys, kun tietoyhteiskuntaa 
kehitetään seuraavan viiden vuoden aikana. 
Toimenpiteiden toteuttaminen tulee aloittaa vuonna 2011. 
Ohjelman todellinen arvo ja vaikutukset nähdään
vuoden 2015 jälkeen, kun tarkastellaan 
tietoyhteiskunnan esteettömyyden tilaa. 
 
Helsingissä 16. päivänä joulukuuta 2010

Viestintäministeri Suvi Lindén
 
Keskeiset käsitteet 

Sanoilla esteettömyys, saavutettavuus
ja käytettävyys on vain vähän eroa,
ja usein niitä käytetään rinnakkain.
Keskeisiä käsitteitä ovat myös 
Design for All ja helppokäyttöisyys. 
Seuraavassa sanat on selitetty, 
tosin muitakin määritelmiä voi löytää. 

Esteettömyys tarkoittaa, 
että kaikki ihmiset pystyvät käyttämään 
jotakin tuotetta tai palvelua iästä, 
vammasta tai muusta rajoitteesta huolimatta. 
Esteetön tuote tai palvelu mukautuu 
henkilön yksilöllisiin tarpeisiin. 
Esteettömyyden tavoitteena on,
että kaikki kansalaiset voivat tasavertaisesti
tehdä työtä, opiskella, harrastaa ja osallistua. 

Saavutettavuus tarkoittaa, että tuote 
tai palvelu sopii kaikenlaisille ihmisille.
Tuotteessa tai palvelussa otetaan 
huomioon erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet.
Saavutettavuutta ei ajatella pelkästään
esimerkiksi vammaisten ihmisten näkökulmasta. 

Käytettävyys tarkoittaa tuotteen 
tai palvelun helppokäyttöisyyttä. 

Helppokäyttöisyys tarkoittaa, 
että käyttäjä voi käyttää tuotetta 
tai palvelua osaamisen tasosta riippumatta. 
Helppokäyttöisyys ei merkitse sitä, 
että tuote tai palvelu on toiminnoiltaan
vajavainen.

Design for All tarkoittaa suunnittelua,
jossa otetaan huomioon kaikki käyttäjät.
Periaatteen tarkoitus on ohjata suunnittelijoita 
ja päätöksentekijöitä tekemään ratkaisuja, 
joissa otetaan alusta lähtien huomioon
erilaisten käyttäjien tarpeet.

Tietoyhteiskunta tarkoittaa yhteiskuntaa,
jonka toiminta perustuu uuteen teknologiaan,
uusiin toimintatapoihin ja osaamiseen.
Tietoyhteiskunnassa monet palvelut 
toimivat tietoteknisten välineiden, 
kuten tietokoneiden avulla sähköisesti.

Tieto- ja viestintäteknologia 
(tässä selkotekstissä muodossa tietotekniikka)
tarkoittaa laitteita ja teknisiä ratkaisuja, 
joihin tietoyhteiskunnan toiminta perustuu.
Tällaisia ratkaisuja ovat esimerkiksi 
tietokoneet ja tietoverkot, kuten internet.

Julkishallinto (julkinen hallinto):
valtion ja kuntien hallinto, 
viranomaisten toiminta.


Tietoyhteiskunnan kehitys

Yhteiskunta on kehittynyt valtavasti viime vuosina. 
Erityisen nopeaa on ollut tietotekniikan kehitys.
Tietotekniikka (tieto- ja viestintäteknologia)
liittyy melkein kaikkeen toimintaamme.
Se on mukana työssä, kotona ja koulutuksessa. 

Tietotekniikka tarjoaa loputtomasti
erilaisia käyttömahdollisuuksia.
Tietotekniikan avulla teemme ostoksia, 
pidämme yhteyttä ystäviin, 
haemme tietoa ja seuraamme viihdettä.
Voimme vaivatta olla yhteydessä 
toisella puolella maapalloa asuviin ihmisiin.
Pystymme jakamaan tietoa, kuvia 
ja tekstiä nopeiden verkkoyhteyksien avulla.
Yhä useammat palvelut toimivat
sähköisesti verkossa. 
Kehitys on lisännyt palveluiden tarjontaa. 

Tietotekniikan avulla pystytään 
yhä paremmin tukemaan myös 
ikääntyvien ja vammaisten ihmisten tarpeita. 
Esimerkiksi liikuntavammainen henkilö 
voi saada monia palveluita suoraan kotiin.
Tietotekniikan ratkaisujen avulla
ikääntyneet ihmiset voivat asua 
pidempään kotona.

Suomessa tietotekniikan kehittämiseen 
on käytetty paljon varoja. 
Tavoitteena on, että vuoden 2015 loppuun
mennessä lähes kaikki asunnot, 
yritykset ja hallinnon toimipaikat
ovat lähellä nopeaa tietoverkkoyhteyttä.

Kehityksestä huolimatta kaikki eivät voi käyttää 
tieto- ja viestintätekniikkaa tasavertaisesti.
Osa kansalaisista ei voi koskaan
käyttää sähköisiä palveluita. 
Taustalla vaikuttavia syitä voivat olla 
ikä, vammaisuus, koulutuksen puute, 
köyhyys ja puutteet osaamisessa.

Osalle kansalaisista esteettömin tapa 
saada tietoa on edelleen paperille 
painettu julkaisu, joka jaetaan kotiin. 
Kansalaisen pitää voida luottaa siihen,
että hän saa sähköistä palvelua vastaavan 
palvelun aina myös muussa muodossa
ja ilman ylimääräisiä kustannuksia. 
Yhteiskunnan tulee kantaa vastuu siitä,
että perinteiset ja sähköiset palvelut
kehittyvät tasapainoisesti.

Eri laeissa, kansainvälisissä sopimuksissa 
ja kotimaisissa kehittämisohjelmissa
on nostettu laajasti esiin 
kaikkien kansalaisten yhdenvertaisuus 
ja oikeus osallistua tietoyhteiskuntaan.
Niitä ovat esimerkiksi perustuslaki,
kansallinen tietoyhteiskuntastrategia
ja Suomen vammaispoliittinen ohjelma.


Haasteita
Erilaiset tarpeet

Sähköisillä palveluilla on 
monia erilaisia käyttäjäryhmiä, 
joilla kaikilla on omat tarpeensa.  
Lähtökohtana pitää olla, 
että erilaisista tarpeista huolimatta
kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia
sähköisten palveluiden käyttäjinä. 
Kaikilla tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet 
elää ja toimia tietoyhteiskunnassa. 
Ikä, taidot, rajoitteet tai asuinpaikka
eivät saa olla esteenä. 

Yhdenvertaista osallisuutta rajoittavat 
esimerkiksi asenteelliset esteet, 
tietotekniikan saatavuus, 
sähköisten palveluiden monimutkaisuus 
sekä apuvälineiden puute.
 
Eräs haaste on väestön ikääntyminen. 
Yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa lähivuosina.
Monille ikääntyneille tietotekniikan käyttö
on hankalaa tai sitä ei koeta tärkeäksi. 
Syynä voi olla, että taidot eivät riitä
tai että laitteita on hankala hankkia. 
Syitä voivat olla myös  
taloudellinen tilanne tai sairaus.

Ikääntyneiden lisäksi myös
esimerkiksi työttömät ja vähän koulutusta
saaneet käyttävät tietotekniikkaa vähän.
Yksi syy tietotekniikan vieroksumiseen on, 
että laitteiden valmistajat ja palveluiden
tarjoajat eivät osaa riittävästi ottaa huomioon 
erilaisten ihmisten erilaisia tarpeita. 
Tekniikkaa kehitetään usein 
nuorten ihmisten näkökulmasta.
Ikääntyvien tai vammaisten ihmisten 
tarpeita ei tiedosteta.

Käyttäjien tarpeista lähtevä suunnittelu
edellyttää, että käyttäjät otetaan 
mukaan jo suunnitteluvaiheessa 
ja silloin, kun uutta palvelua testataan.
Tällöin käyttäjien kirjon tulisi ulottua
yli 75-vuotiaisiin ja vammaisiin. 
Vammaisten ihmisten kohdalla
yhden ryhmän kuuleminen ei riitä, 
vaan kokemuksia tulisi hakea useilta
eri vammaisryhmiltä.

Myös köyhyys voi olla merkittävä este 
tasa-arvoiselle pääsylle 
tietoyhteiskunnan palvelujen pariin. 
Tavoitteena tulee olla, että laitteet 
ja sähköiset palvelut ovat hinnaltaan
riittävän edullisia. 

Verotuksessa saatava kotitalousvähennys 
voi osaltaan auttaa tietotekniikan käyttöönottoa. 
Vuoden 2009 alusta lähtien tietotekniikan
laitteiden ja ohjelmistojen asentamiseen, 
käyttöönottoon ja käytön opastukseen 
liittyvät työt on voinut ilmoittaa 
kotitalousvähennyksenä verotuksessa.
Laitteet, ohjelmistot ja apuvälineet

Ihmiset tarvitsevat yhä enemmän 
erilaisia laitteita ja ohjelmia,
jotta he pystyvät toimimaan 
tietoyhteiskunnassa. 

Mitä useampi laite on käytössä, 
sitä tärkeämpää on,
että niitä on helppo käyttää
ja että ne toimivat yhdessä. 
Hyvä laite on tehty käyttäjän
arkivaatimusten mukaan. 
Vaikka jokaisella käyttäjällä 
on omat vaatimukset laitteelle,
yksi tärkeimmistä vaatimuksista 
on laitteen helppokäyttöisyys. 

Laitteiden, ohjelmistojen ja apuvälineiden
tulee myös toimia yhdessä ilman ongelmia.
Yhteensopivuuden parantamiseksi 
laitteiden valmistajille ja palveluiden
kehittäjille on olemassa erilaisia standardeja, 
joilla myös lisätään tuotteiden turvallisuutta
ja helpotetaan niiden käyttöä. 
Sekä Suomessa että Euroopan unionissa
on viime aikoina kehitetty merkittävästi
tietotekniikan käytettävyyttä lisääviä standardeja.
Suomessa standardisointia ohjaa 
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry.
(Standardi on yhteinen toimintatapa tai 
määritelmä siitä, miten jokin asia tulisi tehdä.)

Esimerkkejä käytännön ongelmista

Tietoyhteiskunnan esteettömyys 
merkitsee eri ihmisille eri asioita. 
Kuulovammaisen henkilön kohtaamat
ongelmat tietotekniikassa ovat erilaisia
kuin esimerkiksi sokean tai suomen kieltä 
huonosti osaavan ihmisen ongelmat.
Seuraavassa on esitetty esimerkkien
avulla joitakin keskeisiä ongelmia 
erilaisten ihmisryhmien osalta. 
Lista ei ole kattava, eikä sen tarkoitus
ole yleistää. 

Internet ja sähköinen asiointi
Internetin käyttö opitaan nykyään 
tavallisesti jo varsin nuorena,
ja moni aikuinen on oppinut 
internetin käytön työelämässä. 
Vielä on kuitenkin suuri ryhmä ihmisiä, 
jotka eivät ole käyttäneet paljonkaan
tietotekniikkaa elämänsä aikana.
Heille uuden oppiminen voi olla hankalaa,
eikä monilla ole siihen oikein haluakaan.

Hankkimisen vaikeus
Monelle ikäihmiselle jo pelkkä 
tietokoneen tai muun laitteen 
hankkiminen voi tuntua liian vaikealta.
Moni ikääntynyt ei tiedä, 
millaisen koneen hän tarvitsee, 
ei osaa tilata itselleen sopivaa yhteyttä 
eikä tiedä, kuinka hankittua laitetta käytetään. 
Ikäihmiselle koneen hankkimisen tulisi olla 
yksinkertaista, ja siihen tulisi sisältyä 
tarvittava opastus ja tuki. 
Sama pätee moniin muihin asiakkaisiin. 

Kotona käytettävien laitteiden lisäksi
tarvitaan riittävän paljon internetin käyttöpisteitä, 
jotka on tarkoitettu yleiseen käyttöön.
Niissä hekin, jotka eivät omista omaa konetta,
voivat ohjatusti hoitaa asiansa sähköisesti. 

Apuvälineiden käytön ongelmat
Monet näkövammaiset ihmiset tarvitsevat
internetin selailuun erillisiä apuvälineitä. 
Niihin kuuluvat ruudunlukuohjelma, 
pistekirjoitusnäyttö ja puhesyntetisaattori.
Ruudunlukuohjelma välittää ruudulla olevan tiedon
puheen tai pistekirjoituksen tai molempien avulla. 
Pistekirjoitusnäyttö näyttää pistekirjoituksella
saman, minkä puhesyntetisaattori puhuu. 
Verkkosivujen suunnittelussa ei useinkaan 
ole otettu huomioon näitä apuvälineitä, 
vaikka lähes kaikki verkkosivuilla oleva tieto 
olisi pienin muokkauksin luettavissa 
myös apuvälineiden avulla. 

Koska apuvälineet eivät kykene 
välittämään pelkkää kuvallista tietoa, 
verkkopalveluissa täytyy olla mukana 
myös selittäviä tekstejä. 
Myös jotkut lomakkeet, salasanat,
linkit ja painikkeet voivat
tuottaa monille käyttäjille ongelmia.

Kallis hinta
Osalle apuvälineiden käyttäjistä 
apuvälineiden hinta voi olla ongelma.
Ruudunlukuohjelma voi maksaa noin 2 000 euroa,
suurennusohjelma noin 500 euroa 
ja pistenäyttö 5 000–6 000 euroa (vuonna 2010). 

Niiden lisäksi tarvitaan vielä käyttökoulutusta. 
Näkevä voi opetella käyttämään tietokonetta
itsekseen ilman erityistä opiskelua. 
Näkövammaisen pitää ensin hallita
omat apuvälineensä, jotta hän pääsee 
käsiksi tietokoneen sisältöihin.

Vaikean kielen käyttö
Useiden verkkosivujen sisältö on sellaista,
että esimerkiksi puhevammaiset ihmiset 
tai selkokieltä tarvitsevat eivät pysty 
käyttämään niitä edes apuvälineiden avulla.
Ongelma on usein siinä,
että asiat on ilmaistu vaikealla tavalla.

Ensisijaisen tärkeää monen kansalaisen 
kannalta on, että oleelliset asiakirjat 
ja tekstit on laadittu selkeällä kielellä. 
Erityisesti julkishallinnon verkkosivuilla 
tulisi käyttää selkeää kieltä sekä kuvitusta, 
joka tukee tekstin ymmärtämistä.
Erityisen tärkeäksi selkokielinen tiedonvälitys 
nousee viranomaistiedotuksessa 
ja kriisitilanteissa käytetyssä viestinnässä. 

Osalle kansalaisista tavallinen
yleiskielikin on liian vaikeaa. 
He tarvitsevat tietoa selkokielellä. 
Selkokieli on tarkoitettu niitä varten, 
joilla on vaikeuksia lukemisessa 
ja ymmärtämisessä tai molemmissa. 
Selkokieli on muokattu yleiskieltä 
luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. 
Selkokielestä voivat hyötyä erilaiset ihmisryhmät, 
esimerkiksi monet vammaisryhmät, 
maahanmuuttajat, muistisairaat vanhukset 
tai henkilöt, joilla on lukivaikeuksia.
 
Puhevammaiset tulisi huomioida myös 
muun muassa verkkolomakkeiden laatimisessa.
Kirjoittamista vaativien vastausten sijasta 
lomakkeissa tulisi olla rastitusvaihtoehtoja 
tai valmiita vastauksia, 
joista voi valita oikean tai sopivan. 

Sähköisten palveluiden rinnalla tulisi 
olla vaihtoehtoisia tapoja asiointiin,
kuten mahdollisuus ottaa henkilökohtaisesti
yhteyttä viranomaiseen.

Puhelin, yhteydenpito ja hätäpalvelut
Yhä useampi omistaa vain matkapuhelimen, 
ja lankapuhelimista luovutaan vähitellen. 
Vaikka tekniikka muuttuu,
on tärkeää pitää huolta siitä, 
että uusi tekniikka ei poista 
joillekin ihmisille elintärkeitä palveluita. 
Niihin kuuluvat esimerkiksi turvapalvelut, 
jotka toimivat luotettavasti 
ainoastaan lankaverkon välityksellä. 

Monet ihmiset toivovat, että matkapuhelimessa
olisi riittävän suuri näyttö, selkeät näppäimet
ja että sitä on helppo käyttää. 
Oleellista on, että tarjolla on useita vaihtoehtoja, 
joista kukin voi valita itselleen sopivan puhelimen.
Ongelma voi olla myös riittämätön opastus 
laitteiden tai palveluiden käyttämiseen. 
Peruskäyttöopastuksen tulisi aina olla 
osa ostettua palvelua. 

Kuulovammaisten hätäviestit
Kaikki kuulovammaiset eivät pysty 
käyttämään esimerkiksi äänipuhelinta. 
Suurin ongelma liittyy hätäpuheluihin, 
joita monet kuulovammaiset eivät pysty 
soittamaan ilman ulkopuolista apua. 
Tekstiviesti tarjoaa nykyisin hyvän tavan
olla yhteydessä muihin, mutta hätäviestejä
ei voi vielä lähettää tekstiviestinä.
Suunnitelmissa on, että hätäviestejä voitaisiin
lähettää tekstiviestinä vuodesta 2012 alkaen. 




Videopuheluiden ongelmat
Viittomakieliset kuurot tarvitsevat yhteydenpitoon
ja asiointiin viittomakielisiä palveluja, 
kuten esimerkiksi etätulkkausta. 
Heille on apua myös videopuheluista. 
Helppokäyttöiset toimivat videopuhelut 
eivät ole tällä hetkellä saatavissa koko maassa,
eikä niitä voi käyttää ainakaan 
yhtä laajasti kuin puheluita ja tekstiviestejä. 

Kuulolaitteiden ongelmat
Monet huonokuuloiset ihmiset käyttävät
kuulolaitetta, joka voimistaa äänet.
Jos taustalla on paljon melua, 
puheesta voi olla vaikea saada selvää.
Huonokuuloisille tärkeitä ovat erilaiset 
tekniset ratkaisut, jotka siirtävät, 
vahvistavat ja selkeyttävät ääntä. 
Tällaisia ratkaisuja ovat esimerkiksi 
induktiosilmukka ja radiotaajuuksia 
käyttävät kuunteluapuvälineet (ns. FM-laitteet). 

Televisio ja eri päätelaitteet
Television katseluun käytettiin vuonna 2009 
keskimäärin lähes kolme tuntia vuorokaudessa.
Televisio onkin merkittävä tiedon ja viihteen 
levittäjä kodeissa. 

Suomessa on kuitenkin noin 30 000 ihmistä,
jotka eivät pysty kuulemaan
television tai radion ääntä edes apuvälineillä.
Lisäksi on paljon ihmisiä,
joiden kuulo on huonontunut lievemmin. 
Näille ihmisille televisio-ohjelmien 
tekstittäminen sekä viittomakieliset sisällöt 
ovat hyvin tärkeitä palveluita.

Näkövammaisen ihmisen kannalta 
on tärkeää, että television, muiden päätelaitteiden 
ja automaattien käyttö ei perustu vain näköaistiin.
Laitetta pitää voida käyttää myös äänipalautteen
ja tuntoaistilla havaittavien näppäinten avulla. 
Televisio-ohjelmien seuraamisessa 
näkövammaisia auttavat äänitekstitys
ja kuvailutulkkaus. 

Myös monilla puhevammaisilla ihmisillä
on vaikeuksia käyttää tietokonetta
tai esimerkiksi pankkiautomaattia.

Esteettömyyden edistäminen eri hallinnonaloilla

Tietoyhteiskunnan esteettömyyteen 
liittyvät ongelmat ja vastuut 
jakaantuvat useille eri tahoille.
Kenelläkään ei ole selkeää vastuuta siitä,
miten esteettömyyttä valvotaan 
ja miten siitä tiedotetaan. 
Se johtaa helposti siihen, 
että toimijat eivät tunnista omaa vastuutaan
tai toimenpiteitä ei osata kohdistaa oikein. 
Yhteistyötä ei myöskään osata
käyttää riittävästi hyväksi.

Suomessa tehdyt toimenpiteet
esteettömyyden hyväksi ovat perustuneet
pitkälti hyvään tahtoon, 
eivätkä ne ole lisänneet riittävästi
tietoyhteiskunnan esteettömyyttä.
Esteettömyyttä lisääviä ratkaisuja
pidetty usein taakkana, joka tuo
ylimääräisiä kustannuksia.

Kenties suurimpana haasteena onkin 
muuttaa asenteita ja nähdä esteettömyys 
avaimena tasa-arvoisempaan tulevaisuuteen. 
Esteettömyys tulisi kääntää myönteiseksi voimaksi, 
johon kannattaa panostaa. 

Varsin merkittävä rooli esteettömyyden 
edistämisessä tulee jatkossakin olemaan 
yksityisten yritysten, julkisen hallinnon
ja järjestöjen välisellä yhteistyöllä. 

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Esteettömän tietoyhteiskunnan kehittämistä
ei Suomessa ole tutkittu järjestelmällisesti.
Yksi ongelma on ollut, että esteettömyyden
mittaamiseen ei ole kehitetty välineitä.
Tutkimusta ei ole myöskään suunniteltu
ja ohjattu järjestelmällisesti.
Esteettömyyden tutkiminen on 
myös hajautunut eri toimijoille.
Jokainen toimija tutkii esteettömyyttä
usein vain omasta näkökulmasta.
Selkeä suunnitteluvastuu voisi tuoda parannusta.
Tärkeää onkin löytää taho, 
joka on selkeästi vastuussa 
tutkimuksen ja kehittämisen suunnittelusta.
Esteettömän tietoyhteiskunnan tutkimisessa
kyse on usein tärkeysjärjestyksestä.
Ainoa tapa turvata tutkimus- ja kehittämishankkeet
on ymmärtää asian merkitys ja ohjata siihen varoja.
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Esteettömän tietoyhteiskunnan 
rakentaminen on kaikkien kansalaisten etu. 
Esteettömyyden edistämiseksi tarvitaan
joukko toimenpiteitä, jotta kaikki kansalaiset 
voivat olla tietoyhteiskunnan täysivaltaisia
jäseniä eikä syrjäytymistä tapahdu. 

Toimenpiteiden toteuttamiseen tarvitaan 
julkisen hallinnon, yksityisten toimijoiden
ja kansalaisjärjestöjen yhteistyötä. 
Vastuu esteettömän tietoyhteiskunnan
edistämisestä on yhteinen, 
se ei ole kenenkään yksin.

Seuraavassa on lueteltu toimenpiteitä,
joilla tietoyhteiskunnan esteettömyyttä
voidaan edistää seuraavien viiden vuoden aikana. 

Ohjelman toteutumista seuraa työryhmä,
joka tarkentaa ja kohdistaa toimenpiteitä vuosittain. 
Työryhmä voi tarkentaa toimenpiteitä myös,
jos esimerkiksi tekniikka muuttuu
tai kuluttajien tarpeet muuttuvat.

Toimenpiteet

Tietoyhteiskunnan esteettömyyden kehittämisen koordinointi

Nimitetään liikenne- ja viestintäministeriön
alainen seurantaryhmä varmistamaan,
että toimenpideohjelma toteutuu.
Seurantaryhmässä tulee olla viranomaisia, 
järjestöjä, laitteiden ja ohjelmistojen 
valmistajia sekä palveluntarjoajia.
 
Ryhmän tehtävänä on
 
	päättää toimenpiteiden tärkeysjärjestyksestä

päättää toimenpiteiden kohdistamisesta
täydentää toimenpideohjelmaa
raportoida ohjelman toteutumisesta
liikenne- ja viestintäministeriölle. 

Ryhmän tulee lisäksi pitää esteettömyyskysymyksiä esillä
ja nostaa ajankohtaisia asioita keskustelun kohteeksi. 
 
2. Selvitetään tarve tietoyhteiskunnan esteettömyyden
tiedottamis- ja kehittämiskeskukselle.
Sen vastuulla olisi esteettömyysasioista tiedottaminen, 
tutkimus, kehityksen seuraaminen sekä tuen antaminen. 

Valmiuksien kehittäminen

3. Tuetaan kansalaisten valmiuksia,
joita he tarvitsevat tietoyhteiskuntaan osallistumiseen.
Yksi keino on levittää hyväksi todettuja toimintamalleja. 
 
4. Vahvistetaan Suomen Design for All 
-verkoston toimintaedellytyksiä. 
Verkoston avulla parannetaan 
esteettömyysasioista tiedottamista. 

5. Laaditaan julkisen hallinnon käyttöön
esteettömyysopas sekä esteettömän asioinnin tarkistuslista.


Asioinnin monikanavaisuus ja teknologiasta
riippumattoman viestinnän kehittäminen

6. Parannetaan tiedon saavutettavuutta
samanaikaisesti eri viestintäkanavien kautta
(esimerkiksi matkustajille tarjotaan
tietoa sekä äänilaitteilla että näyttölaitteilla). 

7. Lisätään television esteettömyyttä 
edistäviä palveluita ja tiedotetaan niistä paremmin
(tekstitys, äänitekstitys, kuvailutulkkaus, 
viittomakieliset sisällöt, selkokieli).

8. Varmistetaan, että hätänumeroon 112
voidaan lähettää avunpyyntö myös tekstiviestillä
vuodesta 2012 lähtien. 

9. Lisätään viittomakielisiä sisältöjä 
ja selkokieltä julkishallinnossa. 

10. Lisätään ääntä selkiyttävien 
sekä kosketukseen tai valoon pohjautuvien
ratkaisujen käyttöä julkisissa tiloissa. 


Laitteet, ohjelmistot ja apuvälineet 

11. Tiivistetään laitteiden, ohjelmistojen
ja apuvälineiden valmistajien sekä 
eri käyttäjäryhmien välistä yhteistyötä.
Kehitetään Living lab -tyyppisiä toimintamalleja,
joissa ratkaisuja etsitään yhteistyössä käyttäjien kanssa.

12. Edistetään esteettömyyttä edistävien
standardien levittämistä ja käyttöönottoa. 

13. Kannustetaan tarvittavan tuen 
ja opastuksen antamiseen laitteiden,
ohjelmistojen ja apuvälineiden hankinnan yhteydessä.


Verkkosisällöt

14. Tehdään julkishallinnon verkkosivuille
esteettömyyskartoitukset.
Kartoitukset uusitaan säännöllisin väliajoin
ja puututaan epäkohtiin.   

15. Parannetaan julkishallinnon tietoisuutta keinoista,
joilla verkkopalveluiden esteettömyyttä voidaan parantaa
(standardit ja suositukset). 

16. Edistetään julkishallinnon verkkosisältöjen
saavutettavuutta vaatimalla, että julkishallinto
sitoutuu noudattamaan WCAG 2.0 -ohjeistusta
(ohjeistuksessa määritellään, mitä vaatimuksia
esteettömän verkkosisällön tulee täyttää).

  
Tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä seuranta

17. Tuetaan käyttäjälähtöistä tutkimusta, 
jolla edistetään tietoyhteiskunnan 
esteettömyyttä ja saavutettavuutta. 
Selvitetään eri käyttäjäryhmien tarpeita,
jotka liittyvät tietoteknisten laitteiden
ja sähköisten palveluiden käyttöön. 

18. Osallistutaan Euroopan unionin
tutkimus- ja kehittämisohjelmiin.
Hyödynnetään niiden tarjoamia 
rahoitusmahdollisuuksia esteettömyyden kehittämisessä.

19. Seurataan esteettömän tietoyhteiskunnan
kehitystä konkreettisen mittariston avulla. 


Julkiset hankinnat

20. Jatketaan julkisten hankintojen neuvontayksikön
toimintaa ja vahvistetaan sen roolia, 
jotta esteettömyys hankintamenettelyssä varmentuu. 
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Ohjelmista, strategioista ja sopimuksista:

EU:n digitaalinen agenda: http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5826

EU:n eInclusion-politiikka:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/index_en.htm

Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia: 
http://www.arjentietoyhteiskunta.fi/

Liikenne- ja viestintäministeriön viestintäpalveluiden esteettömyyttä koskevat sivut:
http://www.lvm.fi/web/fi/viestintapalvelujen_esteettomyys

SADe-ohjelma:
http://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/023_sade/index.jsp" http://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/023_sade/index.jsp

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma 2010–2015: 
www.kl-deaf.fi/Kipo

Vammaispoliittinen ohjelma: 
http://www.vane.to/vampo_etusivu.html

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (selkokielinen versio):
http://www.vane.to/Vammaisia%20koskevaa%20lainsaadantoa/YK%20vammaisten%20ihmisten%20yleissopimus,%20selkoesite%202007.pdf


Keskeisistä järjestöistä:

Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys, ENTER ry:
www.entersenior.yhdistysavain.fi

Invalidiliitto ry:
www.invalidiliitto.fi

Kehitysvammaliitto:
www.kvl.fi

Kuuloliitto ry:
www.kuuloliitto.fi

Kuurojen liitto ry:
www.kl-deaf.fi

Näkövammaisten Keskusliitto ry:
www.nkl.fi

Svenska hörselförbundet rf:
www.horsel.fi

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:
www.valli.fi

Vanhustyön keskusliitto:
www.vanhustyönkeskusliitto.fi


Muita oleellisia linkkejä:

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet:
http://www.w3.org/TR/WCAG20/

Julkishallinnolle suunnattuja asiointipalveluja ja lomakkeita:
http://www.suomi.fi/suomifi/tyohuone/index.html

Laatua verkkoon – julkishallinnon verkkopalvelujen laatukriteeristö ja arviointityökalu:
http://www.suomi.fi/suomifi/tyohuone/laatua_verkkoon/index.html

JHS 129 Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet:
http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/129

Etätulkki.fi:
www.etatulkki.fi

Design for All -verkosto:
http://dfasuomi.stakes.fi/FI/index.htm

Ikäinstituutti:
www.ikainstituutti.fi

NKL:n tietokonelainaamo:
http://www.nkl.fi/fi/etusivu/tiedons/palvelutnakovammaisille/tietokonelainaus

Selkokeskus:
www.selkokeskus.fi 

SFS ry:
www.sfs.fi

Tekstipuhelupalvelu:
http://www.protone.fi/palvelut/tekstipuhelu/

W3C Suomen toimisto:
http://www.w3c.tut.fi/



