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Manifesti 

Digitaalinen kuilu  

Menossa oleva digitaalinen vallankumous on nopeasti muuttanut tapaa miten ihmiset elävät, tekevät työtä, 
oppivat, pitävät yhteyttä toisiinsa ja osallistuvat yhteiskunnalliseen elämään. Kuten kaikki vallankumoukset 
historiassa tämäkin on tuonut esiin uusia mahdollisuuksia. Hyvät verkkoyhteydet (laajakaista, WiFi tms.)- silloin 
kun sellaisia on käytettävissä - luovat parempia 
mahdollisuuksia käyttää edullisia mobiililaitteita ja 
viestintäkeinoja. Virtuaalisten sosiaalisten verkostojen 
menestys osoittaa että ihmiset käyttävät mielellään ajasta ja 
paikasta riippumattomia yhteyksiä.  

Tieto- ja kommunikaatioteknologiasektori käyttää 
enenevässä määrin pilvipalveluita, mikä mahdollistaa 
varsinaisten laitteiden ja verkkopohjaisten sovellusten 
välisen toiminnan hyödyntämisen. Tämän puolestaan 
ajatellaan kiihdyttävän Esineiden internetin (Internet of 
Things IoT) kehittymistä edelleen. Tämä antaa pohjan 
taloudelliselle kasvulle, jossa todellisina voittajina ovat 
globaalit ICT-sektorilla toimivat yritykset johtuen osittain 
markkinoiden huomattavasta koosta.  

Hyvä uutinen digitaalisessa kehityksessä on se, että monet 
uudet ICT-sovellukset ja laitteet antavat vammaisille, 
toimintarajoitteisille ja ikääntyneille henkilöille sellaisia uusia 
osallistumisen mahdollisuuksia, joista he eivät osanneet vielä 
muutama vuosi sitten uneksiakaan.  Tämä pätee sekä 
avustavan teknologian sovellusten kehittymiseen että 
valtavirrassa olevien tuotteiden ja palveluiden kehittymiseen. 
Avustavan teknologian tarkoituksena on mahdollistaa 
itsenäisempi elämä arjessa, kuten koulussa, työelämässä tai 
harrastuksissa, ja mahdollistaa muutenkin laajempi osallisuus 
yhteiskuntaan.   Toisaalta myös kaikille tarkoitetun ns. 
valtavirtateknologian käytettävyyden on nähty parantuneen 
eri tavoin toimintarajoitteisten henkilöiden näkökulmasta.   
Uudentyyppiset ICT-pohjaiset avustavan teknologian 
ratkaisut ovat auttaneet miljoonien toimintarajoitteisten 
itsenäistä elämää ja osallistumisen mahdollisuuksia 

ENTELIS- projekti saa rahoituksensa 
Euroopan komissiolta. Työskentelemme 
digitaalisen kuilun kaventamiseksi 
tukemalla vammaisten ja ikääntyneiden 
digitaalisten taitojen kehittymistä ja 
auttamalla siten heitä käyttämään 
avustavaa teknologiaa.   

Tavoitteenamme on lisäksi tehdä 
vaikuttamistyötä strategiatasolla 
digitaalisen kuilun kaventamiseksi 
luomalla pysyvä verkosto, jonka 
toiminta pohjautuu olemassa oleviin 
alan eurooppalaisiin kattojärjestöihin 
kuten  AAATE, EASPD ja  EVBB.  

Verkostossa on tehty kattava 
tilannekatsaus eli State of the Art –
raportti, johon tämä manifesti perustuu.  

 Liity mukaan!  

www.entelis.net 

 

Projekti saa rahoituksen EU komissiolta. 
Manifesti heijastaa kirjoittajien näkemyksiä. 
EU komissio ei välttämättä jaa näitä 
näkemyksiä eikä ole vastuussa tämän 
dokumentin sisältämän tiedon käyttämisestä.  

 

 

http://www.entelis.net/�
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Euroopassa ja lisää hyviä tuloksia on odotettavissa.  Teknologia on mahdollistanut entistä useammille 
koulutukseen pääsyn ja opiskelun, työllistymisen, sosiaalisten verkostojen rakentamisen, helpomman ja 
turvallisemman liikkumisen, itsenäisemmän elämän ja paremman elämänlaadun.  Joillekin uuden teknologian 
omaksuminen ja käyttöönotto on monista eri syistä helpompaa ja nopeampaa kuin toisille.  Digitaaliseksi 
kuiluksi kutsutaan eroa teknologiaa notkeasti käyttävien ja niiden henkilöiden välillä, jotka eivät osaa tai pysty 
sitä hyödyntämään. 

Digitaalinen kuilu on monitasoinen ja monimutkainen ongelma ja sen kaventaminen on haastavaa. Monet 
tekijät vaikuttavat kuilun syntymiseen ja säilymiseen; henkilökohtaiset, sosio-ekonomiset, kulttuuriset ja 
kielelliset tekijät ja usein yhdistelmät näistä. Vammaisten henkilöiden kohdalla myös ympäristötekijät voidaan 
lisätä tähän listaan. Esimerkiksi tuotteet tai palvelut, joita ei ole suunniteltu ns. Universal Design- periaatteen 
mukaisesti kaikille soveltuviksi saattavat olla vammaiselle tai toimintarajoitteiselle henkilölle mahdottomia 
saavuttaa tai käyttää. Yleisesti ottaen riski siihen, että henkilö jää palveluiden ja tiedon ulkopuolelle ja 
syrjäytyy tietoyhteiskunnasta, kasvaa aina, kun teknologia ei sopeudu käyttäjän vaatimuksiin vaan käyttäjän 
pitäisi sopeutua teknologiaan. Myöskään vammaisen henkilön tukena ja apuna olevat henkilöt eivät 
välttämättä ole edistämässä tukea ja apua tarvitsevien tietoisuutta uusista teknologian tarjoamista 
mahdollisuuksista, jolloin he myös osaltaan edistävät digitaalista syrjäytymistä. Samalla kun teknologian rooli 
tunnistetaan osana modernia elämänmuotoa, tulisi huomata, että tietoyhteiskunnasta syrjäytyminen on yksi 
sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen syrjäytymisen muoto. Valitettavasti näyttöä digitaalisesta kuilusta on 
runsaasti, erityisesti koskien vammaisia henkilöitä ja vanhusväestöä. Keskittymällä niiden henkilöiden 
henkilökohtaisen osaamisen kehittämiseen, jotka ovat nyt jäämässä syrjään tietoyhteiskunnassa, monet heistä 
voisivat toimia itsenäisemmin ja tuoda oman panoksensa yhteiskunnan hyväksi. Yhteiskunnassa herääminen 
tämäntyyppisten osallisuuden esteiden madaltamiseen ja poistamiseen on tapahtunut kovin hitaasti vaikka 
yleisesti ymmärretäänkin, että kyse on myös kaikkien oikeudesta osallistumiseen, työhön ja koulutukseen. Joka 
tapauksessa paljon enemmän pitäisi tehdä ja on tehtävissä digitaalisen kuilun poistamiseksi.  

Suositukset 

Tässä esiteltävät suositukset digitaalisen kuilun kaventamiseksi perustuvat ENTELIS- verkostossa tehtyyn 
työhön. Taustalla on laajaan kirjallisuuskatsaukseen sekä vammaisten ja ikäihmisten sekä heidän kanssaan 
työskentelevien haastattelututkimukseen perustuva raportti nykytilasta (State of Art Report). Raporttiin on 
lisäksi kerätty kokemustietoa teknologian käyttöön liittyvistä mahdollisuuksista ja haasteista verkoston 
jäsenorganisaatioista ja muilta alan toimijoilta.  Verkosto kannustaa päätöksentekijöitä, kouluttajia, 
vammaisaktivisteja, edunvalvojia ja muita toimijoita lisäämään ponnisteluja digitaalisen kuilun kaventamiseksi. 
Yhdessä voimme tehdä digitaalisesta murroksesta mahdollisuuden parempaan elämään kaikille. 

 

Politiikat ja strategiat  

 Digitaalisen kuilun kaventamiseen tähtääviä toimia tulee vahvistaa kaikilla politiikan sektoreilla, jotta 
digitaaliset tietosisällöt olisivat kaikkien kansalaisten saavutettavissa heidän toimintakyvystään 
riippumatta.  Yhdenmukaisen terminologian käyttöön on kiinnitettävä huomiota. 
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 Kansainvälisten järjestöjen kuten YK, EU, Euroopan komissio ym. tulee sisällyttää omiin ohjelmiinsa ja 
poliittisiin suunnitelmiinsa digitaalisen kuilun kaventamiseen tähtääviä tavoitteita ja edistää kaikkien 
ihmisten digitaalisten taitojen kehittämistä. Lisäksi niiden tulee nopeuttaa YK:n vammaissopimuksen 
täytäntöönpanoa liittyen Universal Design- periaatteeseen, esteettömyyteen ja saavutettavuuteen 
sekä avustavaan teknologiaan. 

 Vammaissopimuksen toteutumista valvovien tahojen tulee olla tietoisia digitaalisuuteen liittyvistä 
osallisuuden ja syrjäytymisen vaikutuksista sekä niiden vaikutuksesta muiden oikeuksien 
toteutumiseen. 

 Koska digitaaliselle kuilulle ei ole yksittäisiä syitä, tulee strategioiden, joilla sitä pyritään kaventamaan, 
olla laaja-alaisia ja kohdistua kaikkiin eri tekijöihin (taloudelliset, koulutukselliset, kulttuuriset jne.) 
monilla tasoilla, kuten yhteiskunnan, yhteisön perheen ja yksilön tasolla. Näihin tulee sisältyä: 

o toimenpiteet, joilla parannetaan eri toimijoiden tietoisuutta ja osaamista digitaalisuuteen ja 
avustavaan teknologiaan liittyen 

o kaikkien ihmisten tasavertaisiin oikeuksiin perustuvien lähestymistapojen omaksuminen 

o esteettömyyden ja saavutettavuuden korostaminen laitteiden ja sovellusten suunnittelussa 
(Universal Design/ Design for All) 

o sen varmistaminen, että käyttäjillä on laajasti tietoa avustavan teknologian (ICT-AT) tuomista 
mahdollisuuksista ja mahdollisuus hyödyntää itselleen sopivinta ratkaisua tai sovellusta 

o puolueettoman tiedon tarjoaminen käyttäjälle avustavaa teknologiaa valittaessa (riippumaton 
neuvontapalvelu) 

o taloudellinen tuki, jotta kustannuksista ei muodostu estettä avustavan teknologian hankkimiselle 
tai käytölle 

o avustavan teknologian käyttäjäkoulutuksen mahdollistaminen 

 

  Valtakunnallisten ja alueellisten viranomaisten tulee paneutua tiedon ja osaamisen puutteeseen ja 
ryhtyä toimiin tilanteen parantamiseksi. Muutamissa maissa osaamiskeskuksia on suljettu. Valtaosassa 
Eurooppaa ei ole saatavilla riippumattomia apuvälinetarpeen arviointiin liittyviä palveluita, mikä 
saattaa pahimmillaan johtaa epätarkoituksenmukaisiin ja tehottomiin apuvälinesuosituksiin, heikkoon 
lasten ja perheiden tukeen, laitteiden ja sovellusten hylkäämiseen alkuvaiheessa ja ennen kaikkea 
siihen, että julkiset palvelut eivät kohtaa asiakkaiden avustavan teknologian tarpeita. Tämä on vastoin 
YK:n vammaissopimusta, jossa esteettömyyden ja saavutettavuuden sekä tiedonsaannin avustavasta 
teknologiasta nähdään olevan perusoikeus. 
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 Valtakunnallisten alueellisten ja paikallisten viranomaisten on kiinnitettävä erityistä huomiota 
ikääntyvän väestön digitaalisten taitojen kehittämiseen. Tutkimusten mukaan useimmiten hoitoon ja 
huolenpitoon liittyvien digitaalisten tukipalveluiden käytön esteeksi muodostuu ikäihmisten 
tietoteknisen osaamisen puute ja käyttökokemusten vähäisyys. 

 

 Tutkimus ja kehittäminen   

 Lisää tutkimusta tarvitaan kartoittamaan vammaisuutteen ja/tai ikääntymiseen liittyvää digitaalista 
kuilua ja sen syitä ja vaikutuksia. Erityisesti tulee tarkastella avustavana teknologian käyttämättä 
jättämisen vaikutuksia vammaisten (ml. kehitysvammaiset) lasten kehitykseen. Tätä tulee tutkia 
kaikista näkökulmista; myös yhteiskunnallisten vaikutusten näkökulmasta sekä sosiaalisten 
kustannusten kannalta. 

 Tutkimus- ja kehityspanostusta tulee kohdentaa älykkäiden käyttöliittymien ja hallintalaitteiden 
kehittämiseen paremman yksilöllisen käyttäjäkokemuksen saavuttamiseksi. Sovellusten ja laitteiden 
kehittäjien tulee varmistaa, että avustavan ja kommunikaatioon liittyvän teknologian ratkaisut ovat 
saatavissa useilla kielillä ja että ne tuotetaan pääsääntöisesti vapaasti ladattavina tai edullisina 
ratkaisuina. 

 Käyttäjillä tulee olla avainrooli uusien tuotteiden ja palveluiden käyttäjälähtöisessä kehittämisessä heti 
alusta alkaen. Living Lab- ympäristöjä, joissa vammaiset ja ikäihmiset voivat osallistua tuotteiden ja 
palveluiden kehittämiseen, tulee perustaa lisää ja niiden toimintaa tehostaa ja hyödyntää nykyistä 
paremmin. 

Koulutus ja ohjaus 

 Avustavan teknologian ja tietoteknisten perustaitojen hyödyistä tiedottaminen vammaisille, 
toimintarajoitteisille ja ikääntyneille kansalaisille on tärkeää. Kenellä tahansa tulee toimintakyvyn 
tasosta riippumatta olla mahdollisuus halutessaan hankkia tai parantaa digitaalista osaamistaan.  
Valtavirrassa olevan teknologian, tarkoituksenmukaisen avustavan teknologian ja palveluiden 
saavutettavuus ja esteettömyys tulee nähdä tasa-arvoisen kohtelun viitekehyksessä. 

 Opettajien ja ohjaajien koulutuksessa tulee kiinnittää huomiota kaikkien lasten ja nuorten digitaalisten 
taitojen kehittämiseen ja positiivisen digitaalisen identiteetin tukemiseen. Vammaisten lasten kohdalla 
tähän mahdollisesti tarvitaan lisäkoulutusta opettajille ja ohjaajille, jotta he pystyisivät tukemaan 
oppilasta avustavan teknologian tai valtavirrassa olevan teknologian käytössä oppimisen ja kehityksen 
apuna. Tähän voitaisiin sisällyttää vertaisoppimista ja muita vaihtoehtoisia lähestymistapoja.  Pitkän ja 
korkean oppimiskäyrän vuoksi tähän tarvitaan lisäresursointia. 
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 Oppilaitosten tulee tehdä erilaisten oppijoiden inkluusiosta keskeinen toimintalinjansa. Niiden tulee 
varmistaa, että kaikilla oppijoilla on tasa-vertainen mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman 
mukaiseen opetukseen ja panostaa kaikkien oppilaiden tietoteknisten taitojen kehittämiseen. 

 Oppilaitosten käytettävissä tulee olla asiantuntijoita tai omaa henkilökuntaa, joka on perehtynyt 
riittävän laajasti avustavaan teknologiaan, jotta sen käyttö on oppijalle mahdollista. 

 Oppilaitosten tulee tehdä yhteistyötä opiskelun nivelvaiheissa eli oppilaitoksesta toiseen tai 
koulutustasolta toiselle siirryttäessä etenkin vammaisten tai toimintarajoitteisten oppilaiden 
tukemiseksi. Yhteistyö koulun ja oppilaan perheen kanssa on välttämätöntä digitaalisten taitojen 
jatkuvuuden takaamiseksi ja eri toimintaympäristöissä käytettävän, tarkoituksenmukaisen avustavan 
teknologian valitsemiseksi. Etenkin siirryttäessä toisen asteen koulutuksesta korkea-asteelle tähän on 
kiinnitettävä huomiota. Korkeakoulujen tulee aktiivisesti kartoittaa avustavan tieto- ja 
kommunikaatioteknologian tarvetta erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden keskuudessa. 
Opiskelijan oman opiskelu- ja elämänsuunnitelman tulisi olla tarpeiden tunnistamisen perustana. 

 Ikääntyvien henkilöiden digitaalisiin taitoihin tulee panostaa, jotta he pääsevät hyödyntämään 
digitaalisia palveluita esimerkiksi vapaa-ajan harrastuksiinsa, kouluttautumiseensa, työhönsä ja 
työllistymiseensä, perheen ja ystävien kanssa tapahtuvaan viestintään tai itsehoidon ohjelmiin tai 
mobiilisovelluksiin liittyen. 

 Terveydenhuollon ammattilaisten (fysio-, toiminta-, puheterapeutit yms.) koulutusten opetus-
suunnitelmiin tulee sisällyttää avustavaan teknologiaan ja digitaalisiin palveluihin liittyvää osaamista. 

 Verkkosivujen esteettömyyden, saavutettavuuden ja käytettävyyden tulee olla tietotekniikkaan, 
insinööritieteisiin yms. liittyvien ICT-kurssien opetuksessa kultainen sääntö eikä vain ylimääräinen 
lisäopinto. 

 

Palveluiden tuottaminen 

 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tuottavien organisaatioilla ja ammattilaisilla tulee olla 
valmiudet esitellä asiakkailleen digitaalisten ratkaisujen käyttöä hoidossa ja itsenäisen asumisen 
tukena. Tällaisia ovat esimerkiksi integroidut hyvinvoinnin seurantaohjelmat, joiden avulla voidaan 
varmistaa, että asiakas on prosessin keskiössä ja häntä tuetaan oman terveytensä ja hyvinvointinsa 
seurannassa ja hallinnassa. 

 Palveluiden tuottajien ja ammattihenkilöiden tulee tunnistaa avustavan teknologian merkitys 
asiakkailleen. Henkilökuntaa tulee kannustaa suhtautumaan positiivisesti asiakkaisiin, jotka käyttävät 
avustavaa teknologiaa ja hankkimaan vähintään perustiedot teknologian vaikutuksista asiakkaidensa 
elämänlaatuun. Heidän tulisi pystyä auttamaan asiakkaidensa käyttämien laitteiden ja sovellusten 
käytössä tarvittaessa. 
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 Ammattimaisia avustavan teknologian tukipalveluita tulee luoda ja vahvistaa, jotta kansalaisilla on 
mahdollisuus riippumattoman tiedon saantiin. 

 

Yhteistyö 

 Vammaisten henkilöiden ja muiden vähemmistöjen mukaan ottaminen digitaalisen kuilun 
kaventamistaisteluun on välttämätöntä inkluusion toteutumiseksi, jotta yksittäisten poistettavien 
esteiden tilalle ei kehity uusia esteitä. 

 Eri hallinnonalojen välillä tulee tehdä yhteistyötä siiloutumisen sijasta.  Esimerkiksi terveydenhuolto, 
sosiaalihuolto, opetussektori mutta myös nuorisotyö, liikuntapalvelut, kulttuurisektori, tiedotus-
välineet, teollisuuden kehittämispalvelut ja tutkimus voisivat lisätä yhteistyötään. Kyse on 
pikemminkin toisin tekemisestä ja uudesta lähestymistavasta kuin enemmän tekemisestä. 

 Hallitusten tulisi maailmanlaajuisesti ottaa tietoyhteiskuntaosallisuus osaksi digitaalisen kehityksen 
ohjelmaansa, tukea julkisten palveluiden esteettömyyttä ja saavutettavuutta ja stimuloida avustavan 
teknologian markkinoita. Hyvätkään poliittiset ohjelmat eivät ole kuitenkaan riittäviä, jos kaikki 
toimijatahot eivät ole sitoutuneita niiden toteuttamiseen. 

 Yhteistyötä tulee lisätä eri toimijoiden välillä niin paikallisella, alueellisella, kansallisella kuin 
kansainväliselläkin tasolla. Kansainvälisten organisaatioiden (YK ja sen alajärjestöt, Euroopan unioni, 
Euroopan komissio) tulee lisätä yhdessä teollisuuden ja palveluiden tuottajien kanssa ponnistelujaan 
esteettömyysstandardien, - politiikan ja -ohjelmien määrittelemiseksi.  Rahoitusta tulee olla saatavilla 
sellaisten aloitteiden toteuttamiseen, joilla digitaalista kuilua voidaan kaventaa tai toteuttaa seurantaa 
systemaattisesti euroopanlaajuisesti ja laajemminkin. 

 WHO:n GATE- ohjelmaa tulee edelleen tukea sen pyrkimyksissä avustavan teknologian merkityksen 
tunnistamisessa ja miljoonien vammaisten ihmisten hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantamisessa 
maailmanlaajuisesti. Globaalia yhteistyötä tällä alueella tulee lisätä. 

 

Dublin, 12.11.2015      ENTELIS -verkosto 

 

Lisätietoa ja aineistoa löytyy ENTELIS –verkoston tilannekatsauksesta eli State of Art- raportista, 
2015. www.entelis.net 
 

Evert-Jan Hoogerwerf (vastuukirjoittaja). Muut kirjoittajat: Renzo Andrich, Dominique Archambault, Steve Barnard, Thomas Bignal, 
Jerome Bickenbach, Al Cook, John Dinsmore, Marion Hersh, Anna Kärki, Andreas Koth, Siobhan Long, Katerina Mavrou, Trish MacKeogh, 
Silvio Pagliara, Merja Sallinen, Marcia Scherer, Andrea Solander-Groß, Sonia Staskowiak, Sarah Weston, Luk Zelderloo. 

http://www.entelis.net/�
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Miten voit käyttää manifestia? 

 Manifestin tavoitteena on parantaa tietoisuutta eri toimijoiden keskuudessa; heitä on enemmän kuin 
uskotkaan! Kirjoittajat toivovat, että manifesti johtaa keskusteluihin ja toimiin eri tasoilla. Siksi lukijoita 
kannustetaan käyttämään manifestia aktiivisesti ja levittämään sitä omissa verkostoissaan tai vaikkapa 
järjestämään keskustelutilaisuuksia sen pohjalta tai pohtimaan muita toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksia.  
Manifestiin voi myös vastata liittymällä yhteisönä ENTELIS- verkostoon jakamaan asiantuntemustaan ja 
kokemuksiaan. ENTELIS- verkoston periaatteiden mukaan jokainen toimija on tärkeä ja voi tehdä 
merkityksellistä työtä yksittäisen organisaation tai yhteisön tasolla tai vaikuttaa paikallisesti, valtakunnallisesti 
tai kansainvälisesti.  

Voit kysyä seuraavat viisi kysymystä itseltäsi ja omassa verkostossasi luettuasi manifestin: 

1. Miten aiheellista  esitettyjä asioita on pohtia omassa organisaatiossani tai omassa työssäni?  
2. Miten pitkälle olen itse pohtinut näitä seikkoja itse tai miten pitkälle niitä on otettu huomioon omasa 

organisaatiossani. Miten olemme priorisoineet ? 
3. Onko minulla tai organisaatiollani olemassa strategia tai toimivia ratkaisuja digitaalisen kuilun 

kaventamiseksi ja tiedon levittämiseksi siitä?  
4. Mitä ovat muut toimijat lähiympäristössäni ja voisiko yhteistyö heidän kanssaan olla hyödyllistä 

digitaalisen kuilun kaventamiseksi? 
 

5. Miten voisin lähestyä heitä ja millainen ehdotus toiminnaksi olisi toteutettavissa?  

 

Toimenpiteitä tarvitaan! 

Jos päätät toimia, kerro meille siitä! Uskomme, että energiasi ja sitoutumisesi auttaa asian edistämisessä on 
sitten kyseessä ryhmä opiskelijoita jotka haastavat opettajansa, ryhmä opettajia jotka haastavat rehtorinsa, 
ohjaaja päivähoidossa tai asumisyksikössä, kaupunginjohtaja, suunnittelija avustavan teknologian yritys, 
tuotannon johtaja teollisuudessa, tutkimuslaitos, poliitikko tai vaikka itse Angela Merkel.  Ota yhteyttä 
johonkin ENTELIS-verkoston jäseneen ja varmista että saamme tiedon toiminnastanne. Vain yhteistyötä 
tekemällä digitaalisesta vallankumouksesta voi tulla kaikkien aikojen demokraattisin vallankumous! 

Kerro meille teidän tarinanne  we_act@entelis.net.  Me kerromme parhaat tarinat eteenpäin koko 
maailmalle! 

mailto:we_act@entelis.net�

