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Minkälaista yhteistyötä toivotte AVIn saavutettavuuden valvonnan yksikön kanssa?  
 
Olemme avoimia koulutusyhteistyölle, kohderyhmänä kehitysvammaiset ihmiset ja heidän läheisensä sekä alan 
ammattilaiset. Kiitämme tähän asti saadusta koulutuksesta. Olisiko mahdollista järjestää työpajoja järjestöjen 
työntekijöille? Voimme kertoa jatkossakin omien jäsentemme kokemuksia ja tarpeita saavutettavuuden alueelta ja 
konsultoida saavutettavuuteen liittyviä kysymyksiä kohderyhmämme edustajien kanssa. Välitämme jatkossakin AVI:n 
saavutettavuusyksikön tuottamaa tietoa ja materiaalia eteenpäin. Olemme valmiita lähtemään mukaan kampanjaan 
saavutettavuuden ja selkokielen puolesta.   
 
Mikä digitaalinen palvelu on saavutettavuuden kannalta erityisen haasteellinen edustamanne järjestön jäsenistölle 
ja miksi? 
 
Erityisen haasteellisia digitaalisia palveluja ovat kaikki, jotka ovat tarjolla vain sähköisenä, ja joita jokaisen, ml. 
kehitysvammaiset ihmiset pitää käyttää. Hankalia ovat myös kaikki palvelut, jotka ovat sisällöllisesti liian vaikeita 
ymmärtää. Lisäksi haasteellisia ovat kaikki sellaiset palvelut, jotka edellyttävät välineitä joita esimerkiksi vähävaraisilla 
henkilöillä ei ole mahdollisuutta hankkia tai käyttää. Esimerkiksi tietokone tai älypuhelin ovat monille liian kalliita. 
Sähköinen tunnistautuminen pitäisi vaatia vain silloin, kun se on ehdottomasti tarpeen. Tärkeää olisi turvata oikeus 
käyttää avustajaa palveluun tunnistautumiseen ja käyttämiseen. Sähköisten palvelujen rinnalle tarvitaan muita 
asiointitapoja. Tieto sähköisiä palveluita korvaavista muodoista tulee olla helposti saatavissa. 
On tärkeää määritellä palvelunkäyttäjän oikeus käyttää valitsemaansa avustajaa apunaan sähköisten palveluiden 
käyttämisessä. Tämä on kohtuullinen mukautus, jota YK:n vammaissopimus edellyttää tehtäväksi vammaisten 
henkilöiden sitä tarvitessa, ja josta hyötyvät myös muut palvelunkäyttäjät, joilla on kognitiivisia ja/tai kielellisiä 
haasteita. 
 
Kuinka hyvin edustamanne etujärjestön jäsenistö tuntee saavutettavuusvaatimukset, esimerkiksi oikeuden antaa 
saavutettavuuspalautetta ja tehdä saavutettavuuskantelun ja/tai -selvityspyynnön? Kuinka aiotte edistää 
tietoisuutta digipalvelulain saavutettavuusvaatimuksista jäsentenne parissa?  
 
Jäsenillämme on liian vähän tietoa saavutettavuusvaatimuksista. Välitämme jatkossakin jäsenistöllemme AVI:n 
saavutettavuusyksikön tuottamaa tietoa ja materiaalia. Toivomme, että saavutettavuusyksikkö tarjoaa materiaalia 
selkokielellä. Voimme toimia tässä yhteistyökumppanina, jos tarvitaan. 
 
Mitkä ovat keskeiset haasteet liittyen saavutettavuuteen yhteiskunnassa? 
 
Selkokielen tarve.  
Selkokielellä tuotetaan edelleen liian vähän aineistoja. Selkokieltä ei mainita laissa digitaalisten palvelujen 
tarjoamisesta (306/2019). Sisältöjen kielen ymmärrettävyyden arviointiin ei ole edelleenkään työkaluja. Selkokieleen 
ei velvoiteta, eikä sen käyttämiseen ole laissa ohjeita. 
 
Avustajat. 
Tukiliiton mielestä on tärkeää määritellä palvelunkäyttäjän oikeus käyttää valitsemaansa avustajaa apunaan 
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sähköisten palveluiden käyttämisessä. Tämä on kohtuullinen mukautus, jota YK:n vammaissopimus edellyttää 
tehtäväksi vammaisten henkilöiden sitä tarvitessa, ja josta hyötyvät myös muut palvelunkäyttäjät, joilla on kognitiivisia 
ja/tai kielellisiä haasteita.  
 
Neuvontapalvelujen turvaaminen. 
Neuvonta- ja ohjepalvelut eivät voi olla pelkästään sähköisiä tai automaattisia. Tarvitaan myös inhimillinen vaihtoehto. 
 
Alueellinen tasa-arvo. 
Sähköisten palvelujen rinnalle tarvitaan aina muita asiointitapoja. Samalla on varmistettava, että sähköisen palvelun 
korvaavan palvelun voi helposti ja tehokkaasti saada alueellisesti tasa-arvoisella tavalla. 
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