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Kaisa Huuhtanen/Ikäteknologiakeskus nosti keskusteluun pankkien mobiilitunnistautumisen
Ikäteknologiakeskuksessa on aloitettu selvitystyö pankkien mobiilitunnistautumiseen
siirtymisen liittyvistä vaikutuksista ikääntyneiden verkkopankinkäyttöön ja muuhun
sähköiseen tunnistautumiseen. PDS2 -direktiivin mukaan syyskuun loppuun mennessä
pankkien tulee luopua pahvisista tunnuslukulistoista. Ikäteknologiakeskus on ollut
yhteydessä pankkeihin, tähän mennessä vasta kolmesta (3) saatu vastaus.
Tähän mennessä pankeilta saaduissa vastauksissa on eroavaisuuksia, osa kertoo
avoimesti suunnitelmistaan, osa joko ei kerro tai ei ole varautunut juuri mitenkään.
Kysyimme pankeilta mm. sitä, miten vajaakykyisten/älypuhelimia käyttämättömien
henkilöiden sähköinen tunnistautuminen järjestetään. Syvennymme lisää aiheeseen, ja
elokuun aikana tiedämme jo enemmän aiheesta.
Suomessa on noin 80 000 yksityistä lankapuhelinliittymää, osa niistä on varmasti ns.
kakkosliittymiä eli niitä käytetään matkapuhelimen rinnalla. Jo aiemman selvitystiedon
perusteella tiedämme, että Suomessa on 350 000-400 000 henkilöä, joilla ei eri syistä
johtuen ei ole verkkopankkitunnuksia, näistä suuri osa +65 v.
Ikäteknologiakeskus jatkaa selvitystyötä, ja sitä tehdään myös eri sektoreilla.
Järjestökentällä on tässä kohdin oiva mahdollisuus tehdä yhteistyötä. Keskustelimme
tapaamisessamme siitä, että järjestöissä on juuri sitä kohderyhmää, jota tämä asia
koskettaa. Jatketaan vuoropuhelua, palataan syyskuussa (17.9. tapaamisessa) tähän
asiaan.
Jos haluat jo nyt jatkaa aiheesta, niin tässä Kaisan yhteystiedot kaisa.huuhtanen@valli.fi
puh. 040 5115976.

Sami Virtanen/Kuuloliitto kertoi sähköisen viestinnän palvelulain uudistamiseen liittyvistä asioista
Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) on paraikaa uudistamassa sähköisen viestinnän
palvelulakia. Tämä johtuu uudesta päivitetystä EU:n audiovisuaalisia palveluja
koskevasta direktiivistä. Ministeriö on järjestänyt keväällä eri sidosryhmätapaamisia
kuulemista varten. Esteettömyyspalveluista järjestettiin erikseen hyödyllinen keskustelu
järjestöjen, tv-yhtiöiden ja kaapelioperaattoreiden kesken. Nämä keskustelut ovat
avainasemassa ja hyvin tärkeitä ennen lain ensimmäistä version ulostulossa. Silloin
mahdollisuus tuoda erilaisia kehitysnäkymiä ja tarvevaatimuksia.
Kun ministeri on valittu, pystyy LVM tekemään poliittisia linjauksia ja päätöksiä
vahvemmalla mandaatilla, muun muassa tekstityksen järjestämiseen liittyvissä
avoimissa kysymyksissä.

Kuuloliitolla on kolme tavoitetta, jotka on otettava lainsäädännön uudistuksessa
huomioon:
- Kuulovammaisten valinnanvapausmahdollisuus seurata tekstitettäviä kotimaisia
ohjelmia on laajennettava.
- Tekstityksen laatu on kirjattava lakiin.
- Kotimaiset netti-TV:n sisällöt on saatava tekstitettäviksi pakolliseksi. Tämä koskettaa
Yleä ja kaikkia kaupallisia kanavia. Nyt tosin kuulovammaisten vastuulla on tietää itse,
miltä päätelaitteilta näkyy parhaiten tekstitettävät netti-tv:n sisällöt.
LVM on antanut alustavan aikataulun lainvalmisteluun. Loppuvuodesta lokakuu –
marraskuussa tulee ministeriöltä ensimmäinen lakiluonnos, johon on mahdollisuus
antaa lausuntonsa. Laki tulee eduskunnan käsittelyyn talvella-keväällä 2020. Laki tullee
voimaan joko ennen kesää 2020 tai sen jälkeen. Tämä aikatauluraamitus myös vaikuttaa
siihen, miten nopeasti voidaan lailla vaikuttaa myös Nelosen haastaviin automaattisiin
tekstityksiin.
Lisätietoja saat Samilta, sami.virtanen@kuuloliitto.fi, puh. 040 751 6994
Sami on luvannut pitää verkoston ajan tasalla aiheeseen liittyen.

