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1 JOHDANTO
Ikääntyneiden yli 65-vuotiaiden osuus suomalaisesta väestöstä kasvaa lähivuosina huomattavasti. Vuonna 2000 yli 65-vuotiaita oli 15 % koko väestöstä. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan vuonna 2015 heitä on jo
21 % ja vuonna 2030 yli 26 % väestöstä.
Ikääntyminen tuo usein tullessaan toimintakyvyn heikkenemistä, sairauksia
ja avuntarvetta. Suomalaisen sosiaali- ja terveyspolitiikan julkilausuttu tavoite on, että kaikki kansalaiset saavat hyvää hoitoa ja palveluita niitä tarvitessaan. Useimpien ikääntyneiden mielestä hyvinvointi on sitä, että saa
elää omassa kodissa lähellä omaisia ja ystäviä. Tärkeää on myös se, että
tarvittavat palvelut ovat joustavasti saatavissa.
Kuulonäkövammaisuus yhdistyneenä ikääntymiseen on yleisempää kuin
on yleisesti uskottu. Se vaikuttaa ikääntyneen toimintakykyyn ja palvelutarpeeseen. Kuulonäkövammaisuus voi heikentää ikääntyneen elämänlaatua ja altistaa laitoshoitoon joutumiselle.
Hämeenlinnan kaupungissa kotipalvelun asiakaskunnassa toteutettiin lukumääräselvitys ikääntyneiden kuulo-, näkö- ja kuulonäkövammaisten löytämiseksi. Selvityksen perusteella on mahdollista huomioida ikääntyneiden
kuulonäkövammaisten erityistarpeet Hämeenlinnan vanhuspalvelujen
suunnittelussa ja toteuttamisessa.
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2 KUULO-, NÄKÖ- JA KUULONÄKÖVAMMOJEN ESIINTYVYYS
IKÄÄNTYNEILLÄ
Suomessa on arvioitu olevan 750 000 kuulovammaista henkilöä. Noin
kuudella prosentilla 65-vuotiaista on kuntoutusta vaativa kuulovika, mutta
75-vuotiaista jo joka kolmas tarvitsee kuulon kuntoutusta. Väestötasolla
ikäkuulo on kuulovammojen yleisin aiheuttaja. Näkövammaisia arvioidaan
Suomessa olevan noin 80 000. Näkövammaisuuden esiintyvyys on noin
1,5 % suomalaisväestössä, mutta ikääntyneillä 65 vuotta täyttäneillä esiintyvyys on jopa 10–12 %. Yli puolet ikääntyneiden näkövammoista johtuu
verkkokalvon keskiosan ikärappeumasta.
Kuurojen Palvelusäätiön teettämän tutkimuksen (Lupsakko 2000) mukaan
ikääntyneitä, joilla on toiminnallinen kuulo- ja näköhaitta, on Suomessa 7 %
ikääntyneistä yli 75-vuotiaista. Tutkimuksessa toiminnallinen näköhaitta
todettiin lähes 20 prosentilla ikääntyneistä ja toiminnallinen kuulohaitta 28
prosentilla.

3 TOIMINNALLINEN KUUROSOKEUDEN MÄÄRITELMÄ
Suomessa kuurosokeusmääritelmää käytetään perusteena kehitettäessä
kuulonäkövammaisten sosiaali- ja terveyspalveluja. Määritelmä on toiminnallinen ja se perustuu henkilön toimintakykyyn kommunikaatiossa, tiedonhankinnassa ja itsenäisessä liikkumisessa. Pohjoismainen kuurosokeiden työryhmä julkaisi raportissaan Bätre livsvillkor för dövblinda i Norden
määritelmäksi ehdotuksen, jonka Pohjoismainen vammaisasian lautakunta
hyväksyi:
"Henkilö on kuurosokea, kun hänellä on vakava-asteinen näkö- ja kuulovamman yhdistelmä. Osa kuurosokeista on täysin kuuroja ja sokeita, toisilla on näön- ja/tai kuulonjäänteitä. Vammojen yhdistelmä vähentää samanaikaisesti mahdollisuuksia käyttää hyväksi mahdollisia näön- tai kuulonjäänteitä. Määritelmän mukaan yhden aistin ongelmia ei voi kompensoida
toisella aistilla — henkilö ei pysty kompensoimaan kuulovammaansa näön
avulla tai näkövammaansa kuulon avulla… "
Määritelmään sisällytetään kaikki kuulonäkövammaisten ryhmät:
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1.

Syntymästään kuurosokeat

2.

Syntymästään näkövammaiset, joiden kuulo on huonontunut
myöhemmin

3.

Syntymästään kuulovammaiset, joiden näkö on heikentynyt
myöhemmin

4.

Aikuisiässä kuurosokeutuneet

Tähän ryhmittelyyn voidaan lisätä ikääntyneet kuulonäkövammaiset omana
itsenäisenä ryhmänään.
5.

Ikääntymisestä johtuva kuulonäkövammaisuus

Tämän ryhmän kommunikaatio, vuorovaikutus, tiedonsaanti, itsenäinen
liikkuminen ja osallistuminen saavat ikääntymiseen liittyen muista ryhmistä
erottuvan luonteen.

4 IKÄÄNTYNYT KUULONÄKÖVAMMAINEN
Kuulonäkövamma yhdistyneenä ikääntymiseen heikentää ikääntyneen
toimintakykyä monin tavoin. Jo yhden kaukoaistin, kuulon tai näön, heikkeneminen vaikeuttaa arkipäivästä selviytymistä. Molempien kaukoaistien
yhtäaikainen heikkeneminen tuo mukanaan vakavan toiminnallisen haitan.
Kuulon ja näön heikentyessä kontakti ympäristöön vaikeutuu. Kuulonäkövamma vaikeuttaa kommunikointia, ympäristöön orientoitumista, tiedon
saantia ja hankintaa, itsenäistä liikkumista ja osallistumista erilaisiin tapahtumiin. Ongelmia aiheutuu sekä päivittäisistä toimista selviytymiseen että
asioimiseen. Kuulonäkövamma altistaa avuntarpeen lisääntymiselle, yksinäisyyden kokemuksille ja mielialan laskulle.

4.1

Kuulonäkövamman vaikutus kommunikaatioon sekä
tiedon hankintaan
Kommunikaatio
Kuulolla ja näkökyvyllä on keskeinen merkitys kommunikaation onnistumiselle. Huonokuuloisen ikääntyneen on usein vaikea kuulla puhetta silloin,
kun monet puhuvat yhtä aikaa tai taustamelua on muuten paljon. Kun yksi
ihminen puhuu kerrallaan hiljaisessa ympäristössä, on kuuleminen helpompaa. Puheenerottamiskyvyn heikentymisen lisäksi kuulemista voi vaikeuttaa kuulovikoihin usein liittyvä voimakkaiden äänten sietokyvyn alen-
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tuminen ja äänten vääristyminen. Ikähuonokuuloisuudessa kuulokynnykset
heikkenevät ja erityisesti korkeiden äänien kuuleminen heikentyy. Hiljaisia
ääniä on vaikea kuulla, mutta voimakkaat äänet tuntuvat usein epämiellyttävän kovilta. Hälyssä ja kaikuvissa tiloissa kuuleminen vaikeutuu. Suuntakuulo toimii heikommin (mistä suunnasta ääni kuuluu) ja kuullun sulattelu
vie ikääntyneeltä aikaisempaa enemmän aikaa. Näön heikentyminen vaikeuttaa oheisviestinnän, kuten eleiden ja ilmeiden, tulkintaa.
Ikääntyneillä, joilla on kuulonäkövamma, voi olla vaikeuksia keskustella
uusien ihmisten kanssa. Eri ihmisten äänet ovat eri korkuisia ja eri painoisia, joihin täytyy tottua. Ikääntyneellä saattaa olla vaikeuksia keskustelukumppanin kasvojen näkemisessä, jolloin huulilta luku vaikeutuu. Usein
syntyy epäselvyyksiä ja väärinymmärryksiä. Epäonnistuminen kommunikointitilanteissa voi johtaa kommunikoinnista luopumiseen ja vetäytymiseen, joka puolestaan rajoittaa toimintakykyä edelleen. Tällöin ongelmat
kasautuvat, ja myös psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi voi olennaisesti
heikentyä.

Tiedon saanti ja hankinta
Uutiset niin kaukaa maailmalta kuin läheltä kotikylästä ovat tärkeä elämän
osa-alue. Tunne siitä, että on elämässä kiinni ja mukana, kohottaa itsetuntoa sekä antaa sisältöä ihmissuhteille ja keskusteluun. Tiedon saaminen
ehkäisee syrjäytymistä.
Kuulonäkövammaisella ikääntyneellä voi olla vaikeuksia saada tietoa yhteiskunnan tapahtumista ja itseään koskevista asioista. Tärkeä tiedonhankintakanava on toinen ihminen. Myös radio, televisio ja sanomalehdet
ovat tärkeitä tiedonhankintakanavia. Valokuvat, lehtikuvat, kortit ja kirjeet
ovat tiedon kanavia parhaimmillaan. Sähköposti ja internet ovat jo joidenkin ikääntyneiden käytössä, mutta tulevaisuudessa varmasti monen päivittäinen tiedonlähde. Ikääntyneen kuulonäkövammaisen tiedon saannin turvaaminen vaatii apuvälineitä ja ympäristöjärjestelyjä.

4.2

Kuulonäkövamman vaikutus itsenäisen liikkumiseen ja
ar kipäivästä selviytymiseen
Itsenäinen liikkuminen
Sujuvaan itsenäiseen liikkumiseen tarvitaan sekä näkö- että kuuloaistia.
Molempia aisteja käytetään ympäristöön orientoitumisessa. Tasapainon
hallinnassa näköaistilla on suuri merkitys. Myös kuuloelimen vauriot voivat
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aiheuttaa ongelmia tasapainotoimintaan. Kuulonäkövammaiselle henkilölle
tasapainon hallinta tuottaa usein erityisiä vaikeuksia. Ikääntyessä etäisyyksien, syvyys- ja tasoerojen arviointi vaikeutuu. Myös valon tarve lisääntyy ja hämäränäön ja häikäisyn ongelmat lisääntyvät. Muutokset aiheuttavat epävarmuutta liikkumiseen ja vähentävät usein ikääntyneen itsenäistä liikkumishalukkuutta. Vähäinen liikkuminen taas altistaa fyysisen
suorituskyvyn alentumiselle.
Kuurojen Palvelusäätiön tekemän toimintakykyselvityksen mukaan itsenäinen liikkuminen ulkona on hankalaa tai mahdotonta 40 prosentilla kuulonäkövammaisista ikääntyneistä. Lisäksi 38 % haastatelluista kertoo ulkona liikkumisen olevan vaikeaa hämärässä tai kirkkaassa päivänvalossa.
Ikääntyneiden kuulonäkövammaisten keskuudessa itsenäinen kävelykyky
on huomattavasti vähäisempää kuin ikääntyneillä, joilla aistivammaa ei ole
(5 % vs. 23 %). Sisätiloissa liikkuessa normaaliaistisista joka kymmenes
käyttää rollaattoria apuvälineenä, kun vastaavasti näkövammaisista joka
kolmas turvautuu rollaattoriin. Itsenäistä liikkumista sisätiloissa vaikeuttaa
muun muassa ympäristön vaaleus ja kontrastien puute.

Ar kipäivästä selviytyminen
Kuulon ja näön ongelmat vaikeuttavat ikääntyneen selviytymistä päivittäisistä toimista ja asioinnista. Ikääntyneiden näkövammaisten on todettu tarvitsevan enemmän apua wc-toiminnoissa, hygienian hoidossa ja lääkehoidosta huolehtimisessa kuin ei-näkövammaisten ikääntyneiden. Kuurojen
Palvelusäätiön toimintakykyselvityksessä kukaan haastatteluun osallistuneista kuulonäkövammaisista ikääntyneistä ei kyennyt itsenäisesti tekemään taloustöitä. Haastatelluista ikääntyneistä 44 % tarvitsi ulkopuolista
apua asiointiin, kuten ostosmatkoille.

4.3

Kuulonäkövamman vaikutus osallistumiseen
Kuulonäkövammaisuus vaikeuttaa entisten vuorovaikutussuhteiden ylläpitämistä ja uusien luomista. Kuulo- ja näkövammat vähentävät huomattavasti ikääntyneiden osallistumista harrastuksiin ja erilaisiin tapahtumiin.
Harrastuksiin ja kylään ei viitsitä mennä eikä eläkeläisille suunnattuihin tapahtumiin lähteä, koska kuuleminen ja näkeminen on vaikeaa eikä keskustelu muiden ihmisten kanssa onnistu. Näkövammasta johtuvat suuntautumisen ja liikkumisen vaikeudet vähentävät entisestään mahdollisuutta lähteä kodin ulkopuolelle.
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Kuulonäkövammaisten ikääntyneiden on todettu tapaavan vähemmän ystäviä ja sukulaisia, vierailevan lähiseudulla asuvien ystävien tai sukulaisten
luona vähemmän ja osallistuvan kerhotoimintaan vähemmän kuin henkilöiden, joilla aistivammaa ei ole. Myös matkailu, mökkeily, marjastus ja liikunnan harrastaminen on vähäisempää kuulonäkövammaisten joukossa
kuin muiden ikääntyneiden.

4.4

Ikääntyneen kuulonäkövammaisen itsenäisen selviytymisen tukeminen
Kuulonäkövammojen aiheuttamaa haittaa pystytään helpottamaan ohjauksella, apuvälineillä ja ympäristöjärjestelyillä. Suomessa ensisijainen kuntoutusvastuu kuulo- ja näköongelmissa on julkisella sektorilla eli kunnilla ja
kuntayhtymillä.
Ikääntyneen kuulonäkövammaisen kommunikaatiotilannetta voidaan helpottaa monin tavoin. Kuulonäkövammaisen kanssa keskusteltaessa tarvitaan hyvää valaistusta, rauhallista ympäristöä ja aikaa. Huulioluku yhdistettynä puheeseen on tärkeä kommunikaatiomenetelmä. Asian kirjoittaminen paperille on selkeä ja hyvä kommunikaatiotapa silloin, jos näkökyky on
riittävä. Tarvittaessa voidaan käyttää sormiaakkosia tai viittomia.
Kuulon apuvälineillä voidaan vahvistaa tai selventää havaittavaa signaalia
tai siirtää se näöllä tai tuntoaistilla havaittavaksi. Ikääntyneelle kuulovammaiselle tavallisin tekninen apuväline on kuulokoje. Usein myös kommunikaattori sopii ikääntyneelle kuulemisen apuvälineeksi. Kuulemista helpottavia apuvälineitä on saatavissa myös puhelimeen, ovikelloon, televisioon,
radioon, nauhuriin ja Daisy-soittimeen.
Näkövammaiselle henkilölle on usein suureksi avuksi asunnon valaistuksen muutostyöt. Tiedonhankinnan tukena voidaan käyttää suurennuslaseja
ja luku-TV:tä. Erityisiä tiedonhankintatapoja ovat isokirjoituslehdet, äänilehdet, videotiedotteet ja pistekirjoitusjulkaisut, joita saa eri aistivammajärjestöiltä. Näkövammaisten kirjastosta voi lainata äänikirjoja. Television
katselua voidaan helpottaa esimerkiksi TV-suurennuslevyn avulla. Valkoinen keppi ja liikkumistaidon ohjaus helpottavat itsenäistä liikkumista.
Kuulonäkövammaisen ikääntyneen itsenäistä selviytymistä helpottavat
monet ympäristöjärjestelyt. Silmukkavahvistimen käyttö tilassa helpottaa
kuulokojeen käyttäjien kuulemista. Myös kaikumisen ja taustahälyn minimointi auttaa kuulemaan. Sisätiloissa liikkumista helpottavat hyvä häikäisemätön valaistus sekä väri- ja materiaalikontrastit. Tummuus- ja väri-
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kontrastit rakennusosien välillä sekä kalusteiden ja rakenteiden välillä selventävät tilojen hahmottamista. Myös ulkotilat ja kulkuväylät tulee suunnitella niin, että kuulonäkövammainen pystyy siellä turvallisesti liikkumaan.
Osallistumisaktiivisuutta ikääntyneille tarkoitettuihin tilaisuuksiin voidaan lisätä huolehtimalla kuulemista ja näkemistä tukevista ympäristöjärjestelyistä tiloissa, joissa tapahtumia järjestetään.
Apuvälineiden ja ympäristöjärjestelyjen lisäksi ikääntynyt kuulonäkövammainen tarvitsee ohjausta ja tukea selviytyäkseen itsenäisesti kotona ja lähiympäristössä. Uusien apuvälineiden käyttöönotossa ja selviytymisen tukemisessa keskeinen rooli on lähityöntekijöillä, kuten kotihoidon henkilökunnalla, jotka tuntevat ikääntyneen hyvin ja toimivat hänen rinnallaan arkipäivässä.

5 IKÄÄNTYNEIDEN KUULO-, NÄKÖ- JA KUULONÄKÖVAMMAISTEN LUKUMÄÄRÄSELVITYS HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KOTIPALVELUN ASIAKASTYÖSSÄ
Arkikokemuksen mukaan ikääntyneitä kuulonäkövammaisia on enemmän
kuin viralliset tiedot osoittavat. Lukumääräselvitys on tarkoitettu ikääntyneiden kuulonäkövammaisten etsintää ja löytämistä varten, mutta selvityksen avulla on mahdollista löytää myös pelkästään kuulo- tai näkövammaiset henkilöt. Selvityksen tavoitteena on kiinnittää huomiota ikääntyneiden
kuulo-, näkö- ja kuulonäkövammaisten vanhustyön palveluihin. Lukumääräselvityksen ja etsintämenetelmän perusteella on mahdollista tarkastaa
ikääntyneiden asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet.
Hämeenlinnassa toteutettiin ikääntyneiden kuulo-, näkö- ja kuulonäkövammaisten lukumääräselvitys vanhustyön kotipalvelujen asiakaskunnassa.
Kotipalvelun henkilöstö suhtautui lukumääräselvityksen toteuttamiseen positiivisesti. Selvitys toteutui suunnitelmien ja alkuperäisen aikataulun mukaisesti.

5.1

Selvityspaikkakunta ja väestö
Hämeenlinna sijaitsee keskellä Etelä-Suomea ja on Etelä-Suomen läänin
päätoimipaikka. Helsinki–Tampere -moottoritie kulkee kaupungin halki.
Luonto on monipuolista ja vaihtelevaa. Eniten työpaikkoja on julkisessa
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hallinnossa. Hämeenlinnan kaupunki tunnetaan Suomen sisämaan vanhimpana kaupunkina. Kaupungin pitkästä historiasta muistuttaa mm. keskiaikainen linna ja keskustarakenne.
Hämeenlinnassa asui Väestörekisterikeskuksen joulukuun 2006 tilaston
tietojen mukaan 47 899 henkilöä, joista yli 65-vuotiaita henkilöitä oli 8 452
(17,6 %) ja yli 75-vuotiaita henkilöitä 4 228 (8,8 %). Selvitysajankohtana
syksyllä 2007 Hämeenlinnan kotipalveluasiakkaina oli yhteensä 836 yli 65vuotiasta asiakasta eli 9,9 % ikäluokasta. Yli 75-vuotiaita asiakkaita oli 720
eli 17 % ikäluokasta.

5.2

Selvityksen mittar it
Lukumääräselvityksen ensimmäinen osa koostui arviointilomakkeesta, jonka avulla vanhustyön työntekijä tunnisti omista asiakkaistaan kuulonäkövammaisen henkilön tai henkilöt (liite 1). Arviointilomake on toiminnallinen
diagnostinen työkalu.
Kun ikääntynyt kuulonäkövammainen oli arviointilomakkeen avulla löytynyt, hänet haastateltiin tarkemmin erillisellä haastattelulomakkeella (liite 2).
Ikääntynyt itse antoi luvan haastatteluun (liite 3). Haastattelun kysymykset
oli laadittu niin, että ne joko vahvistivat työntekijän toiminnallista diagnoosia tai osoittivat diagnoosin vääräksi.

5.3

Selvityksen kulku Hämeenlinnan kaupungissa
Ikääntyneiden aistivammaisten lukumääräselvityksen toteuttamisesta etsintämenetelmällä sovittiin Hämeenlinnan kaupungin vanhustyönpalvelujen
kanssa syksyllä 2005. Lukumääräselvityksen toteuttamisajankohdaksi sovittiin syksy 2007, sillä kotipalvelussa oli vuonna 2006 meneillään muita
laajoja koulutuksia. Lisäksi sovittiin, että vuonna 2006 tarjotaan kaupungin
vanhustyön henkilöstölle, jokaiselle kotihoidon neljälle alueelle, koulutus
aiheesta Asiakkaana Ikääntyvä Aistivammainen. Koulutus oli kestoltaan
neljä tuntia ja siihen osallistui kerralla enintään 12 osallistujaa. Koulutuksia
toteutui kolme ja niihin osallistui yhteensä 24 työntekijää. Koulutuspalaute
oli myönteinen ja yhteenveto siitä toimitettiin vanhustyön koordinaattorille.
Kuurojen Palvelusäätiön suunnittelija ohjasi etsintämenetelmän käytön, arviointi- ja haastattelulomakkeet, kaikilla neljällä kotipalvelun alueella kotipalveluohjaajille ja henkilökunnalle syyskuussa 2007. Lomakkeiden täyttämiseen oli aikaa noin kuusi viikkoa.
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Etsintätyö aloitettiin syyskuussa 2007 ja haastattelut olivat valmiina lokakuussa. Etsintämenetelmän toteutuksessa huolehdittiin siitä, että ketään
asiakasta ei haastateltu kahteen kertaan. Sekä arviointilomakkeet että
haastattelulomakkeet palautettiin Kuurojen Palvelusäätiön Senioriohjelman suunnittelijalle. Kaikissa palautetuissa lomakkeissa oli allekirjoitettu suostumus haastatteluun.
Lomakkeet käsiteltiin nimettöminä tilasto-ohjelmalla. Tuloksia tarkasteltiin
suorien jakaumien avulla.
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TULOKSET

6.1

Taustatiedot selvitykseen osallistuneista ikääntyneistä
Sukupuoli ja ikäjakauma
Selvityksessä mukana olleista ikääntyneistä oli naisia 41 (83,7 %) ja miehiä 8 (16,3 %). Ikääntyneiden keski-ikä oli 85,5 vuotta. Nuorin selvitykseen osallistunut oli 66 vuotta ja vanhin 100 vuotta.

Asuminen
Haastatelluista 46 asui omassa tai vuokra-asunnossa. Palvelutalossa asui
yksi ja vanhainkodissa tai muussa laitoshoidossa oli kaksi.
Haastatelluista yksin asui 43 ja puolison kanssa kuusi.

Kunnalliset palvelut
Selvityksessä 48 haastateltua sai kunnallisia palveluja. Kotipalvelua sai
45, kotisairaanhoitoa 41 ja kotihoitoa kuusi. Kuljetuspalvelua sai 21, ateriapalvelua 24 ja turvapalvelua 30. Omaishoidon tukea sai kaksi haastatelluista. Päiväkeskustoiminnassa kävi yhdeksän haastatelluista. Muita kunnallisia palveluja, kuten ruokailua palvelukeskuksessa, yksityistä siivoojaa,
vapaaehtoistyöntekijää tai seurakunnan päivätoimintaa, käytti viisi haastateltua. Kukaan selvitykseen osallistunut ei käyttänyt tulkkipalvelua.

Kuulon ja näön tutkimukset
Haastatelluista 20 henkilöä (40,8 %) oli ollut kuulon tutkimuksessa viimeisen kahden vuoden aikana. Alle puolella (44,9 %) kuuloa ei ole tutkittu ja
4 % ei osannut sanoa, milloin kuulontutkimus on tehty. Näön tutkimuksessa oli käynyt 18 henkilöä (36,7 %). Haastatelluista 34,7 % ei ollut käynyt
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näön tutkimuksissa ja 8,1 % ei osannut sanoa, milloin viimeinen näön tutkimus on tehty.

6.2

Kuulo-, näkö- ja kuulonäkövammaisten lukumäär ä Hämeenlinnassa
Hämeenlinnan kotipalvelun piiristä löydettyjen ikääntyneiden kuulo- ja/tai
näkövammaisten lukumääräksi saatiin 49 henkilöä eli 6,8 % asiakaskunnasta. Lukumääräselvityksen ikääntyneistä oli kuulonäkövammaisia 19,
kuulovammaisia 18 ja näkövammaisia 12.

6.3

Kommunikaation ja tiedon saannin ja hankinnan sujuvuus
KOMMUNIKAATION SUJUVUUS
Haastatelluista 17:llä (34,7 %) oli vaikeuksia keskustella jopa tutun henkilön kanssa, vaikka ympärillä on hiljaista. Vielä hankalampaa (73,5 %) oli
seurustelu ryhmässä tai perhepiirissä, jossa useat ihmiset puhuvat samanaikaisesti.
Selvityksessä mukana olleista 12:lla (24,5 %) oli vaikeuksia tunnistaa ihmisiä näön perusteella. Heistä viisi ei tunnistanut ihmisiä näön perusteella
ollenkaan. Kasvojen erottamisen vaikeus vaikeutti myös eleiden, ilmeiden
ja huulion hyväksikäyttöä kommunikaatiossa.

TIEDON SAANTI JA HANKINTA
Puhelimen käyttö
Puhelin on keskeinen tiedonsaannin ja yhteydenpidon väline ikääntyneelle.
Haastatelluista 25 henkilöä (51 %) kuuli puhelimessa hyvin, jos ympärillä
oli hiljaista. Toisinaan tai usein vaikeuksia oli 30,6 %:lla. Noin kuusi prosenttia haastatelluista ei kuullut puhelimessa ollenkaan.

Radion kuuntelu
Haastatelluista 18 henkilöä (36,7 %) kertoi kuulevansa hyvin radion tai
nauhurin äänen, jos huoneessa on muuten hiljaista. Noin 18 % vastasi,
että toisinaan tai usein on vaikeuksia kuulla. Ikääntyneistä neljä prosenttia
ei kuullut radioita tai nauhuria ollenkaan ja noin 29 % ei muista syistä
kuunnellut radiota tai kasetteja.
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Tv:n katselu ja kuuntelu
Haastatelluista hieman alle puolet kuuli television äänen hyvin, alle kolmasosa huonosti ja kaksi prosenttia ei kuullut ollenkaan. Haastatelluista
29 % näki lukea TV:n tekstin hyvin, 14 %:lle tekstin lukeminen oli hankalaa
ja yli viidesosa ei nähnyt lukea tekstiä ollenkaan. Haastatelluista 16 % ei
kuuntele eikä katsele TV:tä olenkaan.

Sanomalehdet
Haastatelluista alle puolet (41 %) pystyi lukemaan sanomalehdestä sekä
otsikot että palstatekstin. Ikääntyneistä 18 % näki lukea vain isolla kirjoitetun tekstin. Noin 14 % ei nähnyt lukea sanomalehteä ollenkaan ja noin 6 %
ei muusta syystä lukenut sanomalehtiä.

6.4

Itsenäinen liikkuminen ja ar jesta selviytyminen
Itsenäinen liikkuminen
Tutuissa sisätiloissa liikkumisessa oli vaikeuksia vain seitsemällä henkilöllä (14,3 %), kun taas vieraissa tiloissa liikkuminen oli huomattavasti hankalampaa jopa 22 henkilölle (44,9 %). Ulkona liikkuminen oli toisinaan hankalaa 10 henkilölle (20,4 %). Selvityksen ikääntyneistä 14 henkilöä (28,5 %)
ei näkemisen ongelmien vuoksi voinut liikkua ulkona ollenkaan ilman opasta.

Ar jesta selviytyminen
Selvityksessä mukana olleista ikääntyneistä 25 henkilöllä (51 %) oli vähintäänkin toisinaan vaikeuksia kotitöiden tekemisessä näkemisen ongelmien
vuoksi. Asiointivaikeuksia näkemisen ongelmien vuoksi koki 26 henkilöä
(53 %) ja kuulemisvaikeuksien vuoksi 27 henkilöä (55 %). Muutama haastatelluista mainitsi myös, että on joutunut luopumaan asioiden hoitamisesta
kokonaan.

6.5

Osallistuminen
Kuulon ja näön heikkeneminen oli vähentänyt huomattavasti selvityksessä
mukana olleiden osallistumista erilaisiin tilaisuuksiin ja perhetapahtumiin.
Kuulemisvaikeuksien vuoksi osallistumisesta oli joutunut luopumaan 22
henkilöä (49 %). Näkemisen vaikeudet vähensivät 18 henkilön (36,7 %)
osallistumista eri tilaisuuksiin.
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Haastatelluista 14 kertoi joutuneensa luopumaan tiedonsaannista, kuten
lehdet, televisio, radio, ylipäänsä lukeminen (7). Harrastuksista joutui luopumaan kuusi henkilöä, erilaisista kodin töistä kolme ja käsitöistä neljä
haastatelluista. Haastatelluista 10 kertoi, että ei ole joutunut luopumaan
oikeastaan mistään.
Vain kaksi henkilöä kertoi olevansa jäsenenä kuulo-, näkö- tai kuulonäkövammaisille tarkoitetuissa järjestöissä.

6.6

Apuvälineet
Haastatelluilla oli kuulo- ja näkövammaisten apuvälineitä kohtalaisen vähän. Eniten oli kuulokojeita ja suurennuslaseja. Vastanneista ikääntyneistä, joilla sekä kuulo että näkö olivat heikentyneet, oli kuulokoje 12 henkilöllä ja suurennuslasi 8 henkilöllä.
Selvityksen mukaan apuvälineet olivat seuraavasti:
Kuulokoje 25:llä (51 %)
Kommunikaattoria eli puheäänen vahvistinta ei ollut kenelläkään
Kiinteä silmukkavahvistin 1:llä (2 %)
Puhelimen äänenvahvistin 7:llä (14,3 %)
Ovikellon äänenvahvistin 5:llä (10,2 %)
TV:n/radion kuuntelun apuväline 4:llä (8,2 %)
Hälytin/hälytinjärjestelmä, jossa merkkivalo, 2:lla (4 %)
Tekstipuhelinta ei ollut kenelläkään
Muita kuulovammaisen apuvälineitä ei ollut.
Haastatelluista 30 henkilöllä oli käytössään tavalliset silmälasit.
Selvityksen mukaan näkövammaisten apuvälineitä oli seuraavasti:
Erikoissilmälaseja ei ollut kenelläkään
Suurennuslasi 14:llä (28,6 %)
TV-ruudun suurennin 1:llä (2 %)
Lukutelevisio 1:llä (2 %)
Nauhuri 4:llä (8,2 %)
Valkoinen keppi 4:llä (8,2 %)
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Kiikarit 2:lla (4 %)
Lisävalaistus 4:llä (8,2 %)
Muita näkövammaisten apuvälineitä 3:lla (6,2 %)
Muita käytössä olleita näkövammaisten apuvälineitä olivat valollinen suurennuslasi, puhuva kello ja äänilehdet.

6.7

Itse koettu palvelujen ja avun tar ve
Haastatelluista 22 henkilöä vastasi palvelujen ja avun tarvetta koskevaan
kysymykseen. Kolme heistä oli tyytyväisiä nykyisiin palveluihin, neljä kertoi, että ei tarvitse uusia palveluja ja kaksi vastanneista ei osannut sanoa,
mitä apua tai palvelua tarvitsisi. Kaiken kaikkiaan palvelutoiveita esitettiin
vähän.
Esitettyjä palvelutoiveita olivat lukuapu (3 henkilöä), asioiminen ja saattoapu (3 henkilöä), siivous (1 henkilö), ulkoilu (1 henkilö) ja hyvää silmälääkäriä toivoi yksi henkilö. Apuvälineistä kuulokojetta (nykyaikaisempaa) toivoi kolme henkilöä ja yksi odotti kojetta. Tv-ruudun suurenninta ja lisävaloa
toivoi yksi henkilö. Yksi vastanneista totesi, että ei osaa sanoa, mitä palveluja tai apua toivoo, kun ei tiedä mitä tarjolla on ja mistä olisi hyötyä!
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7

POHDINTA
Tulosten tar kastelua
Hämeenlinnan kotipalvelun asiakaskunnasta löytyi 49 kuulo- ja/tai näkövammaista ikääntynyttä. Tämä oli 6,8 % asiakaskunnasta. Heistä oli 19
henkilöä kuulonäkövammaisia, 18 kuulovammaisia ja 12 näkövammaisia.
Osa asiakkaista jäi haastattelematta ja todennäköisesti kuulo-, näkö- ja
kuulonäkövammaisten todellinen määrä kotipalvelun asiakunnasta on suurempi.
Haastatteluun osallistuneista valtaosa oli naisia ja osallistuneiden keski-ikä
oli 85,5 vuotta. Suurin osa heistä (94 %) asui omassa kodissa ja yksin
(88 %). Lähes kaikki tarvitsivat kotihoitoa (98 %) selvitäkseen arjessa.
Haastatelluista kuulonäkövammaiset käyttivät selkeästi enemmän kotihoitoa ja tukipalveluja.
Tiedonsaanti niin lehdistä, radiosta kuin televisiostakin on kuulonäkövammaiselle ikäihmiselle kahden kolmasosan mielestä hankalaa. Haastatelluista osa toivoi lisäapua juuri lukemiseen. Tiedon saanti on merkittävä syrjäytymisen ehkäisyssä. Usein toinen ihminen onkin kuulonäkövammaiselle
ikäihmisille tärkein apuväline.
Itsenäistä liikkumista sisätiloissa vaikeuttavat mm. ympäristön vaaleus ja
kontrastien puute. Haastatelluista vain murto-osalle oli esimerkiksi tehty
valaistuksen muutoksia (lisävalaistus). Ulkona liikkumista hankaloittivat
mm. hämärä, lumi ja auringonvalo. Noin puolet haastatelluista kertoo ulkona liikkumisen hankaluudesta. Osa heistä toivoi avustajaa tähän.
Kuulo- ja näköongelmat vaikeuttavat huomattavasti haastateltujen osallistumista erilaisiin tapahtumiin. Kaksi kolmasosaa haastatelluista oli joutunut
luopumaan osallistumisesta kuulemiseen liittyvien vaikeuksien takia. Näköongelmat vaikeuttivat osallistumista noin puolella haastatelluista.
Ikääntyneiden kuuloa ja näköä oli tutkittu noin puolella haastatelluista kahtena viime vuotena. Alentunut kuulo vaikuttaa merkittävästi sosiaalisen
kanssakäymiseen ja vähentää siten kotoa lähtemistä. Kuulon tutkimuksiin
tulee kiinnittää nykyistä enemmän huomioita.
Kuulon ja näön apuvälineitä oli käytössä vähän. Yleisin kuulon apuväline
on kuulokoje ja näön apuvälineistä suurennuslasi. Haastatellut toivoivat lisää apuvälineitä. Asianmukaiset apuvälineet helpottavat ikääntyneen ko-

15

tona asumista, vähentävät avun tarvetta ja mahdollistavat sosiaalisen osallistumisen.
Vertaisryhmän merkitys on tärkeä ikääntyneelle kuulonäkövammaiselle.
Haastatelluista vain neljä prosenttia kuului esimerkiksi kuulo- tai näkövammaisten järjestöön ja 18 % osallistui päiväkeskustoimintaan.

Yhteenveto
Väestön ikärakenteen painottuminen yli 75-vuotiaisiin merkitsee kuulonäkövammaisten ikääntyneiden elämäntilanteen tarkastelua toimintakyvyn ylläpysymisen näkökulmasta. Ikääntyneen riittävän fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn säilyminen on perusedellytys omaehtoiseen, itsenäiseen ja hyvään elämään omassa kodissa. Ikääntymisen mukana tullut kuulon ja näön heikkeneminen on usein etenevää. Muuttunut tilanne kuulemisessa ja näkemisessä aiheuttaa muutoksia kommunikaatioon, liikkumiseen ja tiedonhankintaan, osallistumiseen ja apuvälinetarpeeseen. Kuntien tehtävänä on turvata ikääntyneille riittävät palvelut, jotta he
pystyvät säilyttämään mahdollisimman hyvän elämänlaadun muuttuvasta
tilanteesta huolimatta.
Kuulonäkövammaisten ikääntyneiden toimintakykyä voidaan tukea apuvälineillä, ohjauksella ja ympäristöjärjestelyillä. Tukitoimilla voidaan usein pidentää ikääntyneen itsenäistä selviytymistä omassa kodissa. Yksinasuvan
ikääntyneen kodin ulkopuolisten sosiaalisten suhteiden merkitys kasvaa
syrjäytymistä ehkäisevänä tekijänä. Kunnan järjestämä päivätoiminta on
yksi tapa mahdollistaa kodin ulkopuolisten kontaktien säilyminen ja vuorovaikutus ikäisten seurassa.
Ikääntyneet, joiden kuulo ja näkö ovat heikentyneet vasta myöhäisemmässä elämän vaiheessa, eivät koe itseään kuulo- ja/tai näkövammaiseksi,
vaan kaukoaistien heikkeneminen koetaan ikään kuuluvaksi asiaksi. Tästä
syystä kuulon ja näön ongelmiin ei useinkaan osata hakea apua. Kunnan
kotihoidon työntekijät ovat tärkeitä henkilöitä ikääntyneelle. Usein terveyden- ja toimintakyvyn seuranta, opastus ja ohjaus järjestyvät parhaiten tutun työntekijän kautta.
Ikääntyneiden osallisuuden kokemisen, aktiivisuuden ja osallistumisen tukeminen on ensiarvoisen tärkeää pyrittäessä ylläpitämään ikääntyneiden
sekä fyysistä että psykososiaalista hyvinvointia. Kuulo- ja/tai näkövammaisuus tulee huomioida ikääntyneille järjestetyissä sosiaali- ja terveyspalveluissa, ennaltaehkäisevässä työssä, kuntoutuksessa ja yhdyskuntasuunnittelussa.
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KUUROJEN PALVELUSÄÄTIÖ
Kuurojen Palvelusäätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka tuottaa viittomakielisiä avopalveluja, asumispalveluja sekä työtoimintaa kuuroille ja kuurosokeille. Säätiöllä on seitsemän palvelukeskusta, kaksi ryhmäkotia ja työkeskus. Ostopalvelusopimuksia on 160 (v. 2006) kunnan
kanssa. Palveluita saa 232 asukasta palvelutaloissa ja 49 asiakasta työtoiminnassa (v. 2006) ja työntekijöitä on lähes 290 (v. 2006).
Lisäksi säätiöllä on monipuolisia sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisprojekteja ja ohjelmia pääosin Ray:n rahoituksella. Parhaillaan on meneillään seitsemän vakiintunutta ohjelmaa ja viisi projektia. Kehittämistyö
on suunnattu erityisesti syrjäytyneisiin ja syrjäytymisuhan alla oleviin. Ohjelmissa ja projekteissa on yli 3000 asiakasta (v.2006)

Kuur ojen Palvelusäätiö
Ilkantie 4, 00400 HELSINKI
Puh. (09) 58031, tekstipuh. (09) 580 3651.

SENIORI-OHJELMA
Seniori-ohjelma on Kuurojen Palvelusäätiön toimintaa, jota rahoittaa pääosin Raha-automaattiyhdistys. Ohjelmaa on toteutettu vuodesta 1998 ja se
kohdentuu ikääntyneisiin puheella kommunikoiviin, joiden kuulo ja näkö
ovat heikentyneet. Alueellisen saatavuuden takaamiseksi Seniori-ohjelma
jakautuu viiteen eri toimipisteeseen. Toimipisteet ovat Oulussa, Jyväskylässä, Hyvinkäällä, Turussa ja Helsingissä.
Seniori-ohjelman päätavoitteena on ikääntyneen arvokas, turvallinen ja
vuorovaikutteinen elämä kuulon ja näön heikentymisestä huolimatta. Tavoitteena on lisätä julkisen palvelujärjestelmän kykyä tiedostaa, tunnistaa
ja tunnustaa ikääntyneet kuulonäkövammaiset.
Seniori-ohjelman kohderyhmää ja asiakkaita ovat:
ikääntyneet kuulonäkövammaiset ja kuurosokeat,
ikääntyneet kuulovammaiset ja näkövammaiset,
ikääntyneen omaiset, läheiset ja sosiaalinen verkosto,
kuntien vanhustyön henkilökunta,
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vanhuspalvelujen toimipisteet,
asiakaspalvelupisteet,
kuulo- ja näkövammaisten valtakunnalliset ja paikalliset järjestöt ja yhdistykset,
keskussairaalat ja
oppilaitokset.

Missä on ikääntynyt kuulonäkövammainen?
Seniori-ohjelma toteuttaa kuulo- ja/tai näkövammaisten ikääntyneiden lukumääräselvityksiä kunnissa. Selvityksissä saadaan tietoa siitä, kuinka
paljon kuulonäkövammaisia on kunnan vanhustyön palveluissa. Selvitystyö
toteutetaan vanhustyön työntekijöiden asiakastyön yhteydessä.

Millaiset tar peet ikääntyneellä, joka ei kuule tai näe hyvin?
Ikääntynyt itse on asiantuntija – samoin kuin vanhusasiakkaan työntekijä.
Tarpeiden tunnistaminen on yhteistyötä. Seniori-ohjelman järjestämä kunnan työntekijöiden koulutus auttaa työntekijää tunnistamaan kuulo- ja näkövammaisuuteen liittyviä erityistarpeita. Samalla työntekijät saavat uusia
välineitä työhönsä.

Sisällöllisesti er ikoistuneita palveluja!
Kun ikääntynyt, läheiset ja työntekijät saavat tietoa kuulemiseen ja näkemiseen liittyvistä ongelmista, on ikääntyneen tarpeet mahdollista huomioida paremmin koti- ja palvelutilanteissa. Kuulo- ja näkövammaisuuteen liittyvät erityistarpeet tulee sisällyttää palvelusuunnitelmaan.
Useinkaan ei ole kysymys palvelujen lisäämisestä, vaan palvelutilanteen
kehittämisestä. Asiakkaan tarpeisiin perustuva palvelutilanne ja hyvä vuorovaikutussuhde antavat kuulonäkövammaiselle ikääntyneelle turvan tunteen.
Lukumääräselvityksen, koulutuksen, ohjauksen ja neuvonnan lisäksi Seniori-ohjelman toteuttaa ikääntyneille kuulonäkövammaisille ja heidän läheisilleen suunnattuja kursseja ja päivätoimintaa. Seniori-ohjelma suunnittelee ja kokeilee erilaisia resurssipalvelun muotoja, jotka tuottavat erityisosaamista paikallistason käyttöön.
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Seniori-ohjelman tavoitteet:
ikääntynyt kuulonäkövammainen saa tietoja ja taitoja selviytyä omien voimavarojensa mukaan itsenäisesti omassa kodissaan – osallisena elämän
tapahtumissa,
tukea perhettä ja muuta lähi- ja tukiverkostoa vuorovaikutuksessaan ikääntyneen kuulonäkövammaisen kanssa,
tukea alueellista kolmannen sektorin ja julkisen palvelujärjestelmän yhteistyötä kohdistettuna ikääntyneisiin kuulonäkövammaisiin ja heidän palvelujensa kehittämiseen,
järjestöt toimivat yhteistyössä iäkkäiden kuulonäkövammaisten hyväksi,
julkinen palvelujärjestelmä tiedostaa ikääntyneet kuulonäkövammaiset ja
kuurosokeat kuntoutuksen tarvitsijoina.

Senior i-ohjelma
Koordinaattori:
Palvelukeskus Ainola
Puotilan Metrokatu 4, 00910 HELSINKI
Puh. (09) 5657 6340 , 040 5422 787
Hyvinkään seutu ja Hämeenlinna
Palvelukeskus Åvik, Uudenmaankatu 228, 05840 HYVINKÄÄ
puh. (019) 475 0755, 040 5541 279
Jyväskylän seutu
Palvelukeskus Metsola, Keljonkatu 40, 40600 JYVÄSKYLÄ
puh. (014) 3722 438, 040 7789 799
Oulun seutu ja Joensuu
Palvelukeskus Runola, Kumppanuuskeskus
Isokatu 47, 6 krs., 90100 OULU
puh. (08) 384 500, 040 5646 055.
Pääkaupunkiseutu
Palvelukeskus Ainola, Puotilan Metrokatu 4, 00910 HELSINKI
puh. (09) 5657 6342, 050 3104 830
Turun seutu
Palvelukeskus Salmela, Saga-Seniorikeskus Kaskenniitty,
Vähäheikkiläntie 1 A 118, 20700 TURKU
puh. (02) 444 54 118, 040 8362 625
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LIITE 1
Arviointilomake henkilökunnalle
Kuulo-, nä kö- ja/t ai kuulonä köva m m aisen ik ä äntyne en
löyt ä minen
Asiakas

Ongelmia, jot k a sa a t t ava t johtua näön heik k ene misest ä
Asiakas ei tunnista sinua, kun menet vierailulle ennalta ilmoittamatta.
Hänen on hyvin vaikea lukea lehteä tai nähdä TV:n kuvaa ja tekstiä. Hän istuu
lähellä TV:tä.
Hän etsii kadonneita tavaroita käsillä tunnustelemalla, tai hän tarvitsee apua
löytääkseen esineet.
Hän ei pysty seuraamaan ajan kulkua, koska hänen on vaikea nähdä kellotaulua.
Hän tarvitsee opasta tai hän on epävarma liikkuessaan ulkona ja/tai sisällä tuntemattomissa paikoissa. Epävarmuus ei johdu vaikeuksista kävellä tai liikkua eikä huonosta fyysisestä kunnosta.
Hän on kertonut, että on vaikeuksia näkemisessä.
Hän on saanut apuvälineen tai apuvälineitä näön heikkenemisen vuoksi. Sellaisia voivat olla esim.
lisävalaisin
suurennuslasi tai muu heikkonäköisten optinen apuväline
lukutelevisio
kello, jossa on isot numerot tai numerot pistekirjoituksella
valkoinen keppi.

Ongelmia, jot k a sa a t t ava t johtua kuulon huonontumisest a
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Asiakas ei kuule, kun koputat ovelle tai soitat ovikelloa.
Sinun on puhuttava erityisen kovalla äänellä tai selkeästi, jotta hän kuulisi mitä
sanot, vaikka ympärillänne on hiljaista.
Hänen on vaikea osallistua keskusteluun, jos paikalla on useampi ihminen.
Hän ei saa selvää kun puhutaan tavallisella äänellä ja joudut käyttämään jotakin
muuta kommunikaatiotapaa tullaksesi ymmärretyksi. Sellaisia voivat olla esimerkiksi isokirjoitus, sormiaakkoset, viitottu puhe, kämmeneen kirjoittaminen ja
pistekirjoitus.
Hänen on vaikea saada selvää, mitä radiossa, kasetilla tai TV:ssä sanotaan.
Hän on kertonut, että on vaikeuksia kuulemisessa.
Hän käyttää kuulon huonontumisen vuoksi yhtä tai useampaa apuvälinettä. Niitä
voivat olla esim.
kuulokoje
kommunikaattori
induktiosilmukka
ovikelloon, puhelimeen tai herätyskelloon liitetty vilkkuva valo tai täristin
Jos asiakkaasi on saanut yhdenkin rastin niin haastattele hänet ja tarkista arviosi. Yksi
rasti kuulon ja yksi rasti näön alueilla voi merkitä sitä, että asiakas on kuulonäkövammainen.
Lähde: Kolbein Lyng & Else Maria Svingen Nova – Norwegian Social Research, Oslo
1999. Päivitetty 2003
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LIITE 2
1 (8)
Asiakas nro

Kuulo-, nä kö- ja/t ai kuulonä köva m m aist en ik ä äntyneiden ha ast at t elulom a ke
Asiakas haastatellaan kysymysten mukaisesti. Keskusteluympäristön tulee olla
sopiva kuulemiseen ja näkemiseen. Ympyröi numero asiakkaan antaman vastauksen mukaan.
Joidenkin asiakkaiden kohdalla on käytettävä apuvälineitä tai tulkkia. Jotkut asiakkaat voivat täyttää haastattelulomakkeen itse.

1. Asuinkuntani on
2. Olen

1 nainen
2 mies
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3. Minkä ikäinen olette?

vuotta

4. Miten asutte?

1
2
3
4
5
6
7

omassa tai vuokra-asunnossa
kunnan palvelutalossa
yksityisessä palvelutalossa
pienryhmäkodissa
vanhainkodissa
muussa laitoshoidossa
muulla tavalla, miten?

5. Asun

1
2
3
4
5
6

yksin
puolison kanssa kahden
puolison ja lapsen/lasten kanssa
lapsen/lasten kanssa
muun sukulaisen kanssa
muun henkilön kanssa, kenen?
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6. Jos käytätte kunnallisia palveluja, niin mitä ne ovat?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

kotipalvelu
kotisairaanhoito
kotihoito
ateriapalvelu
turvapalvelu
kuljetuspalvelut
omaishoidon tuki
päiväkeskustoiminta
tulkkipalvelu
muuta, mitä?

11 en käytä kunnallisia palveluja

K U ULOA KOSKEVAT K YSY M Y KSET
7. Miten kuvailisitte kuuloanne verrattuna muihin saman ikäisiin (ilman apuvälineitä)?
1 kuulen hyvin
2 en kuule oikein hyvin
3 kuulen huonosti (huonokuuloinen)
4 olen kuuro
8. Mitä keskustelutapaa käytätte tavallisesti?
1
2
3
4

tavallista puhetta
viitottua puhetta/viittomakieltä
kirjoittamista
jotakin muuta, mitä?
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9. Jos teillä on kuulovammaisten apuvälineitä, niin mitä ne ovat?
1 kuulokoje
2 kommunikaattori
3 kiinteä silmukkavahvistin
4 puhelimen äänenvahvistin
5 ovikellon äänenvahvistin
6 TV:n/radion kuuntelun apuväline
7 hälytin/hälytinjärjestelmä, jossa on merkkivalo
8 hälytin/hälytinjärjestelmä, jossa on täristin
9 tekstipuhelin
10 jokin muu, mikä?
11 minulla ei ole kuulovammaisten apuvälineitä
10. Tuntuuko teistä siltä, että teidän on vaikea keskustella tutun ihmisen kanssa myös silloin, kun ympärillä on hiljaista?
1 kyllä, usein
2 toisinaan
3 ei ollenkaan
11. Onko teillä vaikeuksia kuulla, mitä puhutaan kun paikalla on useita ihmisiä?
1 kyllä, usein
2 toisinaan
3 ei, kuulen hyvin mitä puhutaan
12. Kuuletteko mitä televisiossa sanotaan, kun huoneessa on muuten hiljaista?
1 kuulen hyvin
2 kuulen huonosti
3 en kuule ollenkaan
4 en katso TV:tä
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13. Kuuletteko mitä radiossa/nauhurilla sanotaan, kun huoneessa on
muuten hiljaista?
1 kuulen hyvin
2 kuulen huonosti
3 en kuule ollenkaan
4 en kuuntele radiota/kasetteja
14. Kuuletteko mitä puhelimessa sanotaan, kun huoneessa on muuten hiljaista?
1 kuulen hyvin
2 toisinaan on vaikeuksia kuulla
3 usein on vaikea kuulla
4 en kuule puhelimessa ollenkaan
15. Aiheuttavatko kuulemiseen liittyvät ongelmat teille vaikeuksia
asioinnissa?
1 ei koskaan
2 toisinaan
3 kyllä, minulla on vaikeuksia
16. Onko kuuloanne tutkittu kahtena viime vuotena?
1

kyllä, missä?

2
3

ei
en osaa sanoa
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NÄKEM ISTÄ KOSKEVAT K YSY M Y KSET
17. Miten kuvailette näköänne verrattuna muihin saman ikäisiin
(mahdollisilla silmälaseilla korjattuna)?
1 näen hyvin
2 en näe kovin hyvin
3 näen huonosti (heikkonäköinen)
4 olen sokea
18. Aiheuttavatko näkemiseen liittyvät ongelmat teille vaikeuksia kotitöissä?
1 ei koskaan
2 toisinaan
3 kyllä, minulla on vaikeuksia
19. Aiheuttavatko näkemiseen liittyvät ongelmat teille vaikeuksia asioinnissa?
1 ei koskaan
2 toisinaan
3 kyllä, minulla on vaikeuksia
20. Onko teidän vaikea tunnistaa ihmisiä näön avulla, esimerkiksi jos
tapaatte jonkun sattumalta tai jos joku tulee yllättäen kylään?
1 tunnistan aina
2 tavallisesti tunnistan, kuka ihminen on
3 ihmisen tunnistaminen näön avulla on vaikeaa
4 en pysty tunnistamaan
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21. Jos teillä on näkemiseen liittyviä apuvälineitä, niin mitä ne ovat?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

silmälasit
erikoissilmälasit
suurennuslasi
TV-ruudun suurennin
lukutelevisio
nauhuri
valkoinen keppi
lisävalaistus
kiikarit
muita apuvälineitä, mitä?

11 minulla ei ole näkövammaisten apuvälineitä
22. Pystyttekö lukemaan sanomalehtiä?
1
2
3
4

näen lukea sekä otsikot että palstatekstin
näen lukea vain isoilla kirjaimilla kirjoitettua
tekstiä
en näe lukea sanomalehteä
en lue sanomalehteä

23. Pystyttekö lukemaan television tekstiä, kun katselette ulkomaista
elokuvaa?
1 näen TV:n elokuvatekstin hyvin
2 tekstin lukeminen on hankalaa
3 en näe lukea TV:n tekstiä
4 en katso TV:tä
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24. Onko teidän näkemiseen liittyvien ongelmienne vuoksi vaikea
liikkua yksin tutuissa tiloissa, esimerkiksi huoneesta toiseen?
1 ei koskaan
2 toisinaan
3 kyllä, usein
25. Onko teidän näkemiseen liittyvien ongelmienne vuoksi vaikea
liikkua yksin sisällä vieraissa tiloissa?
1 ei koskaan
2 toisinaan
3 kyllä
26. Onko teidän näkemiseen liittyvien ongelmienne vuoksi vaikea
liikkua ulkona, esimerkiksi vaikeuksia nähdä liikennevalot, jalkakäytävän reunat, lumipenkat tai muut esteet?
1 ei koskaan
2 toisinaan, esim. jos on kirkas auringonvalo
tai hämärää
3 liikkuminen ulkona on usein hankalaa
4 en voi liikkua ulkona ollenkaan ilman opasta
tai taluttajaa
27. Onko näköänne tutkittu kahtena viime vuotena?
1

kyllä, missä?

2
3

ei
en osaa sanoa
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28. Onko teidän kuulemiseen liittyvien vaikeuksienne takia hankalaa
osallistua erilaisiin tapahtumiin, joista olette kiinnostunut ja joihin haluaisitte mennä, esim. kyläpaikat, juhlat, kirkkotapahtumat jne?
1 ei koskaan
2 toisinaan
3 kyllä, usein
29. Onko teidän näkemiseen liittyvien vaikeuksienne takia hankalaa
osallistua erilaisiin tapahtumiin, joista olette kiinnostunut ja joihin haluaisitte mennä, esim. kyläpaikat, juhlat, kirkkotapahtumat jne?
1 ei koskaan
2 toisinaan
3 kyllä, usein
30. Oletteko jäsenenä jossakin järjestössä, joka on tarkoitettu kuulovammaisille, näkövammaisille tai kuurosokeille?
1 kyllä, missä?
2

en ole

31. Mistä olette joutunut luopumaan kuulon ja/tai näön heikentyessä?

32. Mitä palveluja tai apua toivoisitte?

KIITOS!
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LIITE 3
Suostumus
Nro

Seniori-ohjelma

N ä k e mist ä ja kuule mist a kuva ava lom a k e tut kimus
Kuurojen Palvelusäätiö yhteistyössä asuinkuntanne kanssa tekee selvitystä ikääntyneiden kuulonäkövammaisten
lukumäärästä Hämeenlinnan kaupungissa.
Osallistumalla selvitykseen voitte olla mukana kehittämässä ikääntyneiden kuulonäkövammaisten sosiaali- ja
terveyspalveluja.
Selvitystä varten pyydämme Teitä allekirjoittamaan suostumuksenne haastatteluun. Haastattelussa esiin tulevat
tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Selvityksessä mukana olevat työntekijät ovat vaitiolovelvollisia.
Suostumus
Olen mukana kuulonäkövammaisten ikääntyneiden lukumääräselvityksessä ja annan suostumuksen haastatteluun.

Allekirjoitus
Nimen selvennys
Paikka ja päiväys
Lisä tiedot

©Kuurojen Palvelusäätiö

Lisätietoja tutkimuksesta antaa Tar ja Laitila-Mphande,
puh. (019) 475 0755, 040 5541 279

PALVELUKESKUS ÅVIK
Uudenmaankatu 228
05840 Hyvinkää

Puh. (019) 475 0700
Tekstipuh. (019) 434 812
Faksi (019) 475 0729

Y-tunnus 0116651-2
gsm 040 554 1279
www.kuurojenpalvelusaatio.fi
tarja.laitila-mphande@kuurojenpalvelusaatio.fi

