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ESIPUHE

Tämä julkaisu koskee ikääntyneitä kuurosokeutuneita, eli ikäihmisiä, jotka korkeassa iässä ovat saaneet
niin vakava-asteisen kuulonäkövamman yhdistelmän, että heitä voidaan pitää kuurosokeina1. Julkaisu on
tarkoitettu etupäässä kunnan työntekijöille, jotka ovat vastuussa lain velvoittamista ennaltaehkäisevistä
kotikäynneistä ikääntyneiden luona, mutta julkaisu sopii myös muille, jotka työskentelevät ikääntyneiden
parissa, esim. vanhainkotien ja päivätoimintakeskusten työntekijöille.

Julkaisu on osa suurempaa tanskalaista projektia, jonka päätavoitteena on kiinnittää huomio tähän
pieneen ryhmään ja levittää siitä tietoa. Huomion kiinnittäminen on ensimmäinen edellytys sille, että
ikääntyneet, joilla on tämä vakava toimintarajoite, voivat saada mahdollisimman hyvän avun.

Julkaisua jaetaan Tanskan maakunnissa järjestettävillä kursseilla, joilla käsitellään ikääntyneitä, joilla on
kuulon ja/tai näön ongelmia. Kursseille osallistuu ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä tekevää henkilöstöä,
mutta julkaisuun voi tutustua myös itsenäisesti. Sen voi tilata Tanskan kuurosokeutuneiden
osaamiskeskuksesta (Videnscentret for Døvblindblevne) ja se löytyy tanskaksi myös osaamiskeskuksen
kotisivulta (www.dbcent.dk).

Ikääntyneitä kuurosokeutuneita koskevan yleisen tiedotusprojektin yhtenä osana Kuurosokeutuneiden
osaamiskeskus on myös tuottanut videon ”Jotain on tehtävissä” (Der kan gøres noget), joka kertoo
ikääntyneistä, joilla on vakavia kuulon ja näön ongelmia. Tanskankielisen videon voi tilata
osaamiskeskuksesta.

Tämän julkaisun aikaansaivat yhteistyössä: ylilääkäri Bo Walter, Ålborgin sairaalan audiologinen osasto,
ylilääkäri Thomas Rosenberg ja vastaava optikko Jette Marker, valtion silmäklinikka, insinööri Erik
Kjærbøl ja psyk. kand. Vibeke Vesterager, audiologinen/foniatrinen osasto, pääkaupunkiseudun
Bisbebjergin sairaala, kuulon ohjaaja Jørgen Leth-Espensen, Århusin maakunnan kuuloinstituutti ja
toimintaterapeutti ja ADL- ja liikkumistaidon ohjaaja Karen Larsen, Århusin maakunnan näkökeskus.

Tanskan kuurosokeutuneiden osaamiskeskus (Videnscentret for Døvblindblevne), syyskuu 19982

                                                 
1Liitteenä Tanskassakin käytössä oleva Pohjoismainen kuurosokeuden määritelmä. 
2 Tarkistettu raportti on painettu uudelleen vuonna 2006. 
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JOHDANTO

Näkö ja kuulo ovat ihmisen kaksi tärkeintä
kaukoaistia, ja kuulo- ja/tai näkövamma voivat
tehdä muiden kanssa kommunikoimisen, uu-
tisten ja muun tiedon saamisen sekä itsenäisen
liikkumisen jopa hyvinkin vaikeiksi.

Reilusti yli puolella yli 75-vuotiaista ikään-
tyneistä on lievempi tai vaikeampi kuulovamma
tai näkövamma tai niiden yhdistelmä.
Ikääntymiseen liittyvä kuulonäkövamma
kehittyy useimmiten hitaasti monen vuoden
aikana ja se on enimmäkseen piilossa pysyvä
toimintarajoite siinä mielessä, että yleensä
henkilöstä ei välittömästi näe, että tämä on
näkövammainen ja/tai kuulovammainen.

Kun kuulovamma ja näkövamma esiintyvät
yhdessä, ne vahvistavat toisiaan. Vanhaa
kreikkalaista sanontaa lainaten kokonaisuuden
summa on suurempi kuin yksittäiset osat
yhteensä – tai toisin sanoen 1 + 1 = 3.

Tämä julkaisu koskee pientä ikääntyneiden
ryhmää, jolla on niin vakava-asteinen kuulo-
vamma ja näkövamma, että he kuuluvat
kuurosokeutuneiden ryhmään. Julkaisun
tarkoituksena on antaa lukijalle tietoa
ikääntyneistä, joilla on ikääntymiseen liittyvä
kuurosokeus, jotta hän ennaltaehkäisevässä
työssään pystyisi tarjoamaan vakavasti kuulo-
näkövammaisille ikääntyneille asianmukaista
kunnallista palvelua Tanskan maakunnallisen
erityisneuvonnan tukemana.
.
Julkaisu koostuu seuraavista osista:

! Ikääntymiseen liittyvä kuurosokeus
Ryhmä ja sen koko

! Kommunikaatio ikääntyneiden
kuurosokeutuneiden kanssa

! Käytännön neuvoja hyvin toimivasta
kommunikoinnista ikääntyneiden
kuurosokeutuneiden kanssa

! Kompensoivia apumahdollisuuksia
Ikääntyneille kuurosokeutuneille sopivia
erityistuki- ja apumahdollisuuksia

! Kuulo
Yleisin syy ikääntyneiden alentuneeseen
kuuloon

! Kuulolaitteet
Eri kuulolaitteita

! Silmänpohjan ikärappeuma
(makuladegeneraatio)
Yleisin syy ikääntyneiden
heikentyneeseen näköön

! Optisia apuvälineitä
Yksilöllisesti mukautettuja näköä
kompensoivia apuvälineitä
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IKÄÄNTYMISEEN LIITTYVÄ
KUUROSOKEUS
Kuurosokeutuneiden osaamiskeskus, Tanska
Ikääntymiseen liittyvä kuurosokeus johtuu
useimmissa tapauksissa silmäsairauden
silmänpohjan ikärappeuma ks. tarkempi kuvaus
s. 17, ja "tavallisen" ikäkuulon, ks s. 12, yhdis-
telmästä. Henkilöt, joilla on ikääntymiseen liit-
tyvä kuurosokeus, ovat usein eläneet suurim-
man osan elämästään näkevinä ja kuulevina,
kunnes heille korkeassa iässä tulee vakava-
asteinen kuulonäkövamman yhdistelmä.

He pitävät itseään tavallisesti näkövammaisina,
joilla on vakava kuulovamma, eivätkä he itse
eikä heidän ympäristönsäkään usein tunnusta,
että heillä on niin vakava-asteinen kuulonäkö-
vamman yhdistelmä, että heitä itse asiassa voi-
daan pitää kuurosokeutuneina. Tämä johtuu
monista asioista.

Yksi asia on se, että suurimmalla osalla heistä
on sekä kuuloa että näköä jäljellä. He eivät siis
ole täysin sokeita ja täysin kuuroja. Toinen asia
on, että me jotenkin luonnollisesti yhdistämme
aistien heikkenemisen vanhuuteen. Tämä luon-
nollisuus voi johtaa siihen, että unohdamme yri-
tykset kompensoida aistien menetyksiä, minkä
olisimme luonnollisesti tehneet, jos kyseessä
olisivat olleet huomattavasti nuoremmat henki-
löt. Kolmas asia on se, että kuurosokeus on
monimutkainen toimintarajoite, joka ilmenee eri
tavoin eri tilanteissa. Ikääntynyt saattaa kom-
munikoida lähes vaikeuksitta joissain tilanteissa,
mikäli kommunikointiolosuhteet ovat ihanteel-
liset. Toisaalta, jos tilannetta muutetaan vain
hieman, hänelle tulee vaikeuksia, jotka – yksin-
kertaistaen sanottuna – johtavat siihen, ettei
hänen puheissaan ole päätä eikä häntää. Siksi
vaarana voi olla, että kuulonäkövammasta
johtuvia kommunikointiongelmia pidetään
järjen pettämisenä.

Meidän on myös näkevinä ja kuulevina vaikea
ymmärtää, mitä näiden kahden toimintarajoit-
teen yhdistelmä merkitsee. Eli miten jopa lie-
vähkö kuulonalenema voi vaikeuttaa vaikeasti
heikkonäköisen mahdollisuuksia liikkua itsenäi-
sesti ja miten jopa pienehkö näön heikkenemi-

nen voi vaikeuttaa huonokuuloisen mahdolli-
suuksia lukea huulioita – mikä on erittäin tär-
keää huonokuuloiselle puheen ymmärtämiseksi
– ja siten hänen mahdollisuuksiaan kommuni-
koida.

Tämä tarkoittaa myös, että näiden henkilöiden
yhdessäolo ja vuorovaikutus muiden kanssa vai-
keutuu. Sillä ei-kielellisen kommunikoinnin, ku-
ten kasvojen mimiikan ja kehon kielen, merkitys
on suuri juuri yhdessäolossa ja vuorovaikutuk-
sessa muiden kanssa, eikä ikääntynyt, jolla on
silmänpohjan ikärappeuma, pysty havaitsemaan
tai rekisteröimään tätä ei-kielellistä kommuni-
kaatiota. Kun ikääntynyt ei kuulonaleneman
vuoksi pysty myöskään rekisteröimään äänen-
painon eroja, tunteita ilmaisevia vivahteita, ky-
symyksiä, torjuntaa tms., on vaikea ”tunnustella
maaperää”, aistia tunnelmia ja toimia sen mu-
kaan. Tilanteissa, joissa on useita ihmisiä tai
taustamelua – kiliseviä kahvikuppeja, liikennet-
tä, radio tai vastaavaa – on erittäin hankala erot-
taa, mitä sanotaan, ja näissä tilanteissa kuulo-
vammaiset ikääntyneet, joilla lisäksi on näkö-
vamma, ovat usein täysin poissa pelistä.

Lukumäärä
Tanskan Kuurosokeutuneiden osaamiskeskus
toteutti vuosina 1995-96 demografisen tutki-
muksen Århusin maakunnan kuurosokeutuneis-
ta. Tämän pohjalta arvioidaan, että Tanskassa
on vähintään 1 100 kuurosokeutunutta. Näistä
n. 900 (yli 80 %) on yli 67-vuotiaita, joiden kuu-
rosokeutumisen ovat tavallisesti aiheuttaneet
korkeaan ikään liittyvät kuulon aleneminen ja
näön heikkeneminen. Ikääntymiseen liittyvän
kuurosokeuden esiintyvyys yli 67-vuotiaiden
ikääntyneiden koko ryhmässä on näinollen
127/100 000. Tämä tarkoittaa, että jokaista
100 000:ta yli 67-vuotiasta tanskalaista kohti on
127 kuurosokeaa. Kukin voi itse laskea
ikääntyneiden kuurosokeutuneiden karkean
määrän omassa kotikunnassaan, koska tilas-
tollisesti kunnassa on 1,27 ikääntynyttä kuu-
rosokeutunutta 1 000:ta yli 67-vuotiasta kohti.
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Esiintyvyys eri ikäryhmissä on seuraava:
• Ikäryhmä 67-79 -vuotiaat: 34/100.000 (valtakunnallisesti kaikkiaan n. 165 henkilöä)
• Ikäryhmä 80-89 vuotiaat: 247/100.000 (valtakunnallisesti kaikkiaan n. 420 henkilöä)
• Ikäryhmä yli 90-vuotiaat: 1245/100.000 (valtakunnallisesti kaikkiaan n. 315 henkilöä)

Kuulonäkövamman yhdistelmän saamisen riski nousee siis voimakkaasti iän myötä ja ikääntyneiden
kuurosokeutuneiden keski-ikä on noin 85 vuotta.3 Prosentuaalisesti nämä 900 kuurosokeutunutta
ikäihmistä jakautuvat seuraavasti eri ikäryhmiin:

yli 90-
vuotiaat 

36 % 
67–79-
vuotiaat 

18 %

80–89-
vuotiaat 

46 %

                                                 
3 Tanskan kuurosokeutuneiden osaamiskeskus on vuonna 2006 kirjoittanut sekä kansallisiin että kansainvälisiin
tutkimuksiin pohjautuvan artikkelin ikääntyneiden kuurosokeutuneiden esiintyvyydestä. Luvut, joihin artikkeli
perustuu, osoittavat siihen suuntaan, että Tanskassa on jopa lähes 15.000 ikääntynyttä, joilla on vakava
kuulonäkövamman yhdistelmä. 



KOMMUNIKAATIO IKÄÄNTYNEIDEN
KUUROSOKEUTUNEIDEN KANSSA
Tanskan kuurosokeutuneiden osaamiskeskus

Keskustelut ikääntyneiden kanssa, joilla on va-
kava kuulonäkövamma, käydään suurin piirtein
samalla tavalla kuin muidenkin ikääntyneiden
kanssa. Joihinkin asioihin on kuitenkin syytä
kiinnittää huomiota. Seuraavassa annetaan
konkreettisia neuvoja näistä asioista. Neuvot
koskevat sitä ikääntyneiden kuurosokeutunei-
den ryhmää, joka yhä käyttää kuuloa kommu-
nikointiin. Suurin osa ikääntyneistä kuuroso-
keutuneista kuuluu tähän ryhmään. Artikkelin
lopussa on neuvoja kommunikointiin pie-
nemmän kuurosokeutuneiden ryhmän kanssa,
jolla ei ole käyttökelpoista kuuloa.

! Varaudu siihen, että kommunikaatio vie
enemmän aikaa. Tarvittavat erityistoimenpiteet
aiheuttavat sen, ettei keskustelu välttämättä ete-
ne yhtä nopeasti kuin muutoin. Niinikään on
todennäköisempää, että syntyy väärinkäsityksiä,
jotka on selvitettävä keskustelun kuluessa.

! Istu keskustellessanne ikääntynyttä henkilöä
vastapäätä ja pidä huoli siitä, että kasvosi ovat
hyvin valaistut puhuessasi. Älä istu selkä ikku-
naan päin, ettei valo käy hänen silmiinsä. Kysy
häneltä, toivooko hän sinun istuvan tietyssä pai-
kassa mahdollisimman hyvien kommunikointi-
edellytysten luomiseksi.

! Vaimenna mahdollinen taustamelu. Var-
mista, että sekä ovet ja ikkunat että radio ja TV
ovat kiinni.

! Puhu selkeästi ja suoraan ikääntyneelle,
mutta älä huuda. Käytä yksinkertaisia ja selkeitä
lauseita ja toista tarvittaessa monimutkaisem-
mat asiat.

! Kiinnitä toisen huomio aiheeseen ja aiheen
vaihtumiseen keskustelussa. Tämä antaa ikään-
tyneelle ennakkotietoa puhuttavasta asiasta ja
helpottaa samalla sanojen käsittämistä.

! Selitä sanoin. Ikääntynyt ei ehkä näe, mitä
tarkoitat, jos sanot ”tuo tuolla” tai selität elein.
Älä laske sen varaan, että ikääntynyt huomaa
kehon kielen, tietyn mimiikan tai erityisen
äänenpainon.

! Jos huonokuuloisuus aiheuttaa ymmärtä-
misvaikeuksia ja jos ikääntyneellä on käyttö-
kelpoista näköä, voit käyttää mustaa tussia ja
paperia kirjoittaaksesi asioita keskustelussa. Kir-
joita suuria selkeitä kirjaimia ja käytä yksinker-
taista ja selkeää kieltä.

! Jos käyntien yhteydessä jätetään kirjallista
informaatiota, tämän täytyy luonnollisesti olla
sellaisessa muodossa, että näön ongelmista kär-
sivä ikääntynyt pystyy sen omaksumaan. Yleen-
sä tämä tarkoittaa isokirjoituksella olevia teks-
tejä tai ääninauhoja ja harvemmin pistekirjoi-
tusta. Jos informaatio on saatavilla vain painet-
tuna, eikä sitä pysty lukemaan, on annettava
perusteellinen selitys suullisesti tai aineisto on
luettava ääneen.

Yksittäiset ikääntyneet kuurosokeutuneet eivät
pysty hyödyntämään kuuloaan kommunikoin-
nissa. Siksi heidän kanssa kommunikoitaessa
pätevät tietyt erityissäännöt.

Syntymäkuuro tai varhaisessa iässä kuuroutunut
ikääntynyt käyttää viittomakieltä. Toimivan
kommunikaation varmistamiseksi on keskuste-
luissa tämän vuoksi käytettävä viittomakielen
tulkkia. Seuraavat neuvot koskevat kyseisiä
tilanteita:

! Selvitä jo käynnistä sovittaessa, että tulkkia
tullaan käyttämään. Tanskassa työntekijä tilaa
tulkin, ellei muuta sovita ja tulkki tilataan kun-
kin alueen tulkkitoimistosta (ks. osoiteluettelo).
Muista tilata tulkki hyvissä ajoin.

! Käytä omaista tulkkina vain, jos ikääntynyt
itse nimenomaan tätä toivoo.

! Tulkilla on vaitiolovelvollisuus ja hänen on
välitettävä kuuron ja kuulevan kommunikointi-
kumppanin välinen keskustelu neutraalisti.
Tulkki ei siis saa antaa tietoja ikääntyneen tilasta
tms.

! Keskustelun aikana tulee puhua suoraan
ikääntyneelle, ei tulkille.

! Joillakin kuurosokeutuneilla on erityinen
kontaktihenkilö, joka auttaa päivittäisessä
kommunikoinnissa, opastaa jne. Kontakti-
henkilöllä ei ole tulkkikoulutusta eikä häntä tule
käyttää keskusteluissa tulkkina, paitsi
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ikääntyneen nimenomaisesta toivomuksesta ja
kontaktihenkilön suostumuksella.

Jos ikääntynyt on kuuroutunut korkeassa iässä,
hän ei todennäköisesti osaa viittomakieltä. Siinä
tapauksessa voit kirjoittaa selkeästi paksulla
mustalla tussilla valkoiselle paperille. Ellei hän
näe lukea kirjaimia, voi kommunikaatioon
käyttää tuntoaistia. On kaksi mahdollisuutta:

! Ota henkilön käsi ja käytä hänen
etusormeaan, jolla kirjoitat noin 10 cm:n
korkuisia isoja kirjaimia edessänne olevan
pöydän pintaan. Siten henkilö tuntee ne aivan
kuin hän itse kirjoittaisi.

tai

! Kirjoita isoja kirjaimia omalla etusormellasi
toisen kämmenelle. Kirjoita kirjaimet huolel-
lisesti yksi toisensa jälkeen samaan kohtaan.
Pidä pieni tauko sanojen välillä. Voit mahdol-
lisesti käyttää ikääntyneen etusormea ”kirjoi-
tustikkuna”. Siten kirjaimet on helpompi
käsittää.



 9

KOMPENSOIVIA
APUMAHDOLLISUUKSIA
Tanskan kuurosokeiden osaamiskeskus, Århusin
Kuuloinstituutin kuulon ohjaajan Jørgen Leth
Espersenin ja Århusin maakunnan Näkökeskuksen
toimintaterapeutin ja ADL- ja liikkumistaidon oh-
jaajan Karen Larsenin alustusten pohjalta.

Kuulonäkövamman yhdistelmän kompensoimi-
nen alkaa yksilöllisesti mukautetuilla kuuloa ja
näköä kompensoivilla apuvälineillä, eli kuulo-
laitteilla ja erityisoptiikalla. Jotta saataisiin var-
mistettua, että tämä kompensoinnin perusosa
on kunnossa, on kuulonäkövammaisten ikään-
tyneiden kuulo ja näkö tarkastettava säännölli-
sesti. Näkö on tarkastettava joka tai joka toinen
vuosi, jotta silmälääkäri huomaa mahdolliset
hoitoa vaativat sairaudet, kuten esim. silmän-
painetaudin tai kaihin. Kuulolaitteet on tarkas-
tettava vähintään joka viides vuosi. Koska
ikääntyneiden on itse tehtävä aloite näihin tut-
kimuksiin, sinun tulee keskustelun kuluessa tie-
dustella, miten kauan viimeisistä näön ja kuu-
lon tutkimuksista on ja mahdollisesti kehotet-
tava häntä tekemään ajanvaraukset tutkimuk-
siin. Voit mahdollisesti tarjota apua ajanvarauk-
sissa. Kuulolaitteista ja erityisoptiikasta voit lu-
kea lisää sivuilta 13-16 ja 19-20.

Jopa ihanteellisesti mukautettuja kuulolaitteita ja
erityisoptiikkaa käytettäessä ikääntyneillä kuulo-
näkövammaisilla on kuitenkin usein alueita, jot-
ka aiheuttavat ongelmia päivittäisessä elämässä.
Koska näihin ongelmiin löytyy joko osittain tai
kokonaan ratkaisu, on sinun keskustellessasi
kuuloa ja näköä koskevista kysymyksistä otet-
tava erityisesti huomioon seuraavaksi esiteltävät
apumahdollisuudet.

Tavoitteena ei ole, että sinun pitäisi pystyä ar-
vioimaan tai suosittelemaan alla olevia apu-
mahdollisuuksia, vaan ainoastaan, että pystyisit
ohjaamaan heidät edelleen (Tanskassa) alueelli-
seen erityisneuvontaan silloin, kun arvioit sen
tarpeelliseksi.

Alueellinen erityisneuvonta on rakennettu
hieman eri tavoin eri maakunnissa, mutta joka
tapauksessa maakuntien näön neuvonanto ja
kuulon neuvonanto ovat vastuussa henkilö-

kohtaisten apuvälineiden sovituksista sekä kuu-
lovammaisille ja näkövammaisille tehtävistä mu-
kautuksista.

Apuvälineiden sovitusten ja mukautuksien
lisäksi maakunnan erityisneuvonnasta saa myös
kompensoivaa erityisopetusta. Kyseessä voi olla
opetus päivittäistaidoissa, tähän liittyen turval-
linen liikkuminen paikasta toiseen (liikkumis-
taito), apuvälineiden käytön opetus ja esim.
kuuntelustrategioiden opetus. Maakunnan eri-
tyisneuvonta arvioi yhdessä henkilön kanssa,
jolla on toimintarajoite, millaista erityisopetusta
tämä tarvitsee.

Radio ja nauhuri
Monet ikääntyneet voivat kuunnella radiota ja
nauhuria, jos laitteisiin kytketään induktio (ks. s.
10). Radiota tai nauhuria induktion kautta
kuunneltaessa häiriöäänet jäävät pois, jolloin
ikääntynyt voi keskittyä pelkästään laitteesta
tulevaan ääneen.

Näkövammaiset voivat lainata äänikirjoja il-
maiseksi Tanskan sokeiden kirjastosta. Viik-
kolehtiä ja muita lehtiä voi myös tilata ääni-
nauhoina (katso osoite osoiteluettelosta). Jois-
sain kunnissa ilmestyy myös paikallisuutisia
äänilehtinä.

TV
Myös televisioon voi kytkeä induktion, jonka
kautta ikääntynyt voi kuulla ohjelmien äänen.

Jos on vaikeuksia nähdä kuvaruudun kuva, on
eri mahdollisuuksia. Ensisijaisesti yritetään
muuttaa tilannetta esim. asettamalla TV pöy-
dälle tai muulle silmien korkeudella olevalle ta-
solle. Ikääntynyt voi kokeilla istua lähempänä
kuvaruutua, esim. ½ - 1 metrin päässä, ja voi-
daan kokeilla, onko huoneen valaistuksen him-
mennyksestä apua.

Elleivät nämä toimenpiteet riitä, voi suurenta-
vasta ruudusta olla hyötyä. TV-ruudun eteen
asetetaan isokokoinen suurennuslasi asetetaan,
joka suurentaa kuvan.

Erityisoptiikka, kuten kiikarilasit saattavat myös
auttaa ikääntynyttä näkemään televisiokuvan.
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Kaikki, joiden näöntarkkuus on 1/60 tai sen alle
(enemmän näöntarkkuudesta s. 17) ja jotka asu-
vat yksin, voivat tämän lisäksi hakea vapautusta
TV-luvan maksamisesta. Anomus tehdään pai-
kallisen sokeiden aluesihteerin kautta.

Induktiosilmukka
Induktiosilmukka koostuu erityisvahvistimesta,
joka johtolenkin – niin kutsutun ”silmukan” –
kautta siirtää äänen langattomasti kuulolaitteen
puhelinkelaan (kun kuulolaite on ”T” -asennos-
sa).

Induktiosilmukka liitetään tavallisesti televisi-
oon tai radioon. Induktiosilmukassa on kuiten-
kin se haitta, että silmukan signaalit ulottuvat
myös silmukan ulkopuoliselle alueelle ja näin
ollen henkilöt, joiden kuulolaite on ”T”-asen-
nossa, voivat kuulla ne viereisessäkin huonees-
sa. Tämä merkitsee mahdollisia induktiosilmuk-
kalaitteen asennusongelmia vanhainkodeissa,
koska äänet saattavat siirtyä jonkin verran huo-
neista toisiin.

Lähes kaikkiin kirkkoihin ja useimpiin teatterei-
hin, luentosaleihin ja vastaaviin on asennettu
induktiosilmukka.

Puhelin
Ikääntyneillä, joilla on kuulonäkövamman yh-
distelmä, voi puhelimen käyttöön liittyä kol-
menlaisia ongelmia: ellei enää näe näppäinten
numeroita, ellei kuule puhelimen soivan ja ellei
enää kuule, mitä toinen sanoo puhelimessa.

On olemassa puhelimia, joiden näppäimissä on
erityisen suuret luvut, kuten myös puhelimia,
joihin numerot voi koodata etukäteen, jolloin
soittajan tarvitsee painaa vain yhtä näppäintä.

Puhelimen voi kytkeä asunnon hälytysjärjestel-
mään (katso alla), jolloin sen soiminen kuuluu
selvästi.

Joissain puhelimissa on sisäänrakennettu puhe-
linkela, joka toimii induktiosilmukan tavoin.
Tällaisen puhelimen avulla ikääntyneen voi olla
helpompi kuulla, mitä toinen sanoo. On ole-
massa ainakin yksi puhelinmalli, jossa on sekä
iso näppäimistö että sisäänrakennettu puhelin-
kela, ja siten se voi olla hyvin käyttökelpoinen
juuri ikääntyneille, joilla on kuulonäkövamman
yhdistelmä.

Lisäksi on olemassa erityinen kuurosokeiden
tekstipuhelin. Se koostuu tietokoneesta, mo-
deemista ja kommunikointiohjelmasta ja sen
avulla kuurosokea voi kommunikoida suoraan
sekä kuulevien että muiden kuurosokeiden
kanssa. Näytön tekstin voi lukea joko piste-
näytön tai suurennusohjelman avulla.

Kello
On erilaisia rannekelloja, joissa on selkeät nu-
merot ja viisarit, jotka soveltuvat erityisen hyvin
ikääntyneille näkövammaisille. On myös ole-
massa kelloja, joiden kellotauluissa on pistemer-
kintä, siten että sormenpäillä voi lukea ajan, ja
on kelloja, joissa synteettinen ääni kertoo mitä
kello on. On tietenkin täysin yksilöllistä, pystyy-
kö ikääntynyt kuulemaan kyseisen äänen.

On olemassa täristinherätyskelloja, jotka toimi-
vat siten, että tyynyn alle asetetaan pieni muovi-
palikka, joka tärisee voimakkaasti kellon soides-
sa. Näitä kelloja saa myös isoilla ja selkeillä
numeroilla.

Ovikello ja hälytin
Jos on vaikeuksia kuulla ovikelloa, aloitetaan
arvioimalla, onko se asennettu tarkoituksen-
mukaiseen paikkaan asunnossa.. Useimmiten se
on eteisen oven luona. Sen voi mahdollisesti
siirtää olohuoneeseen, jossa vietetään eniten ai-
kaa, jolloin kellon ääni kuuluu siellä selkeäm-
min. Voimakkaampi kello, jossa on kunkin
ikääntyneen kuulonalenemaa ajatellen sopiva ää-
nenkorkeus, voi olla toinen yksinkertainen
ratkaisu.

Voidaan myös asentaa laite, joka siirtää ovikel-
lon soittoäänen suoraan kuulolaitteeseen. Ikään-
tynyt saa silloin voimakkaan signaalin suoraan
korvaansa kuulolaitteen ollessa oikeassa asen-
nossa.

Valohälytin voi myös olla sopiva ratkaisu. Se on
laite, jossa ovikellon soidessa vilkkuu voimakas
ja kirkas valo. Lamppu sijoitetaan olohuonee-
seen tai mahdollisesti useampaan asunnon huo-
neeseen.

Ovikellon signaalin voi myös siirtää langatto-
masti täristimeen, jota ikääntynyt kantaa muka-
naan kehollaan, esim. rintataskussa tai ranteessa,
jossa se antaa signaalin tärisemällä voimakkaasti.
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Nämä ovikelloon liitettävät laitteet voidaan
myös yhdistää asunnon muihin hälyttimiin tai
signaaleihin, kuten esim. palohälyttimeen tai
puhelimen soimiseen.

Kodinkoneiden merkitseminen
Merkitsemällä hellan, uunin ja pesukoneen napit
pienillä tunnusteltavilla nypyköillä ikääntynyt
voi jälleen päästä käyttämään näitä kodin-
koneita. Merkintöjen perusteella ikääntynyt
pystyy valitsemaan uunin lämpötilaksi tasan 225
astetta tai pesukoneesta villavaatteiden pesu-
ohjelman jne.

Ystäväpalvelu
Ystäväpalvelu voi (osittain) vastata sosiaaliseen
tarpeeseen. Ystävä tulee kerran viikossa noin
1½ tunniksi lukemaan ääneen, käymään yhdessä
os-toksilla tai kävelyllä, juttelemaan ym. Ystävä-
palvelua järjestävät paikallinen kirkko, Punainen
risti, vanhusten yhdistys ”ældresagen” ja muut
vastaavat järjestöt.

Kontaktihenkilö
Kontaktihenkilöjärjestelmä perustettiin vuonna
1991 erityisesti kuurosokeutuneille, jotta voitai-
siin auttaa heitä kommunikaatioon, tiedon-
saantiin ja itsenäiseen liikkumiseen liittyvissä
suurissa vaikeuksissa. Tanskan Palvelulain
§ 79:n mukaan kuurosokeutuneilla, myös
ikääntyneillä, on oikeus saada apua kontakti-
henkilöltä, jonka tehtävät kuvataan seuraavasti:

! Vierailla kuurosokean luona ja
kommunikoida hänen kanssaan

! Kertoa arkipäivästä (lehtien luku ym.)
! Toimia yhdyssiteenä ympäristöön
! Auttaa kirjeiden, viestien, laskujen ym.

kääntämisessä
! Opastaa ostoksille, vierailuille, liikkeisiin

ym.
! Opastaa viranomaisten luo, postiin,

pankkiin jne. ja toimia yhdyssiteenä
niihin

! Opastaa toimintoihin, kursseille,
kokouksiin ja vastaaviin

Tavallinen käytännön apu kotona ei sitä vastoin
kuulu kontaktihenkilön tehtäviin. Kontakti-
henkilö ei näin ollen ole mahdollisen koti-
palvelun keventäjä.

Kontaktihenkilötuntien määrä riippuu henkilön
aktiivisuudesta ja hänen tarpeistaan. Ikäänty-
neiden kuurosokeutuneiden kohdalla tunteja on
tavallisesti 5-10 viikossa.

Paikallisella kuurosokeiden aluesihteerillä on
keskeinen rooli siinä, miten kontaktihenkilö-
järjestelmää käytännössä käytetään. Siinä yhtey-
dessä aluesihteerillä on seuraavat tehtävät:

! Arvioida kuurosokean kontaktihenkilön
tarve

! Suositella/esittää kunnalle, että
kontaktihenkilötunteja myönnetään
tietty määrä

! Avustaa kuntaa sopivien
kontaktihenkilöiden palkkaamisessa

! Opettaa ja ohjata kontaktihenkilöitä
ennen heidän työnsä alkamista

! Antaa jatkuvaa ohjausta alueen
kontaktihenkilöille
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KUULO – KUN HIUKSISTA TULEE
HOPEANHARMAAT
Ylilääkäri Bo Walter, Ålborgin sairaalan audiologinen
osasto

”Nuoret puhuvat nopeasti ja epäselvästi ja minun on
vaikea seurata keskustelua ollessani muiden parissa.
Olen alkanut kieltäytyä kutsuista, koska tiedän, etten
pysy mukana keskusteluissa. Minusta on noloa vastata
väärin, koska en kuule, mitä minulle sanotaan. Laitan
television isommalle ja vaimoni mielestä se on liian ko-
valla. Kun lapset ja lapsenlapset tulevat käymään, he
sanovat: ”Teidän telkkari kuuluu kadulle asti.” Naa-
puritkin ovat pyytäneet meitä laittamaan television ja
radion pienemmälle. Se harmittaa. Olen menettämässä
minua kiinnostavat ja ilahduttavat asiat. Olen tietoinen
siitä, että olen eristäytymässä kuulon ongelmien vuoksi.
Asialle on tehtävä jotain nyt – tarvitsen kuulolaitteen.”

Ylläoleva, ehkä lukuunottamatta viimeistä lau-
setta, on tyypillistä nuorelle ihmiselle, jolle on
tullut lisää ikää ja jonka ikäkuulo on alkanut vai-
vata. Aiemmin elämässä voi saada kuulon on-
gelmia välikorvan sairauden tai sisäkorvan vau-
rion vuoksi. Ongelmat voivat johtua esim. väli-
korvan tulehduksesta tai työhön liittyvästä me-
luvauriosta. Jos tämänkaltaisilta kuulovammoilta
välttyy, tulevat kuulon ongelmat vasta vanhuu-
dessa, eli niitä tulee kaikille, jos saa elää van-
haksi. Miksi ongelmat tulevat toisille aiemmin
kuin toisille, voi riippua erityisesti siitä, miten
meluisissa ympäristöissä on oleskellut elämänsä
aikana. Nyky-ään tutkitaan myös ruokavalion,
tupakoinnin ja vastaavien tekijöiden vaikutuksia
asiaan.

Solut kuolevat
Kuulo on yksi hermostomme osa. Kuuloradat
koostuvat hermosoluista ja hermosyistä, jotka
alkavat sisäkorvan aistinsoluista. Syntyessämme
niitä on miljoonia. Elämän aikana yhä useam-
mat niistä kuolevat ajan myötä. Kuolleita her-
mosoluja ja niiden tehtäviä hermoradoissa ei voi
korvata. Korvassa kuolevat ensimmäiseksi ne
hermosolut, jotka rekisteröivät kirkkaita ääniä,
eli korkean rekisterin ääniä. Siksi ikääntyneet
eivät kuule linnunlaulua ja ovikellon soimista.
Tämä on myös syy siihen, että ikääntyneiden on
vaikea seurata keskusteluja taustamelussa. Mo-
net puheäänistä ovat nimittäin korkeimmassa
rekisterissä, ja kyky erottaa eri äänteitä (”kir-

jaimia”) toisistaan liittyy näin ollen kykyyn kuul-
la tämän rekisterin ääniä.

50 %:lla ikääntyneistä on kuulonalenema
Länsimaissa 20 %:lla aikuisväestöstä on niin
suuri kuulonalenema, että he itse huomaavat
ongelman. Useimmilla heistä on ikäkuulo.
Tämäntyyppinen kuulonalenema ei ole perin-
nöllinen. Voi olla eri tekijöitä, jotka aiheuttavat
kuulon huononemista ikääntymisen myötä.
Oleellisin syy on, että hermosoluilla ja her-
moradoilla on sisäänrakennettu, rajallinen elin-
ikä, eli yhä useammat niistä kuolevat, mitä
kauemmin ihminen elää.

Tanskassa ja Englannissa tehdyt tutkimukset
osoittavat, että 35 % 50–70-vuotiaista kokee,
että heillä on vaikeuksia kuulla, minkä heidän
kuulon tutkimuksensa vahvistavatkin. Ikäryh-
mässä 70–80 on 50 % huonosti kuulevia. Mie-
het kuulevat hieman huonommin kuin naiset.

Ikäkuulo johtuu iästä. Siksi kuulonalenemaa ei
voi mitenkään ehkäistä – ja kuitenkin. Melu-
vammat ovat kuten sanottu edelleen yleisesti
kuulonalenemaan vaikuttava syy – myös van-
huudessa. Jotta kuulo säilyisi, on meluvammo-
jen riski rajoitettava mahdollisimman hyvin
työssä ja vapaa-aikana.

Ikäkuulon hoito on ensisijaisesti kuulolaite, joka
on hyvä apu lähes kaikille, mutta se parantaa
kuuloa vain osittain (lue enemmän kuulolaitteis-
ta s. 13).
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KUULOLAITTEET
Teksti on muokattu pääkaupunkiseudun Bispebjergin
sairaalan audiologis-foniatrisen osaston insinööri Erik
Kjærbølin ja psyk.kand. Vibeke Vesteragerin artik-
kelin pohjalta

Kuulolaite on – kuten sen englanninkielisestä
nimestä ”hearing aid” käy ilmi – apuväline. Se
ei palauta normaalia kuuloa, mutta antaa monil-
le kuulovammaisille mahdollisimman hyvän toi-
mintakyvyn arkipäivässä ja monelle se on täysin
korvaamaton apuväline.

Kuulolaite koostuu mikrofonista, joka poimii
äänen, vahvistimesta ja vastaanottimesta, joka
vie vahvistetun äänen korvaan. Nykyisin tunte-
mamme kuulolaitteet ovat monien vuosien ke-
hitystyön tulosta. Teknisen kehityksen myötä
kuulolaitteet pienenevät vuosi vuodelta. Onko
tämä sitten välitön etu, siitä voidaan keskustella!

Kuulolaite on yksilöllisesti mukautettu apuväli-
ne, jonka tyypin valinnassa on otettava huomi-
oon kuulovamman aste ja tyyppi, henkilön
mahdollisuudet käyttää laitetta ja mahdollisim-
man hyvin henkilön toiveet ja tarpeet.

Uusinta uutta ovat kuulolaitealueella ovat täysin
digitaaliset laitteet, jotka käsittelevät ääntä digi-
taalitekniikalla. Kaikissa nykyään markkinoilla
olevissa digitaalisissa kuulolaitteissa on auto-
maattinen voimakkuuden säätö. Digitaaliset
kuulolaitteet analysoivat äänen tarkemmin ja
siksi ne antavat paremman puheen ymmärrettä-
vyyden tietyntyyppisessä taustamelussa (esim.
liikenteen melu).

Seurusteluhälyssä – eli kun kaksi henkilöä tai
useammat henkilöt puhuvat samaan aikaan –
digitaalisten kuulolaitteiden kautta saatava pu-
heen ymmärrettävyys ei ole parempi kuin pe-
rinteisten kuulolaitteiden kautta. Tulevina vuo-
sina suurin kehitys tulee tapahtumaan digitaa-
listen kuulolaitteiden alueella.

Kaksi tärkeintä nykyajan kuulolaitetyyppiä ovat
korvantauskoje ja korvakäytäväkoje. Molempia
tyyppejä on myös digitaalisina.

Korvantauskojeet
Käytetyin kuulolaite on korvantauskoje. Laite
on korvan takana ja siihen on liitetty yksilölli-
sesti muotoiltu korvakappale muoviletkun avul-

la. Korvantauskojeita on useaa kokoa, joista
eniten käytetään miniversiota.

Korvantauskojeessa on useita etuja. Sitä on
helppo käyttää ja laitteen mikrofoni (poimii ää-
nen ja lähettää sen eteenpäin) sijaitsee korvan
päällä ja lähes oikeassa paikassa kuulon toimin-
taa ajatellen.

Korvantauskojeita on monia eri malleja kattaen
kuulonalenemat lievistä vaikeisiin. Kaikki kor-
vantauskojeet on varustettu puhelinkelalla (T-
asento), jota on hyvä käyttää teattereissa, kir-
koissa, luentosaleissa ja muissa paikoissa, joissa
on induktiosilmukka (enemmän induktio-
silmukasta sivulla 10).

Korvakäytäväkojeet
Uuden sukupolven kuulolaitteet ovat niin pie-
niä, että ne ovat itse korvassa ja täyttävät joko
koko korvan tai että ne nimensä mukaisesti
sijoitetaan korvakäytävään joko siten, että ne
alkavat korvakäytävän aukosta tai sijoitetaan n.
5 mm korvakäytävän sisään. Lähes kaikilla kuu-
lolaitevalmistajilla on omat ratkaisumallinsa näi-
hin kuulolaitteisiin.

Verrattuna muuntyyppisiin kuulolaitteisiin kor-
vakäytäväkojeiden suuri ero on siinä, että ne
ovat suoraan korvassa. Tämä parantaa mm.
suuntakuuloa, jolla on myös merkitystä puheen
ymmärtämisessä. Jotkut korvakäytäväkojeet voi-
vat olla helpompia asettaa korvaan kuin esim.
korvantauskojeet. Jos näkö on heikko, liikku-
minen huonoa tai sormien tuntoaisti heikko, voi
olla vaikea sijoittaa tietyntyyppisiä korvakäytä-
väkojeita paikoilleen, samoin kuin voi olla vai-
keaa säätää pienten laitteiden äänenvoimakkuut-
ta ja vaihtaa mikrofoni- ja puhelinkela-asetuksia
(MT-muuntaja). Aivan pienet laitteet eivät näin
ollen yleensä sovi ikääntyneille, joiden näkökin
on heikentynyt.

Ne, joiden kuulovamma on lievästä kohtalai-
seen sekä jotkut, joiden kuulovamma on keski-
vaikea, voivat käyttää korvakäytäväkojetta. Pien-
ten laitteiden antama äänenvahvistus on rajalli-
nen, eikä vaikeasti kuulovammainen sen vuoksi
voi käyttää niitä.
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Muuntyyppisiä kuulolaitteita
SILMÄLASIKUULOKOJE
Silmälasikuulokojeessa kuulolaite on sisään-
rakennettu silmälasien sankaan ja vahvistettu ää-
ni kulkee korvakappaleen kautta korvaan. Jos
käyttää aina laseja ja kuulolaitetta samanaikai-
sesti, tämä voi olla ratkaisu. Silmälasikuulo-
kojeiden kysyntä ei kuitenkaan ole kovin suuri,
mikä on yksi syy siihen, että tämäntyyppisten
laitteiden valikoima on rajallinen.

Varsinaisten silmälasikuulokojeiden sijaan voi
valita toisenlaisen ratkaisun, jossa kuulolaite
myös on yhdistetty silmälaseihin. Lasien kehys-
ten takimmainen osa poistetaan ja korvataan
silmälasiadapterilla, johon liitetään korvan-
tauskoje. Useimmat laitevalmistajat toimittavat
tätä ratkaisumallia, mikä muuten merkitsee sitä,
että voidaan hyödyntää korvantauskojeiden mo-
nia mahdollisuuksia. Näkövammaisille voi olla
etua siitä, että silmälasit ja kuulolaite ovat yh-
dessä. Järjestelmän haittana on kuitenkin –
kuten varsinaisissa silmälasikuulokojeissakin –
että kuulolaitteen mennessä epäkuntoon on ol-
tava ilman silmälaseja ja päinvastoin.

TASKUKUULOKOJE
Taskukuulokoje koostuu pienestä, usein vähän
tupakka-askia pienemmästä laatikosta. Laatikos-
sa on mikrofoni ja vahvistin, kun taas vastaan-
otin on erillään itse laitteesta. Vastaanottimena
voidaan käyttää joko yksilöllisesti valmistettuun
korvakappaleeseen ja laitteeseen johdon kautta
liitettävää vastaanotinta tai tavallista kuuloketta.

Laitteen voi laittaa vaikkapa rintataskuun tai
kiinnittää puseron tai muun vaatteeen helmaan.
Laitetta kannattaa pitää pienessä nahkapussissa,
ettei sen hankautumisesta vaatteita vasten tule
häiriöääniä, erityisesti jos vaatteet ovat teko-
kuitua, esim. nylonia.

Yhä tehokkaampien korvantauskojeiden kehit-
tymisen myötä taskukojeita käytetään nykyään
vähän. Laitteet kattavat kuulovammat aina lie-
vistä vaikeisiin ja sopivat erityisen hyvin hen-
kilön tarvitessa tehokasta matalien (basso-) ään-
ten vahvistusta ja kärsiessä kuulolaitteen vinku-
misesta silloin kun on välttämätöntä lisätä ää-
nenvahvistuksen voimakkuutta. Kaikissa tas-
kukojeissa on sisäänrakennettu puhelinkela.

Taskukojetta on helppo käyttää ja siksi se on
ratkaisu myös niille kuulovammaisille, joilla on
erittäin huono sormien motoriikka tai heikko
näkö. Kokonsa ja johtojensa vuoksi taskukojeet
voivat vaikuttaa epäkäytännöllisiltä ja kömpe-
löiltä, mikä onkin useimpien mielestä näiden
laitteiden suurin haitta.

Taskukojeen mikrofonin paikka rinnan päällä ei
ole kuulemisen kannalta hyvä asia ja merkitsee
mm. sitä, että käyttäjän on vaikea saada selville,
mistä suunnasta ääni tulee.

LUUJOHTOKOJE
Kuulovammaiset, jotka eivät korvakäytävän
/välikorvan sairauksien, ulkokorvan epämuo-
dostumien ja vastaavien vuoksi voi käyttää kor-
vakappaletta, saavat avun luujohtolaitteesta.
Korvan takana olevan luun päälle asetettavan
erityisen luujohtokuulokkeen avulla ääniaallot
siirtyvät luun kautta sisäkorvaan. Luujohtokoje
pysyy paikoillaan joko taskukojeeseen yhdis-
tetyllä pannalla tai se voidaan rakentaa silmä-
lasien sankaan yhdessä mikrofonin ja vahvis-
timen kanssa.

Luujohtokojeiden uusin kehitysaskel on luuhun
kokonaan upotettava kuulokoje. Laite koostuu
titaniumruuvista, joka pienen leikkauksen avulla
kiinnitetään korvan taakse pääkalloon ja johde-
taan ihon läpi. Tähän liitetään itse kuulolaite.

SISÄKORVAISTUTE
Sisäkorvaistute ei ole ajankohtainen ikääntynei-
den ryhmälle, mutta mainittakoon tässä, jotta
luettelosta saadaan täydellinen. Se on edistynyt
kuulolaite, joka poimii äänen ja muuntaa sen
sähköimpulsseiksi. Nämä sähköimpulssit joh-
detaan suoraan sisäkorvaan (simpukkaan), josta
kuulohermo alkaa. Tämä tapahtuu leikkauksen
avulla, jossa sisäkorvaan viedään elektrodi.
Kuulohermon kautta vaikutetaan aivojen siihen
osaan, joka reagoi ääneen, ja henkilö saa ääni-
elämyksen. On huomattava, ettei sisäkorvaistute
anna normaalia kuuloa, vaan eräänlaisen käsi-
tyksen äänistä, jota käyttäjät monista eri asioista
riippuen pystyvät hyödyntämään enemmän tai
vähemmän. Sisäkorvaistutetta käyttävät ne
henkilöt, jotka kuulevat niin huonosti, etteivät
tavalliset ääntä akustisesti vahvistavat kuulo-
laitteet auta, ja syntymäkuurot tai henkilöt, jotka
ovat sairauden vuoksi menettäneet kuulonsa.
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CROS/ BICROS-KUULOLAITTEET
Joillain ihmisillä on toispuolinen kuurous, eli
heidän toinen korvansa on joko täysin kuuro tai
sillä kuulee niin huonosti, ettei tavallisesta kuu-
lolaitteesta ole hyötyä. Tässä tapauksessa
CROS- tai BICROS-kuulolaitteesta voi olla
apua. Periaatteena on se, lähelle kuuroa korvaa
sijoitettu mikrofoni vangitsee äänen, joka lähe-
tetään vahvistettuna ja sähköisesti (tai langatto-
masti) toisessa korvassa olevaan ”puhelimeen”.

Kuulolaitteiden erityistoimintoja
AUTOMAATTINEN VOIMAKKUUDEN
SÄÄTÖ
Kuulokojeen voimakkuuden säätö voi pohjim-
miltaan toimia kahdella tavalla: kuulovammai-
sen itse käyttämän manuaalisen voimakkuuden-
säädön avulla tai siten, että laite säätää äänen-
voimakkuuden automaattisesti. Vielä muutama
vuosi sitten käytettiin eniten kuulolaitteita, jois-
sa on manuaalinen äänenvoimakkuuden säätö,
mutta yhä edistyneemmän elektroniikan ansios-
ta on alettu valmistaa kuulolaitteita, joissa on
automaattinen äänenvoimakkuuden säätö. Kuu-
lolaitteet, joissa on manuaalinen äänensäätö,
vahvistavat kaikkia ääniä tiettyyn äänenvoimak-
kuuteen asti, yhtä paljon. Tämä tarkoittaa sitä,
että kovat äänet vahvistuvat niin paljon, että ne
voidaan kokea epämiellyttävinä. Manuaalisen
voimakkuudensäätökontrollin avulla voi itse
säätää voimakkuutta ylös ja alas. Kuulolaitteet,
joissa on automaattinen voimakkuuden säätö
”vääntävät voimakkuutta isommalle”, silloin
kun ei ole paljon ympäristöhälyä ja ”pienem-
mälle” silloin kun ympäristöhälyä on paljon.
Tässä menetelmässä on se etu, ettei tarvitse
miettiä äänenvoimakkuuden säätelemistä ylös ja
alas – kuulolaite selviää tästä itse, mutta toisaalta
ei voi myöskään itse säätää äänenvoimakkuutta,
ellei esimerkiksi halua kuulolaitteen vääntävän
äänenvoimakkuutta isommalle hiljaisessa ym-
päristössä.

SUUNTAMIKROFONI
Joissain kuulolaitteissa on nk. suuntamikrofoni
– eli mikrofoni, joka vahvistaa eniten suoraan
edestä tulevan äänen. Siten saa tietyn suunta-
vaikutuksen, joka keskusteltaessa suuremmissa
ryhmissä tarkoittaa sitä, että on helpompi kuulla
vastapäätä olevaa henkilöä. Suuntamikrofonien
käyttö saa parhaillaan yhä enemmän jalansijaa,
ja on selvää, että nämä mikrofonit voivat antaa

olennaisen kuulonparannuksen monille
kuulovammaisille.

KAUKOSÄÄTÖ
Joihinkin kuulolaitteisiin on olemassa kaukosää-
din, joka toimii radio-, ultraääni- tai infrapuna-
aaltojen avulla. Kaukosäädintä voi käyttää lait-
teen avaamiseen ja sulkemiseen, äänenvoimak-
kuuden säätöön, mikrofoni- ja/tai puhelinkela-
asennon valintaan ja eri kuuntelutilanteisiin so-
pivien valmiiksi asennettujen ohjelmien valin-
taan. Kaukosäädin voi sopia hyvin niille, jotka
tarvitsevat eri kuunteluohjelmia mutta joiden on
vaikea käsitellä kuulolaitteiden pieniä muuntajia
/nappeja. On kuitenkin korostettava, että
useimpien kannattaa valita mahdollisimman yk-
sinkertainen ratkaisu kuulon ongelmien avuksi.

AUDIO-OTTOLIITÄNTÄ
Kuulolaiteessa, jossa on audio-ottoliitäntä, on
erityinen pistoke, jonka avulla laitteeseen voi
kytkeä ulkoisia yksiköitä. Laitteet, jotka kytke-
tään kuulolaitteeseen audioaseman kautta, kyt-
ketään suoraan laitteen vahvistimeen eikä mik-
rofoniin, mikä useimmissa tapauksissa merkit-
see parempaa äänenlaatua. Voidaan esimerkiksi
kytkeä lisämikrofoni, mikä nykyään on kuulo-
vammaisia parhaiten auttava ratkaisu suurem-
missa ryhmissä käytävissä keskusteluissa. Se
mahdollistaa mikrofonin pitämisen juuri sen
henkilön lähellä, jonka kanssa haluaa jutella ja
vahvistaa siten eniten juuri kyseisen henkilön
ääntä. Useimmissa korvantauskojeissa on audio-
ottoliitäntä vakiona.

Patterit
Kuulolaitteen patterin koko vaikuttaa oleellisesti
siihen, mikä kuulolaite potilaalle valitaan. Patteri
ei saa olla niin pieni, ettei potilas pysty sitä käsit-
telemään. Korvantaus- ja korvakäytäväkojeissa
on eri kokoisia pattereita. Patterin elinikä voi
vaihdella paljon pienimpien tyyppien n. 40 tun-
nista suurimpien yli 500 tuntiin.

Tulevaisuuden kuulolaitteet
Suurin osa kuulolaitevalmistajista kehittelee ny-
kyään seuraavaa kuulolaitesukupolvea, jossa on
digitaalinen äänenkäsittely. Yksi työstettävistä
asioista on digitaalitekniikan käyttö mahdolli-
simman tehokkaan suuntamikrofonin suunnit-
telussa, minkä avulla olisi mahdollista keskittyä
kuuntelemaan juuri toivomaansa henkilöä jopa
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suurissa joukoissa.

Kuulolaitteen käyttäjän kannattaa suhtautua
myönteisesti, mutta myös kriittisesti – varsinkin
puhuttaessa uusista kuulolaitteista. Kuulolaitet-
ta, joka tekee kuurosta kuulevan, ei ole vielä
keksitty!

Yleisesti on sanottava, että tämän päivän suu-
ressa kuulolaitevalikoimassa on aina useampia
kuin yksi mahdollisuus löytää kunkin kuulo-
vammaisen ”paras” kuulolaite.
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SILMÄNPOHJAN IKÄRAPPEUMA
Ylilääkäri Thomas Rosenberg, Valtion silmäklinikka

”En tunnista ihmisiä kadulla, joten he luulevat, etten
halua tervehtiä heitä.” “En pysty enää lukemaan päi-
vän lehteä.” “Olen lopettanut kokonaan ompelemisen ja
ruvennut sen sijaan kutomaan.”“Kaupassa on vaikea
nähdä tavaroiden hintoja.” “En näe enää TV:n
tekstitystä.”

Tällaisia lausahduksia kuulee kerta toisensa jäl-
keen potilailta, joilla on silmänpohjan ikärap-
peuma. Silmänpohjan ikärappeuma, seniili ma-
kuladegeneraatio – tai harhaanjohtava nimi
”verkkokalvon kalkkeuma” – on ylivoimaisesti
yleisin syy ikääntyneiden näön heikkenemiseen
Tanskassa ja muissa länsimaissa.

Diagnoosiin yhdistyvät makula ja degeneraatio.
Makula on latinaa ja tarkoittaa ”täplää”. Sillä
viitataan silmänpohjassa sijaitsevan verkko-
kalvon täplään, jossa aistinsolut muodostavat
kaikkein tiiviimmän mosaiikin ja missä näkö tä-
män vuoksi on tarkempi kuin millään muulla
alueella. Makula on paikka, johon sairaus koh-
distuu. Degeneraatio tarkoittaa kudoksen heiken-
tymistä tai tuhoutumista. Se johtaa keltaisen
täplän heikentyneeseen kykyyn vastaanottaa nä-
kövaikutelmia. Edenneessä näkövammassa se,
mitä katsoo - esimerkiksi kasvot – voi kadota
kokonaan, ja näkee vain ympärillä olevan. Har-
vinaisissa tapauksissa voi nähdä asioita, joita ei
todellisuudessa ole, esimerkiksi värikkäitä kuvi-
oita ja mustia täpliä.

Syy epävarma
Iän lisäksi ei ole minkäänlaista varmaa selitystä.
Perinnöllisyydellä on tietty merkitys, jota ei vielä
ole selvitetty. Ravintoon liittyvillä tekijöillä ei
ole tähänastisten tutkimusten pohjalta voitu to-
deta olevan mitään merkitystä. Sairaus on ylei-
sempi naisilla kuin miehillä.

Lähiaikoina on tehty toisistaan riippumattomia
tutkimuksia, jotka ovat osoittaneet, että tupa-
kointi lisää silmänpohjan ikärappeuman riskiä.
Sitävastoin verenkiertohäiriöillä ei vaikuta
olevan oleellista merkitystä. Mm. tästä syystä
nimi ”kalkkeuma” on täysin harhaanjohtava.

Sairauden yleisyydestä ei ole tarkkoja lukuja,
mutta riski nousee 60-vuotiaiden n. 0,1 %:sta
90-vuotiaiden 5-10 %:iin.

Näkö menetetään harvoin täysin
Monissa tapauksissa verkkokalvon normaalien
ikääntymisprosessien ja silmänpohjan ikärap-
peuman esiasteen välinen siirtymä on liukuva.
Silmälääkäri voi huomioida kyseisiä kudos-
muutoksia useiden vuosien ajan ennen kuin ne
mahdollisesti vaikuttavat näköön. Se voi ilmetä
useilla tavoilla.

Tavallisinta on näön asteittainen heikkenemi-
nen, koetaan esim. vaikeaksi nähdä pieniä nu-
meroita ja kirjaimia. Useimmille tämä on tuttua,
ja he luulevat tarvitsevansa vain tehokkaammat
lukulasit. Siksi luvassa on epämiellyttävä yllätys
silmälääkärin todetessa, ettei kyseessä ole silmä-
lasien tarve, vaan silmäsairaus. Yleensä sairaus
tulee molempiin silmiin, mutta toisen silmän
näkö voi kuitenkin olla parempi kuin toisen.

Silmänpohjan ikärappeuma voi myös ilmetä
yhtäkkisenä näön alenemana. Sellaisissa tapauk-
sissa sairaus voi aiheuttaa näköhäiriöitä vääris-
tyminä siten, että suorat viivat mutkittelevat ja
näkövaikutelma on vääristynyt. Tällaiset häiriöt
voivat johtua keltaisen täplän verenpurkaumasta
tai nesteen tihkumisesta ulos ja ne voivat olla
ensimmäinen merkki vakavasta näön heikkene-
misestä.

Hidasta muotoa kutsutaan myös ”kuivaksi” toi-
sin kuin viimeksi mainittua, jota nesteen tihku-
misesta johtuen kutsutaan ”kosteaksi” ikärap-
peumaksi. Sairaus kohdistuu vain verkkokalvon
keskeisiin osiin. Näkökentän uloimpiin osiin se
ei siis vaikuta, minkä seurauksena ihmiset, joilla
on silmänpohjan ikärappeuma, voivat yleensä
liikkua törmäilemättä esineisiin. Tämän pohjalta
silmälääkäri lähes aina voikin rauhoittaa sano-
malla, ettei silmänpohjan ikärappeuma johda
näön täydelliseen menetykseen.

Näöntarkkuus
Näön heikkenemistä mitataan näkötestillä sil-
mälääkärin tai optikon löydettyä sopivimmat
silmälasivahvuudet, joilla korjataan saman-
aikaisesti esiintyviä kaukonäköä, likinäköä tai
rakennevikaa. Näöntarkkuus ilmaistaan murto-
luvuin tai desimaaliluvuin. Normaalia näköä
vastaa murtoluku 6/6 tai luku 1,0. Luvut 6/18
tai 0,3 tarkoittavat, että kuuden metrin etäisyy-
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deltä hahmottaa kirjaimet, jotka normaali-
näköinen voi lukea 18 metrin päästä.

Näkövamma määritellään näkömurtoluvun
perusteella. Jos luku on 6/18 tai pienempi, pu-
hutaan heikkonäköisyydestä. Sokeus on kysees-
sä silloin, kun luku on 6/60 tai sitä pienempi.
Vaikka muodollisesti olisikin sokea, voi siis kui-
tenkin vielä nähdä – kunhan tulee tarpeeksi
lähelle.

Hoitoa ei ole – mutta...
Silmänpohjan ikärappeuma ei ole parannetta-
vissa lääkkeillä tai leikkauksella. Vain poikkeus-
tapauksissa laserhoidolla voi sairauden varhais-
vaiheessa olla sairauden leviämistä ehkäisevä
vaikutus. Koko läntisessä maailmassa tehdään
tutkimustyötä hoitomuotojen löytymiseksi,
muun muassa verkkokalvon solujen siirto-
kokein.

Kun silmälääkäri sanoo, ettei silmälaseja enää
voi tehdä vahvemmiksi, se on sekä oikein että
väärin, ja kun viesti kuuluu, ettei mitään ole teh-
tävissä, niin puhutaan pelkästään lääketieteelli-
sistä asioista. Monet ymmärtävät tämän väärin,
niin, ettei ylipäänsä mitään ole enää tehtävissä.
Mutta onneksi kuitenkin on. Katso lukua Opti-
set apuvälineet.
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OPTISET APUVÄLINEET
Vastaava optikko Jette Marker, Valtion silmä-
klinikka

Useimmat muistavat varmaan, miten helppo oli
tehdä kuperkeikkoja lapsena. Me olimme itse
asiassa melko notkeita. Samoin on silmiemme
laita. Pienten helmien pujottaminen nauhaan oli
helppo juttu. Pystyimme ajattelematta lisäämään
silmän voimakkuutta melkoisesti. Sitä kutsutaan
ammattikielessä silmän akkommodaatioksi. Ai-
ka kuluu ja saavutamme 40-50 vuoden iän, eikä
ole ehkä aivan yhtä helppo tehdä kuperkeikkoja
eikä silmänkään ole yhtä helppo mukautua lähi-
etäisyyksille. Lukeminen alkaa vaikeutua, sano-
taan, että käsivarsista on tullut liian lyhyet. Vielä
pahemmin ovat asiat, ellei valaistus ole hyvä.
Sitten saamme ensimmäiset lukulasimme, ja oi-
kealla vahvuudella se ei olekaan kovin vaikeaa –
vai mitä? Pian huomaamme, ettei aina olekaan
helppo hahmottaa, mitä kaikkea kirjoitus-
pöydällä on tai nähdä tietokoneen näyttöä, jos
sellaista käyttää. Silloin on teetettävä silmälasit
eri vahvuuksilla, moniteholinssit – bifokaaliset
tai progressiiviset eli rajattomat – joiksi niitä
kutsutaan.

Optiikkaa ikääntyneille
Saavutamme eläkeiän ja tarpeemme nähdä hy-
vin on ennallaan. Luemme, kirjoitamme, ehkä
keräämme postimerkkejä ja kudomme. Läh-
demme lomalle, katsomme televisiota. Kaikki
tuo on mahdollista, jos meillä on oikeat silmä-
lasit ja olemme kauan aikaa sitten huomanneet,
ettei vanhan kattokruunun valo aina riitä.
Mutta valitettavasti joillekin ikääntyneille tulee
silmäsairaus, jota ammattikielellä kutsutaan ni-
mellä makuladegeneraatio (silmänpohjan ikä-
rappeuma) tai verkkokalvon ”kalkkeuma”. Noin
1 % väestöstä joutuu tähän tilanteeseen. Tämä
koskee useita ihmisiä ja tähän on kiinnitettävä
erityistä huomiota, jotta heitä voidaan auttaa
näkökyvyn heikentymisen aiheuttamissa
ongelmissa. Tämä asettaa vaatimuksia sekä
ikääntyneelle, josta on yhtäkkiä tullut ”vam-
mainen” sekä ”ammatti-ihmisten tiimille”.

Vaikea tie kohti näköapua
Ensimmäinen ammatti-ihminen, jonka näkö-
vammainen kohtaa, on silmälääkäri. Hänen on
annettava diagnoosi ja tehtävä välttämätön arvi-
ointi siitä, onko hoitomahdollisuutta. Silmän-
pohjan ikärappeumassa sitä ei yleensä koskaan

ole. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ”ettei mitään
ole tehtävissä”. Silmälääkärin luota matka jatkuu
optikolle – myös silloin kun on saanut tietää,
”ettei silmälasien vahvuutta voi lisätä”. Optikon
tehtävä on ”ottaa mitat” asiakkaasta ajatellen
erityisten heikkonäköisten optisten apuvälinei-
den välittämistä.

Heikkonäköisten optiikan valitseminen
Nyt otetaan mitat optiikkaa varten. Ihmiset
tarvitsevat hyvin erilaisia ratkaisuja. Siksi on
hyvin tärkeää saada keskusteltua perusteellisesti
niistä tarpeista, joita on esim. lukemista, ruoan-
laittoa, ostoksilla käyntiä, teatterissa käyntiä tai
television katsomista ajatellen. Ensimmäisten
lukulasien historia toistaa itseään, nyt kyseessä
on vain vahvempi versio: ”heikkonäköisen lu-
kulasit”, joita ei voi käyttää television katsomi-
seen eikä ruoanlaittoon, ei myöskään puutarha-
töissä eikä teatterissa. On siis teetettävä erityi-
nen kauko-optiikka, eli kiikarit tai kiikarilasit.
Useimmat tuntevatkin teatterikiikarit, ja samaa
pientä kätevää apuvälinettä saa nykyään erittäin
suurella suurennuksella liikkumista varten, kun
on nähtävä bussien numerot ja kadunnimet. Te-
levision katsomista varten voidaan valmistaa yk-
silölliset kiikarilasit toiselle tai molemmille sil-
mille.

Kaikilla ihmisillä on tarve pystyä lukemaan. Tar-
ve voi vaihdella päivän postin, sanomalehtien,
viikkolehtien, suurien romaanien tai ammatti-
kirjallisuuden lukemisesta kaupan hintojen tai
aikataulujen lukemiseen. Voi tietenkin käyttää
erityisvalmisteista suurennuslasia, mutta se näyt-
tää kieltämättä hieman erilaiselta kuin aiemmat
lukulasit. Eikä sitä ole ihan yksinkertaista käyt-
tääkään, koska suurennuslasin kanssa luku-
etäisyys on hyvin lyhyt, usein 5-15 cm, johon on
vaikea tottua. Mutta sen oppii. Kärsivällisyys,
harjoittelu ja hyvä valaistus ovat avainsanat, joi-
ta ei voi mainita liian usein. Ellei ensimmäisellä
kerralla onnistu, on tehtävä uusi sovellus tai
muutos. Kuka olisi tullut ajatelleeksi, että oli
eräs taidemaalari, joka lukemisen lisäksi halusi
jatkaa maalaamista käyttämättä nenäänsä sutina?
On siis tehtävä lisäapuväline.

Kaikki ihmiset tietävät, mikä suurennuslasi on,
mutta kuinka monet ovat ajatelleet, että sellai-
nen olisi hyvä olla taskussa ostoksilla, pankissa
tai postissa? On monia erilaisia suurennuslaseja
– valolla ja ilman – ja niitä näkee usein ikään-
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tyneen keittiössä, puhelimen vieressä tai
yöpöydällä.

Heikkonäköisten optiikkaa
kuurosokeutuneille
Kuurosokeutuneet henkilöt eivät eroa näön
puolesta kovinkaan paljon ihmisistä, joilla on
”vain” näön ongelmia. Television katsomisessa
on kuitenkin yksi ero. Tässä kuulovammaisen
on usein istuttava hyvin lähellä kuullakseen ää-
nen mahdollisimman hyvin. Tavalliset kiikari-
lasit ovat tässä tilanteessa huonot, ja onkin valit-
tava toisella tavalla rakennettu ”malli”, jossa on
laajempi näkökenttä.

Vaikkei silmänpohjan ikärappeuma johdakaan
täydelliseen sokeuteen, näöstä voi tulla hyvin
heikko. Silloin heikkonäköisten optiikka ei riitä
esim. lukemisongelmien ratkaisuun. Nyt on
välttämätöntä käyttää luku-TV:tä, joka on
eräänlainen televisioruutu ja jonka avulla tekstin
saa suurennettua moninkertaiseksi. Melko usein
esiin-tyy eri apuvälineiden yhdistelmiä, esim.
hintoja luetaan suurennuslasin ja lukulaitteen
avulla.

Suodatinlasit
Joitain heikkonäköisiä ihmisiä vaivaa myös
voimakas häikäistyminen esim. ulkoiltaessa.
Siihen vaivaan on teetettävä erityiset suodatin-
lasit, joita ei saa sekoittaa aurinkolaseihin. Erit-
täin voimakas auringonvalo haittaa kaikkia ih-
misiä ja useimmilla meistä on aurinkolasit iha-
nassa Tanskan kesässä. Jos häikäistyminen vai-
vaa, vaatii jopa taivaalla ikävän usein oleva har-
maa sävykin ”aurinkolasit”. Aurinkolasit kuiten-
kin tekevät kuvasta liian tumman ja heikko näkö
tuntuu entistä huonommalta. Sen sijaan lääke-
tieteelliset suodatinlasit on valmistettu tavalla,
jossa lasit ensisijaisesti suodattavat häiritsevät
siniset säteet pois ja lisäävät samalla kontrastia.
Kuva tuntuu tulevan selkeämmäksi. On monia
värejä ja sävyjä, joten tässäkin yksilöllinen sovi-
tus on välttämätön.

Heikkonäköisten optiikka on vastaanotettu
– entä nyt?
On tärkeää, että heikkonäköisten optiikan jaka-
mista seurataan oikealla valaistuksella ja ohjaus-
avulla, jolla opetetaan käyttämään apuvälineitä.
Näitä aputoimenpiteitä ei Tanskassa tarjota lä-
heskään kaikkialla. Siksi tuloksena on valitetta-
van usein se, että hyvät ja kalliit apuvälineet jää-

vät kotona laatikkoon. Voihan tietenkin olla
niin, että optikko on mitannut liian voimakkaan
tai heikon apuvälineen. Syy voi myös olla se, et-
tä näkö on muuttunut heikkonäköisten optiikan
hankkimisen jälkeen. Mutta ehdottomasti taval-
lisin syy ”laatikkolaseihin” löytyy ikääntyneiden
näkövammaisten puuttuvasta ergonomisesta ja
pedagogisesta seurannasta. Voidaksemme antaa
ikääntyneille kansalaisillemme parhaan pohjan
ihanteelliselle optiselle avulle, on luotava moni-
ammatillinen yhteistyö silmälääkärin, optikon ja
ohjaajan välille ja jätettävä ovi avoimeksi omai-
sille. Tähän avaa mahdollisuuden Tanskan uusi
Sosiaalipalvelulaki.
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OSOITELUETTELO

Videnscentret for Døvblindblevne
Generatorvej 2 A
DK-2730 Herlev
Puh. +45 44 85 60 30
Faksi 44 85 60 99
Sähköposti: dbcent@dbcent.dk

Døvblindekonsulenterne
Generatorvej 2A
DK-2730 Herlev
Puh: 44 85 60 45
Faksi 44 85 60 77

Døvblindekonsulenterne
Rugårdsvej 48
DK-5000 Odense
Puh. 63 11 98 00
Faksi 63 11 98 02

Døvblindekonsulenterne
Kirkestræde 2, 1.
DK-7000 Fredericia
Puh. 76 20 61 00
Faksi 76 20 61 01

Døvblindekonsulenterne
Jægersgårdsgade 66
DK-8000 Århus C
Puh. 86 20 45 00
Faksi 86 20 45 01

Foreningen af Danske DøvBlinde
Kløverprisvej 10B
DK-2650 Hvidovre
Puh. 36 75 20 96
Faksi 36 38 85 85
Sähköposti: fddb@fddb.dk

Dansk Blindesamfund
Thoravej 35
DK-2400 København NV
Puh. 38 14 88 44
Faksi 38 14 88 00
Sähköposti: info@dkblind.dk

Landsforeningen for Bedre Hørelse
Kløverprisvej 10B
DK-2650 Hvidovre
Puh. 36 75 42 00
Faksi 36 38 85 80
Sähköposti: lbh@lbh.dk

Danske Døves Landsforbund
Rantzausgade 60, 1.
Postboks 704
DK-2200 København N
Puh. 35 24 09 10
Faksi 35 24 09 20
Sähköposti: lf@deaf.dk

Danmarks BlindeBibliotek
Teglværksgade 37
DK-2100 København Ø
Puh. 39 27 44 44
Faksi 39 27 10 21
Sähköposti: dbb@dbb.dk
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LIITE: POHJOISMAINEN KUUROSOKEUDENMÄÄRITELMÄ

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. Tämä aiheuttaa sen, että kuurosokeat eivät ilman muuta voi käyttää hyväkseen
näkövammaisille tai kuulovammaisille tarkoitettuja palveluja. Kuurosokeus aiheuttaa tämän johdosta
erittäin suuria vaikeuksia koulunkäynnissä, jatkokoulutuksessa, työssä, perhepiirissä ja sosiaalisissa
kontakteissa sekä estää informaation saamista ja osallistumista kulttuuritoimintoihin.

Pohjoismainen vammaisasiain lautakunta (NNH), 1980.
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