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1 ALKUSANAT
Sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyössä Suomen Kuntaliiton ja
Stakesin kanssa laatima uudistettu Ikäihmisten palvelujen laatusuositus (2008) tukee kuntia kehittämään ikääntyneiden palveluja
yhteistyössä kolmannen sektorin, yksityisten palvelujen tuottajien
sekä asiakkaiden, omaisten ja muiden kuntalaisten kanssa. Tieto
kunnan tai seudun väestön toimintakyvystä, sairastavuudesta sekä
väestörakenteen kehityksestä auttaa kuntia kehittämään ikääntyneiden kuntalaisten tarpeita vastaavia palveluita. Lisäksi tarvitaan kattavaa palvelutarpeiden arviointia yksilötasolla, koska näin voidaan
varmistaa asiakkaalle laadukkaat ja vaikuttavat palvelut.
Huonokuuloisuus ja alentunut näkökyky heikentävät ikääntyneen
toimintakykyä ja altistavat syrjäytymiselle ja avun tarpeen lisääntymiselle. Kuulon ja näön heikkeneminen vaikeuttaa kommunikaatiota,
tiedonsaantia ja liikkumista. Ikääntyneen sosiaalinen kanssakäyminen vähenee, mikä altistaa yksinäisyyden kokemuksille ja mielialan
laskuun. Ilman asianmukaista tukea kuulo- ja/tai näkövamma voi
heikentää merkittävästi ikääntyneen elämänlaatua. Kuntien palvelutarjonnassa ikääntyneiden kuulon ja näön heikkenemisestä aiheutuvat erityistarpeet tulisi huomioida.
Kuurojen Palvelusäätiön Seniori-ohjelman tavoitteena on, että ikääntyneet kuulonäkövammaiset tiedostetaan, tunnistetaan ja tunnustetaan kunnissa omana erityisryhmänään ja erityispalvelujen tarvitsijoina.
Tällä selvityksellä haluttiin kartoittaa, kuinka hyvin kunnissa otetaan
huomioon ikääntyneiden kuulon ja näön heikkenemisestä aiheutuvat
erityistarpeet. Toisaalta haluttiin suunnata huomio tähän asiakasryhmään, joka helposti jää vähälle huomiolle ikääntyneiden palveluja
suunniteltaessa.
Selvityksen työstämiseen ovat osallistuneet kaikki viisi Senioriohjelman suunnittelijaa: Satu Hytönen, Tarja Laitila-Mphande, Outi
Majanen, Sirkka-Liisa Mäki ja Kirsi Karlsson.
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2 IKÄÄNTYNYT KUULO- JA/TAI NÄKÖVAMMAINEN
2.1

Kuulo- ja/tai näkövammojen esiintyvyys
Kuulo- ja näkövammat lisääntyvät iän myötä. Kuulo- ja näkövammojen esiintyvyydestä ikääntyneillä on saatu erilaisia tuloksia riippuen
siitä, millaista määritelmää ja tutkimusmenetelmää tutkimuksessa on
käytetty. Tuoreen kirjallisuuskatsauksen mukaan kuulovikojen yleisyys on 70–80 -vuotiailla jo yli 50 % (Mäki-Torkko, E. ym., 2004).
Suomessa Kuulonhuoltoliito ry:n Onnistuva ikääntyminen -kyselyn
vastaajista, jotka olivat yli 70-vuotiaita, 54 % arvioi kuulonsa huonoksi tai heikentyneeksi (Kuulonhuoltoliitto ry, 2005).
Kansainvälisissä tutkimuksissa vähintään lievien näkövammojen
esiintyvyys yli 75-vuotiailla vaihtelee 7 %:sta aina 21 %:iin (Lupsakko, T., 2004). Suomessa näkövammaisuuden esiintyvyyden ikääntyneillä 65 vuotta täyttäneillä arvioidaan olevan 10–12 % (Ojamo, M.,
2000).
Kuulon ja näön yhtäaikainen heikentyminen yhdistyneenä ikääntymiseen on yleisempää kuin on uskottu. Suomalaisen tutkimuksen mukaan ikääntyneitä, joilla on samanaikainen toiminnallinen kuulo- ja
näköhaitta, on Suomessa yli 75-vuotiaista 7 % (Lupsakko, T., 2004).

2.2

Kuulon ja näön heikkenemisen vaikutukset toimintakykyyn
Kuulonäkövamma heikentää monin tavoin ikääntyneen toimintakykyä. 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. Kuulonäkövamma altistaa avuntarpeen lisääntymiselle, yksinäisyyden kokemuksille ja mielialan laskulle. Se voi heikentää ikääntyneen elämänlaatua ja altistaa laitoshoitoon joutumiselle.
Kuulolla ja näkökyvyllä on keskeinen merkitys kommunikaation onnistumiselle. Huonokuuloisen ikääntyneen on usein vaikea kuulla
puhetta silloin, kun monet puhuvat yhtä aikaa tai taustamelua on
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muuten paljon. Puheenerottamiskyvyn heikentymisen lisäksi kuulemista voi vaikeuttaa kuulovikoihin usein liittyvä voimakkaiden äänten
sietokyvyn alentuminen ja äänten vääristyminen. Ikähuonokuuloisuudessa kuulokynnykset heikkenevät ja erityisesti korkeiden äänien
kuuleminen vaikeutuu. Suuntakuulo (=mistä suunnasta ääni kuuluu)
toimii heikommin, ja kuullun sulattelu vie ikääntyneeltä aikaisempaa
enemmän aikaa. Näön heikentyminen vaikeuttaa oheisviestinnän,
kuten eleiden ja ilmeiden, tulkintaa. Epäonnistuminen kommunikointitilanteissa voi johtaa kommunikoinnista luopumiseen ja vetäytymiseen, joka puolestaan rajoittaa toimintakykyä edelleen. Kuulonäkövammaisuus vaikeuttaa entisten vuorovaikutussuhteiden ylläpitämistä ja uusien luomista. Kuulo- ja näkövammat vähentävät huomattavasti ikääntyneiden osallistumista harrastuksiin ja erilaisiin tapahtumiin.
Tiedon saaminen ehkäisee syrjäytymistä. Kuulonäkövammaisella
ikääntyneellä voi olla vaikeuksia saada tietoa yhteiskunnan tapahtumista ja itseään koskevista asioista. Tärkeä tiedonhankintakanava
kuulonäkövammaiselle on toinen ihminen. Myös radio, televisio, sanomalehdet, äänikirjat, äänilehdet ja tietokone ovat tärkeitä tiedonhankintakanavia, jos niiden seuraamiseen on käytettävissä tarvittavat apuvälineet.
Sujuvaan itsenäiseen liikkumiseen tarvitaan sekä näkö- että kuuloaistia. Näkövammasta johtuvat suuntautumisen ja liikkumisen vaikeudet vähentävät ikääntyneen mahdollisuutta lähteä kodin ulkopuolelle. Molempia aisteja käytetään ympäristöön orientoitumisessa ja
molemmat aistijärjestelmät osallistuvat tasapainon hallintaan. Kuulonäkövammaiselle henkilölle tasapainon hallinta tuottaakin usein
erityisiä vaikeuksia. Ikääntyessä etäisyyksien sekä syvyys- ja tasoerojen arviointi vaikeutuu. Myös valon tarve lisääntyy ja hämäränäön ja häikäisyn ongelmat lisääntyvät. Lisäksi kontrastinäkö heikkenee. Silmäsairaudet lisäävät entisestään näitä ongelmia. Muutokset aiheuttavat epävarmuutta liikkumiseen ja vähentävät usein
ikääntyneen itsenäistä liikkumishalukkuutta. Vähäinen liikkuminen
taas altistaa fyysisen suorituskyvyn alentumiselle.
Kuulon ja näön ongelmat vaikeuttavat ikääntyneen selviytymistä päivittäisistä toimista ja asioinnista. Ikääntyneiden näkövammaisten on
todettu tarvitsevan enemmän apua muun muassa hygienian hoidos-
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sa ja lääkehoidosta huolehtimisessa kuin ei-näkövammaisten ikääntyneiden. Apua tarvitaan myös asiointiin, kuten ostosmatkoille.

2.3

Ikääntyneen kuulo- ja/tai näkövammaisen 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. Kuulonäkövammaisen ikääntyneen
selviytymistä voidaan tukea kohdentamalla heille erityispalveluita tai
ottamalla kuulonäkövamman aiheuttamat toiminnalliset haitat huomioon palveluita järjestettäessä. Toimintaympäristön esteettömyydellä voidaan edesauttaa osallistumista vuorovaikutustilanteisiin.
Keskeisiä osa-alueita ovat akustiikka, äänentoistojärjestelmät sekä
valaistus ja väritys. Tärkeää on myös se, että ikääntyneellä kuuloja/tai näkövammaisella on asianmukaiset henkilökohtaiset apuvälineet käytössään ja hän osaa niitä käyttää.
Esteetön kuunteluympäristö, missä kaiku ja taustamelu ovat mahdollisimman vähäisiä, mahdollistaa osallistumisen keskusteluihin. Kaikua ja taustamelua voidaan vähentää oikeiden pintamateriaalien ja
rakenteiden käytöllä sekä tilan koolla ja muodolla. Tiloissa tulisi olla
äänentoistojärjestelmä, mihin voidaan kytkeä induktiosilmukka. Induktiosilmukan avulla ääni siirretään mikrofonista suoraan kuulokojeeseen ja ylimääräiset hälyäänet saadaan vaimennettua.
Riittävät ja häikäisemättömät valaistusolosuhteet mahdollistavat jäljellä olevan näkökyvyn tehokkaan käytön. Vuorovaikutustilanteissa
se mahdollistaa puhujan kasvojen näkyvyyden ja huulilta luvun tai
viittomien seuraamisen. Valaistuksella sekä selkeällä värityksellä
voidaan edesauttaa tilan hahmottamista ja helpottaa liikkumista tilassa.
Esteettömän toimintaympäristön lisäksi tarvitaan osaavaa henkilökuntaa toimimaan kuulo- ja/tai näkövammaisten ikääntyneiden kanssa. Palvelutilanteissa on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota kohtaamiseen ja kommunikaatioon.
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3 SELVITYKSEN TAVOITTEET JA KULKU
3.1

Tavoitteet
Selvityksen tavoitteena oli:
1. saada tietoa siitä, kuinka hyvin kuntien vanhustyössä tiedostetaan, tunnistetaan ja tunnustetaan ikääntyneet kuulonäkövammaiset
omana erityisryhmänään ja erityispalvelujen tarvitsijoina, ja
2. kiinnittää kuntien vanhustyöstä vastaavat huomioimaan ikääntyneiden kuulemisen ja näkemisen ongelmat palvelutarjonnassa.

3.2

Selvityksen kulku ja aineiston käsittely
Selvitys toteutettiin postikyselynä. Selvityksen perusjoukkona olivat
Suomen kunnat 31.12.2006 (N = 431). Tästä joukosta poistettiin Ahvenanmaan kunnat (n = 16). Ahvenanmaa jätettiin selvityksen ulkopuolelle, koska se ei toistaiseksi ole Seniori-ohjelman toimintaaluetta.
Käytettävissä olevien resurssien vuoksi otokseen päädyttiin ottamaan kolmasosa Suomen kunnista. Yksinkertaisella satunnaisotannalla arvottuja kuntia tuli otokseen 139. Kyselylomake (liite 1) työstettiin suunnittelijoiden muodostamassa työryhmässä. Lomakkeen
toimivuutta ja kysymysten ymmärrettävyyttä testattiin viidessä kunnassa, jotka eivät kuuluneet selvityksen otokseen.
Kyselylomakkeet lähetettiin kuntien vanhustyön vastaaville 1.8.2007.
Vastausaikaa oli 30.9.2007 asti. Niihin kuntiin, jotka eivät olleet vastanneet kyselyyn aikarajaan mennessä, lähetettiin kyselylomake uudestaan lokakuussa 2007.
Palautuneet lomakkeet (n = 77) lähetettiin Jyväskylän yliopistoon tietokoneajoja varten. Tuloksia tarkasteltiin suorien taajuusjakaumien
avulla. Avoimet vastaukset luokiteltiin aihealueittain.
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4 TULOKSET
4.1

Vastausprosentti
Lomakkeita palautettiin 77 kpl (n = 139) eli vastausprosentti oli 55 %.
Vastausprosentti on postikyselyissä keskimääräinen.

4.2

Taustatiedot
3.2.1 Vastaajien ammattinimikkeet
Kysely lähetettiin kuntien vanhustyön vastaaville. Lomakkeen sai
täyttää myös muu henkilö, joka oli tietoinen kunnan ikääntyneille
suunnatuista palveluista. Kunnissa vastuu vanhustenhuollosta on jakautunut hyvinkin eri tavoin eri henkilöille riippuen kunnan koosta ja
palvelurakenteesta, joten vastaajien ammattinimikkeet vaihtelivat
suuresti. Yli puolet (53,2 %) vastaajista oli vanhustyön johtajia tai
vanhustyön päälliköitä. Sosiaalityöntekijöitä ja sosiaalisihteereitä oli
vastaajista 15,6 %. Muita sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä
vastaajista oli 31,2 %.
3.2.2 Vastanneiden kuntien koko väkiluvun mukaan
Selvitykseen osallistuneista kunnista (n=77) suurin osa oli väkiluvultaan pieniä tai keskisuuria. Tältä osin vastaukset edustavat hyvin
Suomen yleistä kuntarakennetta. Vastanneista alle tuhannen asukkaan kuntia oli kaksi ja yli 100 000 asukkaan kuntia yksi. Alle
100 000,
Kuntien
mutta vähin- lukumäärä
(Kpl)
tään 50 000
asukkaan
35
30
kuntia vas25
tanneista oli
20
yksi. 1000–
15
49 999
10
5
asukkaan
0
kuntia oli
< 1 000 1 000 – 5 000 – 10 000 – 50 000 – > 100 000
yhteensä
4 999
9 999 49 999 99 999
73.
Kuntien väkiluku (Lkm)
Kuvio 1. Selvitykseen osallistuneet kunnat asukasluvun mukaan
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3.2.3 Vastanneet kunnat lääneittäin
Vastanneiden kuntien alueellista jakautumista tarkasteltiin lääneittäin. Vastauksia saatiin kattavasti koko Suomen alueelta. Oulun läänissä, Länsi-Suomen läänissä, Itä-Suomen läänissä ja EteläSuomen läänissä alle viidennes kunnista oli vastannut kyselyyn. Oulun läänin kunnista vastanneita kuntia oli 18 %. Vastaavat prosentit
olivat Länsi-Suomen läänissä 16,6 %, Itä-Suomen läänissä 16,9 % ja
Etelä-Suomen läänissä 18,6 %. Lapin läänistä vastauksia tuli suhteessa eniten: 43 % koko läänin kunnista oli kyselyyn vastannut.
Otoksessa Lapin läänin kuntia oli myös paljon.
%
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Lapin lääni Oulun lääni

Länsi-
Suomen
lääni

Itä-
Suomen
lääni

Etelä-
Suomen
lääni

Kuvio 2. Vastanneiden kuntien aluejakauma lääneittäin.

4.3

Ikääntyneiden kuulonäkövammaisten lukumäärän
kartoittaminen
Kuulonäkövammaisten lukumäärää kuntien vanhustenhuollossa ei
juuri ollut kartoitettu. Lähes kolme neljäsosaa (71,4 %) vastaajista
ilmoitti, että lukumääräselvitystä ei ole tehty. Lukumääräselvitys oli
tehty 12 kunnassa (15,6 %) ja yhdessä kunnassa (1,3 %) sitä tehtiin
parhaillaan. Yhdeksässä kunnassa (11,7 %) lukumääräselvityksen
teosta ei ollut tietoa.
Kolmessa kunnassa lukumääräselvityksen oli toteuttanut Kuurojen
Palvelusäätiön Seniori-ohjelma. Kahdeksan kuntaa oli selvittänyt
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kuulo- ja näkövammaisten lukumäärää osana ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä. Yhdessä kunnassa kuulon ja näön ongelmia oli kartoitettu
osana isompaa terveydentilaan ja hoitotarpeeseen liittyvää selvitystä. Erittäin pienissä kunnissa ikääntyneet tunnettiin henkilökohtaisesti, joten kuulo- ja näkövammaisten lukumäärä oli tiedossa .

4.4

Henkilökunnan koulutus
Yli puolet (53,2 %) kunnista ilmoitti, että vanhustyön henkilökunta ei
ollut saanut ikääntyneiden heikentyneeseen kuuloon liittyvää lisäkoulutusta. Lähes puolet (40,3 %) vastanneista ilmoitti lisäkouluttaneensa vanhustyön henkilökuntaa kuuloon liittyen. Kouluttajatahoina
olivat toimineet mm. keskussairaalat, Kuulonhuoltoliitto ry, Kuurojen
Palvelusäätiö ja Suomen Kuurosokeat ry. Vastanneista 6,5 % ei koulutustilanteeseen osannut vastata.
Ikääntyneiden heikentyneeseen näköön liittyvää koulutusta vanhustyön henkilökunta oli saanut huomattavasti vähemmän kuin kuuloon
liittyvää koulutusta. Alle neljäsosa (23,4 %) vastanneista ilmoitti tarjonneensa näköön liittyvää koulutusta vanhustyön henkilökunnalle.
Koulutusta olivat toteuttaneet keskussairaalat, Näkövammaisten
Keskusliitto ry, Kuurojen Palvelusäätiö ja Suomen Kuurosokeat ry.
Vastanneista 63,6 % ilmoitti, että koulutusta näköön liittyen ei ollut
järjestetty ja 13 % ei koulutustilanteeseen osannut vastata.
%
70
60
50
Kuulo

40

Näkö

30
20
10
0
Koulutusta ei ole
saatu

Koulutusta on
saatu

Ei tietoa

Kuvio 3. Vanhustyön henkilöstön saama kuulo- ja näkökoulutus
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4.5

Kunnan järjestämät erityispalvelut kuulo- ja/tai näkövammaisille
Ikääntyneille kuulo- ja/tai näkövammaisille ei juuri ollut tarjolla kunnan järjestämiä erityisiä palveluja, joissa kuulo- ja näkövamma olisi
otettu huomioon. Jopa 83,1 % vastanneista ilmoitti, että kuulo- ja/tai
näkövammaiset ikääntyneet ovat mukana tavallisissa ikääntyneille
järjestetyissä palveluissa.
Kaksitoista kuntaa ilmoitti järjestävänsä kuulonäkövammaisille erityispalveluja. Niistä kolmessa toimi kuulonäkövammaisten ryhmä tai
ryhmiä joko Kuurojen Palvelusäätiön Seniori-ohjelman toteuttamana
(kunnan maksusitoumuksella) tai tukemana. Osassa kunnista oli järjestetty liikuntaryhmiä näkö- ja kuulovammaisille. Myös kuulo- ja näkövammaisten yhdistykset järjestivät jonkin verran kuulo- ja näkövammaisille suunnattua toimintaa kunnissa.

4.6

Ympäristöjärjestelyt ja esteetön toimintaympäristö
kunnan palveluissa
4.6.1 Kuuloon liittyvät ympäristöjärjestelyt
Kuuloon liittyviin ympäristöjärjestelyihin (akustiikka, induktiivinen
kuuntelumahdollisuus) oli kiinnitetty huomiota vain osittain. Kolmannes kunnista oli kiinnittänyt akustiikkaan erityistä huomiota tiloissa,
joissa ikääntyneet kokoontuivat. Kolmannes kunnista vastasi, että
akustiikkaan ei ole kiinnitetty erityistä huomiota. Noin viidennes vastanneista oli osittain huomioinut akustiikkaan liittyvät asiat tiloissa.
Noin kymmenen prosenttia ei asiasta ollut tietoinen. Akustiikkaan oli
kiinnitetty parhaiten huomiota seurakunnan tiloissa ja osassa palvelukeskuksia.
Induktiivisesta kuuntelumahdollisuudesta tiloissa, joissa ikääntyneet
kokoontuivat, oli huolehtinut vain 18,2 % vastanneista. Vastanneista
32,5 % ilmoitti, että induktiivista kuuntelumahdollisuutta ei tiloissa
ole. Vastanneista 36,4 % ilmoitti, että induktiivinen kuuntelumahdollisuus on osassa kokoontumistiloja. Noin 13 % vastanneista ei asiasta
tiennyt. Induktiivinen kuuntelumahdollisuus oli yleisimmin käytössä
kirkoissa ja seurakunnan tiloissa.
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4.6.2 Näköön liittyvät ympäristöjärjestelyt
Näköön liittyviin ympäristöjärjestelyihin oli kiinnitetty huomiota vähemmän kuin kuuloon liittyviin ympäristöjärjestelyihin. Jopa 53,2 %
vastanneista ilmoitti, että näköön liittyviä ongelmia ei ole otettu huomioon ympäristöratkaisuissa. Osittain asian oli huomioinut 22,1 %
vastanneista. Noin kymmenen prosenttia ilmoitti, että asiaan oli kiinnitetty erityistä huomiota. Noin 14 % ei asiasta tiennyt. Näköön liittyviin ympäristöratkaisuihin oli kiinnitetty huomiota mm. osassa palvelukeskuksia ja vanhainkoteja.

4.7

Kuulon ja näön palveluihin ohjautuminen
Vanhustenhuollon henkilökunta on ratkaisevassa roolissa ikääntyneiden kuulon ja näön palveluihin ohjaamisessa. Liki 80 % vastanneista ilmoitti ohjaavan tahon olevan vanhustyön henkilökunta. Myös
erikoissairaanhoidon kuntoutustyöntekijät (32,5 %) ja järjestöjen
työntekijät (16,9 %) ohjasivat asiakkaita palvelujen piiriin. Lisäksi
omaiset ja perusterveydenhuolto toimivat ohjaavina tahoina.

5 YHTEENVETO AVOIMIIN KYSYMYKSIIN TULLEISTA
KOMMENTEISTA
Lomakkeen kysymykset 12 ja 13 olivat avoimia kysymyksiä. Selvitys
oli herättänyt vastaajat pohtimaan kunnissa jo olevaa palvelutarjontaa kuulo- ja/tai näkövammaisille ja toisaalta miettimään asioita, joihin tulisi jatkossa kiinnittää enemmän huomiota. Lähes puolet (45,4 %)
vastaajista oli sitä mieltä, että kunnan palvelut kuulo- ja/tai näkövammaisille eivät ole riittävät.

”Eivät alkuunkaan!”
”Eivät varmaan ole. Alueella on suhteessakin paljon iäkkäitä, joten
jäänyt kaiken muun ”varjoon”.”
”Ei. Palveluissa ei ole huomioitu erityisesti kuulo- ja näkövammaisia,
vaan palvelut on tuotettu kaikille ikäihmisille.”
Osassa kunnista (14,3 %) oltiin omaan kuulo- ja näkövammaisten
palvelutarjontaan tyytyväisiä. Osa kunnista (18,2 %) arveli palvelu-
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tarjonnan olevan kohtuullinen. Vastanneista 22,1 % ei ollut kysymykseen vastannut tai ei osannut asiaan ottaa kantaa.

5.1

Asioita, joihin kunnissa oli kiinnitetty huomiota
Muutamassa kunnassa kuulo- ja/tai näkövammaisten asioihin oli jo
kiinnitetty huomiota tai suunnitelmia tähän ryhmään liittyen oli olemassa. Esimerkiksi kuulo- ja näkövammaisten lukumäärää suunniteltiin kartoitettavan.

”Vuoden 2008 aikana kunnan vanhuspalveluissa kartoitetaan kunnan
kuulo- ja näkövammaisten lukumäärää ja elinolosuhteita Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden toimesta.”
Joissakin kunnissa oli käytössä toimintakykymittareita, joissa kuulo,
näkö ja kommunikaatio olivat osana mitattavia asioita.

”Vanhuspalveluiden piirissä olevilta kaikilta asiakkailta niin koti- kuin
pitkäaikaishoidossakin käydään aistitoiminnat systemaattisesti asiakkaan + omaisen kanssa läpi, koska meillä on käytössä RAIjärjestelmä. Asiakkaan kuulo, kommunikaatio ja näkö arvioidaan kaikilta.”
Myös kuuloon ja kuulokojehuoltoon liittyvää toimintaa oli nähtävissä.
Paikallisia koulutettuja kuulon vastuuhenkilöitä oli jo muutamassa
kunnassa, jolloin esimerkiksi kuulokojeiden huolto tapahtui vaivattomasti lähellä ikääntynyttä.

”1 x kk kuulonhuoltopäivä, jonne kaikki apua tarvitsevat ja asiasta
kiinnostuneet voivat tulla. Päivää pitää kotihoidon kaksi koulutettua
työntekijää, joita voi kysyä avuksi tarvittaessa muutoinkin.”
”Kuulonhuoltoyhdistys järjestää säännöllisesti tilaisuuksia….Mukana
kuulontutkijakin.”
Myös ympäristöjärjestelyihin oli joissakin kunnissa kiinnitetty huomiota.

”…Valaistus ja akustiikka sekä laite- ja materiaalihank. otettu huomioon erit. tarpeita…”
”Uusia rakennuksia suunniteltaessa on huomioitu kuulo- ja/tai näkövammaisten erityistarpeet….”
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5.2

Kehittämiskohteita
Vastauksissa esitettiin useita palveluihin liittyviä kehittämistä vaativia
asioita. Eräissä kunnissa koettiin tarvittavan nykyistä enemmän kuulonäkövammaisten asioiden koordinointia ja nykytilanteen kartoitusta.

”Kartoitettava kuulo- ja/tai näkövammaisten vanhusten määrät, palvelutarpeet ja mitä toimintaa tällä hetkellä on tarjolla...”
Tiedottamisen ja henkilökunnan kouluttamisen lisäämistä toivottiin
paljon.

”Tiedotusta / luento- ja infotilaisuuksia voisi olla säännöllisesti vanhuksille. Vanhustyön työpaineissa ei ehditä perehtyä yhteen sairauteen niin tarkasti, lisäkoulutus olisi tarpeen, jos siihen olisi aikaa,
myös henkilökunnalle.”
”Henkilökunnan koulutuksen päivittäminen, tietoisuus palvelujen
mahdollisuuksista.”
Myös tilojen ympäristöjärjestelyihin kaivattiin parannuksia.

”Induktiosilmukan hankkiminen yleisiin tiloihin. Opasteita yleisiin tiloihin tarvittaisiin, esim. väreillä opastus lattioissa, seinissä.
Kunnissa toivottiin myös kuulonäkövammaisille suunnattua päivätoimintaa.

”Erityisryhmille (kuulo- ja näkövammaiset henkilöt) suunnattua päivätoimintaa kaivattaisiin.”
Lisäksi kotikäyntejä muun muassa apuvälinearviointeja varten toivottiin.

”…Erilaisten apuvälineiden arviointi koteihin.”

6 POHDINTA
Selvityksen vastausprosentti oli 55 %, joka noudattelee postikyselyiden keskimääräistä prosenttiosuutta ja johon tämän tyyppisessä selvityksessä voidaan olla tyytyväisiä. Selvitys herätti myös toivottua
kiinnostusta kuulo- ja/tai näkövammaisiin ikääntyneisiin.

”Tämä kysely herätti ottamaan huomioon aistivammaiset.”
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Vastauksia saatiin maantieteellisesti tasaisesti ympäri Suomea. Pohjois-Suomen osalta vastauksia saatiin erityisen kattavasti. Mielenkiintoinen havainto oli se, että maantieteellisellä sijainnilla ei välttämättä ollut merkitystä kuulo- ja näkövammaisten palvelujen saantiin.
Merkittävämmäksi osoittautui kuntien kyky yhdistellä saatavilla olevia
palveluja asiakkaiden hyödyksi.
Selvityksen perusteella voidaan todeta, että kuulo- ja/tai näkövammaista ikääntynyttä ei aina osata ottaa huomioon erityispalvelua tarvitsevana kuntalaisena. Kuulo- ja näkövammat jäävät usein ikääntyneiden muiden sairauksien ja ongelmien varjoon.

”Kuulonäkövammaiset eivät ole meidän kunnassa paljon esillä.”
Osassa kunnista (14,3 %) oltiin omaan kuulo- ja näkövammaisten
palvelutarjontaan tyytyväisiä. Koska pyyntöjä lisäpalveluista ei ollut,
palvelutarjonnan oletettiin olevan riittävä.

”On. On myönnetty mitä ovat pyytäneet.”
”Kyllä, koska ei ole kuulunut valituksia.”
Kuulo- ja näkövammaiset ikääntyneet tietävät huonosti oikeuksistaan
ja mahdollisuuksistaan saada apua kuulemis- ja näkemisasioihinsa.
Pohdittavaksi jää, riittääkö pyyntöjen ja valitusten puute osoittamaan
palvelut riittäviksi.
Vastaajista lähes kolme neljäsosaa ilmoitti, että kuulo- ja näkövammaisten ikääntyneiden lukumäärää ei kunnassa ole selvitetty. Osassa kuntia toteutetaan ehkäiseviä kotikäyntejä. Näiden yhteydessä
kartoitetaan ikääntyneiden toimintakykyä kokonaisvaltaisesti ja yhtenä osana tarkastellaan myös kuulon ja näön tilannetta. Saatuja vastauksia ei kuitenkaan osata tai huomata hyödyntää riittävästi palvelujen kehittämisessä ja kohdentamisessa. Selvityksen vastauksissa oli
viitteitä siitä, että kunnat kaipaisivat järjestöiltä tukea ehkäisevien kotikäyntien toteuttamisessa ja tulosten hyödyntämisessä kuulon ja
näön osalta.

”… mutta aikaa ennaltaehkäiseviin kotikäynteihin ei ole. Järjestöt
voisivat auttaa tässä.”
Ikääntyneiden kuulo- ja/tai näkövammaisten tunnustamisen omana
erityispalveluja tarvitsevana ryhmänään voidaan ajatella toteutuvan
silloin, kun kunnassa on järjestettynä näiden asiakasryhmien erityis-
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tarpeita huomioivaa toimintaa ja ympäristöratkaisuissa on otettu huomioon esteettömyys kuulon ja näön osalta. Selvityksen mukaan
ikääntyneille kuulo- ja/tai näkövammaisille ei juuri ole järjestetty erityisiä palveluja (esimerkiksi kerho- tai päivätoimintaa), vaan he ovat
pääsääntöisesti (83,1 %) mukana tavallisissa ikääntyneiden palveluissa. Vastaajista vain vajaa viidennes ilmoitti, että tiloissa, joissa
ikääntyneet kokoontuivat, oli induktiivinen kuuntelumahdollisuus.
Vain vajaa kymmenen prosenttia ilmoitti ottaneensa huomioon näkemisen ongelmat ympäristöratkaisuissa.
Osa kuulo- ja/tai näkövammaisista ikääntyneistä selviytyy normaalipalveluissa, jos kommunikaatiotekniikoissa ja ympäristöjärjestelyissä
on otettu huomioon heidän erityistarpeensa. Vaikeimmin kuulo- ja/tai
näkövammaiset ikääntyneet tarvitsevat erityisiä tukitoimia, joista yksi
tärkeimmistä on vertaisryhmätoiminta. Aina kuntien resurssit eivät riitä toimintojen eriyttämiseen, vaikka tietoa ja tahtoa olisikin. Yhteistyö
järjestösektorin kanssa on yksi mahdollisuus tuottaa laadukkaita ja
vaikuttavuudeltaan tehokkaita palveluita ikääntyneille kuulo- ja/tai
näkövammaisille.
Vanhustyön henkilökunta on keskeisessä roolissa ikääntyneen palveluihin ohjaamisessa. Vanhustyön henkilökunnalle suunnattu ikääntyneiden heikentyneeseen kuuloon ja näköön liittyvä koulutus nähdään kunnissa tärkeänä. Riittävä tieto mahdollistaa laadukkaan hoidon ja palvelun ikääntyneelle kuulo- ja/tai näkövammaiselle. Kuulon
ja näön koulutusta toteutetaan keskussairaaloiden ja aistivammajärjestöjen toimesta. Yhteistyö koulutustahojen välillä on tärkeää.
Selvityksen perusteella voidaan todeta, että Seniori-ohjelman palveluvalikko (liite 2) kattaa hyvin niitä asioita, jotka ikääntyneiden kuulonäkövammaisten palvelujen turvaamisessa ovat keskeisiä. Senioriohjelma jatkaa toimintaansa tarjoamalla palveluja ikääntyneille kuulo- ja/tai näkövammaisille, kouluttamalla henkilökuntaa ja toimimalla
yhteistyökumppanina kunnille. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
on edelleen keskeinen haaste.
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LIITE 1

KUULO- JA/TAI NÄKÖVAMMAINEN IKÄÄNTYNYT VANHUSTYÖN PALVELUISSA
– valtakunnallinen tilannekatsaus vuonna 2007
Tässä kyselylomakkeessa vanhustyön henkilökunnalla tarkoitetaan terveyden- ja/tai sosiaalialan ammattihenkilöitä, jotka työssään pääsääntöisesti toimivat ikääntyneiden parissa. Työpaikka voi olla avohoidossa tai
laitoksessa.
Ympyröi parhaiten sopiva vaihtoehto. Avoimissa kysymyksissä kerro tilanteestanne omin sanoin.
TAUSTATIEDOT
1.

Kunta / kaupunki, nimi
____________________________________________________________

2.

Lomakkeen täyttäjän työnimike
____________________________________________________________

KUULO- JA / TAI NÄKÖVAMMAISTEN LUKUMÄÄRÄ
3.

Onko kuulo- ja/tai näkövammaisten lukumäärä kartoitettu kunnan/kaupungin vanhustyössä?

a)

kyllä, vuonna/vuosina __________________________

b)

ei

c)

kartoitus on meneillään

d)

ei tietoa

4.

Lukumäärän kartoitti/kartoittaa

a)

kunta/kaupunki itse, miten? (ennaltaehkäisevät kotikäynnit, ikäneuvola tms.)
_____________________________________________________________

b)

järjestö, mikä?________________________________________________

c)

muu taho, mikä?______________________________________________
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d)

lukumäärää ei ole kartoitettu

e)

ei tietoa

HENKILÖKUNNAN KOULUTUS
5.

Vanhustyön henkilökunta on saanut lisäkoulutusta liittyen ikääntyneiden heikentyneeseen kuuloon.

a)

kyllä, kouluttajana toiminut
__________________________________________
koulutus järjestetty vuonna
__________________________________________

b)

ei

c)

ei tietoa

6.

Vanhustyön henkilökunta on saanut lisäkoulutusta liittyen ikääntyneiden heikentyneeseen näköön.

a)

kyllä, kouluttajana toiminut
__________________________________________
koulutus järjestetty vuonna
__________________________________________

b)

ei

c)

ei tietoa

KUNNAN/KAUPUNGIN KUULO- JA/TAI NÄKÖVAMMAISILLE JÄRJESTÄMÄT ERITYISPALVELUT
7.

Onko ikääntyneille kuulo- ja/tai näkövammaisille vanhuksille tarjolla
kunnan/kaupungin järjestämiä erityisiä palveluja (esim. omia päivätoimintaryhmiä/liikuntaryhmiä/kerhoja ikääntyneille kuulo- ja/tai näkövammaisille)?

a)

kyllä, mitä?
_____________________________________________________________

b)

ei, ovat mukana tavallisissa ikääntyneille järjestetyissä palveluissa
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c)

ostopalveluna järjestöiltä tai muulta taholta, mikä taho?
_____________________________________________________________

d)

ei tietoa

TILAT
8.

Ikääntyneille suunnatut tilaisuudet järjestetään pääsääntöisesti tiloissa, jossa akustiikka on hyvä (esim. ei kaikumista).

a)

kyllä

b)

osittain, missä tilassa/tiloissa?
____________________________________________________________

c)

ei, tiloissa ei ole kiinnitetty erityistä huomiota akustiikkaan

d)

ei tietoa

9.

Ikääntyneille suunnatut tilaisuudet järjestetään pääsääntöisesti tiloissa, joissa kuulokojeen käyttäjillä on induktiivinen kuuntelumahdollisuus.

a)

kyllä

b)

osittain, osassa tiloista on induktiivinen kuuntelumahdollisuus. Missä
tilassa/tiloissa?
_____________________________________________________________

c)

ei, induktiota ei ole käytössä

d)

ei tietoa

10. Ikääntyneille järjestettävät tilaisuudet järjestetään pääsääntöisesti tiloissa, joissa on erilaisin ympäristöratkaisuin huomioitu näkövammaisten tarpeet (esim. selkeät värit ja kontrastit, valaistus, valaistuksen säätelymahdollisuus).
a)

kyllä

b)

osittain, osassa tiloista ympäristöratkaisut on valittu näkövammaisille
soveltuviksi. Missä tilassa/tiloissa?
_____________________________________________________________

c)

ei, ympäristöratkaisuihin ei ole kiinnitetty erityistä huomiota
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d)

ei tietoa

PALVELUIHIN OHJAUTUMINEN
11. Kenen toimesta ikääntynyt kuulo- ja/tai näkövammainen pääasiallisesti ohjautuu kuulon ja näön palveluihin?
a)

vanhustyön henkilökunta

b)

erikoissairaanhoidon kuntoutustyöntekijä

c)

järjestöjen työntekijä

d)

muu, kuka? __________________________________

e)

ei tietoa

12. Ovatko kuntanne/kaupunkinne ikääntyneiden kuulo- ja/tai näkövammaisten palvelut mielestänne riittävät?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
13. Mitä muuta haluaisit tuoda esille ikääntyneiden kuulo- ja/tai näkövammaisten huomioimisesta kuntanne/kaupunkinne palveluissa?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
KIITOS!
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KUUROJEN PALVELUSÄÄTIÖN SENIORI-OHJELMAN PALVELUT
Palvelut ikääntyneille ja omaisille
- Päivätoiminta
- Avoin kerhotoiminta
- Liikuntaryhmät
- Kommunikaatioryhmät
- Kuulo-näkökurssit
Koulutus vanhustyön henkilöstölle
- Asiakkaana ikääntyvä aistivammainen -koulutus
Kokopäiväkoulutus
Puolipäiväkoulutus
Luennot
Yhteistyö kuntien kanssa
- Kuulo- ja/tai näkövammaisten ikääntyneiden lukumääräselvityksiä
- Tukea ja yhteistyökumppanuutta vanhustyöhön (mm. kuulonäkövammaisten ikääntyneiden ryhmätoimintojen järjestämiseen)
Tiedotus
- Aisti-infot eläkeläisjärjestöissä, palvelutaloissa ym.
- Aistipäivät (messutapahtumia, joissa tietoiskuja)
- Lehtiartikkelit
Kehittämistyö
- Asiakkaiden tarpeista lähtevää toiminnan kehittämistä ja uusien ideoiden kokeilemista
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