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MIETINTÖ JÄSENEHDOTUKSESTA 

Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnan mietintö, joka koskee 

 

jäsenehdotusta kuulovammoista 

Ehdotus 

Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että se vahvistaa vammaistutkimusta keskittyen erityisesti kuulovammaisiin 

ja kuulonäkövammaisiin ja laatii vertailtavissa olevia tilastoja – mahdollisesti 

NOMESKOn ja NOSOSKOn avustuksella – tavoitteena helpottaa kuulonäkö-

vammaisten arkea. 

 

että se toteuttaa yhteispohjoismaisen kuulonäkövammaisuutta käsittelevän 

konferenssin, jonka tavoitteena on tuoda esiin hyviä pohjoismaisia esimerk-

kejä eri tavoista helpottaa kuulonäkövammaisten arkea yhteisillä panostuksil-

la. 

Taustaa 

Sosiaalidemokraattinen ryhmä ehdottaa, että  

 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että ne laativat ja hyväksyvät kuuloa käsittelevän strategian, jonka tarkoituk-

sena on helpottaa kuulovammaisten arkea ja jonka painopistealueina ovat 

yhdenvertaisuus, ennaltaehkäisy ja kuntoutuminen. 

 

että ne strategian lisäksi laativat suunnitelman siitä, miten vanhustenhuollon 

henkilöstön kuulovamma-alan osaamista voidaan parantaa, ja että strategi-

aan sisällytetään kuuloon liittyviä hyviä pohjoismaisia esimerkkejä.  

 

että ne tekevät kuuloalan tutkimusta (mukaan lukien ennaltaehkäisevä tutki-

mus sekä kuntoutustutkimus) ja laativat vertailtavissa olevia tilastoja tavoit-

teena helpottaa kuulovammaisten arkea. 

 

että ne toteuttavat yhteispohjoismaisen kuuloa käsittelevän konferenssin, 

jonka tavoitteena on tuoda esiin hyviä pohjoismaisia esimerkkejä eri tavoista 

helpottaa kuulovammaisten arkea yhteisillä panostuksilla.    
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Sosiaalidemokraattinen ryhmä viittaa siihen, että noin neljällä miljoonalla ihmisellä 

Pohjoismaissa on merkittävä kuulovamma. Kuulovamma on siitä kärsivälle elä-

män mittainen ongelma. Tutkimukset osoittavat, että kuulovammaisuus on maa-

ilmanlaajuisesti kasvava ongelma, ja Maailman terveysjärjestön (WHO:n) mu-

kaan kuulovamma on yksi länsimaiden tavallisimmista toimintarajoitteista.   

 

On olemassa erityyppisiä ja eriasteisia kuulovammoja, esimerkiksi lievä kuulo-

vamma, kuurous, tinnitus tai ääniyliherkkyys. Useimmat ovat saaneet kuulo-

vamman aikuisiässä, ja monet kuulovammaiset käyvät työssä. Kuulovamma on 

yksi työelämän tavallisimmista toimintarajoitteista ja esimerkiksi Ruotsissa joka 

viidennellä 45–65-vuotiaalla on alentunut kuulo.  

 

Lisäksi Pohjoismaiden väestö vanhenee ja yhä useamman kuulo heikkenee ikään-

tymisen myötä. Kuulonhuollossa tullaan tarvitsemaan enemmän resursseja ja 

yhä useammat tulevat tarvitsemaan tukea ja neuvontaa.  

 

Kuulovamma vaikuttaa yksilöihin eri tavoin. Jotkut ovat huonokuuloisia lapsesta 

saakka, jolloin se on osa heidän elämäänsä, olemassaoloaan ja identiteettiään. Suu-

relle enemmistölle kuulovamma tulee aikuisiässä, mikä voi merkitä suurta – ja toisi-

naan vaikeaa – muutosta. Pohjoismaiden huonokuuloisten yhteistyökomitea (NHS) 

on saanut tietoonsa tutkimuksen, jonka mukaan kuulovammaisuudella voi olla kiel-

teisiä seurauksia sekä fyysiselle terveydelle että mielenterveydelle. Kuulovammasta 

kärsivä myös esimerkiksi eristäytyy tai masentuu useammin kuin normaalikuuloinen.  

 

Kuulonhuolto on järjestetty eri tavoin eri Pohjoismaissa. 

Pohjoismaissa kuulonhuolto on järjestetty eri tavoin, ja esimerkiksi Ruotsissa myös 

eri maakäräjien välillä on eroja. Kuulonhuollon tulisi olla yhdenvertaisempaa. Kysees-

sä on merkittävä asia, joka koskettaa tulevaisuudessa yhä useampaa pohjoismaalais-

ta. Koska kunkin Pohjoismaan väkiluku on suhteellisen vaatimaton, tämä on asia, jo-

ta voimme yhdessä viedä eteenpäin hyvien esimerkkien avulla. Yhteistyö ja tiedon-

vaihto ovat pohjoismaisen yhteistyön vahvuus.  

 

Lausuntokierros: 

Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnalle esiteltiin kuulovammaisuuden ongelmakenttää 

valiokuntakokouksessa 19. huhtikuuta 2016, jossa vieraili Pohjoismaiden huonokuu-

loisten yhteistyökomitean (NHS) edustaja. NHS toivoo, että kuulovammaisten päivit-

täin kohtaamat ongelmat otetaan huomioon. NHS painotti sitä, että kuulovammai-

suus on kansanterveydellinen haaste, joka koskee sekä fyysistä terveyttä että mie-

lenterveyttä, muun muassa psyykkisen rasitteen muodossa, mikä voi johtaa eristy-

neisyyteen ja masennukseen.  

 

NHS toivoo pohjoismaisilta laitoksilta yhteistyötä ja tukea sekä kuulovammaisten 

huomioonottamista pohjoismaisissa strategioissa ja toimintaohjelmissa.  

 

Lisäksi jäsenehdotus on ollut lausuntokierroksella Vammaisalan pohjoismaisessa yh-

teistyöneuvostossa (yhteistyöneuvosto). Yhteistyöneuvosto kiinnittää huomiota eri-

tyisesti kahteen seikkaan.  

1) On strategisesti tärkeää, että kuuroja ja kuulonäkövammaisia ei eroteta toi-

sistaan. 

 

2) Vertailukelpoista tilastotietoa ei ole. Ehdotetaan, että pohjoismaiset laitokset 

NOMESKO (Pohjoismainen lääkintätilastokomitea) ja NOSOSKO (Pohjoismai-

nen sosiaalitilastokomitea) otetaan mukaan työhön. 1 

 

 

 

 

 

                                                
1 NOMESKO on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen tilastokomitea, jota rahoitetaan pohjoismaisen so-

siaalipoliittisen komitean kautta. Komitea on vastuussa muun muassa Pohjoismaiden terveystilastojen koor-

dinoinnista. NOSOSKO on vastuussa Pohjoismaiden sosiaalitilastojen koordinoinnista ja laatii vertailuanalyy-

seja ja kuvauksia sosiaaliturvaa koskevien toimenpiteiden laajuudesta ja sisällöstä. 
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Valiokunnan näkemykset 

Pohjoismaiden neuvoston Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta toteaa, että hyvin 

suurella osalla Pohjoismaiden väestöä on kuulonäkövamma.  

 

Kuulonäkövammaa esiintyy yhä enemmän väestön ikääntyessä, ja valiokunta 

kiinnittää huomiota siihen, että se on yksi työelämän yleisimmistä toimintarajoit-

teista. 

 

Vammaisasiain pohjoismainen yhteistyö 

Mitä tulee vammaisasioihin ja strategioiden tarpeeseen, valiokunta viittaa Poh-

joismaiden ministerineuvoston lähiaikoina laatimaan vammaisasiain pohjoismai-

sen yhteistyön toimintasuunnitelmaan.  

 

Suunnitelmassa on kolme painopistealuetta, joista jokaisella on kolme toimintaa.  

1. Ihmisoikeudet  

1.1 Asiantuntijaverkosto YK:n vammaisten oikeuksia koskevan yleissopimuk-
sen täytäntöönpanemiseksi  

1.2 YK:n vammaisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanoa 
koskeva jokavuotinen konferenssi  

1.3 Koulutus toimintarajoitteista ja vammaisten oikeuksista  

2. Monimuotoisuus  
2.1 Vammaisnäkökulman valtavirtaistaminen ja parempi esteettömyys Poh-

joismaiden ministerineuvoston toimintaan ja toiminnassa  

2.2 Tutkimus vammaisiin naisiin, miehiin, tyttöihin ja poikiin kohdistuvasta 
moniperusteisesta syrjinnästä ja väkivallasta  

2.3 Ehdotuksia pohjoismaisen yhteistyön jatkamisen muodoiksi ja sisällöiksi 
koskien esteetöntä suunnittelua ja saavutettavuutta  

3. Vapaa liikkuvuus  
3.1 Vammaisnäkökulman tiedostamisen lisääminen rakenteissa, joilla on vas-
tuu rajaesteyhteistyöstä  

3.2 Vammaisten henkilöiden liikkuvuuden selvittäminen pohjoismaisilla työ-

markkinoilla  

3.3 Vammaisten henkilöiden koulutukseen liittyvän liikkuvuuden selvittäminen  

 

Virallista pohjoismaista yhteistyötä vammaisasioiden parissa on tehty vuodesta 1997 

lähtien. Yhteistyötä on uudelleenorganisoitu viime vuosina ja sitä on koordinoinut 

vuodesta 2013 lähtien Vammaisalan pohjoismainen yhteistyöneuvosto, joka on Poh-

joismaiden ministerineuvoston neuvoa-antava elin eri politiikan alueilla. 

 

Kuulovammaisuus ja vanhustenhuolto 

Kuulovammaisuutta koskevasta osaamisesta vanhustenhuollossa Hyvinvointi Pohjo-

lassa -valiokunta toteaa, että Pohjoismainen hyvinvointikeskus on vastikään toteut-

tanut vanhustenhuollon laatua koskevan projektin2. Valiokunnalle on kuitenkin epä-

selvää, sisältyikö projektiin kuulonäkövammaisuutta koskeva osaaminen, jonka tulisi 

kuulua yleisenä osana laadukkaaseen vanhustenhuoltoon. 

 

Tutkimus 

Vammaisalan tutkimusta tulee tehdä vammaisasiain pohjoismaisen yhteistyön toi-

mintasuunnitelman puitteissa ja se tulee erityisesti kytkeä liikkuvuuteen pohjoismai-

silla työmarkkinoilla. 

 

Lopuksi  

Valiokunta on päättänyt Vammaisalan pohjoismaisen yhteistyöneuvoston kehotuk-

sesta, että ehdotuksen tulee kattaa yleisesti sekä kuulovammaiset että kuulonäkö-

vammaiset.  Samanaikaisesti valiokunta katsoo, että kaksi pohjoismaista laitosta, 

joista toinen toimii sosiaalitilastojen ja toinen terveystilastojen parissa, tulee sisällyt-

tää ehdotukseen, koska alueen pohjoismaisten tilastojen vertailulle on kysyntää. 

 

                                                
2 http://www.nordicwelfare.org/Projekt/Kvalitet-i-aldreomsorgen/  

http://www.nordicwelfare.org/Projekt/Kvalitet-i-aldreomsorgen/
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Pohjoismaiden ministerineuvoston vammaisasiain toimintasuunnitelmaan liittyen Hy-

vinvointi Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että toimintasuunnitelman toteutuk-

sessa voitaisiin kiinnittää enemmän huomiota kuulonäkövammaisuuteen. 

 

Lisäksi valiokunta toteaa, että Maailman terveysjärjestö (WHO) pitää kuulonäkö-

vammaa länsimaiden yleisimpänä toimintarajoitteena. Laajan ongelmakentän 

vuoksi Pohjoismaiden tulee kiinnittää asiaan enemmän huomiota ja näkyvöittää 

sitä, miten voimme välittää hyviä esimerkkejä ja parhaita käytäntöjä sekä saada 

pohjoismaista hyötyä konkreettisesta kuulonäkövamma-alan yhteistyöstä, minkä 

vuoksi Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta tukee ehdotusta kolmanneksi ja neljän-

neksi että-lauseeksi.  

 

 

Tukholmassa 27. syyskuuta 2016 

 Arja Juvonen (ps)  

 Bengt Morten Wenstøb (H) 

 Bente Stein Mathisen (H), pj.  

 Christian Juhl (EL) 

 Hege Haukeland Liadal (A) 

 Jenis av Rana (Mfl.) 

 Karen J. Klint (S) 

 Lennart Axelsson (S) 

  

Mikael Staffas (Lib) 

 Paula Bieler (SD) 

 Rasmus Jarlov (KF) 
 Rikard Larsson (S) 

 Sivert Haugen Bjørnstad (FrP) 

 Tillie Martinussen (D) 

 Vigdis Hauksdóttir (F), varapj.  

 

 


