
sivu 1 / 2

Pohjoismaiden neuvosto

A 1672/välfärd

Tekijä:
Sosiaalidemokraattinen
ryhmä

Käsittelijä:
Hyvinvointi Pohjolassa -
valiokunta

Dnro 16-00056-2

JÄSENEHDOTUS

Jäsenehdotus
kuulovammoista

Ehdotus

Sosiaalidemokraattinen ryhmä ehdottaa, että

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille,

että ne laativat ja hyväksyvät kuuloa käsittelevän strategian, jon-
ka tarkoituksena on helpottaa kuulovammaisten arkea ja jonka
painopistealueina ovat yhdenvertaisuus, ennaltaehkäisy ja kuntou-
tuminen.

että ne strategian lisäksi laativat suunnitelman siitä, miten van-
hustenhuollon henkilöstön osaamista voidaan parantaa kuulovam-
mojen osalta, ja että strategiaan sisällytetään kuuloon liittyviä hy-
viä pohjoismaisia esimerkkejä.

että ne tekevät kuuloalan tutkimusta (mukaan lukien ennaltaeh-
käisevä tutkimus sekä kuntoutustutkimus) ja laativat vertailtavissa
olevia tilastoja tavoitteena helpottaa kuulovammaisten arkea.

että ne toteuttavat yhteispohjoismaisen kuuloa käsittelevän konfe-
renssin, jonka tavoitteena on tuoda esille hyviä pohjoismaisia esi-
merkkejä eri tavoista helpottaa kuulovammaisten arkea yhteisillä
panostuksilla.

Taustaa

Pohjoismaissa on noin neljä miljoonaa ihmistä, joilla on merkittävä kuulo-
vamma. Kuulovamma on siitä kärsivälle elämän mittainen ongelma. Tut-
kimukset osoittavat, että kuulovammaisuus on maailmanlaajuisesti kasva-
va ongelma, ja Maailman terveysjärjestön (WHO:n) mukaan kuulovamma
on yksi länsimaiden tavallisimmista toimintarajoitteista.

On olemassa eri tyyppisiä ja asteisia kuulovammoja, esimerkiksi lievä
kuulovamma, kuurous, tinnitus tai ääniyliherkkyys. Useimmat ovat saa-
neet kuulovamman aikuisiässä, ja monet kuulovammaiset käyvät työssä.
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Kuulovamma on yksi työelämän tavallisimmista toimintarajoitteista ja
esimerkiksi Ruotsissa joka viidennellä 45–65-vuotiaalla on alentunut kuu-
lo.

Lisäksi Pohjoismaiden väestö vanhenee ja yhä useamman kuulo huononee
ikääntymisen myötä. Kuulonhuollossa tullaan tarvitsemaan enemmän re-
sursseja 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. Suurelle enemmistölle kuulovamma tulee aikuisiässä, mikä
voi merkitä suurta – ja toisinaan vaikeaa – muutosta. Pohjoismaiden huo-
nokuuloisten yhteistyökomitea (NHS) on saanut tietoonsa tutkimuksen,
jonka mukaan kuulovammaisuudella voi olla kielteisiä seurauksia sekä
fyysiselle terveydelle että mielenterveydelle. Kuulovammasta kärsivä
myös esimerkiksi eristäytyy tai masentuu useammin kuin normaalikuuloi-
nen.

Kuulonhuolto on eri tavoin järjestetty eri Pohjoismaissa.
Pohjoismaissa kuulonhuolto on järjestetty eri tavoin, ja esimerkiksi Ruot-
sissa myös eri maakäräjien välillä on eroja. Kuulonhuollon tulisi olla yh-
denvertaisempaa. Kyseessä on merkittävä asia, joka koskettaa tulevai-
suudessa yhä useampaa pohjoismaalaista. Koska kunkin Pohjoismaan vä-
kiluku on suhteellisen vaatimaton, tämä on asia, jota voimme yhdessä
viedä eteenpäin hyvien esimerkkien avulla. Yhteistyö ja tiedonvaihto ovat
pohjoismaisen yhteistyön vahvuus.
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