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Edistä kuulovammaisten asiaa kunnassa!
Kuuloliiton evästykset uusille valtuustoille
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Kuulovammaiset
vaikuttamaan
kunnissa
•

•

•

Kunnanvaltuuston päätöksenteon pitää olla kuulovammaisille kuntalaisille ja
päättäjille saavutettavaa.
Valtuuston kokouksissa on
käytettävä induktiosilmukkaa, kokousten videomateriaali tulee tekstittää tai niistä
on tarjottava tekstivastine.
Kunnan on otettava kuulovammaiset mukaan päätöksentekoon ja toiminnan
suunnitteluun, jotta kuulovammaisten tarpeet osataan
ottaa huomioon. Osallistaminen pitää toteuttaa saavutettavilla menetelmillä.
Kunnan vammaisneuvoston
ehdotukset on otettava huomioon päätöksenteossa.
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Tukea
kuuloyhdistysten
toimintaedellytyksille
•

Kunnan on tunnistettava
kuuloyhdistysten julkista
sektoria täydentävä kuulolähipalvelu, joka on matalan
kynnyksen ohjausta ja neuvontaa kuulokojeen käytössä.
Kuulolähipalvelu tukee ikääntyneen kuntalaisen hyvinvointia, toimijuutta ja kunnan
toimintoihin osallistumista.

•

Kunnan tulee varmistaa
vapaaehtoisvoimin toimivien
kuuloyhdistysten toimintaedellytykset myöntämällä
niille avustuksia toimintakuluihin. Yhdistysten käyttöön
on varmistettava maksutta
esteettömät ja saavutettavat
toimitilat.

Ääni- ja
kuunteluympäristöt
tasavertaiseksi
•

•

Kunnan on varmistettava,
että kunnan eri tilojen äänija kuunteluympäristö ovat
toimivia kuulovammaisten
kannalta.
Kaikissa kunnan julkisissa
tiloissa, joissa puheen kuuntelu on oleellinen osa tilan
toimintaa tai palvelua, on
oltava käytössä induktiosilmukka tai muu äänensiirtojärjestelmä.
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Edistetään vammaisten
työllisyyttä kunnissa

•

Kunnan on tärkeää toimia
esimerkkinä vammaisten ja
osatyökykyisten henkilöiden
työllisyyden edistämisessä.
Esimerkiksi julkisia hankintoja tehdessään kunta
voi edellyttää vammaisten
työllistämistä.

•

Kunta voi korostaa omassa
rekrytoinnissaan moninaisuutta ja kannustaa vammaisten
palkkaamiseen sekä heidän
kykyjensä tunnistamiseen.
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Kuulovammaisuus ja kunnat
Noin 800 000 suomalaisella on jonkinasteinen kuulonalenema. Kuulokojeen
ja sisäkorvaistutteen käyttäjiä on Suomessa yli 100 000. Kuulovammaisia
on kaikissa ikäryhmissä. Enemmistö huonokuuloisista ja kuulovammaisista
henkilöistä on kuitenkin ikääntyneitä. Heidän kohdallaan hoitamattomat
kuulo-ongelmat aiheuttavat lukuisia vakavia oheisvaikeuksia, kuten masennusta.
Huonokuuloiset ja kuulovammaiset kohtaavat osallistumisen esteitä kunnan palveluissa ja päätöksenteossa. Heidän osallisuuttaan voidaan edistää
esimerkiksi induktiosilmukan systemaattisella käytöllä kunnan tiloissa ja
palveluissa. Myös tekstiin perustuvat materiaalit, erilaiset tekstipalvelut ja
tekstitys tukevat palvelujen ja päätöksenteon saavutettavuutta kuulovammaisille.
Kuulovammaisten asian ja osallisuuden edistäminen tuottaa kunnille monenlaisia hyötyjä. Kun fyysiset ja sosiaaliset haasteet vähenevät, hyvinvointi
lisääntyy ja kunnan vastuulla olevat kustannukset lähtevät laskuun.

Mikä induktiosilmukka?
Induktiosilmukka on äänensiirtojärjestelmä, jonka avulla ääni siirtyy kuulokojeeseen sähkömagneettisen kentän välityksellä. Induktiosilmukka on ainoa standardisoitu äänensiirtojärjestelmä, joka toimii kaikkialla ja kaikilla
standardin mukaisilla osilla samalla tavalla. Esteettömyysasetus edellyttää,
että katsomossa, auditoriossa, juhla-, kokous- tai ravintolasalissa, opetustilassa tai muussa vastaavassa kokoontumis- tai yleisön palvelutilassa on äänensiirto, mikäli tilassa on äänentoistojärjestelmä.

Kuuloliitto
Kuuloliitto on suomalaisten kuuloyhdistysten kattojärjestö. Paikallisia kuuloyhdistyksiä on Suomessa yli 80. Ne kokoavat yhteen alueensa kuulovammaiset ja tarjoavat heille vertaistoimintaa, -tukea ja kuulolähipalvelua, joka
täydentää julkisen sektorin kuulonkuntoutuksen palveluja. Kuuloyhdistykset
tekevät myös vaikuttamistyötä kuulovammaisten tilanteen parantamiseksi
kunnissa ja niiden edustajat osallistuvat kuntien vammaisneuvostoihin.
Lisätietoa: www.kuuloliitto.fi

