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Till Social- och hälsovårdsministeriet 
kirjaamo.stm@stm.fi  
STM090:00/2016 
STM/4114/2016 
 
Ärende: Svenska hörselförbundet rf:s kommentar gällande utkast till regeringens proposition till 
riksdagen med förslag till lag om särskild service med anledning av funktionshinder och lag om 
ändring av socialvårdslagen. 

 
 
Svenska hörselförbundet rf anser att det är bra med en lag om särskild service med               
anledning av funktionshinder. Det skapar bättre möjligheter för personer med          
hörselnedsättning att klara av hinder i sin närmiljö. Femton procent av den vuxna             
befolkningen i Finland har någon form av hörselnedsättning, vilket innebär ca 700 000             
personer. Hörselnedsättningen innebär utmaningar och hinder i alla åldrar och i många            
olika miljöer, t.ex. i hemmet och i närmiljön.  
 
En hörselskada med därtill hörande hörselnedsättning är ett kommunikationshinder och          
kan delvis avhjälpas med tekniska lösningar. Som exempel kan nämnas hörapparater,           
kommunikatorer, tekniska lösningar för att delta i möten, hörselslingor i telefoner samt            
ljudförstärkande och blinkande brandvarnare och dörrklockor. Dessa olika former av          
tekniska stöd är mycket viktiga för personer med hörselnedsättning och i dagens läge             
ordnas, ersätts och beviljas de av flera olika instanser och utgående från olika lagar. 
 

2 § Tillämpningsområde 
“Landskapet ska ordna service om en person på grund av en begränsning i 
funktionsförmågan till följd av långvarig funktionsnedsättning och upprepade 
gånger behöver stöd för ett normalt liv och personen inte med stöd av någon 
annan lag får tillräcklig och lämplig service enligt sitt intresse. “ 
 
19 § Ekonomiskt stöd 
“Landskapet kan ersätta för anskaffning av redskap och andra tekniska lösningar 
som behövs för de dagliga funktionerna för att kommunicera och som inte ingår i 
medicinsk rehabilitering inom hälso- och sjukvården.” 

 
Svenska hörselförbundet rf anser därför att det är mycket viktigt att det klart och tydligt               
framkommer var man kan beviljas vilket stöd. Det kräver att bestämmelserna regleras och             
specificeras tillräckligt tydligt och dessutom är avgränsade, samt att det framkommer på            
vilka premisser olika stöd kan beviljas. Annars finns det risk för tolkningar som leder till               
uteblivet stöd vilket i sin tur äventyrar individens grundläggande rättigheter. Dessutom           
bör alla medborgare ha samma rätt till stöd och service, oberoende av boningsort och              
språktillhörighet. 
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2 § Tillämpningsområde 
“inte tillämpas på en sådan äldre person” som avses i annan lag “och vars behov av 
hjälp eller stöd huvudsakligen beror på sjukdomar eller skador som har uppkommit, 
tilltagit eller förvärvats i och med hög ålder eller på degeneration i anslutning till 
hög ålder.” 

 
En person med åldersrelaterad hörselnedsättning bör ha rätten att erhålla hjälpmedel som            
används i det egna hemmet, som exempel kan nämnas ljudstärkande hjälpmedel och            
visuella alarmsystem. Det är frågan om tekniska lösningar som inger grundläggande           
trygghet och förlänger möjligheten att bo hemma. Svenska hörselförbundet rf poängterar           
att det definitivt finns behov av tydliga och klara direktiv på var äldre personer med               
hörselnedsättning kan erhålla tekniska hjälpmedel som används i det egna hemmet. 
 
Dessutom vill Svenska hörselförbundet uppmärksamma Social- och hälsovårdsministeriet        
på att det i lagförslagets § 2 Tillämpningsområde används formuleringen ett “normalt liv”.             
Ordet “normal” borde ses över. Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med             
funktionsnedsättning, som Finland ratificerat, är en funktionsnedsättning inte något som          
avviker från det "normala" utan är en del av mänsklighetens mångfald. Svenska            
hörselförbundet rf uppmanar ministeriet att beakta detta och säkerställa att          
formuleringarna i lagtexten överensstämmer med formuleringarna i FN:s konvention.         
Ordet “normal” används alltså inte mera, i stället används “likvärdigt” eller “på samma             
villkor som andra”. 
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