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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tässä tutkimuksessa selvitettiin kuurosokeiden henkilöiden itsemääräämisoikeuden toteutumista, osallisuutta,vaikuttavuutta yhteiskunnassa ja
oman elämän hallintaa. Itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden toteutumista tarkasteltiin itsemääräämisoikeutta lähellä olevien käsitteiden avulla:
autenttisuus, kompetenssi ja itsemäärääminen.
Tutkielman esihaastattelussa 10 kuurosokeaa vastasi sähköpostina tehtyyn sosiaali- ja terveydenhuollon vammaispalvelujen toteutumista
koskevaan teemakyselyyn. Varsinaiseen tutkimusaineistoon haastateltiin 10 kuurosokeaa. Heistä 5 oli suomenkielistä ja 5 viittomakielistä. Heillä
kaikilla oli kuurosokeuteen liittyviä kommunikaation, vuorovaikutuksen, tiedonsaannin, liikkumisen ja ympäristöön orientoitumisen vaikeuksia.
Tutkimus koski aikuisiässä kuurosokeutuneita.
Kuurosokeiden henkilöiden itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden toteutuminen on rajoitettua. Ihmisoikeus- ja vammaispalvelulainsäädäntö
antaisivat mahdollisuuksia parempaan kuurosokeiden oikeuksien toteutumiseen. Käytännössä kunnissa toteutetaan vammaispalvelulaissa olevia
tulkkipalvelun ja kuljetuspalvelun minimirajoja. Haastateltavat kokivat tulkkipalvelun ja kuljetuspalvelun rajoitukset kaikkein suurimpana
uhkana itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden toteutumisessa. Haastateltavien mielestä tulkki- ja kuljetuspalvelujen minimirajat tulisi poistaa,
henkilökohtaiseen avustajaan tulisi olla subjektiivinen oikeus, ja apuvälineiden saanti olisi turvattava. Yhteiskunnan tulisi edistää kuurosokeiden
tiedonsaantia. Yhteiskunnan tulisi tukea ja antaa mahdollisuus kuurosokealle elää täysipainoista elämää näön ja kuulon puutteista huolimatta.
Kuurosokeana elämisen problematiikasta aiheutuu kaikille samanlaisia tilanteita paljon. Kuurosokeus vaikeuttaa arjessa selviytymistä. Arkinen
selviytyminen erityistarpeiden takia riippuu tuesta ja palveluista. Palvelujen ja tukitoimien tarve on koko elämän ajan. Kuurosokean autenttisuus
on vaarassa murentua. Kompetenssin toteutumisessa kommunikaatio ja sen kautta saatu tieto auttaa toimimaan tarkoituksenmukaisesti ja edistää
mahdollisuuksia tilanteiden hallintaan. Kompetenssin toteutumisessa oikeanlaisen tiedon merkitys on suuri. Itsemääräämistä lisäävät riittävät
vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet.
Osallistumisen oikeudessa kuurosokeiden kohdalla voi puhua osallistumisen vaikeudesta. Kuurosokeat joutuvat tekemään koko ajan valintoja
mihin käyttävät tulkkipalvelu- ja kuljetuspalvelutuntinsa. Kuurosokeilla ovat rajalliset mahdollisuudet täyttää aikaansa erilaisilla aktiviteeteillä.
Kuurosokea ei haluaisi syrjäytyä, vaan haluaisi osallistua ja tuoda voimavaransa yhteiskunnan käyttöön. Yhteiskunta ei lupauksistaan huolimatta
anna mahdollisuuksia ja välineitä riittävästi.
Ihmisoikeuslainsäädäntö ja vammaispalvelulaki antoi hyvän lähtökohdan tarkastella kuurosokean itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden
toteutumiselle. Myös itsemääräämisoikeuteen liittyvää kirjallisuutta on käytetty.
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