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Näe näkövammaisen työkyky

PALVELUJA NÄKÖVAMMAISTEN
TYÖLLISTYMISEEN
Näkövammaisia ja heikkonäköisiä henkilöitä on mukana työelämässä kaikilla
ammattialoilla ja heissä on monenlaisia osaajia. Heidän kykyjään ja osaamistaan
ei kuitenkaan aina tunnisteta.
Näkövammaisten liitto ry:n Työelämäpalvelujen tavoitteena on edistää̈ näkövammaisten henkilöiden työllistymistä̈ ja yhdenvertaisuutta työmarkkinoilla.
Palvelemme näkövammaisia ja näköongelmaisia työnhakijoita, työntekijöitä,
opiskelijoita, yrittäjiä ja yrittäjyyttä suunnittelevia sekä työnantajia, työterveyshuoltoja ja oppilaitoksia koko Suomen alueella.
HENKILÖASIAKKAAT
Tarjoamme maksuttomia neuvontapalveluja ja käytännön ohjausta näkövammaisille ja näköongelmaisille henkilöille opiskelun ja työelämän eri tilanteisiin:
		• Ammatinvalintaan
		• Opiskeluun
		• Työllistymiseen
		• Työssä jatkamiseen
		• Yrityksen perustamiseen
		
• Työn ja opiskelun yksilöllisiin mukautusratkaisuihin ja apuvälineasioihin
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Pistekirjoitusnäyttö

TYÖNANTAJAT
Neuvomme työnantajia kaikissa näkövammaisen henkilön rekrytointia ja työssä jatkamista
koskevissa kysymyksissä̈. Meillä on ratkaisuja työtehtävien räätälöintiin ja perehdytykseen,
työaikajärjestelyihin, työympäristön mukauttamiseen ja apuvälinetarpeisiin.
Tarjoamme myös tietoa työllistämisen tuista ja opastamme niiden hakemisessa. Työnantaja
voi saada TE-toimistolta vammaisen tai osatyökykyisen henkilön palkkaamiseen palkkatukea
ja työolosuhteiden järjestelytukea välttämättömien työvälineiden hankintaan ja työpaikan
muutostöihin. Kela kustantaa näkövammaiselle työntekijälle työssä tarvittavat kalliit tietotekniset
apuvälineet ammatillisena kuntoutuksena ja asuinkunta voi korvata työmatkoja kuljetuspalveluna.
Näin näkövammaisen työntekijän palkkaaminen ei aiheuta työnantajalle lisäkuluja.
TYÖTERVEYSHUOLLOT
Koulutamme ja tiedotamme työterveyshuoltojen henkilöstöä näkövammaisuudesta ja
näköongelmista sekä niiden vaikutuksista työn tekemiseen ja työssä jaksamiseen. Neuvomme
työn mukautusratkaisuissa ja näköergonomiaan, apuvälineisiin ja valaistukseen liittyvissä asioissa.
Osallistumme tarvittaessa työterveysneuvotteluun näkövammaisuuden erityiskysymysten
asiantuntijoina.
OPPILAITOKSET
Neuvomme oppilaitoksia näkövammaisen opiskelijan opintojen järjestämisessä ja tarvittavissa
yksilöllisissä erityisratkaisuissa opiskeluun hakemisen vaiheessa ja opiskellessa.

< Nicolina Kumlin, Myyntikoordinaattori,
Makulaku Lakritsa Oy

"Näkövammahan ei oo mikään este. Se voi olla pieni hidaste,
mut se ei oo mikään este. Ja aina pitää jaksaa uskoo omiin
unelmiin ja toteuttaa niitä ja tehä iha mitä haluu eikä
kuunnella muiden mielipiteitä. – – Näkövamma ei vaikuta
pätevyyteen, todellakaan. – – Kyllä me kaikki voidaan tehdä
ihan yhtä hyvin kaikki samat asiot kuin näkevätkin."

Tuukka Ojala, Ohjelmistosuunnittelija, Vincit Oy >

"Ohjeeks nuorille ketkä ettii sitä omaa juttua tai on siirtymässä
työelämään tai ettii opiskelupaikkaa, niin mä sanoisin, että
kaikkee kannattaa kokeilla. Jos on joku semmonen ajatus mistä
miettii et no, emmä nyt tähän ainakaan pysty tai tää on ehkä
vähän liikaa, niin ehdottomasti sellaisia juuri kannattaa kokeilla.
On ihan mahdollista, että siitä ei tulekaan mitään, mutta
kaikesta oppii aina jotakin."
< Maarika Luopajärvi,
Musiikkiterapeutti ja yrittäjä, Sävelavain Oy

"Sillä lailla olen elänyt, että näkövamma on yksi ominaisuus,
ja itse asiassa niihin ongelmiin tai asioihin mitkä pitää tehdä
vähän eri tavalla, on mun mielestä aika hyviä ratkaisuja ja
koko ajan tulee lisää. – – Unelmat on mulle itselle tärkeitä
ja mä haluan aina kannustaa asiakkaitakin siihen, että pitää
kiinni unelmista vaikkei ne heti täyttyisi."
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