
Näkövammaisen ja 
näköongelmaisen henkilön

AMMATILLINEN KUNTOUTUS



Ammatillinen kuntoutus 
tasoittaa tietä työelämään
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Ammatista ja työtehtävistä riippuen näön heikentyminen saattaa alentaa 
nopeastikin työkykyä. Näkövamma ja vaikeat näkemisen ongelmat kuormittavat 
niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Mitä tehdä? Mistä tietoa ja apua? 
Jäädäkö vain eläkkeelle?

Näkövammaisten Keskusliiton tarjoamat ammatillisen kuntoutuksen palvelut on 
tarkoitettu työikäisille näkövammaisille ja näköongelmaisille henkilöille, 
joiden työkyky on heikentynyt tai uhkaa heikentyä lähivuosina ja joilla on 
ongelmia selviytyä työssään. Tavoitteenamme on tukea henkilöiden työelämään 
kuntoutumista, omatoimista työssä jaksamista ja työhyvinvointia sekä työ-
elämään sijoittumista.

Näkövammaisten 
Keskusliiton ammatillisen 

kuntoutuksen palveluja ovat:

• työkyvyn arviointiin, ylläpitämiseen ja parantamiseen 
 sekä työllistymiseen liittyvät kuntoutusjaksot 

• kuntoutustarvetta selvittävät tutkimukset

• työhön paluun tai työssä jatkamisen suunnittelu

• apuvälinetarpeen kartoitus ja apuvälineiden käytönohjaus

• työpaikka- ja verkostokäynnit 

• työllisyysneuvonta ja työhön valmennuksen palvelut

• elinkeinoneuvonta yritystoimintaan



... tai 
repaleista näköä.

Näkövammaisuus ei ole 
vain sokeutta
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Näkövammaisuus määritellään viralli-
sesti näöntarkkuuden ja näkökenttä-
puutosten perusteella. Näkövammaise-
na pidetään henkilöä, jonka näöntark-
kuus on vähemmän kuin 0.3 tai näkö-
kenttä on alle 20 astetta. Näkövammai-
sena ei pidetä henkilöä, jonka näkö voi-
daan laseilla korjata normaaliksi. 

Pienikin näöntarkkuuden aleneminen, 
näkökenttäpuutokset tai esimerkiksi 
kaksoiskuvat voivat ammatista ja tehtä-
 vistä riippuen hei- 
 kentää työkykyä.   
 Henkilöä ei näissä  
 tapauksissa välttä-
 mättä pidetä näkö-
 vammaisena, mutta  
 ammatillisen kun-
 toutuksen avulla   
 häntä voidaan   
 eri tavoin auttaa   
 jatkamaan  työ-
 elämässä. 

 Monet perinnölliset  
 ja etenevät silmä- 
 sairaudet saattavat  
 aiheuttaa näkövam-
maisuutta esimerkiksi 40 ikävuoden 
jälkeen, mutta näön heikentyminen tai 
näkökenttien kaventuminen voivat 
aiheuttaa ongelmia työssä jo huomatta-
vasti aikaisemmin. 

Ammatillinen kuntoutus on olennaista 
aloittaa varhain, jotta ongelmat ja sin-
nittely heikentyvällä näöllä eivät lisää 
fyysistä ja psyykkistä kuormitusta ja 
näin ollen alenna työkykyä tarpeetto-
masti.

Näkövammaisuus 
voi olla myös 
putkinäköä...
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Aluksi Ailan työpaikan työeläkelaitos lähti 
maksamaan Näkövammaisten Keskusliiton 
kurssin, jolla Aila sai tietoa työssä jatkami-
sen keinoista, kuormituksen pienentämi-
sestä, apuvälineistä ja kuntoutuksen mah-
dollisuuksista. Tästä kurssista ja työllisyys-
neuvojan työpaikkakäynnistä alkoi prosessi, 
johon sisältyivät myöhemmin Näkökeskus 
Vision tutkimukset ja valontarvearvio sekä 
näönkäytönohjaajan työpaikalle tekemä 
valaistuksen muutossuunnitelma. 
Atk-taitoihin ja niissä harjaantumiseen kiin-
nitettiin huomiota jo ammatillisen kuntou-
tuksen alkuvaiheessa, ja Kela myönsi jonkin 
ajan kuluttua työhön tietokoneen suuren-
nusohjelmineen sekä lukutelevision.

Näkötilanteen edelleen heikennyttyä ja työn 
kuormituksen lisäännyttyä Aila hakeutui 
Kelan kustantamana Työkykyä ylläpitävään 

ja parantavaan kuntoutukseen (TYK). 
TYK-kuntoutusjaksojen välillä toteutuivat 
kuntoutusohjaajan ja työllisyysneuvojan 
työpaikkakäynnit, joilla muun muassa 
suunniteltiin uusi työpiste ja kiinnitettiin 
huomio hyvään ergonomiaan. Aila valittiin 
TYK:n aikana päiväkodin johtajaksi, ja 
kuntoutus tuki hyvin ammatillisessa muu-
tostilanteessa.

Viime vuosina Ailan näkötilanne on huo-
nontunut näkökentän kapenemisen lisäksi 
näöntarkkuuden alenemisen vuoksi. Luke-
misen ongelmat, vuorovaikutustilanteiden 
hankaluudet ja yleiskuormitus aiheuttavat 
väsymistä ja stressiä. Samanaikaiset muu-
tokset työpaikalla ja työssä saivat Ailan 
ottamaan yhteyden vuosia ammatillisen 
kuntoutuksen prosessissa mukana ollee-
seen työterveyslääkäriin ja keskustele-
maan osatyökyvyttömyyseläkkeestä, josta 
hän oli saanut kuulla TYK:n aikana. 
Elokuussa 2008 Aila aloitti osa-aikaisen 
työn ja osatyökyvyttömyyseläkkeen.

- Monet näkövammaiset ovat hyviä työs-
sään ja heillä on arvokasta tieto-taitoa. 
Olisi todella sääli, jos yksin jääminen omi-
en ongelmien ja pelkojen kanssa johtaisi 
työuran katkeamiseen. Kannattaa lähteä 
hakemaan tukea ja apua ajoissa.

Aila näkee työterveyslääkärin roolin ja 
avoimuuden työyhteisössä hyvänä asiana. 
Kun kuntoutusasiat käynnistyvät ajoissa, 
on ammatillisen kuntoutuksen keinoin hyvä 
jatkaa työelämässä.

Aila Martikainen sai diagnoosin perin-
nöllisestä silmänpohjarappeumasta 
vuonna 1993, ja ensimmäiset ongelmat 
työssä lastentarhanopettajana ilmenivät 
vuonna 1997. Aila on jatkanut työelä-
mässä lastentarhanopettajana ja päivä-
kodin johtajana yksitoista vuotta sen 
jälkeen kun silmälääkäri kehotti hakeu-
tumaan työkyvyttömyyseläkkeelle. 
Mielekäs työ, hyvä työyhteisö ja halu 
kehittyä työssä siivittivät jatkamaan 
näön heikkenemisestä huolimatta. 
Tärkeitä ovat olleet ammatillisen 
kuntoutuksen onnistuneet, työssä 
jatkamista tukevat toimet.

Päiväkodin johtaja
Aila Martikainen:

”Mietitytti, 
että mitenkähän 
nyt sitten se 
työnteko…”
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Hieroja 
Erkki Furuholm:

”Ammatillisten 
mahdollisuuksien 
arviointi 
ratkaisi koko jutun”

sitten todettiin ja sairausloma alkoi, oli se 
Erkille tavallaan helpotus, sillä niin raskaita 
viimeiset vuodet olivat olleet. 

Erkillä oli sairausloman alkaessa jo raken-
tumassa suunnitelma kuinka jatkaa työelä-
mässä, mikä auttoi tilanteeseen sopeutu-
misessa. Kurssi ja sitä seurannut kuntou-
tustutkimusjakso vahvistivat Erkkiä, ja jo 
vähän haaveenakin ollut hierojan ammatti 
varmistui ammatilliseksi suunnitelmaksi. 
Erkki kertoo, että Kela ja työeläkelaitos läh-
tivät maksajatahoina hyvin suunnitelmaan 
mukaan, koska perusteet kuntoutukseen 
olivat selkeät ja halu työelämässä jatkami-
seen kova.

Ennen hieronnan ammattiopintoja Erkki 
suoritti vuoden valmentavan koulutuksen 
ja hankki opiskelussa ja työelämässä tar-
vittavia taitoja kuten atk-taidot sekä apu-
välineiden käyttötaidot. Hierojakoulutuk-
seen kuuluvan viimeisen harjoittelujakson 
Erkki suoritti Porissa Länsi-Suomen Dia-
konialaitoksessa. Harjoittelujakson aikana 
laitoksen johtaja kysyi, tulisiko Erkki heille 
töihin, ja näin Erkki siirtyi suoraan opinto-
jen päätyttyä työsuhteeseen. Työyhteisö 
on alusta saakka tiennyt Erkin näkötilan-
teen ja työkaverit auttavat tarpeen tullen 
tarkkaa näkemistä vaativissa kirjallisissa 
töissä. 
 
- Tykkään työstäni todella ja asiakkaita on 
koko ajan ollut, jopa paljonkin. Olen hank-
kinut säännöllisesti lisäkoulutusta, koska 
haluan kehittyä alan muutosten mukana.

Erkki Furuholm oli työskennellyt ra-
kennusalalla kirvesmiehenä jo pitkään, 
kun lapsena diagnosoitu perinnöllinen 
verkkokalvosairaus alkoi heikentää 
näköä toden teolla. Viimeiset kymme-
nen vuotta kirvesmiehen töissä olivat 
vaikeita. Tarkkuutta vaativat tehtävät, 
teknisten laitteiden käyttö, hämärässä 
ja usein huonoissa valaistusolosuhteis-
sa työskentely oli vaikeaa ja Erkki joutui 
ponnistelemaan selviytyäkseen päivän 
töistä. Rakennuksilla turvallisuusriskien 
vuoksi hän joutui jatkuvasti olemaan 
varuillaan. 

Kun Erkki vihdoin kertoi työnantajalle, oli 
suhtautuminen asiallista ja yhdessä sovit-
tiin asteittain työstä pois siirtymisestä. 
Keskussairaalan kuntoutusohjaajan kanssa 
Erkki käynnisti ammatillisen kuntoutuksen 
toimet, ja Näkövammaisten Keskusliiton 
työllisyysneuvoja tuli tapaamaan Erkkiä 
Poriin. Tässä vaiheessa toteutui myös 
Näkövammaisten Keskusliiton järjestämä 
ammatillisen kuntoutuksen kurssi.

- Olin jo kauan miettinyt, että jos en näe 
kunnolla, niin ei minulla ole työmahdolli-
suuksiakaan. Kurssilla sain paljon tietoa ja 
ohjausta, joka ratkaisi koko jutun. Suunni-
telma uuteen ammattiin kouluttautumises-
ta lähti syntymään.

Silmälääkäri oli todennut jo aiemmin, ettei 
silmälasiratkaisusta ole apua ja autolla aja-
minenkin on kielletty. Kun työkyvyttömyys 
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Askeleita työelämään
kuntoutumiseksi 
Lähes poikkeuksetta näkövammainen 
tai näköongelmainen henkilö tarvitsee 
hoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen 
toimien lisäksi kuntoutustutkimusta tai 
kartoituksia, jotta työelämässä jatka-
mista ja sinne palaamista esimerkiksi 
sairausloman jälkeen voidaan edes 
suunnitella. 

Perusedellytys näkövammaisen tai nä-
köongelmaisen työntekijän työskente-
lyn sujumiselle on, että fyysinen työym-
päristö ja tarvittavat näkemisen apu-
välineet ovat kunkin henkilökohtaisen 
näkötilanteen kannalta oikein suunni-
teltuja. Tämän suunnittelun perustaksi 
tarvitaan henkilökohtaisia kartoituksia 
sekä Näkövammaisten Keskusliitossa 
että työpaikalla.



Ammatilliseen kuntoutukseen 
ohjautuminen
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Kuntoutusmahdollisuuksien tunnista-
misessa avainasemassa ovat erityisesti 
silmälääkärit, kuntoutukseen ohjaami-
sessa puolestaan työterveyshuolto ja 
keskussairaaloiden kuntoutusohjaajat. 

Ammatillisen kuntoutuksen kriteerien 
täyttyessä kuntoutustoimien järjestäjä- 
ja maksajatahoina toimivat pääasiassa 
Kela ja työeläkelaitokset. Myös työ- ja 
elinkeinotoimistot voivat tukea työtöntä 
työnhakijaa ammatillisen kuntoutuksen 
keinoin. 

Näkövammaisen työn ja opiskelun vält-
tämättömät teknisesti vaativat ja kalliit 

apuvälineet kustantaa Kela, samoin 
näiden apuvälineiden tarpeen kartoitta-
miseen liittyvät tutkimukset.

Ammatilliseen kuntoutukseen hakeudu-
taan toimittamalla kuntoutushakemus 
Kelaan tai työeläkelaitokseen. Hake-
muksen liitteeksi tarvitaan työterveys-
lääkärin tai muun hoitavan lääkärin 
antama B2-lääkärinlausunto terveyden-
tilasta ja jäljellä olevasta työ- ja toimin-
takyvystä sekä kannanotto ammatilli-
sen kuntoutuksen käynnistämiseen.



PL 30, 00030 IIRIS,
Marjaniementie 74, 00930 Helsinki
Puh. (09) 396 041
www.nkl.fi

Näkövammaisten Keskusliiton 
ammatillisen kuntoutuksen työntekijät 
kertovat mielellään näkövammaisen 
ja näköongelmaisen henkilön 
ammatillisen kuntoutuksen 
mahdollisuuksista

Aikuisten kuntoutusyksikkö / vastaava kuntoutusohjaaja 
(09) 3960 4468

Aikuisten kuntoutusyksikkö / kurssisihteeri (09) 3960 4455

Työllisyyspalvelut / työllisyyspäällikkö (09) 3960 4482

Lisätietoja myös kotisivuiltamme

www.nkl.fi/kuntoutus

Ammatillisesta kuntoutuksesta 
osa tapahtuu Helsingin 
Itäkeskuksessa sijaitsevassa 
Iiris-keskuksessa, joka on 
Näkövammaisten Keskusliiton 
päätoimipaikka. 
Iiris-keskuksessa ovat myös mm. 
kuntoutujien majoitustilat sekä 
Näkökeskus Visio. 

Lisätietoa www.nkl.fi/iiris


