PALVELUT
KÄYTTÖÖN!
Oikeuksienvalvonnan
asiantuntija apunasi

Näkövammaisten liiton alueellinen
oikeuksienvalvonta – sinun asiallasi kohti
toimivaa sosiaaliturvaa

O

ikeuksienvalvonnan asiantuntijat ovat sosiaalialan
ammattilaisia. He auttavat kaiken ikäisiä näkövammaisia ihmisiä
• löytämään sosiaali- ja terveysturvan avulla
ratkaisuja erilaisissa elämäntilanteissa
• valitusten tekemisessä ja hallintomenettelyn
ongelmissa
He toimivat yhteistyössä viranomaisten, keskussairaaloiden kuntoutusohjaajien, oppilaitosten ja vertaistoimijoiden kanssa näkövammaisen ihmisen parhaaksi.
Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvontalakimies on tarvittaessa mukana sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvissä
valitusprosesseissa.
Oikeuksienvalvonnan asiantuntijaan voi ottaa
yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla. Henkilökohtaisiin tapaamisiin varataan aika etukäteen.
Yhteydenotot lakimieheen tapahtuvat oman
alueesi oikeuksienvalvonnan asiantuntijan kautta.
Kaikki nämä palvelut ovat maksuttomia.
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Asiakkaiden ja omaisten tueksi on tuotettu suosituksia ja
ohjeita, jotka auttavat palveluja hakevaa kuvaamaan tilannettaan hakemuksissa. Ohjeista on hyötyä myös palvelutarvetta arvioiville ammattilaisille.
Löydät ohjeet osoitteesta nkl.fi/etuusohjeet tai voit pyytää niitä oikeuksienvalvonnan asiantuntijalta.
Ohjeet aihealueittain:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16 vuotta täyttäneen vammaistuki
Alle 16-vuotiaan vammaistuki
Eläkettä saavan hoitotuki
Henkilökohtainen apu
Kuljetuspalvelut
Kuntoutusraha ammatillisen koulutuksen ajalta
Kuntoutusta näkövammaisille aikuisille
Kuntoutusta näkövammaisten lasten
ja nuorten perheille
Nuoren kuntoutusraha
Omaishoidon tuki
Opinnot Kelan ammatillisena kuntoutuksena
Näkövammaisen toimintakyvyn arvioiminen
Kelan etuuksissa

Suositukset aihealueittain:
• Hyvä kodinkone näkövammaiselle
• Potilaana näkövammainen – lausuntosuositus
lääkäreille
• Suositus näkövammaisen asunnon muutostöiden
järjestämiseksi
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Näkövammaisen palveluopas – tietoa tiiviisti

P

alveluoppaaseen on koottu keskeiset tiedot näkövammaisten palveluista ja oikeuksista. Opas päivitetään
kerran vuodessa.

Opas löytyy osoitteesta
www.nkl.fi/
palveluopas.

Näkövammaisen
palveluopas

Voit liittyä kestotilaajaksi sähköpostitse:
lehtitilaus@nkl.fi tai
p. 09 396 041.
Palveluopasta on
saatavilla myös
äänitteenä, pistekirjoituksella ja sähköisenä
Luetus-julkaisuna.

Muista myös:
Järjestöjen sosiaaliturvaopas sosiaaliturvaopas.fi
– pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden yhteinen
sosiaaliturva pääpiirteittäin.
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Näkövammainen lapsi perheessä

K

un lapsi ei näe tai hänellä on vaikeuksia näkemisessä,
perhe on uuden tilanteen edessä. Näkövammaisten
liiton alueelliset asiantuntijat ovat valmiita vastaamaan
perheiden kysymyksiin ja tukemaan palvelujen hakemisessa.
Asiantuntija neuvoo perhettä sosiaaliturvaan, palveluihin
ja lapsen kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Lisäksi lapsiperheille järjestetään tapaamisia ja tilaisuuksia vertaisten
löytämiseen.
Lapsen koulupolkua tukee Jyväskylässä sijaitseva Oppimisja ohjauskeskus Valteri, Onerva.
Näkövammaisten liiton valtakunnalliset työelämäpalvelut
ovat näkövammaisen nuoren apuna vaihtoehtojen löytämisessä peruskoulun jälkeen.

Näkövammaisuuteen perehtyneitä tahoja
• Näkövammaisten liiton alueyhdistykset
• Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva
• Näkövammaiset lapset ry
• Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf
• Suomen Kuurosokeat ry
• Celia – saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen
asiantuntijakeskus
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Alueellisten asiantuntijoiden yhteystiedot
Etelä-Karjala ja Kymenlaakso (aikuiset ja lapset),
Päijät-Häme (aikuiset)
Vuokko Jantunen
p. 050 526 3725, vuokko.jantunen@nkl.fi

Helsinki ja Uusimaa
Elisa Montonen
p. 050 596 7730, elisa.montonen@nkl.fi
Arja Törnroos
p. 050 352 1907, arja.tornroos@nkl.fi

Keski-Suomi (aikuiset ja lapset), Päijät-Häme (lapset)
Annika Tyynysniemi
p. 050 352 1945, annika.tyynysniemi@nkl.fi

Pohjois-Savo
Maarit Halonen
p. 050 338 9729, maarit.halonen@nkl.fi

Pirkanmaa ja Kanta-Häme
Olli-Pekka Rättäri
p. 050 585 0374, op.rattari@nkl.fi
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Pohjanmaa
Eija Matintupa
p. 050 526 3916, eija.matintupa@nkl.fi

Lappi
Sanna Piuva
p. 0500 210 568, sanna.piuva@nkl.fi

Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo
Tapio Tiilikainen
p. 050 596 5012, tapio.tiilikainen@nkl.fi

Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Sinikka Mäntyjärvi
p. 050 526 3831, sinikka.mantyjarvi@nkl.fi

Varsinais-Suomi ja Satakunta
Jaana Engblom
p. 050 591 8167, jaana.engblom@nkl.fi
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Muistiinpanoja

Valtakunnalliset oikeuksienvalvonnan palvelut
PL 30, 00030 IIRIS
Marjaniementie 74
00930 Helsinki
p. 09 3960 41 (vaihde)

Oikeuksienvalvontalakimies

Sosiaaliturvapäällikkö

Toimistosihteeri

Laura Tolkkinen
p. 050 585 0374
laura.tolkkinen@nkl.fi

Taina Strang-Suninen
p. 09 3960 4577
taina.strang-suninen@nkl.fi

Savion kirjapaino 11/2018, 2 000 kpl

Elli Björkberg
p. 09 3960 4604
elli.bjorkberg@nkl.fi

