
 

HUONOKUULOISENA 
TYÖELÄMÄSSÄ 

Keskustelutilaisuus 3.12.2019 klo 17.30-
19.30 
 

Tilaisuudessa kerrotaan huonokuuloisten kohtaamista 

haasteista työelämässä, tutustutaan työtä tukeviin 

ratkaisuihin ja kuullaan työikäisten omia kokemuksia.  

Työvoiman ikääntyessä ja eläkeiän noustessa 

huonokuuloisten määrä työelämässä kasvaa. Valtaosalla 

työikäisistä kuulovamma todetaan liian myöhään, mikä 

muodostaa merkittävän riskin työkyvylle. Työympäristöä 

voidaan mukauttaa huonokuuloisille soveltuvaksi, mutta 

esteenä on usein vähäinen tietämys ratkaisuista. 

Tilaisuus järjestetään kansainvälisenä vammaisten 

päivänä 3.12. Päivän tarkoituksena on kiinnittää 

huomiota vammaisten oikeuksiin, hyvinvointiin ja 

ihmisarvoiseen elämään.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

  

Avauspuheenvuoro 

Merja Mäkisalo-

Ropponen 

Kansanedustaja 

 

 

Kuulovammaisen 

haasteet työelämässä 

ja työllistymisessä 

Anniina Lavikainen 

kehittämispäällikkö 

Kuuloliitto ry 

 

Kokemuspuheenvuorot: 

Christina Rolin ja 

Kuuloliitto ry 

 

Osatyökykyisenä 

työelämässä  

Annika Friman-

Jalomäki 

asiantuntija, tuetun 

työllistymisen palvelut, 

Uudenmaan TE-

toimisto 
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LISÄTIEDOT 

Ilmoittaudu tapahtumaan 19.11. 
mennessä > 
 
Tilaisuus on maksuton. 
Kirjoitustulkkaus 
 
Osoite: Holiday Inn Helsinki City 
Centre  
Elielinaukio 5 
00100 Helsinki 
 
Tiedustelut: 
anniina.lavikainen@kuuloliitto.fi 

050 303 4841 
  

https://link.webropolsurveys.com/S/CFBC494F329AB01A
https://link.webropolsurveys.com/S/CFBC494F329AB01A
mailto:anniina.lavikainen@kuuloliitto.fi


 

SOM HÖRSELSKADAD  
I ARBETSLIVET 

Diskussion 3.12.2019 klo 17.30-19.30 
 

Evenemanget tar upp utmaningar som hörselskadade 

påträffar i arbetslivet. Vi bekantar oss med lösningar som 

stöder arbetsförmågan och lyssnar på hörselskadades 

egna erfarenheter inom arbetslivet. 

När arbetskraften åldras och pensionsåldern stiger, växer 

antalet personer med hörselnedsättning. Största delen av 

arbetsföra får vetskap om sin hörselskada för sent, vilket 

utgör en risk för arbetsförmågan. Arbetsmiljön kan göras 

tillgänglig för personer med hörselnedsättning, men 

hindret är oftast okunskap om lösningar som finns.  

Tillställningen ordnas på den internationella dagen för 

personer med funktionsnedsättning 3.12. Syftet med 

dagen är att fästa uppmärksamhet på handikappades 

rättigheter, välfärd och människovärdigt liv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

  

 

Öppningsanförande 

Merja Mäkisalo-

Ropponen 

Riksdagsledamot 

 

Hörselskadades 

utmaningar på 

arbetsplatsen och vid 

anställning  

Anniina Lavikainen 

utvecklingschef 

Kuuloliitto ry 

 

Erfarenhetstalare: 

Christina Rolin och 

Kuuloliitto ry 

 

Partiellt arbetsföra i 

arbetslivet 

Annika Friman-

Jalomäki 

sakkunnig, tjänster för 

stödd sysselsättning, 

Nylands TE-byrå 
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INFORMATION 

 Anmäl dig senast 19.11. > 
 
Tillfället är gratis. 
Skrivtolkning 
 
Adress: Holiday Inn Helsinki City 
Centre  
Elielplatsen 5 
00100 Helsingfors 
 
Mer info: 
cecilia.soininen@horsel.fi 
050 341 2680 
 

 

https://link.webropolsurveys.com/S/CFBC494F329AB01A
https://link.webropolsurveys.com/S/CFBC494F329AB01A
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