
ERIT YIST YÖLASIEN HANKKIMINEN
Ei yleiskäyttöön tarkoitettuja  

laseja ja ongelmia näkemisessä

Yhteys optikkoon

Optikko määrää yleiskäyttöön  
tarkoitetut lasit

Ongelmia työnäkemisessä,  
vaikka yleiskäyttöön tarkoitetut 

 silmälasit ovat ajan tasalla 

Yhteys työterveyshuoltoon

Työpisteen ergonomisten  
säätöjen ja valaistuksen tarkistus,  

muutokset ja mittaukset

Työskentely ergonomisten  
muutosten jälkeen

Ongelmat jatkuvat

Lähete työterveyshoitajalta  
työnäkötutkimukseen

Optikon / silmälääkärin  
lausunto erityistyölasita

Työntekijä maksaa  
lasit itse

Jos lausunto puoltava,  
lasien hankkiminen työnantajan  

ohjeistuksen mukaan
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ERIT YIST YÖLASIEN KRITEERIT
1. Valtioneuvoston päätöstä 1405/1993 sovelletaan työhön ja työpisteisiin, 

joissa merkittävä osa työstä tehdään näyttöpäätettä käyttäen, pois  
lukien päätöksessä erityisesti mainitut työtehtävät. Työnantaja ja  
työterveyshuolto päättävät merkittävyyden määrän.

2. Työntekijällä on ongelmia näkemisessä näyttöpäätetyössä

3. Työntekijä on kertonut tilanteesta työterveyshuollossa, työpisteen  
ergonomia on tarkastettu (tarpeen mukaan korjattu) työterveyshuollon 
toimesta, eivätkä ongelmat ole poistuneet. 

4. Työntekijä on saanut työterveyshuollosta asianmukaisen lähetteen,  
johon tarvittavat mitat on otettu ja muut tiedot kirjattu työterveys- 
huollon toimesta.

5. Erityistyölasitutkimuksen tekee ja lausunnon antaa työterveyshuollon 
asiantuntijakoulutuksen saanut työnäköoptikko. Tutkimuksen ja  
lausunnon voi lain mukaan tehdä myös työnäkemiseen perehtynyt  
silmälääkäri. 

6. Erityistyölasit ovat yleensä tarpeen ikänäköisillä työntekijöillä, jos  
työympäristöä ei voi muuttaa siten, että tavanomaiset silmälasit  
soveltuvat työhön. Poikkeustapauksissa erityistyölasit voidaan määrätä 
myös nuoremmalle henkilölle. Näitä ovat esim. silmäleikkauksen jälkitilat, 
silmäsairaudet tai ongelmat silmien yhteistoiminnassa.

7. Erityistyölasit eivät voi olla työntekijän ensimmäiset silmälasit tai ainoa 
näönkorjaustapa.

8. Työntekijällä on käytössään ajan tasalla olevat yleislasit, eivätkä ne  
sovellu työtehtäviin. Olemassa olevien lasien ajantasaisuus määritellään 
enintään 0,50 dpt erona uuteen silmälasimääräykseen. Yleis laseilla tulee 
nähdä vaivattomasti ja tarkasti kaikille niille etäisyyksille, joita päivän  
mittaan arkielämässä tarvitaan. 

9. Erityistyölasit poikkeavat normaaleista yleiskäyttöön tarkoitetuista  
laseista voimakkuuden (yleensä 0,5 dpt tai vastaava näöntarkkuuteen 
vaikuttava muutos), linssityypin tai asennuksen suhteen. Erityistyölaseilla 
ei tule välttämättä nähdä kauas. Jos tarvitaan myös hyvää kaukonäköä, 
hankkii työntekijä itse esim. moniteholasit.

10. Erityistyölasit tulee uusia tarvittaessa näön, työn asettamien näkövaati-
musten tai voimakkuuden muuttuessa. Erityistyölasien tarve arvioidaan 
jokaisella uusimiskerralla erikseen. Ero aiempiin erityistyölaseihin tulee 
olla vähintään 0.50 dpt.


