ia
s
k
lo
u
t
ö
y
t
ia
p
m
e
r
a
p
i
t
s
ä
v
Näky

ERITYISTYÖLASEILLA
NÄKEMISEN
ASIANTUNTIJA

Hyvä näkeminen
päätetyössä

AIKUISNÄKÖÄ KORJAAVIEN LINSSIEN NÄKÖALUEET

Yksiteholinssi

Suurin osa suomalaisista käyttää erilaisia tietokoneita ja päätelaitteita päivittäin.
Päätetyön aiheuttamat näkövaatimukset lisääntyvät jatkuvasti. Hyvä ergonomia ja
oikeanlainen näönkorjaus lisäävät työtehoa sekä vähentävät rasitusta.

Hyvä ergonomia työpisteessä sekä riittävän tarkka näkemi
nen ovat ensiarvoisen tärkeitä työssä jaksamisen kannalta.
Työterveyshuolto auttaa oikean ergonomian löytämisessä.
Ergonomiaa parantamalla pyritään luomaan työpiste, jossa
päätetyöntekijä pystyy työskentelemään vaivatta myös
omilla yleislaseillaan. Mikäli ongelmat näkemisessä jatkuvat
hyvästä ergonomiasta ja ajan tasalla olevista yleislaseista
huolimatta, on hyvä selvittää tarve erityistyölaseille.

ERITYISTYÖLASIT
Erityistyölasien hankinnassa noudatetaan EU:n direktiiviin
90/270/ETY pohjautuvaa Valtioneuvoston päätöstä
1405/1993 näyttöpäätetyöstä. Päätös koskee henkilöitä,
joiden työajasta merkittävä osa on päätetyötä. Mikäli
päätetyössä ilmenee ongelmia näkemisessä, työterveys
huolto tarkastaa työpisteen ergonomian. Mikäli ergonomia
parannukset eivät auta, tai ne eivät ole mahdollisia, kirjoit
taa työterveyshuolto lähetteen erityistyölasitutkimukseen.
Työnäköoptikko tai asiaan perehtynyt silmälääkäri antaa
tekemänsä tutkimuksen perusteella lausunnon erityistyö
lasitarpeesta. Kriteereinä ovat muun muassa aikuisnäkö
ja yleislaseista poikkeava voimakkuus, linssityyppi tai
mitoitus. Työnantajan on kustannettava työntekijälle erityistyölasit, mikäli lausunnosta ilmenee, että yleiskäyttöön

tarkoitetut silmälasit eivät ole päätetyöhön sopivat ja että
työntekijä tarvitsee toiset, erilliset silmälasit (erityistyölasit)
näyttöpäätetyöhön. Erityistyölasit eivät sovellu yleiskäyttöön.

ERITYISTYÖLASIEN HANKINTA KANNATTAA
Työterveyslaitoksen vuonna 2011 tekemän tutkimuksen
mukaan erityistyölasit parantavat näkemistä ja suoriutu
mista näyttöpäätetyössä. Tutkimuksen mukaan erityistyölasit
parantavat työtehoa ja -hyvinvointia. Tutkimuksessa tehtyjen
laskelmien mukaan erityistyölasit maksaisivat itsensä takai
sin jopa kolmessa kuukaudessa työn tuottavuuden parane
misena.

Syväterävälinssi

ERITYISTYÖLASIT SILMÄASEMALTA
Erityistyölasitutkimukset tehdään Silmäasemalla työterveyshuollon lähetteen perusteella. Tutkijana ovat työterveyslaitoksen asiantuntijakoulutuksen suorittaneet työnäkö
optikot tai asiaan perehtyneet silmälääkärit. Silmäasemalla
tutkimus ja lausunto erityistyölasien tarpeesta perustuu aina
Valtioneuvoston päätökseen näyttöpäätetyöstä.
Linssivalinta perustuu tehdyn tutkimuksen tuloksiin,
erityistyölasilähetteen työpistetietoihin sekä tutkittavan
antamaan työnkuvaukseen. Silmäasemalla on laaja valikoi
ma kehyksiä, jotka soveltuvat erityistyölaseihin. Kehyksiä on
saatavilla eri hintaluokissa. Silmäasema käyttää myös erityis
työlasien linsseinä ja kehyksinä tunnettuja laatumerkkejä.

kuvat: Hoya

ERGONOMIA JA NÄKÖONGELMAT
NÄYTTÖPÄÄTETYÖSSÄ

Toimistolinssi
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Näkövaatimukset työtehtävissä lisääntyvät
jatkuvasti. Silmien hyvinvointi on ensiarvoisen
tärkeää hyvien työtulosten, työturvallisuuden
sekä työssä viihtymisen kannalta. Siksi henkilöstön
hyvään työnäkemiseen kannattaa panostaa!

SILMÄASEMA ON TYÖNÄKEMISEN ASIANTUNTIJA

SILMÄASEMAN MYYMÄLÄT

Silmäasema tarjoaa kattavan ratkaisun yritysten
näönhuoltotarpeisiin. Keskitymme vahvasti työnäke
miseen; yritysten henkilöstön hyvään ja turvalliseen
näönhuoltoon. Maanlaajuisen myymäläverkoston lisäksi
Silmäaseman Työnäköpalveluiden asiantuntijat ovat
käytettävissänne.

Silmäasemalla on maanlaajuinen myymälä- ja Silmäsairaala verkosto. Myymälöiden työnäköoptikoilla on
työterveyshuoltolain edellyttämä koulutus toimia
työnäön asiantuntijoina, ja he työskentelevät yhteistyössä työterveys-huollon kanssa.

Silmäaseman näönhuoltopalveluita ovat:
• optikon, työnäköoptikon ja silmälääkärin palvelut
kaikissa myymälöissä
• näköseula- ja luentopalvelut
• työnäköasiantuntijoiden neuvontapalvelut
• yhteistyötä työterveyshuoltonne kanssa
• erityistyölasit näyttöpäätetyöhön
(perustuen VnP 1405/1993)
• suojalasit omilla voimakkuuksilla (EN166S/F)

SILMÄASEMAN TYÖNÄKÖPALVELUT
Silmäaseman Työnäköpalvelut tarjoaa ainutlaatuisen
palvelukokonaisuuden Suomessa. Alueellisten työnäkö
asiantuntijoiden verkosto palvelee työnantajia ja
työterveyshuoltoja maanlaajuisesti.

YHTEYSTIEDOT
Yhdessä voimme varmistaa, että työnäkeminen
yrityksessänne on kunnossa.
Yhteydenotot:
tyonakopalvelut@silmaasema.fi

SOPIMUS SILMÄASEMAN KANSSA
KANNATTAA
Silmäaseman näönhuoltosopimus takaa sujuvan
asioinnin ja edulliset sopimushinnat. Sopimus voi olla
paikallinen tai valtakunnallinen tarpeidenne mukaisesti.

S-Etukortilla kertyy Bonusta optikkojen palveluista ja
tuoteostoista, kuten silmälaseista, piilolinsseistä, aurinko
laseista ja muista näkemiseen liittyvistä tarvikkeista.
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