
Näkyvästi parempia työtuloksia

erityistyölaseilla



Hyvä työnäkeminen
NÄYTTÖPÄÄTETYÖSKENTELY
Tietokonetta käyttää työssään suuri osa suomalaisista. 
Lain mukaan työnantajan tulee järjestää näyttöpäätetyötä 
tekeville näön- ja silmientarkastus. Näyttöpäätedirektiivin 
mukaiset erityistyölasit tarvitaan, mikäli yleiskäytössä ole-
vat silmälasit ja työpisteen ergonomian parannukset eivät 
ratkaise työnäköongelmia.

Näyttöpäätetyön ergonomia on parantunut uusien lit-
teiden näyttöruutujen myötä. Hyvän kuvanlaadun lisäksi 
katseluetäisyyden säätäminen työntekijöiden mittojen ja 
näkökyvyn mukaan on helppoa. 

Parantuneen ergonomian uhkana on suurten näyttö-
jen tehokäyttö. Hyväkään ergonomia ei auta, jos näytölle 
aukeaa kerralla useita sivuja – katseltavien kirjasinten koko 
pienenee ja luettavuus vaikeutuu.

TYÖERGONOMIA JA 
ERITYISTYÖLASIT
Näkemiseen työpisteessä vaikuttavat mm. kohteiden sijainti, 
etäisyydet, katseen suunta ja valaistus. 

Usein työpisteen ergonomiaa parantamalla saadaan 

Silmien hyvinvointi on ensiarvoi-
sen tärkeää niin työssä viihtymi-
sen kuin hyvien työtulostenkin 
kannalta. Siksi yrityksen kannat-
taakin panostaa henkilökunnan 
hyvään työnäkemiseen.

aikaan työpiste, jossa työntekijä voi työskennellä vaivat-
ta tavallisilla, yleiskäyttöön tarkoitetuilla silmälaseillaan. 
Erilliset työtehtävien hoitamiseen mitoitetut erityistyölasit 
ovat yleensä tarpeen vain ikänäköisille työntekijöille, joiden 
näkemisen ongelmia ei voida muutoin ratkaista.

ERITYISTYÖLASIEN 
TARPEEN ARVIOINTI
Työntekijän, jolla on näkemiseen liittyviä ongelmia työs-
sään, tulee ensimmäiseksi ottaa yhteys työterveyshoita-
jaan, joka arvioi aluksi näköön liittyvät tekijät ja huoleh-
tii työpisteen ergonomisista parannuksista. Tarvittaessa 
työntekijä saa lähetteen työnäköoptikon tai silmälääkärin 
tutkimukseen. 

Työnäkötutkimuksessa selvitetään yleislasien tarve ja 
nykyisten lasien ajantasaisuus tai mahdollinen tarve työssä 
käytettäville erityistyölaseille. Työnäköoptikko tai silmälää-
käri antaa tutkimuksesta kirjallisen lausunnon työterveys-
huollolle. Erityistyölasilausuntojen perusteena on Valtio-
neuvoston päätös näyttöpäätetyöstä 1405/93.



Näyttöpäätetyön haasteita

Näytöllä useita sivuja avoinna samanaikaisesti

Useiden näyttöjen käyttö yhtäaikaisesti

Erilaisten näyttötyyppien käyttö ja 
näyttöpinnan heijasteet

I-teho lukulasit

Aikuisnäköä korjaavien linssien näköalueet

ToimistomonitehoSyväterävä

Lähetteitä voi tilata Silmäasemalta tai 
ladata sähköiset versiot kotisivuiltamme: 
www.silmaasema.fi   yrityksille  lähetteett

Työpiste-ergonomia
Hyvään työnäkemiseen vaikuttaa

Työpisteen kalusteiden sijoittelu ja säätö 

Valaistus (valon määrä, häikäisy ja heijasteet)

Tietokoneen näytön laatu ja paikka

Tietokoneohjelmistot (fonttikoko, värit)

Työtehtävien vaihtelevuus

Sopivien silmälasien käyttäminen



SILMÄASEMAN TYÖNÄKÖPALVELUT 
Silmäasema tarjoaa kaikki palvelut, jotka yrityksenne tarvit-
see työntekijöiden hyvään näönhuoltoon. Työnäköoptikoil-
lamme on työterveyshuoltolain edellyttämä koulutus toimia 
työnäön asiantuntijoina ja he työskentelevät yhteistyössä 
työterveyshuollon kanssa. 

TYÖNÄKÖPALVELUMME TARJOAA

•  Työnäköön erikoistuneiden optikoiden 
suorittamat näöntutkimukset

•  Silmälääkäripalvelut

•  Koulutus- ja opastustilaisuudet työpaikoilla

• Näönseulonnat yrityksenne tiloissa

•  Sopimusalennukset yritykselle ja henkilökunnalle

•  Lähetteet optikolle ja silmälääkärille

Ratkaisut 
näköongelmiin 
Yhdessä Silmäaseman kanssa

SOPIMUKSELLA HYVIÄ ETUJA 
Silmäaseman näönhuoltosopimus varmistaa, että yrityksen 
henkilöstön näönhuolto on sekä helppoa että edullista. 
Myönnämme sopimusedut kaikista näönhuollon palveluis-
tamme ja tuotteistamme.

Sopimusyrityksen työntekijöille myönnämme lisäksi hen-
kilökuntaedut sekä omista että perheenjäsenten silmä- ja 
aurinkolasiostoista. 

Silmäasema
Atomitie 5 A, 3. krs, 
00370 Helsinki
09 695 220 

YHTEYS TYÖNÄKÖOPTIKKOON 
Yhdessä voimme varmistaa, että työnäkeminen on teidän 
yrityksessänne kunnossa. Yrityksenne yhteyshenkilö 
työnäköasioissa on oman paikkakuntanne Silmäasema-
myymälän työnäköoptikko. 

Lisätietoa Silmäasemasta sekä yhteystietomme löydät 
osoitteesta www.silmaasema.fi 

Silmäaseman edullinen erityistyölasien kehysmallisto. 
Useita malli-, koko- ja värivaihtoehtoja. 
Tutustu: www.silmaasema.fi   Lasit ja linssit  Kehyshaku 
 Erityistyölasit

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

sa

Alennus normaalihintaisista tuotteista. Alennuskam-

panjoiden aikana noudatamme asiakkaalle edullisinta 

tarjousta. Ei muita alennuksia.

Kysy myös edullisia silmälasipakettejamme, 

hinnat alkaen 79 euroa!Piilolinssit edullisesti nettikaupastamme!
Lähimmät Silmäasemat ja laserleikkauksia 

tekevät silmäsairaalamme löydät osoitteesta: 

www.silmaasema.fi  ja www.laserleikkaus.fi 

Henkilökunta  dut 

Taittovirhe-leikkauksista*

sinulle ja perheellesi Silmäasemalta

- 23��%
- 15�%
- 10�%

Silmälaseista

Aurinkolaseista

* koskee leikkausosuutta

Bonusta kertyy S-Etukortilla optikkojen 

palveluista ja tuoteostoista, kuten silmä-

laseista, piilolinsseistä, aurinkolaseista ja 

muista näkemiseen liittyvistä tarvikkeista. 

Bonusta ei myönnetä silmälääkäri- ja 

silmälaboratoriopalveluista eikä silmä-

sairaaloiden palveluista.
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