
LISÄÄ TYÖTEHOA
JA TYÖN ILOA
Tervetuloa työnäkemisen asiakkaaksi!



ERITYISTYÖLASIEN TARVE NÄYTTÖPÄÄTETYÖSSÄ
Hyvän työergonomian tavoitteena on työn kuormitta- 
vuuden vähentäminen ja ennalta ehkäisevä näönhuolto.  
Näyttö päätetyöntekijän työpisteen ergonomisesta 
tarkastamisesta ja kohentamisesta huolimatta yleis-
käyttöön tarkoitetut silmälasit eivät silti aina riitä. Tällöin 
työ nantajan tulee järjestää näyttöpäätetyöntekijälleen 
erityiset työtehtävien hoitamiseen mitoitetut silmälasit  
– erityistyölasit.

Työterveyslaitoksen vuonna 2011 tekemän ”erityistyölasien 
vaikutus näkösuoriutumiskykyyn ikääntyvillä näyttöpääte- 
työntekijöillä” -tutkimuksen mukaan erityistyölasit lisää-
vät lukunopeutta ja tukevat näyttöpäätetyötä tekevien 
jaksamista. Tutkimuksen laskelmien mukaan erityistyö-
lasit maksavat itsensä takaisin jopa kolmessa kuukau-
dessa työn tuottavuuden paranemisena. 

Työntekijän tarpeen erityislaseihin selvittävät yhteis työssä 
työterveyshuolto ja työ terveys huollon asiantuntijakoulu-
tuksen käynyt työnäkö optikko tai asiaan perehtynyt 

silmälääkäri. Työnäke miseen erikoistunut optikko tai silmä -
lääkäri toimii erityis  työ lasien hankinnassa asiantuntija-
na ja tarvittaessa puoltaa erityis työlaseja hankittaviksi. 
Lasien hankinnasta päättää viime kädessä työnantaja tai 
työnantajan valtuuttamana työterveyshuolto tai sopimus - 
optikko.

TYÖNANTAJAN KUSTANTAMAT ERITYISTYÖLASIT
Työnantajan on Valtioneuvoston päätöksen mukaan 
kustannettava työntekijälle näyttöpäätetyöhön sopivat 
erityistyölasit mikäli omat ajan tasalla olevat yleislasit 
eivät ole työhön sopivat. 

Erityistyölasit poikkeavat yleiskäytöön tarkoitetuista silmä - 
laseista voimakkuudeltaan, linssityypiltään tai linssien 
asennukseltaan. Siksi erityistyölasit eivät sovellu yleis-
käyttöön. Näyttöpäätetyö ja siinä tarvittavat silmälasit 
määritellään EU:n direktiivissä 90/270/ETY ja siihen 
pohjaavassa Valtioneuvoston päätöksessä 1405/1993 
näyttöpäättetyöstä.

ERITYISTYÖLASIT PARANTAVAT NÄKEMISTÄ, TYÖSSÄ JAKSAMISTA,
TYÖSTÄ SUORIUTUMISTA JA LISÄÄVÄT TYÖTEHOA NÄYTTÖPÄÄTETYÖSSÄ

TYÖNÄKEMINEN: 
ERITYISTYÖLASIT



TYÖNANTAJAN JA -TEKIJÄN VELVOLLISUUDET
Työturvallisuuslain (738/2002 2:15 §) mukaisesti työn- 
antajan on hankittava työntekijän käyttöön vaati- 
mukset täyttävät ja tarkoituksenmukaiset henkilö-
suojaimet, jollei tapaturman tai sairastumisen vaaraa 
voida välttää tai riittävästi rajoittaa muutoin. Työnantaja 
määrittelee käytettävän suojausluokan sekä käyttö-
tilanteet. Työnantaja vastaa suojainten hankinnasta  
ja huollosta.

Työntekijä on velvollinen käyttämään työnantajan hänelle 
osoittamia henkilönsuojaimia 4:20 §:n mukaisesti sekä 
ilmoittamaan viipymättä henkilösuojaimissa havaitsemis-
taan vioista tai puutteista 4:19 §:n mukaan.

TYÖSUOJALASIT SILMIEN SUOJAAMISEEN
Silmiin kohdistuvia tapaturmia voidaan estää oikean-
laisten silmiensuojainten käytöllä. Silmiensuojainta valit-
taessa huomioidaan muun muassa suojaavuus, kehysten 
sopivuus henkilön kasvonpiirteisiin, näkökentän riittävyys 
ja työtehtävän edellyttämä näöntarkkuus. Kun työntekijä 
tarvitsee työssään näönkorjausta, on paras vaihtoehto 
hankkia suojalasit työntekijän omilla voimakkuuksilla.

Työsuojalasit ovat työturvallisuuslain mukaisia henkilö-
suojaimia. Suojalasien on oltava direktiivin 89/686/ETY:n 
mukaisesti CF-merkittyjä ja niiden on täytettävä Valtio-
neuvoston Päätöksen 1407/1993 mukaiset vaatimukset.

Omilla voimakkuuksilla olevia suojalaseja on saatavilla 
suojausluokissa EN166S ja EN166F. Kun tarvitaan perus-
suojausta mekaanisilta vaaroilta, yleensä S-luokan 
suojalasit ovat riittävät. Kun työskennellään esimerkiksi 

murskaimilla ja raskaskonepajoilla, antavat F-luokan 
suojalasit paremman suojan pieniltä, nopeasti lentäviltä 
kappaleilta.

SYNSAMIN SUOJALASIT
Synsamin suojalasit ovat korkealaatuisia ja standardit 
täyttäviä. Ammattitaitoinen henkilökuntamme auttaa 
suojalasien valinnassa huomioiden työntekijän henkilö-
kohtaiset ominaisuudet. Suojalasikehys sovitetaan 
kasvoille istuvaksi ja mahdollisimman hyvin suojaavaksi. 
Suoja lasien optinen korjaus valmistetaan henkilökohtai-
sesti sopivaksi. Suojalasit olisi hyvä valmistaa siten, että 
työntekijä pystyisi käyttämään niitä koko työpäivän ajan 
ilman että niitä tarvitsisi välillä ottaa pois siirryttäessä 
työkohteesta toiseen. Synsamin suojalasilinsseissä on aina 
kovapinnoite. Linssit ovat aina parasta optista luokkaa 1.

TYÖNÄKEMINEN: 
TYÖSUOJALASIT

SUOJAUSLUOKAT
 
EN166S
6 mm / 0,86 g teräskuulan isku nopeudella 12 m/s
tai 22 mm / 43 g teräskuulan isku nopeudella 5,1m/s
Mekaaninen kestävyys: lisälujuus.
On yleensä riittävä, kun tarvitaan perussuojausta  
mekaanisilta vaaroilta. 

EN166F
6 mm / 0,86 g teräskuulan isku nopeudella 45 m/s
Mekaaninen kestävyys: nopeasti lentävät  
kappaleet, matalaenerginen isku.
Antaa S-luokkaa paremman suojan pieniltä,  
nopeasti lentäviltä kappaleilta.

OIKEANLAISILLA SUOJALASEILLA TYÖTURVALLISUUS, TYÖTEHO JA TYÖSSÄ JAKSAMINEN 
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TYÖNÄÖSTÄ ON SYYTÄ PITÄÄ HUOLTA
Hyvä näkö on olennainen osa työkykyä ja työssä viihty-
mistä. Useimmissa työtehtävissä katselutilanteet ovat 
vaativampia kuin vapaa-aikana. Huono työskentelyergo-
nomia, työhön sopimattomat silmälasit sekä korjaamat-
tomat näkövirheet kuormittavat työntekijää aiheuttaen 
muun muassa niska- ja hartiakipua, päänsärkyä sekä  
epämukavaa oloa. Huono työnäkeminen työssä laskee 
työtehoa, heikentää tuottavuutta ja lisää poissaoloja.

SYNSAM ON NÄKEMISEN ASIANTUNTIJA 
Työnäönhuolto on osa yrityksen työterveyshuoltoa.  
Synsamin optikoilla on työterveyshuoltolain edellyttämä 
Työterveyslaitoksen asiantuntijakoulutus. Synsamilla on 
siten täydet valmiudet toimia työnäönhuollossa yritysten 
ja työterveyshuollon yhteistyökumppanina.

Synsamin työnäköpalvelut yrityksille kattavat esimerkiksi 
työnäkemisen konsultaatiot, näönseulonnat työpaikoil-
la sekä työntekijöiden näöntutkimukset. Työnäköoptikot 
toimivat yrityksenne työterveyshuollon apuna muun 
muassa lakisääteisten näyttöpäätetyöskentelyyn liitty-
vien näöntarkastusten toteuttamisessa. Työterveys  huollon 

tilaamista ja työterveyden toimintasuunnitelmassa ole-
vista työnäköoptikon tutkimuksista on mahdollista saada 
Kela-korvausta. 

SYNSAM ON TURVALLINEN VALINTA  
TYÖNÄÖNHUOLLON YHTEISTYÖKUMPPANIKSI
Synsam tarjoaa monipuoliset työnäkemisen asian-
tuntijapalvelut eri aloilla toimivien ja eri kokoisten yritys-
ten kaikkiin työnäönhuollon tarpeisiin. Olemme valta- 
kunnallinen optikko ketju ja palvelemme yrityksiä katta-
vasti eri puolilla Suomea – sekä valtakunnallisesti että 
paikallisesti.

Synsam on turvallinen valinta työnäönhuollon yhteis-
työkumppaniksi. Yrityssopimus Synsamin kanssa takaa  
reilut keskittämisedut ja monipuoliset työnäkö palvelut 
yrityksellenne sekä henkilökuntaedut yrityksenne 
henkilö  kunnalle. Yhteistyö Synsamin kanssa on sujuvaa  
 ja vaivatonta!

Annamme mielellämme lisätietoja. Voitte jättää yhteyden-  
ottopyynnön tyonako@synsam.fi, niin laitetaan yhdessä 
yrityksenne työnäkemiseen liittyvät asiat kuntoon!

TYÖNÄKEMINEN: 
YHTEISTYÖ SYNSAMIN KANSSA

SYNSAM FINLAND OY
Synsam Yritysmyynti 
tyonako@synsam.fi
Vaihde puh. 010 237 2000


