
 

 

 

 

Koulutuksen keskeiset tavoitteet 

- Työterveyshuollon toimijoiden yhteistyön edistäminen työnäkemisessä 
- Hyvien työnäkökäytäntöjen lisääminen työterveyshuollossa 
- Näkökyvyn ja näköergonomian optimoiminen työikäisillä 
- Pääaiheet tänä vuonna ovat liikenneturvallisuus, suunnattu työpaikkaselvitys ja muuttuvat 

työympäristöt sekä valaistus ja apuvälineet  

Kohderyhmät 

Koulutuksen kohderyhmänä ovat työterveyslääkärit, -hoitajat, työfysioterapeutit, optikot, 
optometristit ja silmälääkärit. Koulutus on työterveyshuoltolain edellyttämää työterveyshuollon 
asiantuntijoiden täydennyskoulutusta. Optometrian Eettinen Neuvosto myöntää optikoille 4 
täydennyskoulutuspistettä.  

Työterveyshuollon tehtäviä tekevän optikon täydennyskouluttautumisen tulee olla ajan tasalla. STM:n 
julkaisussa Työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden pätevyys ja Sosiaali- ja terveysministeriön 
ohjeet työterveyshuollon täydennyskoulutuksesta todetaan, että työterveyshuollossa työnäkemisen 
asiantuntijan tulee osallistua ammatilliseen täydennyskoulutukseen 1–3 päivää vuodessa.  
 

Hinta ja peruutusehdot 

Koulutuksen hinta on Suomen Työnäköseuran jäsenille 200 € edellyttäen, että vuoden 2019 
jäsenmaksu on maksettu, ja ei-jäsenille 300 €. Koulutuksen hintaan sisältyy koulutusmateriaali ja 
ohjelmaan merkityt tarjoilut. 

Koulutuspäivä laskutetaan ja maksu tulee olla suoritettu Suomen Työnäköseuran tilille ennen 
tapahtumaa.  

Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen peruutus viikko (1) ennen koulutuksen 
alkua on maksuton. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. 
Mikäli osallistuja peruuttaa tulonsa kolme (3) päivää ennen koulutuksen alkua tai jättää saapumatta 
koulutukseen, veloitamme koko koulutuksen hinnan. 

Ilmoittaudu 25.10.2019 mennessä 

Ilmoittaudu koulutuspäivään 25.10.2019 mennessä – ilmoittautumislinkki sulkeutuu tämän jälkeen. 

Ilmoittaudu tästä:  https://fi.surveymonkey.com/r/GLTPZSX 

 

Työnäkemisen ajankohtaispäivä 
31.10.2019 

Allergiatalo, Paciuksenkatu 19 
Helsinki 

 



 

 

 

 

Ohjelma 
8.20- 8.50   Ilmoittautuminen ja kahvi/tee ja suolainen kahvileipä  
 
8.50   Avaus  

Tatu Järvenselkä, Suomen Työnäköseuran puheenjohtaja 
 
9.00 – 10.00  Liikenneturvallisuus, ammatikseen ajavat ja terveys 

Timo Tervo, Silmätautiopin dosentti, silmälääketieteen ja liikennelääketieteen professori 
emeritus 

10.00 – 10.30 Suunnattu työpaikkaselvitys 
Tarja Nuoramo, työfysioterapeutti, Eduskunta työterveysasema ja Tuija Laukkarinen, 
työfysioterapeutti, Fazer/Suomen Työnäköseura 
 
 

10.30 – 11.00  Muuttuvat työympäristöt tietotyössä 
               Johanna Koroma, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos 

Keskustelua 

 
12.15- 13.15    Hyvä työpaikkavalaistus standardien ja suositusten mukaan 
 Tapio Kallasjoki, Suomen Valoteknillisen Seuran puheenjohtaja 

Keskustelua 

 

 
13.45 – 14.15  Näköongelmaisten ja –vammaisten ammatillinen kuntoutusselvitys.  

Tuula Kääriäinen, optikko, vastaava kuntoutusohjaaja 
 
14.15 -14.45   Kun silmälasit eivät enää riitä - heikkonäköisille suunnatut apuvälineet, valaistus ja häikäisy 

Timo Juurinen, Vuoden Optikko 2018 
 

Keskustelua  
  
15.00   Seminaari päättyy, puheenjohtajan päätössanat 
 
 

Hyvää kotimatkaa – tavataan jälleen ensi vuonna! 

 

Lounas klo 11.15 – 12.15         

Kahvi 13.15 – 13.45                    

Työnäkemisen ajankohtaispäivä 
torstai 31.10.2019, Allergiatalo, Sinikka Auditorio 

Paciuksenkatu 19, Helsinki 


