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Suomen Työnäköseura Ry
• Moniammatillinen yhdistys, perustettu 29.1.1985

• Jäsenistö koostuu optikoista, työterveyshoitajista, työfysioterapeuteista, 
työterveyslääkäreistä ja silmälääkäreistä sekä muista työnäkemisestä ja 
työsuojelusta kiinnostuneista

Suomen Työnäköseuran tavoitteita:

• Edistää ja soveltaa käytäntöön työnäkemiseen ja työnäönsuojeluun liittyvää 
tutkimusta,  joka pohjautuu silmälääketieteeseen, optometriaan ja hyvään 
työterveyshuoltokäytäntöön

• Lisätä ja levittää aihealueeseen liittyvää tietoutta sekä vaalia hyvää 
yhteisymmärrystä  työnäkemisen kanssa työskentelevien keskuudessa

• Kerran vuodessa STNS järjestää työnäkemisen ajankohtaispäivät ja on aktiivisesti 
mukana eri toimialojen koulutuksissa kouluttajana ja asiantuntijana



Suomen Työnäköseura Ry hallitus 2021

Puheenjohtajisto:

Tatu Järvenselkä, puheenjohtaja

Jussi Kärhä, varapuheenjohtaja

Hallitus

Optikko Jannika Ehrling

Työfysioterapeutti Tuija Laukkarinen

Työterveyshoitaja  Mari-Anne Anttila

Työterveyshuollon erikoislääkäri Kalle Saarinen 

Sales manager nordics pohjoismaat Leo Sirelius 



Suomen Työnäköseura Ry
Toiminnan painopistealueet yhdistyksen 38. toimintavuonna 2021 ovat:

• Yhteistyön kehittäminen kohderyhmän järjestöjen ja koulutusorganisaatioiden 
kanssa ( STYL Ry, Näe Ry, työterveyshoitajien-, työfysioterapeuttien, 
työterveyslääkäreiden koulutusjärjestöt) 

• Työnäkemiseen liittyvien asioiden tietoisuuden lisääminen jäseniensä keskuudessa

• STNS:n koulutuspäivät syksyllä 2021 Työterveyshuollon toimijoiden yhteistyön 
edistäminen työnäkemiseen liittyen

• Seuran jäsensivujen kehittäminen ja materiaalinen ja artikkelien päivittäminen

• Suositus erityistyölasien määräämisestä päivityksen julkaiseminen



STNS:n ajankohtaispäivät esimerkki

• Hyvien työnäkökäytäntöjen lisääminen työterveyshuollossa

• Muuttuva työelämä

• Monipisteet ja mobiilityön ergonomia, etätyö 

• E-urheilu ja sen näköergonomia

• Lähityö ja silmäjumppa

• Näkökulmia työsuojeluun voimalaympäristössä 

• Erityistyölasit, suositus ja päivitykset – Suomen Työnäköseura 



Ei yleiskäyttöön tarkoitettuja 

laseja ja ongelmia näkemisessä

Yhteys optikkoon

Optikko määrää yleiskäyttöön 
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valaistuksen tarkistus, muutokset ja 

mittaukset

Työskentely ergonomisten muutosten 

jälkeen

Ongelmat jatkuvat
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mukaan

Erityistyölasien hankkiminen (esimerkki suosituksistamme)



Suomen Työnäköseura Ry verkkokoulutuksia

• Ajonäkölainsäädäntö ja siihen tulleet muutokset 

• Älylaitteiden tuomat haasteet ergonomiaan ja näköergonomiaan 

• Työturvallisuus ja työsuojelu sisältäen yrityscaseja

• Silmien rasittuminen työssä, työnäkemisen tärkeys

• Työterveyden näkökulmasta erityistyölasien problematiikka



Suomen Työnäköseura Ry
• Yhdistyksen vuoden jäsenmaksu on 40 euroa ja yhteisöjäsen 300e. 

Lisätietoja: http://www.tyonako.fi/

• Tähtäämme tiiviiseen yhteistyöhön STYL ry:n kanssa mm. koulutuspäivien 
järjestämisen suhteen, joka käsittää suunnittelun, toteutuksen sekä molemmin 
puolin oikeudet osallistua esitelmien pitäjinä toistemme tilaisuuksissa, sikäli kun 
niitä ei toteuteta yhdessä.  

• Jäsenedut:

- jäsensivut netissä+ kysymykset ja vastaukset osio

- työnäköseuran järjestämät koulutukset jäsenhintaan

- sähköiset jäsentiedotteet

- moniammatillinen auttaminen pulmatilanteissa

- näkemisen ja silmäterveyden toimialan kuukausittainen uutiskirje

http://www.tyonako.fi/


Vuoden Työnäköteko

• Yhteistyössä STYL ry ja STNS ry

• Hakemisohjeet julkaistaan erikseen ilmoitetulla ajankohdalla 2022 syksyyn 
mennessä

• Vuoden työnäköteko-diblomin saajaksi voi ehdottaa henkilöä, yritystä tai yhteisöä 
joka on vuoden 2020-2021 aikana edistänyt merkittävällä tavalla hyvää 
työnäkemistä, näönsuojeluun liittyvää työturvallisuutta, tuonut markkinoille sitä 
edistävän tuotteen tai tuonut hyvän työnäkemisen merkitystä ja ratkaisuja 
tunnetuksi yritysmaailmassa tai yhteiskunnassa

• Diblomin saajan valitsevat STYL ry:n ja STNS Ry:n hallitukset ja saaja julkaistaan 
loppuvuoden 2022 koulutuspäivillä



KIITOS!


