
 
 

Koulutuksen keskeiset tavoitteet 
- Työterveydessä toimivien yhteistyö työnäkemisessä 

- Hyvien työnäkökäytäntöjen lisääminen työterveyshuollossa 

- Näkökyvyn ja näköergonomian optimoiminen työikäisillä 

- Aiheina tänä vuonna mm. muuttuva työelämä, E-urheilu, silmäjumppa, erityistyölasit ja 

ergonomia sekä työsuojelu 

 

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 
Koulutuspäivän hinta on Suomen Työnäköseuran jäsenille 200 € edellyttäen, että vuoden 2021 

jäsenmaksu on maksettu, ja ei-jäsenille 300 €.  

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 8.9.2021 mennessä: 

 https://q.surveypal.com/STNS-ajankohtaispaivat-2021 

Ilmoittaudu koulutuspäivään 8.9.2021 mennessä – ilmoittautumislinkki sulkeutuu tämän jälkeen. 
Lisätietoja sihteeri@tyonako.fi   

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fq.surveypal.com%2FSTNS-ajankohtaispaivat-2021&data=04%7C01%7Ctatu.jarvenselka%40synsam.fi%7Cc205fdb424d848532b5408d92b0ac59c%7C7382871a85e74da59d5323c46c77d36c%7C0%7C0%7C637588147550442210%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ktl7otpC%2Bkibb02gG%2B%2FPOvMcT33ZiJbsg4t1Y0xOv3E%3D&reserved=0
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Työnäkemisen ajankohtaispäivä torstai 29.9.2021 
Allergiatalo, Sinikka Auditorio, Paciuksenkatu 19, Helsinki

Ohjelma 

8.20- 8.55 Ilmoittautuminen, kahvi/tee ja suolainen kahvileipä 

8.55 Avaus 
Tatu Järvenselkä, Suomen Työnäköseuran puheenjohtaja 

9.00 – 10.00 Muuttuva työelämä 
Heikki Särkelä, työpsykologi, Dialogos Oy 

10.00-11.00 Suojainpassi ja STYL esittely  
Maijastina Kuusinen ja Leo Sirelius Suomen Työturvallisuuden Liitto STYL ry 

11.00-11.15. Kysymyksiä ja keskustelua 

11.15-12.15 Lounas, lounasravintola II krs 

12.15-12.45 E-urheilu ja sen näköergonomia, Suomen Elektronisen Urheilun Liitto, SEUL Ry 

12.45-13.15 Lähityö ja silmäjumppa 
Tarja Nuoramo, työfysioterapeutti, Eduskunta työterveysasema 

13.15-13.45 Kahvi / teepaussi 

13.45-14.45 Näkökulmia työsuojeluun voimalaympäristössä  
Ilkka Hänninen, työsuojelupäällikkö, Fortum Power and Heat Oy, Loviisan voimalaitos sekä 
Leo Sirelius, Distribution Manager Nordics, Honeywell Safety Products  

14.45-15.45. Erityistyölasit, suositus ja päivitykset – Suomen Työnäköseura 
Tatu Järvenselkä, optikko ja Jussi Kärhä, optikko 

15.45-15.55 Vuoden Työnäköteko voittajan julkistus 

15.45-16.00 Kysymyksiä ja keskustelua 

Turvallista kotimatkaa - nähdään jälleen ensi vuonna! 


