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Oulussa on muodostunut jo perinteeksi järjestää täydennyskoulutuspäivä optometristeille ja op-
tometrian opiskelijoille. Tapahtuma on otettu ilolla vastaan Pohjois-Suomessa, jossa vastaavan-
laisia tapahtumia on ollut hyvin harvoin. Kyseisen tapahtuman organisoinnin on ottanut tehtäväk-
seen ryhmä valmistuvia optometrian opiskelijoita opinnäytetyönään. Toimeksiantajana toimii Ou-
lun ammattikorkeakoulu. 
 
Tavoitteena oli luoda optisen alan toimijoita hyödyttävä, ajankohtaisiin aiheisiin paneutuva ja toi-
miva täydennyskoulutuspäivä. Koulutuspäivä järjestettiin lauantaina 21.4.2018 Oulun ammattikor-
keakoulun Kotkantien kampuksella. Kaiken kaikkiaan päivään osallistui 101 optikkoa ja 18 op-
tometrian opiskelijaa. Kun lasketaan yhteen myös yhteistyökumppanit, koulutuspäivän järjestäjät 
ja luennoitsijat, kokonaisosallistujamäärä oli 151 henkilöä. Yhteistyökumppaneista osa toimi näyt-
teilleasettajina tapahtumassa. Osallistujilla oli mahdollisuus tutustua heihin ennen luentoja ja 
tauon aikana.   
 
Toteuttamamme kyselyn perusteella luentoaiheiksi valikoituivat kuivasilmäisyys optikon työssä, 
myopiakontrolli, foriatutkimuksista prismalasimääritykseen ja mustuaismotoriikka, jotka toimivat 
tämän työn tietoperustana. Koulutuspäivästä Optometrian Eettinen Neuvosto myönsi neljä täy-
dennyskoulutuspistettä. Koulutuspäivän onnistumisen arvioimiseksi pyysimme osallistujia täyttä-
mään ja palauttamaan kirjallisen palautekyselyn. Palautekysely muodostui luentojen arvioinnista 
sekä yleisesti koulutuspäivän onnistumisen arvioinnista.  
 
Tapahtumasta saamamme palautteen perusteella koulutuspäivä oli onnistunut ja tapahtumalle on 
kysyntää jatkossakin. Suurimpina kehityskohteina tulevia vuosia ajatellen olivat tapahtuman 
markkinointi, näytteilleasettajien määrä sekä luentomateriaalien saatavuus ajoissa. Palautteen 
perusteella vastaavaan tapahtumaan osallistuisi ensi vuonna 97,9% (n=96) vastanneista. 
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In Oulu there has been formed a tradition to organize an education day for optometrists and stu-
dents of optometry. This event has welcomed with great joy in Northern Finland, where events 
like this are rarely organized. Group of graduating students has taken as their task to organize the 
event as part of their Bachelor thesis. Principal is Oulu University of Applied sciences. 
 
Goal was to create current, useful and practical education day for people working in optic field. 
Education day was held on April 2018 at Oulu University of Applied Sciences’ Kotkantie facilities. 
Overall there were participating 101 opticians and 18 optometry students. When counted part-
ners, education day organizers and lecturers overall, number of participants was 151 persons. 
Some of the partners acted as representatives of their firm in the event. Participants had oppor-
tunity to get to know them before lectures and during the break. 
 
Based on our survey, lectures that were selected were dry eye in optician’s work, myopia man-
agement, from heterophoria examinations to prism spectacle prescription and pupillary reflex, 
which also worked as our base of knowledge. Ethic council of optometry granted four update edu-
cation points of the education day. To evaluate our education day, we asked participants to fill 
and return the questionnaire form. Questionnaire was formed for evaluate the lectures and suc-
cess of education day in general.  
 
Based on the feedback we got, education day was successful and there will be demand for this 
kind of event also in the future in Oulu. The biggest development areas for the future were mar-
keting the event, the number of representatives and availability of lecture notes in time. 97,9% 
(n=96) of all responders would participate for same kind of event next year. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Education day, optometry, project, dry eye, heterophoria examination, prism correc-
tion, myopia management, pupillary reflex 
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1 JOHDANTO 

 

 

Optikoille suunnattu täydennyskoulutustarjonta on painottunut suurelta osin Etelä-Suomeen. Ou-

lussa optometristiopiskelijoiden toimesta järjestetyllä täydennyskoulutuspäivällä on ollut edellisvuo-

sien tapaan kysyntää, minkä vuoksi uskaltauduimme ottamaan haasteen vastaan järjestämällä jo 

perinteeksi muodostuneet täydennyskoulutuspäivät. Optikoilla, kuten muillakin terveydenhuolto-

alan ihmisillä, on lakisääteinen velvoite kouluttua. Tämä täydennyskoulutusvelvollisuus perustuu 

lakiin terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994/559 ja täydennyskoulutusta koskien on annettu 

myös asetus 1194/2003. Myös Optometrian Eettinen Neuvosto OEN ohjaa ja valvoo laillistettujen 

optikkojen ammatinharjoittamista. (Näkemisen ja silmäterveyden toimiala 2018a, viitattu 

19.9.2018.) 

 

Järjestämämme koulutuspäivän tavoitteena oli tarjota aiheiltaan ajankohtainen ja mielenkiintoinen 

tapahtuma optikoille, optometristeille ja optometristi -opiskelijoille. Ensimmäinen luento käsitteli kui-

vasilmäisyyttä, johon optikon työssä törmätään yhä enemmän ja yhä nuorempien kanssa. Digitali-

soituminen ja sitä kautta lisääntynyt lähityöskentely vaikuttavat räpytystiheyden laskemisen kautta 

kuivasilmäisyyden ilmenemiseen. Kasvanut lähikatselu voi osaltaan vaikuttaa myös myopian li-

sääntymiseen, mistä kuulimme toisessa luennossa. Globaaliin myopisoitumisen lisääntymiseen on 

herätty maailmalla ja sen kontrollointiin on etsitty sopivia keinoja. Kuulimme luennolla muun mu-

assa, mitä mahdollisuuksia meillä on optikon työssä tunnistaa ja kontrolloida lasten myopisoitu-

mista. Kolmas luento valaisi käytännönläheisesti, kuinka piilokarsastuksia voidaan tutkia ja mitkä 

tekijät tulee ottaa huomioon prismalasimäärityksessä. Täydennyskoulutuspäivän päätti mielenkiin-

toinen luento mustuaismotoriikasta ja siinä ilmenevistä häiriöistä. 

 

Koulutuspäivän tavoitteena oli aiheiden ajankohtaisuuden lisäksi antaa optikoille syventävää ja 

työssään hyödynnettävää tietoa. Omana tavoitteenamme oli oppia projektityöskentelyä ja verkos-

toitua. Lisäksi halusimme saada luentoaiheiden kautta tietoa oman osaamisen kehittämiseen. 

Osallistujille tehdyn palautekyselyn perusteella muun muassa luentoaiheet koettiin sisällöllisesti 

laadukkaiksi ja luennoitsijat mielenkiintoisiksi. 

 

 

 



 

8 
 

2 KOULUTUSPÄIVÄN AIHEALUEET 

 

 

Koulutuspäivämme luentoaiheet muodostuivat töissä olevien optikoiden ja optometristien toiveiden 

sekä ohjaavan opettajamme kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Aihealueina koulutuspäiväl-

lämme olivat kuivasilmäisyys, foriatutkimukset, myopiakontrolli ja mustuaismotoriikka. Tässä kap-

paleessa käsittelemme kunkin aihealueen tietoperustaa kirjallisuuden ja luentojen pohjalta. 

 

 

2.1 Kuivat silmät 

 

Kuivasilmäisyydeksi kutsutaan tilaa, jossa kyynelnesteen määrä tai toiminta on riittämätöntä joh-

taen epävakaaseen kyynelfilmiin ja silmän pinnan sairauteen. Kuivasilmäisyys jaotellaan kahteen 

muotoon, jotka molemmat voivat esiintyvät myös samanaikaisesti. Nämä kaksi muotoa ovat kyy-

nelnesteen vesikerroksen toiminnan häiriö ja liiallinen haihtuminen. (Bowling 2016, 120, 122.) Kui-

vasilmäisyys on monitaustainen silmän pintaosien sairaus, jossa kyynelfilmi menettää tasapai-

nonsa, minkä seurauksena silmä alkaa oireilla. Kyynelfilmin epävakaus ja hyperosmolaarisuus, sil-

män pinnan tulehdukset ja vauriot sekä neurosensoriset poikkeavuudet ovat etiologisesti isossa 

roolissa. (Craig, Nichols, Akpek, Caffery, Dua, Joo, Liu, Nelson, Nichols & Tsubota 2018, viitattu 

4.11.2018.) 

 

2.1.1 Kyynelelimet 

 

Kyynelelimet muodostuvat kyynelrauhasista ja kyynelteistä. Kyynelrauhasiin kuuluvat pääkyynel-

rauhanen, Wolfring ja Krausen lisäkyynelrauhaset, meibomin-, Zeissin- ja Mollin rauhaset sekä pi-

karisolut. Kyynelteihin kuuluvat kyynelpisteet, kyyneltiehyet, kyynelpussi ja kyynelkanavat. Yh-

dessä nämä osallistuvat kyynelnesteen tuottamiseen sekä poistamiseen. (Heegaard, Holopainen, 

Knudsen, Kaarniranta, van Setten, Klyve, Koranyi & Ræder 2016, 13; Kari 2009, 845.) 

 

Kyynelneste eli kyynelfilmi koostuu kolmesta kerroksesta; lipidi-, vesi- ja musiinikerroksesta. Kui-

vasilmäisyysoireita voi ilmetä, jos jokin kyynelfilmin tuotantoon osallistuvista rakenteista ei toimi 

kunnolla. (Heegaard ym. 2016, 12.) Silmäluomen sisäpinnalla sijaitsevat meibomin rauhaset erit-

tävät kyynelnesteen pinnalle ohuen lipidikerroksen, joka on paksudeltaan noin 0,1µm. Öljytuotan-
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toon osallistuu pienissä määrin Zeissin rauhanen, jonka päätehtävänä on tuottaa öljyä ripsille. Li-

pidikerroksen tehtävänä on sulkea kyynelnesteen pinta, mikä vähentää nesteen haihtumista ja toi-

mii samalla pintajännitystä alentavana aineena estäen vesikerroksen valumista luomenreunan yli. 

Lipidikerros antaa myös liukkaan pinnan luomen ja sarveiskalvon välille. (Heegaard ym. 2016, 12.) 

 

Keskimmäinen vesikerros on paksuudeltaan noin 7,0µm. Vesikerros sisältää vettä, elektrolyyttejä, 

liuennutta musiinia ja proteiineja. Pääkyynelrauhanen sijaitsee ylälateraalisesti silmäkuopassa, 

jossa yläluomen kohottajalihaksen kalvojänteen ulkoreuna jakaa sen orbitaaliseen ja palpebraali-

seen osaan. (Bowling 2016, 120; Holopainen & Tuisku 2011, 112.) Kyynelrauhanen tuottaa noin 

95 prosenttia vesikerroksesta ja vastaa kyynelnesteen refleksituotannosta. Lisäkyynelrauhaset 

Wolfring ja Krause tuottavat loput 5 prosenttia. Kyynelnesteen vesikerros kuljettaa happea ilmasta 

sarveiskalvon epiteelille sekä huuhtoo roskat ja haitalliset ärsykkeet pois. Lisäksi se pitää silmän 

pinnan antibakteerisena proteiinien kuten IgA, lysotsyymi ja laktoferriini avulla sekä mahdollistaa 

leukosyyttien kuljetuksen tapaturman jälkeen. Kyynelneste tehostaa optisesti sarveiskalvon pintaa 

tasoittamalla pienet epätasaisuudet. (Bowling 2016, 120-121; Heegaard ym. 2016, 12.) 

 

Paksuudeltaan 0,2µm musiinikerros on sisin ja tihein kerros kyynelnesteestä. Musiinin tuottami-

sesta vastaavat sidekalvon pikari- ja epiteelisolut. Musiinikerros auttaa vesikerrosta levittäytymään 

tasaisesti silmän pinnalle muuttamalla sarveiskalvon epiteelin hydrofobisesta hydrofiiliseksi alus-

taksi, mikä mahdollistaa silmän pysymisen kosteana ja voideltuna. Musiinikerros ravitsee myös alla 

olevaa sarveiskalvoa. Tämä kerros auttaa kyynelnestettä kiinnittymään silmän pintaan ja poista-

maan roskaa ja patogeenejä. (Bowling 2016, 121; Heegaard ym. 2016, 12.) 

 

Tavallisesti kyynelfilmin on ajateltu muodostuvan selkeästi lipidi-, vesi- ja musiinikerroksista. Uu-

simmat tutkimukset kuitenkin puhuvat kaksikerroksisesta kyynelfilmistä, jossa musiini-vesikerros 

ajatellaan yhtenä kerroksena, jonka päällä sijaitsee lipidikerros. (Iannucci & Riviello 2017, viitattu 

1.11.2018.) Viimeisimmät tutkimukset viittaavat, että pelkän lipidikerroksen sijaan kyynelfilmin koko 

rakenteella olisi vaikutusta kyynelnesteen haihtumiseen ja sen ylläpitämiseen. (Willcox, Argüeso, 

Georgiev, Holopainen, Laurie, Millar, Papas, Rolland-Thompson, Schmidt, Stahl, Suárez, Subba-

raman & Uçakhan 2018, viitattu 1.11.2018) 

 

Kyynelneste levittyy mekaanisesti silmän pinnalle hermoston välittämän räpytysmekanismin avulla. 

Jotta kyynelfilmi leviäisi tasaisesti silmän pinnalle, täytyy räpytysrefleksin olla normaali, sarveiskal-



 

10 
 

von epiteelikerroksen ehjä sekä silmäluomien ja silmän pinnan olla kosketuksissa toisiinsa. Silmä-

luomen liike räpyttäessä on tärkeä, jotta öljyä vapautuisi meibomin rauhasista. Refleksireaktiona 

kyynelnestettä erittyy sarveis- ja sidekalvon tuntoärsytyksestä, kyynelfilmin hajoamisesta (tear 

break-up) sekä silmän tulehduksen yhteydessä. Sensorisesta refleksireaktiosta vastaa viides aivo-

hermo, jonka aiheuttamana silmään kohdistuneen tapaturman yhteydessä kyyneleritys voi nousta 

500 prosenttia. (Bowling 2016, 120.) 

 

Kyynelneste, jota pääkyynelrauhanen ja lisäkyynelrauhaset erittävät, kulkee silmän pinnan ylitse. 

Osa kyynelnesteen vesikerroksesta poistuu silmän pinnalta haihtumalla ja loput kyynelnesteestä 

poistuu kyynelpisteiden ja kyyneltiehyiden kautta kapillaari-ilmiön ja imun yhteisvaikutuksesta. Jo-

kaisella räpäytyksellä silmän kehälihas puristaa horisontaalisessa suunnassa olevaa kyyneltiehy-

että sekä sulkee ja liikuttaa kyynelpistettä estäen kyynelnesteen takaisinvirtausta. Samanaikaisesti 

syntyy positiivinen paine, joka pakottaa kyyneleen kyynelpussiin, josta kyynelneste jatkaa matkaa 

eteenpäin kyynelkanavan kautta nenään. Kun silmä aukeaa, syntyy negatiivinen paine, joka vetää 

kyyneleen kyyneltiehyistä kyynelpussiin. (Bowling 2016, 64.)  

 

2.1.2 Oireet ja yleisyys 

 

Miljoonat ihmiset kärsivät kuivista silmistä. Kuivasilmäisyyttä voi aiheuttaa monet sisäiset- ja ulkoi-

set tekijät. Oireiden aiheuttaja on tärkeä tietää, jotta sairautta voidaan hoitaa tehokkaasti. Kuivasil-

mäisyyden oireita kuvaillaan usein kuivuuden tai roskan tunteeksi, poltteluksi tai kutinaksi, jotka 

aiheuttavat epämukavuutta ja tyypillisesti hankaloituvat päivän kuluessa. Oireet voivat aiheuttaa 

näöntarkkuuden alenemista ja vaihtelua, valonarkuutta sekä näön sumentumisesta. (Heegaard ym. 

2016, 9.) 

 

Kuivasilmäisyys voi aiheutua häiriöistä missä tahansa kyyneleritysjärjestelmän osassa, mitkä voi-

vat muuttaa kyynelnesteen määrää, koostumusta, silmän pinnalle levittymistä tai haihtumista. Sil-

män toiminnallinen kostutusjärjestelmä koostuu useista osista. Näitä osia ovat kyynelrauhaset, sil-

män pintaosat eli sarveis- ja sidekalvo, silmäluomet, meibomin rauhaset, pikarisolut sekä kaikki 

yhteen kokoavat sensorinen- ja motorinen hermosto. Tämän kostutusjärjestelmän päätehtävä on 

säilyttää kyynelfilmin eheys, sarveiskalvon läpinäkyvyys sekä verkkokalvolle muodostuvan kuvan 

laatu. (Heegaard ym. 2016, 13; Kari 2009, 845-846.) 
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Kuivasilmäisyys voi vaihdella vaikeusasteeltaan lievästä vakavaan. Silmän kostutusjärjestelmän 

häiriöiden lisäksi lisääntyneen kuivasilmäisyyden aiheuttajia on useita. Ikääntyvän väestön myötä 

erilaiset sairaudet ja lääkitykset aiheuttavat limakalvojen kuivumista sekä silmän pintahermojen 

toiminnan heikentymistä. Sairauksista etenkin autoimmuunisairaudet, kuten reumasairaudet hor-

juttavat kyynelfilmin tasapainoa. Glaukoomapotilailla silmänpainetta alentavat paikallislääkkeet ai-

heuttavat kuivasilmäisyyttä. Työikäiset sekä lapset ja nuoret ovat entistä enemmän näyttöpäät-

teellä, mikä vaatii jatkuvaa tarkkaa näkemistä, aiheuttaen silmän räpytystiheyden pitenemistä, jol-

loin ohut kyynelfilmi silmän pinnalla hajoaa. Koneellinen ilmanvaihto sekä talvisin sisätilojen läm-

mitys ja pohjoiset sääolosuhteet altistavat silmiä entisestään kuivumiselle. Tilapäistä tai pysyvää 

kuivasilmäisyyttä aiheuttaa myös yleistynyt refraktiivinen kirurgia. Taittovirheleikkauksista LASIK 

katkoo sarveiskalvon tuntohermoja, jolloin normaali kyynelrefleksi kyynelrauhaseen voi estyä. 

Myös tupakan savu, pölyinen ja tuulinen ilma sekä kirkas valo aiheuttavat kuivasilmäisen silmien 

vetistystä. Piilolasien käyttäjät kokevat myös kuivasilmäisyysoireita ja näistä aiheutuva epämuka-

vuus on syynä käytön lopettamiseen jopa 50 prosentissa tapauksista. (Heegaard ym. 2016, 25-26; 

Kari 2009, 845.) Yksipuolisella ruokavaliolla voi olla silmien kuivuutta edistävä vaikutus. Määrätty-

jen rasvahappojen puutos ja erilaiset ruoka-aineallergiat voivat heikentää kyynelnesteen laatua. 

(Saari & Havukumpu 2017, 31). 

 

2.1.3 Kuivasilmäisyyden tutkiminen ja hoito 

 

Kuivasilmäisyyden tutkiminen onnistuu suhteellisen yksinkertaisin menetelmin. Erilaisia tutkimus-

menetelmiä ovat muun muassa kyselylomakkeet, kyynelfilmin, silmäluomien rakenteen ja meibo-

min rauhasten arviointi, kyynelfilmin break-up time (TBUT) fluoreseiinivärjäyksellä, silmän pinta-

osien värjäys, Schirmerin testi, kyynelfilmin osmolaarisuus ja meibografia. (Heegaard ym. 2016, 

26.) 

 

Subjektiivinen kuivasilmäisyyden arviointi on helppo suorittaa erilaisilla kyselylomakkeilla. On ole-

massa useita erilaisia kyselylomakkeita, joilla voidaan seurata ja diagnosoida kuivasilmäisyyttä. 

Kyselyissä asiakasta pyydetään kuvailemaan oireita ja arvioimaan niiden vaikutus ja kesto, jonka 

jälkeen tulos suhteutetaan kuivasilmäisyyden vakavuuteen. Näillä testeillä on suhteellisen hyvä 

sensitiivisyys kuivasilmäisyyden tunnistamiseen, mikä korreloi hyvin elämänlaatuun. Testi kannat-

taa suorittaa aina yhdessä joidenkin objektiivisten menetelmien kanssa. (Heegaard ym. 2016, 26-

27.) 
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Kyynelfilmin vakautta voidaan tutkia tear film break-up time:lla (TBUT). TBUT tarkoittaa aikaa se-

kunneissa potilaan edellisestä räpytyksestä siihen, kun kyynelfilmi sarveiskalvon päällä hajoaa. 

(Heegaard ym. 2016, 30.) Hajoaminen aiheutuu, kun kyynelnesteessä lipidit pääsevät kosketuk-

seen musiinikerroksen kanssa (Bennett & Henry 2014, 12). Fluoreseiini sivellään useimmiten ke-

vyesti sidekalvon pinnalle. Sarveiskalvon pinta skannataan mikroskoopin leveällä valojuovalla, pie-

nellä suurennoksella, sinivalolla ja keltasuodattimella. TBUT:ia mitattaessa potilasta pyydetään rä-

pyttämään silmiään muutaman kerran, jonka jälkeen katse pidetään eteenpäin ja silmät auki mah-

dollisimman pitkään. Aika viimeisimmästä räpytyksestä ensimmäisen kuivan kohdan ilmenemiseen 

kirjataan TBUT:ksi. Nämä kuivat kohdat näkyvät tummina alueina vihreän värisellä taustalla, kuten 

kuviossa 1. Normaaliarvona pidetään noin 15-20 sekuntia ja alle kymmenen sekunnin TBUT viittaa 

silmien kuivuuteen. Jotta kyynelfilmin vakaus säilyy, tulisi kyynelfilmin break-up time olla suurempi 

kuin räpytyksien välinen aika. (Bennett & Henry 2014, 12-13; Benjamin & Borish 2006, 494; Kari 

2009, 849.)  

 

 

KUVIO 1. Fluoreseiinivärjätyssä silmän pinnassa nähtävissä kyynelfilmin hajoaminen (TBUT) 

(Kuva: Timo Anttila) 

 

Schirmerin testillä arvioidaan peruskyyneleritystä ja refleksieritystä eli vesikerroksen tuotantoa. 

Schirmerin testi suoritetaan käyttämällä steriiliä suodatinpaperiliuskaa asettamalla liuska potilaan 
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alaluomen reunalle. Testi voidaan suorittaa joko potilaan pitäessä silmät kevyesti kiinni tai katse 

suunnattuna kaukokohteeseen yläviistoon, hämärässä huoneessa. Viiden minuutin jälkeen liuska 

poistetaan alaluomelta ja kostumisen määrä mitataan millimetreissä. Tuloksen ollessa alle viisi mil-

limetriä viidessä minuutissa, kyseessä on kuiva silmä. (Bennett & Henry 2014, 14; Benjamin & 

Borish 2006, 496.) Testi voidaan suorittaa myös paikallispuudutuksessa, jolloin ehkäistään silmän 

refleksikyyneltuotanto (Benjamin & Borish 2006, 496). Liuskan ja sarveiskalvon kontaktia pyritään 

välttämään, jotta siitä ei aiheudu ylimääräistä silmän ärsytystä ja refleksikyyneltuotantoa (Bennett 

& Henry 2014, 14). 

 

Kuivasilmäisyyttä voidaan tutkia mittaamalla kyynelfilmin osmolaarisuutta. Osmolaarisuusanalyy-

sia pidetään eräänlaisena ”kultaisena standardina” kuivien silmien diagnosoinnissa ja seuran-

nassa. Kyynelfilmin osmolariteetin tasapainon häiriöt ovat kytköksissä kuivasilmäisyyden kanssa. 

Kyynelnäyte kerätään alakyynelmeniskistä passiivisella kapillaarifiltraatiolla. Osmolaarisuus raja-

arvot vaihtelevat 308 ja 316 mOSMs/L välillä, jolloin se paljastaa lievän tai keskivaikean kuivasil-

mäisyyden. Vaikean kuivasilmäisyyden raja-arvona on 325 mOSMs/L. Osmolaarisuus voi vaihdella 

eri vuorokauden aikana +/- 5 mOSMs/L. Tätä suuremmat vaihtelut viittaavat usein kuivasilmäisyy-

teen. (Heegaard ym 2016, 33.) 

 

Meibografiaa käytetään meibomin rauhasten toimintahäiriön (MGD) diagnosoinnissa. Meibografia 

on ei-invasiivinen tutkimus, mikä sallii mikroskooppisen ja makroskooppisen meibomin rauhasten 

rakenteen tutkimisen. Meibomin rauhasten rakennetta voidaan havainnollistaa siihen erikoistuneilla 

kuvantamistekniikoilla, joita ovat esimerkiksi infrapuna- sekä konfokaalilasermeibografia. (Hee-

gaard ym 2016, 34.) 

 

Yleisesti kuivasilmäisyyden taustalla olevat tekijät eivät ole täysin parannettavissa, joten hoidolla 

pyritään lievittämään oireita ja estämään silmän pinnan vaurioita. Hoidossa painotetaan potilaan 

tiedon lisäämistä silmien kuivuuteen vaikuttavista ympäristötekijöistä ja ravinnosta sekä mahdolli-

sista oireita lievittävistä elämäntapamuutoksista. Silmien kuivumista voidaan lievittää muun mu-

assa ilmankostuttimilla sekä lisäämällä tietoisesti räpytystiheyttä tarkkaavaisuutta vaativissa lähi-

töissä sekä näyttöpäätteillä. Omega-3 rasvahappojen lisääminen ruokavalioon voi vähentää kuiva-

silmäisyysoireita. Silmäluomien hyvinvoinnilla voidaan tehostaa silmien kostutusjärjestelmän toi-

mintaa. Lämpöhauteet ja hyvä silmäluomihygienia edistävät meibomin rauhasten toimintaa. (Bow-

ling 2016, 127,129.) 
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Perushoitona lievittämään oireita kuiville silmille on suotavaa käyttää kostutustippoja. Kostutustipat 

pääasiassa liukastavat silmän pintaa, mutta niiden uskotaan myös laskevan kyynelfilmin kohon-

nutta osmolaarisuutta, poistavan roskia sekä tulehdusta lisääviä tekijöitä pois. Vesikerroksen puut-

teellisuudesta johtuvassa kuivasilmäisyydessä voidaan hoitona käyttää kyynelpisteen tukkimista. 

Kyynelpisteen tulppa vähentää kyynelnesteen poistumista kyyneltiehyiden kautta, säilyttää kosteu-

den silmän pinnalla ja mahdollista kostutustippojen käytön vähentämisen. Vakavissa tapauksissa 

kuivasilmäisyyden hoidossa voidaan turvautua muun muassa systeemisiin tulehduslääkkeisiin tai 

korjaamaan silmäluomien virheasentoja kirurgisesti. (Bowling 2016, 127; Heegaard ym 2016, 37-

38.) 

 

2.2 Myopiakontrolli 

 

Maailmalla todetaan yhä enemmän myopiaa eli likitaitteisuutta. Likitaitteisen silmän kaukonäkö on 

heikentynyt. Kuusikymmentä vuotta sitten 10-20% kiinalaisesta väestöstä oli likitaitteisia, kun tänä 

päivänä heitä on jo 90% teini-ikäisistä ja nuorista aikuisista. Heistä melkein 20% on kehittynyt kor-

kea (yli 5.0 dpt) likitaitteisuus. Alle 4 % Kiinan väestöstä on emmetrooppisia eli taittovirheettömiä. 

(Jing, Jibo, Peiquan, Jingcai, Huang, Yixiong, Yue, Yefei, Liquan, Yan, Lina, Biyun, Shengfang & 

Xianqun 2012, viitattu 16.9.2018.) 

 

Sama kehityssuunta on nähtävissä myös Euroopassa. Tästä osoituksena on mm. Yhdistyneen ku-

ningaskunnan (Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti) likitaitteisuuden yli kaksinkertaistuminen viimeisen 

50 vuoden aikana 10-16 vuotiaiden lasten ja nuorten keskuudessa. Myopisoitumisen on todettu 

alkavan jo hyvin nuorella iällä. (McCullough, O’Donoghue & Saunders, 2016, viitattu 16.9.2018.) 

 

Vuonna 2010 maailman väestöstä 28% oli likitaitteisia. Amerikassa prosentuaalinen osuus liki-

taitteisista vaihteli 20-35 %:n välillä. Euroopassa vastaavasti myopiaa ilmeni 29% väestöstä. Sel-

keästi eniten, 47%, havaittiin likitaitteisuutta Itä-Aasiassa. Vuoteen 2050 mennessä on arvioitu 50% 

maailman väestöstä myopisoituvan eli joka toinen tulee tämän ennusteen mukaan olemaan liki-

taitteinen henkilö. Itä-Aasian myopisoitumisen arvioidaan olevan vuoteen 2050 mennessä jopa yli 

65% väestöstä. (Holden, Fricke, Wilson, Jong, Naidoo, Sankaridurg, Wong, Naduvilath & Resnikoff 

2016, viitattu 16.9.2018.) 
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2.2.1 Myopian kehittyminen  

 

Likitaitteisuus voi olla joko aksiaalista eli silmämunan pituudesta johtuvaa, jolloin silmä on liian pitkä 

sen taittovoimaansa verrattuna tai refraktiivista eli silmä taittaa liian voimakkaasti valonsäteitä ak-

siaaliseen pituuteensa nähden.  Useimmat lapset ovat syntyessään kaukotaitteisia (hyperopia), 

mutta näkevät hyvin muillekin etäisyyksille kuin kaukoetäisyydelle. Lapsuusajan likitaitteisuuden 

(myopia) ja hajataitteisuuden (astigmatia) oletetaan olevan perinnöllisiä. Riski lapsen myopisoitu-

miselle lisääntyy toisen tai molempien vanhempien ollessa likitaitteisia (Jones-Jordan, Sinnott, 

Manny, Cotter, Kleinstein, Mutti, Twelker, & Zadnik 2010, viitattu 16.9.2018.) Myös ennen kouluikää 

ilmenevällä hajataittoisuudella on todettu olevan yhteys myopian kehittymiseen (Gwiazda, Grice, 

Held, McLellan & Thorn 1999, viitattu 16.9.2018). Hajataittoisuus saa kohteen näyttämään sitä su-

muisemmalta mitä enemmän hajataittoisuutta ilmenee. Sumuinen näkeminen saa aikaan silmän 

aksiaalisen pituuden kasvua ja likitaitteisuuden kehittymistä. Eri tutkimusten mukaan myös akkom-

modaation puute ja esoforia (piilokarsastus sisäänpäin) voivat vaikuttaa myopian kehittymiseen 

(Myopia Profile 2014, viitattu 3.11.2018.) 

 

2.2.2 Myopian seurauksia 

 

Sen lisäksi, että myopia aiheuttaa käytännön hankaluuksia päivittäisessä elämässä alentuneen 

kaukonäön vuoksi, se tuo myös terveydellisiä haittoja mukanaan. Tällöin kyseessä on myooppinen 

makulan rappeutuminen. Likitaitteisuuden lisäämiin silmien terveydellisiin haittoihin luetaan myoop-

pinen makulopatia, glaukooma ja verkkokalvon irtauma. Makulan rappeuma on Pettersonin (2018, 

viitattu 16.9.2018) mukaan monessa maassa joko hyvin yleinen tai jopa eniten näköä alentava 

sairaus. 

 

Myooppisessa makulopatiassa silmänpohjan tarkan näkemisen keskeiselle alueelle tulee muutok-

sia. Tämä likitaitteisuudesta johtuva silmänpohjan rappeuma aiheuttaa, silmämunan aksiaalisen 

pituuskasvun myötä, verkkokalvolle atrofiaa eli ns. surkastumista, mikä laskee näöntarkkuutta. Ma-

kulopatiasta johtuvan näöntarkkuuden laskun oletetaan lisääntyvän. Ennen makulopatia oli yleistä 

vain 80-90 vuotiailla, mutta tulevaisuudessa se tulee olemaan työikäisten, yli 40 vuotiaiden ihmis-

ten, ongelma. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on jo nähtävissä, että osa myooppisesta väes-

töstä ei saavuta ajokortin saantia edellyttävää näöntarkkuutta makulopatian vuoksi. (Yoshida, 

Ohno-Matsui, Yasuzumi, Kojima, Shimada, Futagami, Tokoro & Mochizuki 2003, viitattu 

16.9.2018.)  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yoshida%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12867382
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ohno-Matsui%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12867382
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yasuzumi%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12867382
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kojima%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12867382
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shimada%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12867382
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Futagami%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12867382
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tokoro%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12867382
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mochizuki%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12867382
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Glaukooma vaurioittaa silmän näköhermonpäätä ja voi hoitamattomana johtaa merkittävään näön 

heikkenemiseen. Syynä on yleensä kohonnut silmän sisäinen paine, mutta myös matalapaineisilla 

ihmisillä todetaan näköhermonpään muutoksia. Koholla olevan silmänpaineen on todettu vaikutta-

van todennäköisimmin kahdella tavalla: se voi suoralla haitallisella painevaikutuksella heikentää 

näköhermonpään hermosäikeitä ja myös näköhermon pään verenkiertoa ja aineenvaihduntaa. Ma-

talapaineisessa silmässä (normotensiivinen) erääksi riskitekijäksi on otaksuttu perfuusiopaineen 

(läpivirtauspaine) alenemisesta johtuvaa näköhermopään verenkierron häiriötä (Hayreh, Zimmer-

man, Podhaisky & Alward 1994, 603-624). Likitaitteisilla on 2-4 kertainen riski sairastua glaukoo-

maan (Käypä hoito –suositus 2014, viitattu 16.9.2018.) 

 

Verkkokalvon irtauma eli retina-ablaatio voi syntyä mm. lasiaisen irtauman yhteydessä, tapaturman 

seurauksena tai verkkokalvolle syntyvän vedon vuoksi. Pidemmälle edetessään verkkokalvon ir-

tauma aiheuttaa usein viivojen vääristymistä ja tunteen kuin katsoisi vesilasin läpi. Näön tarkkuus 

voi olla merkittävästikin alentunut. Likitaitteisuus lisää riskiä verkkokalvon irtaumaan silmän pituus-

kasvusta johtuvan vedon vuoksi. (Boyd 2016, viitattu 16.9.2018.) Kaikilla myoopeilla on potentiaa-

linen riski myooppiseen makulan rappeumaan. Hoitamalla myopia refraktion mukaisesti, saatetaan 

myopian kasvua estää. Taulukon 1. mukaan, jos 6-vuotiaalla lapsella todetaan refraktiovirheeksi -

0.50 dpt, joka jätetään kokonaan korjaamatta, on lapsella 40 –kertainen riski sairastua myoppiseen 

makulopatiaan. (Flitcroft 2012, viitattu 16.9.2018.) 

 

TAULUKKO 1. Myoopin riski merkittävään silmäsairauteen refraktiovirheen korjauksen huomioimi-

sen mukaan (mukaillen Flitcroft, D.I. The complex interactions of retinal, optical and environmental 

factors in myopia aetiology. 2012. Viitattu 16.9.2018.) 

6-vuotias lapsi, 

jolla on -0.50 dpt 

refraktiovirhe 

Myopia silmän ol-

lessa täysikokoi-

nen 

Verkkokalvon 

irtauman riski 

  

Myoppisen 

makulopatian 

riski 

Refraktiovirhe jä-

tetty  korjaamatta  

-6.0 dpt 16 x 40x 

Refraktiovirheestä 

korjattu 50% 

-3.25 dpt 10x 10x 

Refraktiovirheestä 

korjattu 75% 

-1.25 dpt 2x 2x 

 



 

17 
 

Silmälaseilla korjatun myooppisen silmän reuna-alueiden taitto ei osu tarkkana verkkokalvolle vaan 

fokusoituu yli verkkokalvon kuten hyperooppisessa silmässä. Tämä saa aikaa verkkokalvon reuna-

alueilla epätarkan kuvan, jonka aivot käsittelevät käskynä kasvattaa silmän pituutta kuvion 2 mu-

kaisesti. (Smith III, Hung, Arumugam, Holden, Neitz & Jay Neitz 2015, viitattu 16.9.2018.) 

 

 

 

KUVIO 2. Silmälaseilla korjatun myooppisen silmän verkkokalvon reuna-alueiden kuvan epätark-

kuus ja siitä johtuva silmämunan aksiaalisen pituuden kasvu (mukaillen Pettersson, 2018) 

 

2.2.3 Myopiakontrolli 

 

Likitaitteisuutta kontrolloitaessa tulee arvioida myopiaa lisääviä tekijöitä ja ottaa näiden vaikutukset 

huomioon mietittäessä keinoja, joilla voidaan ehkäistä lapsen mahdollinen suurimääräinen myopi-

soituminen.  Nämä myopiaa lisäävät tekijät, perinnöllisyys ja lapsen refraktiovirheen määrä sekä 

ympäristön vaikutus, tulee huomioida myopian riskiä ja optisen tai lääketieteellisen hoidon tarpeel-

lisuutta arvioitaessa. (Petterson 2018.) 

 

Myopisoitumisen riskiä arvioitaessa tulee huomioida perinnöllisyys ja lapsen refraktiovirheen 

määrä. Jos toinen vanhemmista on likitaitteinen, lapsella on kolminkertainen riski myopisoitua. Jos 

taas molemmat vanhemmat ovat likitaitteisia, lapsen riski myopisoitua kasvaa seitsemänker-

taiseksi. (McCullogh ym. 2016, viitattu 16.9.2018.) Lapsella on 75 %:n riski myopisoitua 13 ikävuo-

teen mennessä, jos hänen refraktiovirheensä on 6 vuotiaana +0.75 tai alle ja hänen molemmat 

vanhempansa ovat likitaitteisia (Jones-Jordan ym. 2010, viitattu 16.9.2018). Lovisa Petterssonin 

(2018) mukaan optikoiden ja optometristien tulisi kiinnittää huomiota, jos 6-8 vuotiaalla todetaan 

+0.75 dpt – plan voimakkuuden taittovirhe ja varsinkin, jos toinen tai molemmat vanhemmista ovat 

likitaitteisia. Jos lapsen taittovirhe jätetään korjaamatta, olisi ainakin varmistettava, että lapsi tulee 
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käymään kontrollissa alle vuoden kuluttua. Vanhempia on mahdollisuus aktivoida käymään inter-

netsivuilla www.myopiacare.org ja www.myopiaprofile.com, joiden avulla he saavat arvion lap-

sensa myopiasta tulevaisuudessa, syöttämällä sivustoille lapsen iän ja nykyisen taittovirheen. (Pet-

tersson 2018.) 

 

Perinnöllisyyden ja refraktiovirheen määrän lisäksi tulisi kiinnittää huomiota siihen, miten lapsi nä-

köään käyttää. Olisi hyvä selvittää kuinka paljon lapsi viettää ulkona aikaa ja kuinka paljon lähityös-

kentelyä tulee päivittäin. Ulkona vietetyn ajan on todettu suojelevan myopian kehittymiseltä, mutta 

sen mekanismi on huonosti ymmärretty. Siitä, vaikuttaako ulkona vietetyn ajan aikana auringonva-

lon, UV-valon vai D-vitamiini määrä, ei ole tieteellistä näyttöä. Näyttöä on kuitenkin siitä, että ulkona 

vietetty aika suojelee myopian kehittymiseltä, mutta ei viimeaikaisten tietojen valossa kuitenkaan 

hidasta jo todetun myopian kehittymistä. (Xiong, Sankaridurg, Naduvilath, Zang, Zou, Zhu, Lv, He 

& Xu 2017, viitattu 16.9.2018.) Petterssonin (2018) mukaan suositeltu aika viettää aikaa ulkona on 

2 tuntia päivässä. 

 

Näön käyttö on viime vuosina muuttunut digitalisoitumisen myötä ja lisännyt myös lasten lähikat-

seluun käytettyä aikaa. Muun muassa älypuhelinten määrä on moninkertaistunut digitaalisten lait-

teiden käytön vuoksi. Esimerkiksi Yhdysvalloissa vuonna 2011 älypuhelimen omisti 35% aikuisesta 

väestöstä, mutta neljä vuotta myöhemmin, vuonna 2015, älypuhelin oli jo 65 %:lla väestöstä. Vas-

taavasti tablettitietokoneiden määrä nousi saman seurantajakson aikana 8 %:sta 45 %:iin. (Ander-

son 2015, viitattu 17.9.2018.) Lovisa Petterssonin (2018) mukaan Ruotsissa kaikki 12 – 45 – vuo-

tiaat käyttävät internettiä ja kaikki ikäryhmät huomioiden, internettiä käyttää 94 % väestöstä.  Äly-

puhelimilla internettiä käyttää 12 – 55- vuotiaista yli 90 % ja koko väestöstä 85 %. Päivittäinen 

internetin käyttö on Petterssonin (2018) mukaan ruotsalaisilla lapsilla lisääntynyt merkittävästi vuo-

desta 2013 vuoteen 2017 (taulukko 2). 

 

  

http://www.myopiacare.org/
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TAULUKKO 2. Ruotsalaisten lasten internetin käytön lisääntyminen vuodesta 2013 vuoteen 2017 

(Mukaillen Pettersson, 2018). 

  Ikäryhmä Vuonna 2013 Vuonna 2017 

2-3 –vuotiaat 16% 49% 

4-5 –vuotiaat 27% 54% 

6-7 –vuotiaat 34% 67% 

8-9 –vuotiaat 56% 77% 

10-11 –vuotiaat 80% 89% 

 

 

Eri tutkimusten valossa tiedetään perinnöllisyyden ja lapsen refraktiovirheen vaikuttavan lapsen 

näön kehittymiseen. Vähäisen ulkona vietetyn ajan ja lisääntyneen lähikatselun on myös todettu 

lisäävän myopian kehittymistä. Koska edellä mainittuihin tekijöihin ei voida suoranaisesti vaikuttaa, 

jää jäljelle myopisoitumisen kontrollointi muutamilla optisilla hoidoilla. Vaikka teoriaa eri hoitome-

netelmien taustalla ei tarkalleen tiedetä, ovat ne kuitenkin vaihtoehtoja, joista on todettu olevan 

apua myopiakontrollissa eri tutkimusten valossa. (Turpin, 2017, viitattu 18.9.2018.) 

 

Vaihtoehtoja likitaitteisuuden ehkäisyyn pidetään yksiteho- tai monitehosilmälasikorjausta ja piilo-

lasikorjausta käyttäen ortokeratologista linssiä tai monitehopiilolasia. Myös atropiini -silmätipoilla 

on pyritty hillitsemään likitaitteisuuden kehittymistä. Yksitehosilmälasit tai -piilolasit ovat yleisin tapa 

korjata likitaitteisen lapsen näköä. Näistä kahdesta vaihtoehdosta turvallisempi on silmälasit, joilla 

ei synny silmätulehduksen vaaraa. Useimpien lähteiden mukaan on parempi korjata kulloinenkin 

taittovirhe refraktion mukaisesti, oli korjaustapa sitten silmä- tai piilolasit. (Pettersson, 2018; Turpin 

2017, viitattu 18.9.2018.) 

 

Kaksitehosilmälaseja tai monitehosilmälaseja on pidetty tehokkaampana tapana kuin yksitehoja 

kontrolloida likitaittoisuuden kehittymistä. Eri lähteistä riippuen kaksi- tai monitehosilmälaseilla voi-

daan kontrolloida 3 - 32 % myopisoitumista. Lapset, joilla on todettu esoforiaa ja korkeampaa ak-

kommodaatiokyvyn puutetta ikäisiinsä verrattuna, hyötyvät eniten monitehosilmälasien käytöstä 

(Gwiazda, Thorn & Held 2005, 273.) Viimeisimpänä silmälasilinssien saralla on Hoya Lens kehittä-

nyt lasten ja nuorten myopian hallintaan MyoSmart™ linssin yhdessä Hong Kongin ammattikor-

keakoulun kanssa. Kyseisessä DIMS (Defocus Incorporated Multiple Segments) –teknologian si-

sältävän linssin pinnassa on satoja ”micro-linssejä”, joilla näkökentän reuna-alueillekin muodostuu 

https://newgradoptometry.com/author/steven-turpin/
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tarkka kuva (vrt. kuvio 1), mikä ehkäisee silmän aksiaalisen pituuden kasvua. Kaikkiaan 160 kiina-

laiselle 8-13 vuotiaalle lapselle tehtiin kyseisillä silmälasilinsseillä kaksoissokkotutkimus, jossa 

myopian kehittyminen väheni 60%:lla lapsista ja 21.5%:lla myopisoituminen pysähtyi kokonaan. 

(Eyesight Hong Kong Optometry Center 2017, viitattu 3.11.2018.) 

 

On osoitettu, että lapset jättävät tarkoituksella silmälasit käyttämättä tilaisuuden tullen, varsinkin 

jos silmälasit istuvat huonosti tai eivät muutoin miellytä. Tällöin toivottava silmälasien kokoaika-

käyttö vähenee ja likitaitteisuuden kehittymistä ei saada estettyä samoin kuin jos silmälasit olisivat 

koko ajan käytössä. (Pettersson 2018; Turpin 2017, viitattu 18.9.2018.) 

 

Silmälaseja tehokkaammaksi likitaitteisuuden kontrolloinnissa on todettu eri tutkimusten mukaan 

piilolasit. Nukkuessa pidettävän ortokeratolinssin tehtävä likitaitteisuuden ehkäisyssä on latistaa 

sarveiskalvon kaarevuutta, mikä saa aikaan perifeeriseen näkökenttään plus –vaikutuksen. Tällöin 

ehkäistään periferiaan syntyvä sumea kuva ja silmämunan pituuden kasvu (Smith III ym. 2015, 

viitattu 16.9.2018.)  Kun linssi poistetaan herätessä, sen hoidollinen vaikutus säilyy päivän ajan. 

Edellisten hoitokertojen vaikutus säilyy eli vaikutus kertautuu hoidon edetessä. Ortokeratolinssin, 

kuten yleensäkin piilolinssien, käyttöön liittyy aina tulehduksellinen riski. Etuina linssinkäytössä 

ovat sen tehokkuus ja muun korjaustarpeen, kuten silmälasien, poisjäänti. Haittana on sen vaatima 

erityissovitus, mikä lisää kustannuksia asiakkaalle ja vaatii oman aikansa kontrollitapaamisille. 

Myös päivittäiset linssin puhdistamiset vievät asiakkaalla oman aikansa. Hoidon onnistumiseen eli 

myopian kehittymisen kontrollointiin, vaikuttavat mahdolliset hoitotauot, kuten sairaus, linssin ka-

dottaminen tai linssin vaurio. Eri tutkimuslähteistä riippuen, ortokeratolinssit estävät 36 – 58 % liki-

taitteisuuden kehittymistä. (Pettersson, 2018.) 

 

Ortokeratolinssiin verrattuna edullisempi ja helpommin toteutettava hoitomuoto myopian kontrol-

loinnissa ovat kaksi- tai monitehopiilolasit. Hoitomuoto on tehokas ja lapset sopeutuvat hyvin piilo-

lasien käyttöön. Linsseillä voidaan hoitaa laaja skaala lapsia monipuolisen lukulisävalikoiman 

vuoksi. Eri lähteiden mukaan hoito tehoaa 34 –79 %:ssa tapauksista. Piilolasien rakenteeksi vali-

taan linssin keskiosa kaukokorjauksella käyttäen korkeaa lukulisää (+2.0 dpt tai enemmän). Moni-

tehopiilolinssin korjausvyöhykkeet varmistavat likitaitteisuuden täydellisen korjauksen joka katse-

suunnassa ja hoitovyöhykkeet varmistavat, ettei sumeaa kuvaa jonka on todettu edistävän silmä-

munan pituuskasvua, pääse syntymään missään katsesuunnassa (Cooper Vision 2018, viitattu 

18.9.2018.) Edellä mainitulla teknologialla (ActivControl™) valmistettua MiSight™ kertakäyttöistä 
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linssiä on verrattu saman valmistajan toiseen tuotteeseen Proclear moniteho (MultiFocal) kerta-

käyttöiseen linssiin, joka on tarkoitettu presbyopian (aikuisnäkö) korjaamiseen. Kolmen tutkimus-

vuoden jälkeen MiSight™ -linssillä likitaitteisuutta oli 0.73 dpt (59 %) vähemmän kuin Proclear MF 

kertakäyttölinssillä. Refraktioeron lisäksi silmämunan pituuskasvua oli 52 % vähemmän Myopian 

kontrolliin suunnitellulla MiSight™ -linssillä kuin presbyopian korjaamiseen suunnitellulla Proclear 

MF kertakäyttölinssillä (Chamberlain, Logan, Jones, Gonzalez-Meijome, Saw & Young 2017, vii-

tattu 16.9.2018; Sha, Tilia, Diec, Fedtke, Yeotikar, Jong, Thomas & Bakaraju 2018, viitattu 

18.9.2018). Kaksitehopiilolaseista on todettu hyötyvän eniten niiden lähiesoforiaa omaavien 

myooppien, joiden linssiin valittu lähilisä korjaa myös forian (Yang, Lan, Ge, Liu, Chen, Chen & Yu 

2009, viitattu 18.9.2018). Kyseisessä 12 kuukautta kestäneessä tutkimuksessa, silmän aksiaalisen 

pituuden kasvu laski 70 %:lla verrattuna yksitehopiilolasien käyttäjiin. (Chamberlain ym. 2017, vii-

tattu 16.9.2018) 

 

Atropiinin on todettu joissakin tutkimuksissa olevan tehokkain keino myopiakontrollissa. On päästy 

keskimäärin 77 %:n tasolle myopisoitumisen kontrollissa. Atropiini on parasympaattista hermostoa 

lamaava lääke, jota käytetään mm. mustuaisen laajentajana. Perinteisesti pitoisuutena on käytetty 

1% :sta annosta, minkä haittana on pienempiin (0,01 %– 0,02 %) annostuksiin verrattuna voimak-

kaasti akkommodaatiota eli silmän mukauttamiskykyä lamaava vaikutus. Pitoisuudesta riippumatta 

atropiinia pidetään helppokäyttöisenä, yksi tippa kumpaankin silmään kerran päivässä. Atropiinin 

käytön ongelma on sen invasiivisuus eli silmän sisälle ulottuva vaikutus, jolloin sillä voi olla muun 

muassa toksisia vaikutuksia pitkäaikaisessa käytössä. (Turpin 2017, viitattu 18.9.2018.) 

 

2.3 Foriatutkimuksista prismalasimääritykseen 

 

Binokulaarinen näkeminen on molempien silmien yhteistoiminnan tuotos ja niihin saapuvien erillis-

ten kuvien muodostumista yhdeksi kokonaisuudeksi. Näköjärjestelmän anatomia sekä motorisen 

ja sensorisen järjestelmien täytyy olla riittäviä binokulaarisen näkemisen saavuttamiseksi. Poik-

keavuudet jossain edellä mainituista järjestelmistä voi vaikeuttaa binokulaarista näkemistä tai 

tehdä sen jopa mahdottomaksi. Binokulaarista näkemistä voidaan parantaa refraktiivisen virheen 

korjauksella, ortoptisilla harjoituksilla ja/tai prismalaseilla. (Evans 2007, 2-3, 99.) 
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2.3.1 Silmän liikuttajalihakset ja hermot 

 

Silmien liikuttamiseen vaikuttavia lihaksia on kolme lihasparia silmää kohden. Nämä lihakset ovat 

suorat horisontaaliset lihakset sisä- ja ulkosuora, suorat vertikaaliset lihakset ylä- ja alasuorat ja 

vinot lihakset. Lisäksi yläsuoran lihaksen päällä kulkee yläluomenkohottajalihas. (Lemp & Snell 

1998, 234; Kivelä 2011, 32-33.) Suorien lihasten sekä ylävinon lihaksen lähtöpaikka on Zinnin jän-

nerengas, joka sijaitsee silmäkuopan takaosassa näköhermon ympärillä. Alavinon lihaksen lähtö-

paikka on silmäkuopan nenänpuoleisessa etualaseinämässä. Suorien lihasten kiinnityskohdat si-

jaitsevat kovakalvossa, silmän ekvivaattoritason etupuolella, lähellä limbusta. Vinot lihakset kiinnit-

tyvät niin ikään kovakalvoon, mutta näiden lihasten kiinnityskohdat ovat ekvivaattoritason takapuo-

lella. (Remington 2012, 187; Kivelä 2011, 32.) 

 

Ulkosuoran lihaksen (m. rectus lateralis) tehtävä on kääntää silmää ohimon suuntaan sen primaari- 

eli perusasennosta. Lihasta hermottaa kuudes aivohermo, loitontajahermo (n. abducens). Muita 

suoria- sekä alavinoa lihasta hermottavat kolmas aivohermo, silmän liikehermo (n. oculomotorius). 

Sisäsuora lihaksen (m. rectus medialis) tehtävä on silmän kääntäminen sisäänpäin, adduktio. Ylä-

suora lihas (m. rectus superior) kääntää silmää ylös- ja sisäänpäin sekä kiertää sisäänpäin. Ala-

suora lihas (m. rectus inferior) saa silmän kääntymään alas- ja sisäänpäin ja kiertää ulospäin. Ala-

vinolihas (m. obliquus inferior) kääntää silmää ulos- ja ylöspäin ja kiertää silmää ulospäin. Silmän 

ylävinon lihaksen (m. obliquus superior) hermotuksesta vastaa neljäs aivohermo eli telahermo (n. 

trochlearis). Ylävino lihas vastaa silmän kääntymisestä alas- ja ulospäin ja sisäänpäin kiertymi-

sestä. (Remington 2012, 192; Kivelä 2011, 33.) Silmän liikuttajalihakset on nähtävissä kuviossa 3. 

 

 

 

 

KUVIO 3. Silmän liikuttajalihakset kuvattuna sivusta ja edestä. (Wikimedia Commons, muokattu 

5.11.2018) 
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2.3.2 Silmän liikkeet 

 

Yhden silmän liikeitä kutsutaan duktioiksi, joita syntyy aivohermojen hermottaessa silmän lihaksia. 

Silmän neljä pääliikesuuntaa ovat ad-, ab-, infra- ja supraduktio, jotka vastaavassa järjestyksessä 

tarkoittavat silmän kääntymistä sisään-, ulos-, alas- ja ylöspäin. Silmän kiertymistä siten, että sar-

veiskalvon yläosa kääntyy ohimoon päin, kutsutaan exsykloduktioksi ja sarveiskalvon yläosan 

kääntymistä nenään päin insykloduktioksi. (Remington 2012, 184-185.) Silmäparin liikkeitä kutsu-

taan versioiksi, jolloin liikkeet ovat samansuuntaiset ja silmien välinen katselinja pysyy vakiona kai-

kissa suunnissa. Silmien kääntymistä oikealle ja vasemmalle ovat vastaavassa järjestyksessä 

dekstroversio ja levoversio. Silmien ylöspäin kääntyminen on sursumversion ja alaspäin deorsum-

version. Näiden neljän sekundaariasennon lisäksi silmien tertiaarisia asentoja on niin ikään neljä, 

jolloin katse on vinossa suunnassa. (Bowling 2016, 731.) 

 

Vergenssit ovat binokulaarisia, yhtäaikaisia liikkeitä, jossa silmät liikkuvat vastakkaisiin suuntiin ho-

risontaalisessa tasossa. Nämä ovat erillisiä liikkeitä, jolloin silmien välinen katselukulma muuttuu. 

Konvergenssissa silmät kääntyvät sisäänpäin kohti nenää, jolloin molemmat silmät adduktoivat. 

Divergenssissä silmät kääntyvät ulospäin, jolloin kummatkin silmät abduktoivat. Divergenssiä lii-

kettä tapahtuu silloin, kun silmät ovat ensin konvergoineet. (Bowling 2016, 731-732; Remington 

2012, 185.) 

 

2.3.3 Binokulaarinen näkeminen 

 

Silmien normaalin yhteistoiminnan edellytyksenä on, että molempien silmien näköakselit, eli linja 

havaintokohteesta silmän verkkokalvon tarkannäkemisen alueelle foveaan, ovat suunnattu samalla 

tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kauas katsottaessa silmät osoittavat samaan suuntaan 

ja lähelle katsottaessa silmät konvergoivat, jotta havaintokohteen kuva siirtyy molemmilla silmillä 

verkkokalvolle tarkannäkemisen alueelle, fovealle. Motorinen fuusio tarkoittaa silmien lihasten yh-

teistoimintaa, jonka ansiosta havaittava kohde siirtyy näköakselia pitkin molempien silmien 

foveoille riippumatta siitä, millä etäisyydellä tai suunnalla kohde sijaitsee. Vaikka molemmat silmät 

vastaanottavat tarkasteltavasta kohteesta erilliset kuvat, kyetään näistä kuvista muodostamaan 

sensorisen fuusion avulla yksi kuva. (Erkkilä & Lindberg 2011, 324.) 
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2.3.4 Heteroforiat 

 

Ortoforia on harvinainen tila, jossa silmien katselinjat ovat yhdensuuntaiset ilman fuusioärsykettä. 

Näköakseleissa ei ole poikkeamaa vaan tarkasteltavan kohteen kuva muodostuu molemmilla sil-

millä fovealle. (Bowling 2016, 728; Erkkilä & Lindberg 2011, 326.) Fuusio voi estyä esimerkiksi 

rasituksesta, jolloin silmät ovat väsyneet. Mikäli tällöin silmien katselinjat poikkeavat toisistaan, voi-

daan todeta henkilöllä olevan piilokarsastusta eli heteroforiaa. (Erkkilä & Lindberg 2011, 326; Cam-

pos & von Noorden 2002, 129.) 

 

Yksi tapa jaotella heteroforiat on tarkastella, mihin silmien katselinjan poikkeama on suuntautunut. 

Vaakasuuntaiset poikkeamat ovat horisontaaliforioita ja pystysuuntaiset poikkeamat vertikaalifori-

oita. Silmän pituusakselin mukaisia kiertymisiä kutsutaan sykloforioiksi. (Korja 1993, 133-134.) Ho-

risontaaliforiat voidaan edelleen jakaa ekso- ja esoforiaan. Eksoforiassa silmien näköakselit ovat 

kääntyneet ulospäin, jolloin tarkasteltavan kohteen kuva muodostuu verkkokalvolla fovean ulko-, 

eli temporaalipuolelle. Esoforiassa näköakselit ovat kääntyneet sisäänpäin ja tarkasteltavan koh-

teen kuva muodostuu verkkokalvolla fovean sisä-, eli nasaalipuolelle. (Evans 2007, 6; Korja 1993, 

133.) Ylä-alasuuntaiset poikkeamat eli vertikaaliforiat jaotellaan hyper- ja hypoforiaan. Hyperforia 

viittaa silmän kääntymiseen ylöspäin ja hypoforia alaspäin. Vertikaaliforioissa on huomattava, että 

toisen silmän hyperforia on yhtä kuin toisen silmän hypoforia. Käytännössä tutkimuksissa ilmais-

taan pääsääntöisesti, kummassa silmässä on hyperforiaa eli ylöspäin karsastusta. (Evans 2007, 

6.) 

 

2.3.5 Forioiden tutkiminen 

 

Heteroforioiden tutkimisen edellytyksenä on, että binokulaarinen näkeminen eli verkkokalvoille 

muodostuneiden kuvien fuusio estetään. Fuusion estäminen voidaan toteuttaa joko polarisaatiolla, 

mekaanisella erottajalla, vastavärimenetelmällä, jakoprismalla tai vääristysmenetelmällä. (Korja 

1993, 140.) Peittokoe on ainoa objektiivinen testimenetelmä, jolla voidaan tutkia sekä kauas että 

lähelle, onko tutkittavalla ilmeistä- tai piilokarsastusta. Henkilön fiksoidessa haluttuun kohteeseen 

tutkija asettaa peittolevyn tutkittavan toisen silmän eteen fuusion estämiseksi. Poistettaessa peit-

tolevy tutkittavan toisen silmän edestä, tarkastelee tutkija levyn takaa paljastuvan silmän mahdol-

lista liikettä. Mikäli silmä liikkuu fiksoitavaan pisteeseen mistä tahansa suunnasta todetaan henki-

löllä olevan piilokarsastusta, heteroforiaa. (Evans 2007, 18-19.) Silmän liikkeen suunta peittolevyn 
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poistamisen jälkeen kertoo mistä foriasta on kyse. Mikäli silmä tekee korjausliikkeen ulkoa sisään-

päin, on kyseessä eksoforia eli ulospäin piilokarsastusta ja sisältä ulospäin eli esoforiaa, sisäänpäin 

piilokarsastusta. (Korja 2008, 181.) Mikäli silmän liike palautuessa on suuri, silmä todennäköisesti 

oirehtii ja rasittuu helpommin. Suunnan ja liikkeen suuruuden lisäksi silmän palautumisen nopeutta 

voidaan arvioida. Silmän nopea ja sulava palautuminen indikoi oireettomasta foriasta, kun taas 

hidas ja epätasainen palautuminen on todennäköisesti oirehtiva. (Evans 2007, 65-66.) Vuorottele-

vassa peittokokeessa tutkija peittää tutkittavan silmät vuorotellen, siirtäen peittolevyn suoraan toi-

sen silmän edestä toisen silmän eteen, joka toistetaan useaan kertaan. Testissä forian määrä ta-

vallisesti kasvaa, jolloin se on helpommin havaittavissa. (Evans 2007, 24.) Forian määrä voidaan 

selvittää yhdistämällä peittokokeeseen prismasauva (Korja 2008, 182).  

 

Maddoxin sylinterin avulla voidaan mitata piilokarsastuksen määrää kauas sekä lähelle, horison-

taalisessa ja vertikaalissa suunnassa. Fuusion estäminen maddoxin sylinterillä perustuu kuvan 

vääristämiseen. Fuusio on mahdotonta, kun vasemmalle ja oikealle silmälle muodostuvat kuvat 

ovat erimuotoisia, -kokoisia ja -värisiä. (Carlson 2016, 257; Korja 2008, 188.) Valotäplän ja -juovan 

sijainnin perusteella tutkija voi arvioida forian suuruutta ja suuntaa. Esimerkiksi kun oikeaan sil-

mään asetetusta maddoxin sylinterilinssistä muodostuva valojuova on kohdevalon oikealla puo-

lella, on tutkittavalla esoforiaa, jonka määrän selvittämisessä prismasauvan kanta on ulospäin. 

(Carlson 2016, 257-259; Korja 2008, 188-189.) 

 

Lähiforioiden mittaamiseen käytettävä Maddoxin siipi perustuu mekaaniseen erottajaan, jossa va-

sen silmä näkee siiven päätylevyssä olevan vaaka- ja pystysuuntaisen numeroasteikon ja oikea 

silmä näkee vaaka- ja pystysuuntaisen nuolen, joka osoittaa numeroasteikkoa. Kummankin nuolen 

sijoittuminen numeroasteikolla kertoo forian määrästä. (Korja 2008, 219.) Kuviossa 4 esitetty pää-

tylevy sijaitsee siiven mallista riippuen joko 33cm tai 40cm etäisyydellä. Aikuisilta forioita mitattessa 

käytetään 40cm mallia, joka on tavanomainen työskentely- ja lukuetäisyys. (Myopia Profile 2014, 

viitattu 4.11.2018.) 
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KUVIO 4. Lähiforian mittaamiseen käytettävän Maddoxin siiven taustalevy. (Wikimedia Commons, 

muokattu 5.11.2018) 

 

Piilokarsastus ei vaadi aina hoitoa tai korjausta. Mikäli tutkittava kuitenkin kokee oireita, jotka liitty-

vät näkövaikutelmaan, binokulariteettiin tai astenooppisiin vaivoihin, tulisi niihin puuttua ja pyrkiä 

korjaamaan ongelma. Mahdolliset muutokset työympäristössä, elimistössä tai näköjärjestelmässä 

voivat laukaista ongelmia, jotka johtuvat piilokarsastuksesta. Tutkimuksissa tutkijan tulisi pyrkiä 

fuusion mahdollistamiseen, fusionaalisen reservien kasvattamiseen ja/tai silmien välisen asento-

poikkeaman pienentämiseen. (Evans 2007, 61-62, 91.) 

 

Refraktiivisen virheen korjauksella pyritään saamaan molemmille silmille selkeät ja samankokoiset 

kuvat, jotka mahdollistavat binokulaarisen fuusion. Jotta tutkittavan oireita voitaisiin helpottaa, tulee 

refraktiota tehtäessä huomioida henkilön akkommodaatio-konvergessi -suhde, jonka tulos voi vai-

kuttaa lopulliseen silmälasimääräykseen. Ortoptisten harjoitusten tarkoitus on uudistaa lihasten ja 

aistien yhteistyötä, minkä myötä tutkittavalle pyritään saamaan mahdollisimman miellyttävä ja kes-

tävä binokulaarinen näkeminen. Ortoptiikkaa voidaan hyödyntää, kun henkilöllä on exoforiaa alle 

15-20prd tai esoforiaa alle 10prd. Ortoptiikasta hyödyn saamiseksi tutkittavalta vaaditaan sitoutu-

mista ja säännöllistä harjoittelua. (Evans 2007, 99-105.) 

 

Mikäli edellä mainitut toimenpiteet eivät tuo helpotusta tutkittavan oireisiin tai harjoitteita ei ole mah-

dollista suorittaa johtuen tutkittavan iästä, terveydestä, ajanpuutteesta tai muista tekijöistä, on syytä 

harkita prismalasien määräämistä. Oireiden lisäksi prismalasien määritykseen vaikuttavat tutkitta-



 

27 
 

van reservit ja foriat. Prismalasien määrityksessä pyritään löytämään pienin mahdollinen prisma-

korjaus, joka tuo tutkittavan oireisiin helpotusta. Prismalasien määritystä tehdessä on mahdollista 

käyttää hyödyksi erilaisia korjaussääntöjä, joita ovat Sheard 1, Sheard 2 ja Percival. (Evans 2017, 

105; Korja 2008, 203.) 

 

2.4 Mustuaismotoriikka 

 

Pupilli säätelee verkkokalvolle pääsevän valon määrää sekä kuvanlaatua. Mustuaisten tutkiminen 

on olennainen osa optometristien työnkuvaa. Mustuaisen toimintaan vaikuttavat useat tekijät, jol-

loin mahdollisia toiminnan häiriöitä on syytä tutkia tarkemmin. Häiriö mustuaisessa voi kertoa on-

gelmasta suuremmassa kokonaisuudessa. (Benjamin & Borish 2006, 356-358.) 

 

2.4.1 Anatomia 

 

Iiris eli värikalvo on ohut, rengasmainen rakenne, joka koostuu sidekudoksesta ja lihaksista. Iiris 

sijaitsee kammionesteessä sarveiskalvon ja linssin välissä ja jakaa tilan näiden välillä etu- ja taka-

kammioksi. Iiris on kiinnittynyt perifeerisesti sädekehän etupinnalle. Yhdessä sädekehä, suonikalvo 

ja iiris muodostavat suonikalvoston. (Snell & Lemp 1998, 166.) 

 

Värikalvo ympäröi mustuaista. Mustuaisen kurojalihas eli sphincter pupillae muscle on sileä lihas, 

joka muodostaa kehämäisen rakenteen mustuaisaukon ympärille noin yhden millimetrin leveydeltä. 

Kun kurojalihas supistuu, pupilli kuroutuu pienemmäksi. Hermotus kurojalihakselle tulee parasym-

paattisesta radasta postganglionaarisista hermosyistä lyhyissä siliaarihermoissa, jotka ovat peräi-

sin kolmannesta aivohermosta eli silmän liikehermosta. (Snell & Lemp 1998, 170) 

 

Mustuaisen laajentajalihas eli dilator pupillae muscle on säteittäinen lihas, joka yltää koko matkan 

iiriksen juuresta kurojalihakseen asti. Kun laajentaja lihas supistuu, mustuainen suurenee. Laajen-

tajalihaksen hermotus tulee ylemmän kaulaganglion sympaattisen radan postganglionaarisista 

syistä pitkiä siliaarihermoja pitkin. (Snell & Lemp 1998,170.) 

 

Mustuaisen koko vaihtelee yksilöiden välillä noin yhdestä kahdeksaan millimetriin ja noin 20 pro-

sentilla pupillit voivat olla hieman erikokoiset. (Snell & Lemp 1998, 166.) Fysiologinen anisokoria 

on kaikista yleisin erikokoisten pupillien aiheuttaja. Pupillien halkaisijoiden kokoero on 0,4 millimet-

riä tai enemmän, kuitenkin harvemmin yli yhtä millimetriä. Epäsymmetria säilyy samassa suhteessa 
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eri valaistusolosuhteissa. (American academy of ophthalmology 2018, viitattu 28.10.2018; Bowling 

2016, 811.) 

 

2.4.2 Pupillin valoreaktio ja lähirefleksi 

 

Valoreaktion välittäjänä toimii verkkokalvon fotoreseptorit sekä neljä neuronia. Ensimmäinen, sen-

sorinen neuroni yhdistää retinan ja molemmat pretektaalitumakkeet. Impulssit, jotka ovat lähtöisin 

nasaaliselta retinalta, johtuvat hermosyistä, jotka kulkevat ristiin kiasmassa ja päätyvät vastakkai-

sille puolille pretektaalitumakkeisiin. Päinvastoin impulssit, jotka lähtevät temporaaliselta verkko-

kalvolta, johtuvat syistä, jotka eivät risteä päätyen samalle puolelle pretektaalitumakkeeseen. Toi-

nen, tumakkeiden välinen neuroni yhdistää molemmat pretektaalitumakkeet Edinger-Westphalin 

tumakkeisiin. Tämän takia vain toiseen silmään kohdistuva valoärsyke herättää bilateraalisen ja 

symmetrisen pupillireaktion. Kolmas, preganglionaarinen, motorinen neuroni yhdistää Edinger-

Westphalin tumakkeen siliaariganglioon. Parasympaattiset syyt läpäisevät silmän liikehermon, me-

nevät sisään alahaarasta ja saavuttavat siliaariganglion ylävinoon lihakseen menevän hermon 

kautta. Neljäs, postganglionaarinen motorinen neuroni lähtee siliaarigangliosta lyhyisiin siliaariher-

moihin, hermottaen pupillin kurojalihasta. Siliaariganglio sijaitsee silmän takana, silmäkuopassa. 

Siliaariganglio toimii myös kanavana muillekin hermosyille, mutta vain parasympaattiset synapsoi-

vat siellä. (Bowling 2016, 806-807.) 

 

Lähirefleksi on ennemmin synkineesi, eli tahdonalaiseen toimintaan liittyvä tahaton liike, kuin to-

dellinen refleksi. Lähirefleksi tapahtuu, kun katse siirretään kaukokohteesta lähelle ja se käsittää 

akkommodaation, konvergenssin ja mioosin. Vaikka lähirefleksin ja valoreaktion hermoratojen lop-

pupäät ovat identtiset, keskiosa radasta on lähirefleksille epäselvä. Ei ole olemassa tunnettua sai-

rautta, jossa pupillin valorefleksi olisi normaali, mutta lähirefleksi puuttuisi. (Bowling 2016, 807.) 

 

2.4.3 Afferentti pupillidefekti 

 

Absoluuttisen afferentin pupillidefektin aiheuttaa täydellinen näköhermon vaurio, jossa vaurioitunut 

silmä on täysin sokea, eikä silmässä ole valontajua. Molempien silmien pupillit ovat samankokoiset. 

Kun normaalin silmän pupillia valaistaan, molempien silmien pupillit reagoivat normaalisti kurou-

tuen pienemmäksi. Kun vaurioitunutta silmää stimuloidaan valolla, kummankaan silmän pupilli ei 

reagoi. Silmien lähirefleksi on normaali. (Bowling 2016, 807.) 
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Relatiivinen afferentti pupillidefekti tunnetaan myös nimellä Marcus Gunn -pupilli. Sen aiheuttaa 

epätäydellinen näköhermon vaurio tai vaikea-asteinen verkkokalvosairaus. Taudinkuva on saman-

lainen kuin absoluuttisessa afferentti pupillidefektissä, mutta lievempi. Pupillit reagoivat heikosti 

valoärsykkeeseen vaurioituneessa silmässä ja reippaasti ärsykkeeseen terveessä silmässä. Erot 

pupillireaktioiden välillä tulevat esiin ’swinging flashlight’ -testissä, missä valonlähdettä vaihdellaan 

vuorottelevasti silmästä toiseen. Testissä stimuloidaan molempia silmiä nopealla tahdilla sarjassa. 

(Bowling 2016, 807.) 

 

Kun kyseessä on afferentti sensorinen vaurio, molemmat pupillit ovat samankokoisia, mutta pupil-

lireaktiot ovat poikkeavat. Tällöin vika voi löytyä esimerkiksi verkkokalvolta tai näköhermosta. Ani-

sokoria eli erikokoiset pupillihalkaisijat, voivat viitata sairauteen efferentillä eli motorisella radalla, 

kolmannessa aivohermossa tai iiriksessä itsessään. (Bowling 2016, 807; Benjamin & Borish 2006, 

361.)  

 

Pupillien suora ja epäsuora valoreaktio testataan kynälampun tai transilluminaattorin avulla. Huo-

neen valaistus tulisi olla hämärä ja potilasta pyydetään fiksoimaan kaukokohteeseen. Valonläh-

teellä osoitetaan potilaan oikeaan silmään kahdesta neljään sekunnin ajan. Tutkija arvioi pupillin 

kokoa suorassa valoreaktiossa, tarkastellen välitöntä pupillin kuroutumista valonlähteen osuessa 

silmään sekä pupillin takaisin laajenemista valonlähteen poistuessa silmästä. Kuroutuminen on 

hieman ripeämpää kuin pupillin takaisin laajentuminen. Pupillin suora valoreaktio tulisi tutkia kah-

desta kolmeen kertaan tuloksen varmistamiseksi. Sama tutkimus tehdään vasemmalle silmälle ja 

saatuja tuloksia verrataan keskenään. Tulokset silmien välillä tulisi olla yhtenevät pupillin koon 

muutoksen ja nopeuden suhteen. Epäsuorassa valoreaktiossa tutkija osoittaa valonlähteellä oike-

aan silmään ja tarkkailee samanaikaisesti vasemman silmän pupillireaktiota. Molempien pupillien 

reaktiot tulisivat olla yhteneväiset keskenään ja lisäksi yhdenmukaiset pupillien suoran valoreaktion 

kanssa. Mikäli silmässä on afferentti eli sensorinen defekti, sekä suorat että epäsuorat reaktiot ovat 

heikentyneet tai kokonaan poissa vaurioitunutta silmää valaistaessa. Jos defekti on efferentti eli 

motorinen, suora reaktio vaurioituneeseen silmään on heikentynyt tai poissa sekä epäsuora reaktio 

on heikentynyt tai poissa kun ei-vaurioitunutta silmää valaistaan. Vakavuus voidaan arvioida as-

teikolla 0-4, 0 tarkoittaen ei defektiä ja 4 reaktion puuttumista kokonaan. (Benjamin & Borish 2006, 

359-360.) 
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Swinging flashlight -testillä vertaillaan suoran ja epäsuoran pupillireaktion voimakkuutta silmien vä-

lillä. Testiä käytetään afferentin pupillidefektin arvioimiseen. Testissä tekniikka on sama kuin pupil-

lien suoraa ja epäsuoraa valoreaktiota tutkiessa, poikkeuksena se, että valonlähdettä vuorotellaan 

oikean ja vasemman silmän välillä edestakaisin, samalla kun tutkija tarkkailee molempien silmien 

pupillien kokoa. Tutkimuksessa valoa tulee osoittaa molemmille silmille siten, että kumpaakin sil-

mää valaistaan samalla valovoimakkuudella yhtä pitkän ajan ja samasta kulmasta. Normaalissa 

tapauksessa pupillien tulisi pysyä yhtälaisesti kuroutuneena testin aikana. Valonlähdettä tulee vaih-

taa silmästä toiseen niin nopeasti, että pupilli ei ehdi laajentua juurikaan. Pupillireaktioiden tulisi 

olla samanlaiset silmien välillä sekä suorassa että epäsuorassa testissä, sekä verrattaessa näitä 

kahta keskenään. Mikäli relatiivinen afferentti pupilli defekti (RAPD) on läsnä, molempien silmien 

pupillit laajenevat hieman vaurioitunutta silmää valaistaessa. Tätä kutsutaan pupillin ”karkaa-

miseksi” (pupillary escape). Binokulaarisen laajenemisen voi huomata vahingoittunutta silmää va-

laistessa ja kuroutumisen valonlähteen siirrettäessä ei-vaurioituneeseen silmään. Puutoksen suu-

ruus on yhteydessä karkaamiseen ripeyteen. Vakavuuden voi arvioida esimerkiksi asteikolla nol-

lasta neljään. (Benjamin & Borish 2006, 360.) 

 

Mikäli suorassa valoreaktiossa molempien silmien vaste on ripeä sekä yhdenmukainen verrattuna 

toiseen silmään, silmien lähirefleksiä ei tarvitse testata. Kuitenkin suoran valoreaktioiden poik-

keavuuksien yhteydessä, lähirefleksin testaaminen voi olla diagnoosin kannalta merkittävä ja tulisi 

aina testata. Pupillien lähirefleksin testaaminen suoritetaan normaalissa valaistuksessa. Potilasta 

pyydetään katsomaan kaukokohdetta, jonka jälkeen katse kohdistetaan lähikohteeseen 25-30 cm 

päähän silmistä. Valaistuksen molemmissa kohteissa tulisi olla samanlainen, jotta valoreaktio ei 

sotke lähireaktion tuloksia. Normaalisti molemmat pupillit supistuvat fiksoitaessa lähikohteeseen. 

Mikäli lähirefleksi on normaali suoran valoreaktion puuttuessa, kutsutaan kyseistä tilaa lähi-valo -

dissosiaatioksi. Lähirefleksi voi olla läsnä myös sokeassa silmässä. (Benjamin & Borish 2006, 360.) 

 

Jos pupillireaktiot ovat normaalit, kirjataan tulokseksi kirjainyhdistelmä ’PERRLA’, joka muodostuu 

sanoista pupils equal, round, responsive to light and accommodation. Jos lähirefleksiä ei ole tes-

tattu, tulokseksi kirjataan PERRL. Valoreaktioiden ollessa normaalit, tulosten dokumentoimisessa 

voidaan käyttää kirjainyhdistelmää RAPD-. Relatiivisen afferentin pupillidefektin läsnäollessa kirja-

taan RAPD+ ja kumpi silmä on kyseessä. (Benjamin & Borish 2006, 361.) 
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2.4.4 Hornerin oireyhtymä (oculosympaattinen halvaus) 

 

Sympaattisen hermoradan välittäjänä toimii kolme neuronia. Ensimmäinen, sentraalinen neuroni 

laskeutuu väliaivoista, hypotalamuksen takaosasta selkäydintä pitkin rinta- ja niskarangan nika-

mien C8-T2 tasolle, siliospinaaliseen Budgen keskukseen. Toinen, preganglionaarinen neuroni kul-

kee siliospinaalisen keskuksen keskeltä superioriseen servikaaliseen ganglioon. Pitkän reitin ai-

kana neuroni voi vahingoittua esimerkiksi keuhkoputkista peräisin olevasta karsinoomasta tai kau-

lan alueen leikkauksen aikana. Kolmas, postganglionaarinen neuroni nousee sisemmän kaulaval-

timon mukana lokeroveriviemäriin (cavernous sinus), missä se yhtyy kolmoishermon silmähaaraan. 

Sympaattiset hermosyyt saavuttavat sädekehän ja pupillin laajentajalihaksen nasosiliaarihermon 

ja pitkien siliaarihermojen kautta. (Bowling 2016, 807-808.) 

 

Koska sympaattinen hermorata on pitkä, se on altis erilaisille vaurioille. Hornerin oireyhtymässä 

vika on sympaattisessa radassa ja aiheuttajia voi olla useita. Vaurio voi olla sentraalisessa, pre-

ganglionaarisessa tai postganglionaarisessa osassa. Vaurion aiheuttajat ovat eriteltynä taulukossa 

3. (Bowling 2016, 808.) 

 

TAULUKKO 3. Hornerin syndrooman aiheuttajia vaurion sijainnin perusteella, mukaillen kuviota 

Bowling 2016, 809, table 19A. 

 

Suurin osa Hornerin oireyhtymä -tapauksista on unilateraalisia. Bilateraalisuuteen liittyy selkäydin-

vamma tai diabeettinen autonominen neuropatia. Akuutti, kivulias Hornerin syndrooma voi viitata 

Sentraalinen Preganglionaarinen Postganglionaarinen 

- Aivorungon sairaus – useim-

miten aivohalvaus, mutta 

myös kasvain tai myeliinikato 

- Syringomyelia  

- Wellenbergin syndrooma 

- Kaulaydinvaurio 

- Diabeettinen autonominen 

neuropatia 

 

- Keuhkon kärjen tuumori 

- Kaulavaltimon ja aortan 

aneurysma ja sisäseinämän 

pituussuuntainen repeämä 

- Selkäytimen rintaosan vaurio 

- Monenlaiset kaulan alueen 

vauriot, muun muassa kilpi-

rauhaskasvain, suurentuneet 

imusolmukkeet, trauma tai 

leikkauskomplikaatio 

 

- Sisemmän kaulavaltimon si-

säseinämän pituussuuntainen 

repeämä 

- Nenänielukasvain 

- Lokeroveriviemärin massa 

-Välikorvatulehdus 
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kaulavaltimon sisäseinämän pituussuuntaiseen repeämään. (Bowling 2016, 808.) Müllerin lihaksen 

heikkouden vuoksi tunnusmerkkejä ovat mieto ptoosi, hieman kohonnut alaluomi sekä mioosi. Tär-

keimpänä löydöksenä on hämärässä korostunut anisokoria. Pupillien kokoero kuitenkin hiljalleen 

vähenee, kun hämärässä vietetty aika pitenee. Verrattuna normaaliin pupilliin Horner-pupillli laaje-

nee hyvin hitaasti. Pupillien valoreaktio ja lähirefleksi ovat normaalit. Mikäli Hornerin syndrooma on 

synnynnäinen tai jo pidempiaikainen, iirikset voivat olla eriväriset (hypochromic heterochromia), 

jolloin Horner-silmä on näistä vaaleampi. Jos vaurio on superiorisen servikaalisen kaulaganglion 

alapuolella, hikirauhasten eritystä aiheuttavat hermosyyt estyvät, jolloin vaurion (Hornerin) puolei-

selle kasvojen iholle hikoilu vähentyy. (Bowling 2016, 808-809) 

 

Horner -diagnoosi varmistetaan farmakologisin testein. Apraklonidiinia ja kokaiinia käytetään ylei-

simmin, joskin jälkimmäistä nykyisin vähemmän. Hydroksiamfetamiinia ja adrenaliinia voidaan 

käyttää, kun halutaan erotella, onko vaurio pre- vai postganglionaarinen. Joissain tapauksissa tyy-

dytään testaamaan vain, onko kyseessä Hornerin oireyhtymä. (Bowling 2016, 809.) 

 

Apraklonidiinia (0,5% tai 1%) käytetään Hornerin oireyhtymään varmistamiseen tai poissulkemi-

seen. Positiivisessa tuloksessa havaitaan, että Horner-pupilli laajenee sekä ptoosi yleensä myös 

”paranee”, mutta normaaliin pupilliin sillä ei ole vaikutusta. Testin sensitiivisyys on noin 90%, eli se 

tunnistaa useimmat tapaukset ja spesifisyys on lähes 100%. (Bowling 2016, 809.) 

 

Kokaiinia (4%) käytetään nykyisin vähemmän, koska se ei ole yhtä helposti saatavilla kuin Apraklo-

nidiini. Kokaiinia käytetään, mikäli vaurio on akuutti tai Apraklonidiini-testissä on epäselvyyttä. 

Apraklonidiini tunnistaa yli 2 viikkoa vanhat Horner-tapaukset, joten sen vuoksi akuutit tapaukset 

testataan kokaiinilla. Kokaiinitestissä Horner-pupilli ei laajene, mutta normaali pupilli laajenee. Hä-

märässä 0,8 millimetrin pupillien kokoero on merkittävä. (Bowling 2016, 809.) 

 

Tutkittaessa, missä kohtaa hermorataa vaurio sijaitsee, fenyyliefriini (1%) on korvannut suurissa 

määrin hydroxiamfetamiinin ja adrenaliinin helpon saatavuutensa vuoksi. Fenyyliefriini on lähes 

yhtä tarkka erotellessa pre- ja postganglionaariset vauriot. Yli kymmenen päivää vanhassa post-

ganglionaarisessa vauriossa Horner-pupilli laajenee ja ptoosi voi helpottaa väliaikaisesti. Sentraa-

lisessa ja preganglionaarisessa vauriossa Horner-pupilli ja normaali pupilli eivät laajene tai laaje-

nevat minimaalisesti. Adrenaliini (0,1%) antaa samankaltaiset tulokset kuin fenyyliefriini. Hydro-



 

33 
 

xiamfetamiini-testi (1%) voi olla hieman herkempi kuin fenyyliefriini. Testissä normaali tai pre-

ganglionaarinen Horner-pupilli laajenee, mutta postganglionaarinen Horner-pupilli ei laajene. (Bow-

ling 2016, 809-810.) 

  

Tutkimuksissa pyritään varmistamaan Hornerin oireyhtymä. Mikäli tapaus on akuutti, sitä tulee koh-

della kiireellisenä. Toisaalta jos tunnusmerkit ovat olleet jo yli vuoden, eikä muita paikallistettavia 

oireita ole, mahdollisuus jatkotutkimuksille on matala. Pääasialliset tutkimukset ovat kuvantamiset; 

tietokonetomografia (CT) tai verisuonten magneettikuvaus (MR angiografiatutkimus) aortan kaa-

resta Williksen verisuonikehään asti. Tutkimuksella pyritään poissulkemaan kaulavaltimon, keuh-

kon kärjen, kilpirauhasen ja kallon tyven vauriot. MR voi olla hyödyllinen aivohalvauksen poissul-

kemisessa. (Bowling 2016, 810.) 

 

2.4.5 Adien tooninen pupilli 

 

Adien pupilli (tooninen pupilli, Adien syndrooma) aiheutuu, koska hermot tuhoutuvat post-

ganglionaarisessa parasympaattisessa radassa, siliaariganglion toimintahäiriön vuoksi. Tästä joh-

tuen hermotus pupillin kurojalihakseen sekä sädelihakseen estyy. Adien pupilli voi olla seurausta 

virussairaudesta tai joissain tapauksissa se voi myös olla vallitsevasti (AD:sti) periytyvä. Riskiryh-

mään kuuluvat nuoret naiset ja noin 80 prosentilla tapauksista vaikutus on unilateraalinen, joskin 

myöhemmin se voi kehittyä bilateraaliseksi. (Bowling 2016, 810.) 

 

Potilas voi huomata pupillien kokoeron tai kokea sumeutta lähietäisyydelle heikentyneen akkom-

modaation vuoksi. Tunnuspiirteitä ovat iso, yleensä tasainen pupilli, jossa suora valoreaktio on joko 

kokonaan poissa tai hidas. Mikroskooppitutkimuksessa voidaan havaita matomaista liikettä pupillin 

reunalla. Myös epäsuorassa valoreaktiossa liike voi olla poissaoleva tai hidas. Pupillin lähirefleksi 

sekä uudelleen laajeneminen on usein hidasta. Akkommodaatiossa voi ilmetä samanlaista tooni-

suutta, hidasta ja heikentynyttä tarkennusta lähelle ja pidentynyt uudelleentarkennus kauas. Pit-

kään kestäneissä tapauksissa pupilli voi kuroutua pieneksi, mistä tulee muistisääntö ’Little old lady, 

with a little old Adie’. (Bowling 2016, 810.) 

 

Adien toonisen pupillin farmakologiset testit suoritetaan pilokarpiinilla (0.1-0.125%). Tipat laitetaan 

molempiin silmiin, mikä johtaa epänormaalin pupillin supistumiseen, mutta normaaliin pupilliin pilo-

karpiinilla ei ole vaikutusta. Joskus diabeetikoilla vaste on samanlainen. Mikäli tooniset pupillit ovat 

bilateraaliset, olisi syytä tarkistaa onko epäilystä syfilikseen. Adien pupilli ei yleensä vaadi mitään 
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hoitoa. Lähinäön vaikeuksiin voidaan käyttää lähilaseja sekä valonarkuuteen aurinkolaseja tai ma-

talapitoista pilokarpiinia. (Bowling 2016, 810.) 

 

2.4.6 Muita pupillien poikkeavuuksia 

 

Farmakologinen mydriaasi tarkoittaa yhden tai molempien pupillien laajenemista, mydriaattisen ai-

neen joutuessa kosketuksiin silmän kanssa. Aine voi joutua silmiin tahattomasti esimerkiksi toisen 

silmätippoja käyttäessä tai hieroessa silmää skopolamiiniilaastariin koskemisen jälkeen. Pupilli ei 

supistu kirkkaassa valossa tai lähikohteeseen katsottaessa, eikä pilokarpiinilla ole pupilliin mitään 

vaikutusta. Muita neurologisia piirteitä ei ole havaittavissa. (Bowling 2016, 811.) 

 

Argyll Robertsonin pupillin aiheuttaa neurosyfilis. Kyseessä on dorsaalisen keskiaivon vaurio, mikä 

häiritsee pupillien valorefleksirataa säästäen kuitenkin ventraalisen pupillien lähirefleksin. Hämä-

rässä molemmat pupillit ovat pieniä ja voivat olla epäsäännöllisiä. Kirkkaassa valossa kumpikaan 

pupilli ei kuroudu, mutta akkommodaatiossa supistuvat. Pupillit eivät laajene hämärässä, mutta 

kokaiinilla voi aiheuttaa mydriaasin. Pilokarpiinitestissä (0.1%) kumpikaan pupilli ei supistu, tällöin 

on tunnistettavissa Argyll Robertsonin pitkäaikaiset bilateraaliset tooniset pupillit. Muita lähi-valo -

dissosiaatiota aiheuttavia tekijöitä ovat muun muassa silmänseudun vyöruusu, pitkäaikainen alko-

holiriippuvuus ja enkefaliitti eli aivotulehdus. (Bowling 2016, 812.) 
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3 PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT 

 

 

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluu laatia opinnäytetyö. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli ke-

hittää opiskelijan tiedollista ja taidollista osaamista, niin projektiosaamisen kuin koulutuspäivän 

asiasisällön kannalta, jotta niitä voidaan soveltaa käytännön työelämässä. Opinnäytetyön voi to-

teuttaa joko toiminnallisena, kuten tämä opinnäytetyö, tai tutkimuksellisena kehitystehtävänä. (Ou-

lun ammattikorkeakoulu 2018, viitattu 19.9.2018.) Projektin prosessi koostuu eri vaiheista (kuvio 

5), jotka ovat riippuvaisia toisistaan ja vaiheet voidaan aikatauluttaa. Projektisuunnitelma luo pe-

rustan projektin hallinnalle, mikä erottaa projektin muunlaisesta ryhmätoiminnasta. Projektisuunni-

telmassa kuvataan projektin tehtävä, aikataulu, toteutus, resurssit sekä tiedonvälitys- ja dokumen-

tointiperiaatteet. Kaikkia projekteja luonnehtivat seitsemän piirrettä: tavoite, aikataulu, monimutkai-

suus, tehtävän koko ja luonne (ilmenee projektisuunnitelmasta), resurssit, organisatorinen rakenne 

(projektin tiimi vastuualueineen) sekä tieto- ja hallintajärjestelmä. (Kymäläinen, Lakkala, Carver & 

Kamppari 2016, viitattu 16.9.2018.) 

 

 

KUVIO 5. Projektin elinkaaren vaiheet (mukaillen Kymäläinen ym, 2016, 12) 

 

Tavoitteenamme on valmistua optometristeiksi joulukuussa 2018. Pääsimme aloittamaan opinnäy-

tetyön tekemisen tällä kokoonpanolla vasta marraskuussa 2017. Alun perin hieman eri kokoonpa-
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nolla syyskuussa 2017 aloitettu projekti oli tuossa vaiheessa alkutekijöissään. Meillä ei ollut aiem-

paa kokemusta projektin järjestämisestä, joten koulutuspäivän järjestäminen tuntui mielenkiintoi-

selta. Omat haasteensa tähän projektiin toivat projektiin osallistujien pieni määrä, lyhyt projektin 

suunnitteluaika lopullisella kokoonpanolla ja jokaisen osallistujan henkilökohtaisen elämän vaatima 

aika työsuhteineen ja perhetaustoineen, jolloin projektin eteenpäin viemiselle jäi vähän aikaa. Ra-

jallinen aika tiedostettiin, mikä takasi sen, että projektia vietiin eteenpäin tehokkaasti (katso tau-

lukko 4). 

 

TAULUKKO 4. Projektin aikataulu 

Elokuu 2017 Aikaisempien vuosikurssien opinnäytetöihin tutustuminen 

Syyskuu 2017 Kysely optikkoliikkeisiin ja alan keskustelupalstalle  

Lokakuu 2017 Luennoitsijoiden kartoitus  

Marraskuu 2017 Ryhmämuutoksia 

Luentoaiheiden valinta 

luennoitsijoiden valinta: Arto ja Aija (17.11.), Teemu (alustavasti jo loka-

kuussa, marraskuussa varmistus),  

Tilavaraus  

Yhteistyökumppaneille sähköpostia 

alustava kysely ruokailusta 

Joulukuu 2017 Koulutuspäivän päivämäärä lukkoon 

Tammikuu 2018 Karkkeja ostettu. 

8.1. Kotkantien tila varattu lauantaille 

12.1. Arton ja Aijan saapuminen vahvistettu 

18.1. Tili avattu 

19.1. Nettisivujen rakentaminen alkaa 

23.1. Nimi tapahtumalle, Juho vahvistettu, Tapahtuman kuva 

24.1. Sokos-hotelli valittu yhteistyökumppaniksi majoituksen osalta, Ta-

pahtuman mainostaminen näe-lehdessä sovittu Jaanan kanssa 

28.1. Nettisivujen sisältö hahmotelma lähetetty Mikolle. 

30.1. Essilor sponsoroimaan Arton luennon, IHKU valittu jatkopaikaksi. 

Helmikuu 2018 Yhteistyökumppaneiden varmistuminen 

1.2. SOA:n osallistuminen 

7.2. Fenno lupautuu sponsoriksi tuotekassiin 
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9.2. HOYA osallistuu viestiseinään, Richard lupautunut luennoitsijaksi 

16.2. Safilo vahvistaa saapumisen 

20.2. Veli Kuusamo vahvistaa saapumisen 

21.2. Nettisivut ja ilmoittautuminen auki 

23.2 Instru vahvistaa saapumisen / Silmäsairaala vahvistaa saapumisen 

25.2 Majoitus varattu luennoitsijalle 

Tapahtuma luotu Facebookiin ja linkki optisen alan keskusteluryhmään 

Maaliskuu 2018 4.3 Juholle sopimus allekirjoitettavaksi 

5.3 Tuotekassien lähetys vahvistettu 

11.3 Juhon sopimus allekirjoitettu / Hoyan, Silmäasema, CooperVisionin ja 

Safilon sopimukset lähetetty allekirjoitettavaksi 

13.3 Instruoptiikalle sähköpostiviesti tapahtumasta 

21.3 Aiesopimus 

22.3 Vapaaehtoisia värvätty tapahtumaan 

27.3 Sähköposti tapahtumasta OAMK optometrian opiskelijoille / Sähkö-

posti tapahtumasta lähiseudun yksityisille optikkoliikkeille. 

Huhtikuu 2018 1.4 Ilmoittautuminen sulkeutuu 

4.4 Ruokatilaukset Fazer Amicalle 

5.4 OAMK:lta apuraha tapahtumaan / Richardin saapuminen estynyt, tilalle 

Lovisa Petterson 

13.4 Luennoitsijoille lahjat 

18.4 Luentomateriaalit osallistujille saataville 

19.4 Tuotekassit valmiit / Palautelomake valmis 

21.4 Koulutuspäivä 

Toukokuu 2018 Laskujen maksut 

Opinnäytetyön kirjallinen osuus 

Kesäkuu-lokakuu 

2018 

Opinnäytetyön kirjallinen osuus 

Marraskuu 2018 Opinnäytetyön kirjallinen osuus. Posteri 
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3.1 Projektin tausta ja tarve 

 

Optikolla on muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden tapaan lakisääteinen velvoite ylläpitää 

ja kehittää ammattiosaamistaan. Täydennyskoulutusvelvoite perustuu lakiin terveydenhuollon am-

mattihenkilöistä 1994/559 ja täydennyskoulutusta koskien on annettu asetus 1194/2003. Sosiaali- 

ja terveysministeriön toimesta on myös laadittu valtakunnallinen suositus terveydenhuollon ammat-

tilaisten täydennyskoulutuksesta. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ohjaa ja 

valvoo terveydenhuollon ammattilaisten toimintaa. Lisäksi Optometrian Eettinen Neuvosto ohjaa ja 

valvoo optikoiden täydennyskouluttautumista. (Näkemisen ja silmäterveyden toimiala 2018a, vii-

tattu 19.9.2018.) 

 

Täydennyskoulutuspäivät ovat tärkeitä alallamme, sillä työmme vaatii jatkuvaa ammatillista itsensä 

kehittämistä. Tätä itsensä kehittämistä ja uuden oppimista toteutetaan täydennyskoulutuksena, 

joista saadaan täydennyskoulutuspisteitä. Koulutuksen tulee olla kliinisen optometrian ammattitai-

toa tai laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävien edellyttämää, ylläpitävää tai täyden-

tävää koulutusta. Tällöin koulutus on oikeutettu täydennyskoulutuspisteisiin. (Näkemisen ja silmä-

terveyden toimiala 2018a, viitattu 19.9.2018.) Koulutuspisteitä on mahdollista hankkia Optomet-

riapäivien lisäksi kotimaisista ja kansainvälisistä verkkokoulutuksista sekä optometrian ja oftalmo-

logian kongresseista. Myös muiden terveydenhuollon toimijoiden tuottamista näönhuoltoon ja sil-

mien terveydentilaan liittyvistä koulutuksista tai luennoista, ammattikorkeakoulujen tuottamasta op-

tometrian alan täydennyskoulutuksesta ja opinnäytetöiden esityksistä on mahdollista saada koulu-

tuspisteitä. Täydennyskoulutusvelvoitteen minimivaatimus viiden vuoden aikana on 30 pistettä. Op-

tometrian Eettisen Neuvoston hyväksymästä koulutuksesta 60 minuuttia vastaa yhtä pistettä. (Nä-

kemisen ja silmäterveyden toimiala 2018b, viitattu 19.9.2018.) 

 

Pohjois-Suomessa ei järjestetä kovin usein optisen alan ammattilaisille suunnattuja täydennyskou-

lutuspäiviä. Siksipä Oulun ammattikorkeakoulun optometristiopiskelijoiden toimesta järjestetyt täy-

dennyskoulutuspäivät ovat olleet pidettyjä ja tarpeellisia niin optikoille kuin meille opiskelijoillekin. 

Ennen lopullisen projektityöryhmän perustamista, olivat osa ryhmän jäsenistä tehneet kyselyn op-

tisen alan ammattilaisille, jotta saataisiin selville, kiinnostaako optikkoja osallistua täydennyskoulu-

tuspäivään. Kyselyn avulla saatiin tieto sekä koulutuspäivän tarpeellisuudesta että kiinnostuksesta 

ja toivotuista aiheista. Projektimme kautta meillä oli mahdollisuus muun muassa hankkia ja kehittää 

sosiaalisia taitojamme, tiimityöskentelyä, ajanhallintaa, verkostoitumista ja kontaktien luomista 
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sekä kokonaisvaltaista projektin suunnittelemista ja toteuttamista. Projektimme tietoperustan muo-

dostavat luentojemme aiheet. Nämä ovat kuivasilmäisyys optikon työssä, myopiakontrolli, foriatut-

kimuksista prismalasimääritykseen ja mustuaismotoriikka. 

 

3.2 Kohderyhmät, hyödynsaajat ja projektin tavoitteet 

 

Kohderyhmänämme eli hyödynsaajina olivat työelämässä olevat optikot ja optometristit sekä op-

tometristiopiskelijat. Toiveena oli, että osallistuneet optikot, optometristit ja optometristiopiskelijat 

jakavat tietoaan kollegoilleen, jolloin myös ne, jotka eivät päässeet paikalle hyötyisivät koulutuspäi-

vän annista. Lisäksi koulutuspäivästä toivottiin hyötyä optikkoliikkeiden asiakkaille, kun alan am-

mattilaiset ja opiskelijat hankkivat lisätietoa täydennyskouluttautumalla. Tämä on havainnollistettu 

kuviossa 6. 

 

HYÖDYNSAAJAT VÄLITTÖMÄT TAVOITTEET KEHITYSTAVOITTEET 

• Optikot ja optomet-

ristit 

• Opiskelijat 

• Luennoitsijat 

• Yhteistyökumppanit 

• Projektin järjestäjät 

• Asiakkaat 

• Oamk 

• Optikoiden, optometristien ja 

opiskelijoiden osaamisen li-

sääminen luentoaiheista 

• Toimiva ja selkeä koulutus-

päivä kiinnostavista ja ajan-

kohtaisista asioista 

• Toimiva aikataulu 

• Projektityön oppiminen 

• Optikoiden, optomet-

ristien ja opiskelijoi-

den ammattiosaami-

sen lisääminen 

• Verkostoituminen 

 

KUVIO 6. Hyödynsaajat ja kohderyhmät sekä tavoitteet täydennyskoulutuspäivälle 

 

3.3 Tavoitteet ja mittarit 

 

Projektin välittömänä tavoitteena oli järjestää työelämän tarpeisiin suunnattu, ajankohtaista tietoa 

tarjoava, hyödyllinen ja toimiva koulutuspäivä. Lisäksi välittömänä tavoitteena oli lisätä tietoa alan 

toimijoista. Välittömiin tavoitteisiin lukeutuu projektin konkreettiset aikaansaannokset (Silfverberg 

2016, viitattu 19.9.2018). 

 

Pitkän ajan kehitystavoitteemme oli lisätä optikoiden ammattiosaamista. Kehitystavoitteilla tarkoi-

tetaan suurimman hyödynsaajan kannalta tavoiteltavaa pitkän ajan muutosvaikutusta. Sen lisäksi, 

että projekti itsessään vaikuttaa kehitystavoitteen saavuttamiseen, siihen vaikuttavat myös muutkin 
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tekijät. Kehitystavoitteen saavuttaminen voi kestää jopa useita vuosia. Tilaisuudessamme oli mah-

dollista luoda uusia kontakteja, joka johti pidemmän aikavälin tavoitteeseemme eli verkostoitumi-

seen. Edellä mainitut tavoitteet pohjautuivat tärkeimpään ja olennaisimpaan tavoitteeseemme, joka 

oli selkeän, toimivan ja ajankohtaisen koulutuspäivän järjestäminen. 

 

Projektillamme oli myös laadullinen tavoite, jonka avulla halusimme selvittää välittömien- ja kehi-

tystavoitteiden onnistumista. Mittarinamme tavoitteidemme onnistumisessa oli palautelomake, joka 

selvitti optikoiden, optometristien ja opiskelijoiden mielipiteen päivämme onnistumisesta eri osa-

alueilla. Tärkein laadullinen tavoitteemme oli järjestää selkeä, ajankohtainen ja hyödyllinen täyden-

nyskoulutuspäivä, jota alan ammattilaiset voivat hyödyntää työelämässään. Muita laadullisia tavoit-

teitamme olivat muun muassa toimiva aikataulu, mielenkiintoiset luennot ja esittelijät ja kontaktien 

luomisen mahdollisuus. Laadullisten tavoitteidemme toteutumiseksi pidimme kriteereinä projekti-

suunnitelman ja toteuttamisen sujuvuutta, sisällön laatua, sisällön selkeyttä ja sisällön hyödynnet-

tävyyttä. Lisäksi kriteereinä toimivat ilmoittautumisen ja tilan toimivuus sekä luentojen välisen tauon 

hyödynnettävyys. 

 

3.4 Projektiorganisaatio 

 

Projektin luonteeseen kuuluu sen määräaikaisuus, jonka toteuttamista varten muodostetaan pro-

jektiorganisaatio. Projektin toteuttamisen jälkeen projektiorganisaatio lopetetaan. (Pelin 2008, 65.) 

Projektimme asettaja oli Oulun ammattikorkeakoulu. Projektin ydinryhmän, eli johtoryhmän muo-

dostimme me; Timo Anttila, Anniina Kärkkäinen ja Seija Säynäjäkangas. Projektille asetetaan 

yleensä projektipäällikkö, joka on vastuussa projektin suunnittelusta, toimeenpanosta ja tehtävien 

valvonnasta. Tehtäviin kuuluu myös raportointia johtoryhmälle. (Pelin 2008, 69.) Emme halunneet 

valita projektipäällikköä, koska olemme kaikki yhtä lailla vastuussa projektin hallinnasta ja onnistu-

misesta. Projektin edetessä projektipäällikön viitan sai harteilleen kuitenkin luontojaan huolehtivai-

nen Anniina Kärkkäinen, jolle rooli istui hyvin. Yhdessä päätettiin, minkä asian kukin otti hoitaak-

seen projektin edetessä. Tämä työnjako sujui ryhmältämme mutkattomasti, sillä jokaisella oli jokin 

vahvuusalue, jota voitiin projektissa hyödyntää. 

 

Ohjausryhmä tekee projektin tärkeimmät päätökset ottaen huomioon projektin asettajan määritte-

lemät rajat (Ruuska 2007, 144). Ohjausryhmän tehtäviin kuuluu myös hyväksyä projektin tulos ja 
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päättää projektin lopettamisesta (Pelin 2008, 69). Ohjausryhmään kuuluivat opinnäytetyötä ohjaa-

vat opettajat Leila Kemppainen sekä Tuomas Juustila. Projektin organisaatio on nähtävissä kuvi-

ossa 7.   

 

KUVIO 7. Projektiorganisaatio 

 

Projektimme yhteistyökumppaneihin kuuluivat Oulun ammattikorkeakoulun viestintäpalvelut, ta-

pahtumaan osallistuneet näytteilleasettajat, luennoitsijat, sponsorit sekä opponentti. Näytteilleaset-

tajat toivat päivään lisäarvoa esittelemällä ajankohtaisia tuotteita ja palveluita. Organisaatios-

samme asiantuntijoina olivat tapahtuman luennoitsijat. Luennoitsijat olivat vastuussa koulutuspäi-

vän opetuksellisesta puolesta. Viestintäpalvelut tuottivat koulutuspäivän markkinointimateriaalit 

sekä internetsivut, joiden kautta myös ilmoittautuminen onnistui.  
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4 TÄYDENNYSKOULUTUSPÄIVÄN SUUNNITTELU JA JÄRJESTELYT 

 

 

Päätös koulutuspäivän järjestämisestä syntyi syyskuussa 2017. Tapahtuman järjestämistä varten 

halusimme tietää työelämässä olevilta optikoilta ja optometristeilta ehdotuksia täydennyskoulutus-

päivällä pidettävistä luentoaiheista. Ehdotuksia varten teimme paperisen kyselyn, jonka kävimme 

henkilökohtaisesti viemässä Oulun keskustan ja lähialueen optikkoliikkeisiin.  

 

4.1 Tilan valinta  

 

Miettiessämme tilaratkaisuja koulutuspäiville, pyysimme tarjouksia eri hotelleilta kokoustiloista ja 

luentosaleista. Edellisen vuoden koulutuspäivä oli järjestetty Oulun ammattikorkeakoulun Kotkan-

tien tiloissa. Konserttisalin ja aulatilojen toimivuus oli saanut paljon kiitosta, joten kävimme tutustu-

massa kyseiseen tilaan tänäkin vuonna. Lopulta päädyimme Kotkantien konserttisaliin hyvien kul-

kuyhteyksien, parkkipaikkojen sekä kilpailukykyisen hinnan vuoksi. Konserttisalissa on perman-

nolla 182 paikkaa, nousevan katsomon muodossa sekä parvelta löytyy tarvittaessa 36 lisäpaikkaa 

(katso kuvio 8). Valaistus ja ilmanvaihto ovat salissa säädettävissä tarpeen mukaan. Kotkantien 

konserttisali on suunniteltu klassisen musiikin harjoitus- ja esitystilaksi, joten se on äänentoiston ja 

akustiikan puolesta erinomainen vaihtoehto myös tämän kaltaisille tapahtumille. Myös iso aulatila 

näytteilleasettajia varten (katso kuvio 9) sekä ravintolan läheisyys vaikuttivat päätökseemme.  

 

 

KUVIO 8. Konserttisali ennen osallistujien saapumista (Kuva: Jari Kärkkäinen) 
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KUVIO 9. Aulatilassa näytteilleasettajia ja verkostoitumista (Kuva: Jari Kärkkäinen) 

 

4.2 Luennoitsijat ja aiheet 

 

Veimme syyskuussa 2017 optikkoliikkeisiin kyselylomakkeen, johon optikot saivat esittää toiveita 

luentojen aiheista, luennoitsijoista ja muista koulutuspäivään liittyvistä asioista. Luentojen aiheet 

valitsimme sekä opettajamme ehdotusten että kentältä tulleiden toivomusten perusteella, ottaen 

huomioon aiheiden ajankohtaisuuden ja aiempien vuosien teemat ja luentojen aihevalinnat vastaa-

vassa tapahtumassa. Aiheiksemme valikoitui optikkoliikkeistä tulleiden toiveiden perusteella kuiva-

silmäisyys ja foriatutkimukset ja prismakorjaukset.  

 

Kuivasilmäisyys -luentoon oli toivottu luennoitsijaksi Aija Hirsimäkeä, sekä foriatutkimuksista ja 

prismakorjauksista oli tullut toivetta, että luennon pitäisi Arto Hartikainen. Myopiakontrollin olimme 

valinneet aiheeksi jo aikaisemmin, opettajamme ehdotuksesta ja aiheen ajankohtaisuuden vuoksi. 

Tapasimme Cooper Visionin edustajan Specsaversin Clinical Conferensissa lokakuussa 2017, jol-

loin jo alustavasti kyselimme heidän mielenkiintoaan osallistumiseen. Myöhemmin loppuvuodesta 

tapasimme edustajan koulullamme ja saimme varmistuksen luennon järjestymisestä. Cooper Vi-

sionin puolelta tuli ehdotus, että luennon tulisi pitämään Richard Hangaas ja luento tulisi olemaan 

englanninkielinen. Tämä sopi meille oikein hyvin. Myöhemmin keväällä kävi ilmi, että kyseinen lu-

ennoitsija oli estynyt tulemaan ja Cooper Vision järjesti meille luennoitsijaksi samasta aiheesta Lo-

visa Petterssonin.  
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Neljänneksi luennoksi halusimme aiheen, josta emme olleet kuulleet opintojemme aikana muilla 

koulutuspäivillä Oulussa tai Helsingissä. Myös yhteistyö silmälääkärin kanssa oli toiveenamme, 

jonka vuoksi lähestyimme Oulun Yliopistollisessa Sairaalassa työskentelevää neuro-oftalmologi 

Juho Pekkarista. Koska koulutuksemme suuntautuu enenevissä määrin silmien terveyden tutkimi-

seen, ehdotimme aiheiksi silmien liikehäiriöitä ja mustuaismotoriikkaa. Hänen mielestään kannat-

taisi aiheen laajuuden ja asioiden yksinkertaistamisen takia keskittyä vain toiseen näistä, joten ai-

heeksi valikoitui mustuaismotoriikka. Tiedostimme, että kaikki työelämässä olevat optikot eivät ole 

opiskelleet silmien terveyttä tällä laajuudella kuin sitä nykyisin opetetaan, mutta koimme että luento 

antaisi myös heille työkaluja ja tietoisuutta kentälle. 

 

4.3 Yhteistyökumppanit ja näytteilleasettajat 

 

Tammikuussa 2018 Helsingissä järjestettiin Näe 2018 Optometriapäivät. Kaksi ryhmämme jäsentä 

kävi tutustumassa tapahtumassa näytteilleasettajiin ja kertoivat tulevasta koulutuspäivästämme, 

sekä ehdottivat yhteistyömahdollisuutta kanssamme. Lisäksi otimme yhteyttä sähköpostitse usei-

siin alallamme vaikuttaviin ja tunnettuihin yhteistyötahoihin. Vinkkejä mahdollisista yhteistyökump-

paneista saimme edellisten koulutuspäivien markkinointimateriaaleista sekä Helsingissä järjestet-

tyjen päivien näytteilleasettajista. Myös jo työelämässä tutuiksi tulleet suhteet otettiin huomioon. 

Lähestyimme yrityksiä ja edustajia sähköpostitse, kysyen oliko heillä mielenkiintoa tukea koulutus-

päiväämme tai osallistua esittelemällä tuotteitaan. 

 

Cooper Vision halusi osallistua sponsoroimalla luennoitsijan koulutuspäiväämme. Fenno Optiikka 

ja Piiloset järjestivät meille runsaat tuotekassit, joista löytyi muun muassa silmälasien puhdistus- ja 

huoltosetti, silmien kostutustuotteita ja pientä naposteltavaa. Tapahtumamme viestiseinän kustan-

nuksiin osallistui linssivalmistaja Hoya. Toinen linssivalmistaja Essilor Oy halusi tukea tapahtu-

maamme kattamalla yhden luennoitsijamme kulut. Neonsun osallistui tapahtumaamme Bolle-tuo-

temerkkinsä alla keventämällä luennoitsijapalkkioista aiheutuneita kuluja. 

 

Tapahtuman aulatiloihin varatuille paikoille saimme näytteilleasettajiksi optisen alan eri osa-aluei-

den yrittäjiä ja yrityksiä. Silmäasema Oy ja InstruOptiikka Oy saapuivat paikalle verkostoitumaan 

sekä esittelemään toimintaansa. Safilo esitteli omalla pisteellään Carreran aurinkolasimallistoaan. 

Velikuusamo Oy:n pisteellä oli esillä pientyökaluja, heikkonäköisten apuvälineitä sekä muita huolto- 

ja hoitotarvikkeita. Optiikka Juurinen Oy edusti yritystään omalla pisteellään.   
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Näe Ry tuki koulutuspäiväämme toimitusjohtaja Panu Tastin avauspuheenvuorolla. SOA ry:n edus-

tajat tulivat paikalle suurella porukalla kertomaan järjestönsä toiminnasta. Lisäksi SOA ry:n panos 

näkyi ennen tapahtumaa heidän tukiessa jäseniensä kouluttautumista ja kustantamalla merkittävän 

osan heidän osallistumismaksustaan. Myös Oulun ammattikorkeakoulu tuki koulutuspäiväämme 

osallistumalla juokseviin kuluihimme. 

 

Olisimme toivoneet tapahtumaamme useampia näytteilleasettajia. Osa yhteistyökumppaneista oli 

alun perin tulossa näytteilleasettajiksi, mutta aikataulujen päällekkäisyyksien vuoksi, osallistuivat 

sponsoroimalla tapahtumaa eri muodoissa. Yhteistyökumppaneita saimme tapahtumaan Oulun 

ammattikorkeakoulun lisäksi 13, jotka ovat nähtävissä kuviosta 10. 

 

 

KUVIO 10. Koulutuspäivämme yhteistyökumppanit 

 

4.4 Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma 

 

Koulutuspäivämme oli voittoa tavoittelematon tapahtuma, jolloin tulot ja menot pyrittiin pitämään 

saman suuruisina. Koska suurin osa tapahtuman tuloista muodostui osallistujien pääsymaksuista 
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sekä yhteistyökumppaneiden tilavarauksista, pystyimme projektin alkuvaiheessa arvioimaan ta-

pahtuman rahoitussuunnitelmaa. 

 

Kun tulot olivat suurpiirteisesti tiedossa, aloimme kartoittaa menojen osuutta. Ensisijaisena tarkoi-

tuksena meillä oli löytää tapahtumalle sopiva ja toimiva tila, joka oli merkittävin menoerä. Koska 

tiesimme, että tapahtuma tulisi kestämään koko päivän, halusimme tarjota tapahtumaan osallistu-

ville ruoan ja jälkiruokakahvit, jotka lohkaisivat suurimman osan budjetistamme. Olisimme halun-

neet tarjota osallistujille myös alkukahvit tai alkumaljat, mutta budjetti ei antanut niihin myöten. 

Saimme kuitenkin mahdutettua budjettiin kahvit ja pienet välipalat työntekijöille, luennoitsijoille sekä 

yhteistyökumppaneille, joille päivä oli hieman pidempi. Saimme muutamia vapaaehtoisia luokal-

tamme auttamaan järjestelyissä. Äänentoistoa varten palkkasimme kaksi saliteknikkoa, jotka olivat 

käytössämme koko tapahtuman ajan. 

 

Jotta päivästä olisi saatu mahdollisimman interaktiivinen, halusimme tarjota yleisölle mahdollisuu-

den osallistua päivän kulkuun ja viestintään viestiseinän (katso kuvio 11) kautta. Viestiseinän käyt-

töön saimme koulutuksen palvelun tarjoajalta, jolloin pystyimme itse hallinnoimaan viestiseinän ta-

pahtumia. Tapahtuman aikana viestiseinän käyttöä hallinnoi vapaaehtoiseksi ilmoittautunut luok-

katoveri. Luennoitsijoiden palkkiot muodostuivat järjestäjien ja luennoitsijoiden välisten neuvotte-

luiden myötä. 

 

 

KUVIO 11. Tapahtuman viestiseinä (Kuva: Jari Kärkkäinen) 
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Tapahtumaa liittyvien tulojen ja menojen hallinnoimista varten avasimme OP-Pohjolalle tilin. Tilin 

käyttö- ja hallintaoikeudet uskottiin yhdelle ryhmän jäsenelle, joka seurasi rahaliikenteen lisäksi 

budjetin oikeellisuutta. Tili avattiin tammikuussa 2018, hieman ennen ilmoittautumisen alkamista.  

 

4.5 Markkinointi ja viestintä 

 

Tapahtumallemme luotiin kotisivut (katso kuvio 12) helmikuussa 2018, josta löytyivät päivän tapah-

tumaan liittyvä info sekä ilmoittautumislomake osallistujille. Oulun ammattikorkeakoulun viestintä-

palvelut huolehtivat kotisivujen luomisesta, ylläpidosta ja päivittämisestä. 

 

 

KUVIO 12. Tapahtuman kotisivut.   
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Tapahtuman mainostamisen aloitimme yleisölle helmikuussa 2018 tilavarauksen sekä luennoitsi-

joiden varmistuttua. Sosiaalisessa mediassa hyödynsimme Facebookissa optisen alan ammattilai-

sille suunnattua keskusteluryhmää, jossa kerroimme tapahtumastamme. 

 

Optikkoketjuilta pyysimme lupaa, että voisimme lähettää tiedotteen tapahtumastamme ketjun si-

säisen sähköpostin välityksellä tarkoituksenamme tavoittaa kaikki ketjuissa työskentelevät optisen 

alan ammattilaiset. Mikäli emme saaneet lupaa taikka tavoittaneet henkilöitä, jotka olisivat voineet 

antaa valtuudet viestin lähettämiseen sisäisen postin kautta, kirjoitimme ja lähetimme viestin ketjun 

liikkeille erikseen. Samoin toimimme myös yksityisten optikkoliikkeiden kohdalla, joille lähetimme 

viestin tapahtumasta sähköpostiin. Yksityisten liikkeiden kohdalla kohdensimme viestien lähettä-

misen liikkeisiin, jotka toimivat n. 300km etäisyydellä Oulusta. 

 

Suomen optometrian ammattilaiset, SOA ry lähetti tapahtumastamme viestin jäsenilleen. SOA ry 

markkinoi myös tapahtumaamme omilla nettisivuillansa tapahtumakalenterissa. Näkemisen ja sil-

mäterveyden toimiala, NÄE ry, julkaisi lehdessään tiedotteen tapahtumastamme (KTS NR.) Tar-

koituksenamme oli, että tiedote olisi ilmestynyt lehden Pinnalla –osioon, jossa tavallisesti on ilmoi-

tettu optisen alan tulevista tapahtumista. Ilmoitus päätyi kuitenkin lehden tapahtumakalenteri-

aukeamalle. NÄE ry markkinoi tapahtumaamme myös nettisivuillaan. 

 

4.6 Riskien ja muutosten hallinta 

 

Hyvään projektisuunnitteluun kuuluu riskien ja potentiaalisten ongelmien huomioiminen ja enna-

kointi. Riskien hallinnan tehtävänä on vähentää projektin hallintaan kuuluvaa epävarmuutta. Se on 

varautumista odottamattomiin tilanteisiin eikä siihen normaaliolosuhteissa liity mitään poikkeuksel-

lista. Riski toteutuu tavallisesti useasta tekijästä muodostuvan tapahtumaketjun summana; mikään 

tekijä ei yksin aiheuta riskin toteutumista. (Ruuska 2007, 248.) Ennakointi muodostuu muun mu-

assa tulevien työvaiheiden läpikäynnistä ja ongelmakohtien selvittämisestä. (Pelin 2008, 221, 228.) 

 

Suurimmat riskit projektissamme olivat luennoitsijoiden peruuntuminen, tekninen riski, taloudellinen 

riski, ja yhteistyökumppaneiden poisjääminen. Taloudelliset ongelmat olisivat voineet ilmetä esi-

merkiksi, jos osallistujamäärä olisi arvioitu väärin ja budjettimme olisi laadittu huonosti. Tekniset 

riskit olisivat voineet ilmetä, jos esimerkiksi tietokoneet tai ilmoittautuminen ei olisi toiminut tai Po-

wer Point –esitykset eivät olisi toimineet luennon aikana. Jos luennoitsijat olisivat peruneet tulonsa, 
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olisi meille aiheutunut ongelma, mikäli emme olisi hankkineet varaluennoitsijaa. Jos yhteistyökump-

paneita olisi ollut laskelmoitua vähemmän, olisi se vaikuttanut budjettiimme sekä tilaisuuden ylei-

seen ilmeeseen. Kaikki nämä riskit vaikuttivat luonnollisesti toisiinsa. 

 

Taloudellisia riskejä välttääksemme laadimme mahdollisimman tarkan budjetin, jossa menot oli ar-

vioitu yläkanttiin ja tulot alakanttiin. Tulojen ja menojen hallintaa auttoi excel -taulukointi, josta näki 

heti, onko tulot ja menot balanssissa, kun muutoksia budjettiin tehtiin. Taloudellisia riskejä pyrimme 

myös hallitsemaan hakemalla avustusta muun muassa koululta ja sponsoreilta. Tavoitteenamme 

oli, ettemme ylittäisi budjettia. Teknisiin riskeihin tilaisuuden aikana pyrimme vaikuttamaan palk-

kaamalla saliteknikon, joka on laitteiden asiantuntija. Myöskin ilmoittautumisen internetsivut laativat 

Oulun ammattikorkeakoulun viestintäpalvelut, sillä heillä on kokemusta ja taito tehdä ne. Näillä ta-

voin minimoimme tekniset riskit. Luennoitsijoiden kanssa teimme sopimukset, joissa he sitoutuivat 

osallistumaan ja laatimaan luentomateriaalit. Yhteistyökumppaneiden kanssa teimme myös sopi-

mukset, jotka velvoittivat heitä tulemaan tilaisuuteen ja maksamaan esittelijämaksun etukäteen. 

Tässä tapauksessa oli mahdollista, että esittelijä peruu tulonsa.  

 

4.7 Koulutuspäivän kulku 

 

Koulutuspäivän aamuna klo 10.00 menimme Kotkantien kampukselle järjestelemään paikkoja ja 

laittamaan tilat valmiiksi koulutuspäivää varten. Viisi vapaaehtoista luokkatoveriamme tulivat aut-

tamaan ilmoittautumiseen, valmisteluihin, saliin ja viestiseinän kanssa. Ensimmäiset näytteilleaset-

tajia saapuivat paikalle klo 11.00 valmistelemaan omia näytepisteitään. Näytteilleasettajille, vapaa-

ehtoisille, kutsuvieraille ja luennoitsijoille olimme varanneet kahvit sekä suolaiset välipalat klo 

12:00.  

 

Ilmoittautuminen avautui klo 13:30, jolloin ensimmäiset osallistujat saapuivat ilmoittautumispisteen 

kautta, jossa heille jaettiin päivän ohjelma sekä yhteistyökumppaneiden tuotekassit, joista osa on 

nähtävissä kuviossa 13. Ilmoittautumispistettä pidimme auki siihen asti, kunnes kaikki ilmoittautu-

neet henkilöt olivat saapuneet paikalle, joista viimeinen klo 16:00. 
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KUVIO 13. Ilmoittautumisen yhteydessä osallistujille jaettuja tuotekasseja (Kuva: Jari Kärkkäinen) 

 

Kuviosta 15 on nähtävissä päivän aikataulu, jonka virallinen osuus alkoi klo 14:30 työryhmän jäse-

nen koulutuspäivän avaus -puheella. Avauspuheen jälkeen vuoron sai Näe Ry:n toimitusjohtaja 

Panu Tast, joka kertoi alaamme odottavista muutoksista. Klo 15:00 luennon aloitti optikko ja yrittäjä 

Aija Hirsimäki. Hänen aiheenaan oli kertoa kuivasilmäisyydestä ja optikon roolista niiden tutkimi-

sessa. Ennen ruokailuun siirtymistä Arto Hartikainen luennoi foriatutkimuksista ja prismalasimääri-

tyksistä klo 16:00. 
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KUVIO 15. Koulutuspäivämme virallinen aikataulu 

 

Osallistumismaksuun sisältyi päivän puolessa välissä järjestetty ruokailu, jonka esillepanosta huo-

leti yhteistyökumppanimme Fazer Amica Oy. Ruokailun aloitimme klo 17:00 ja tauon pituudeksi 

varasimme puolitoista tuntia. Tauon pituutta harkitessamme otimme huomioon osallistujien mah-

dollisuuden tutustua paikalle saapuneiden näytteilleasettajien tuotteisiin ja tarjontaan ruokailun yh-

teydessä. 

 

Klo 18:30 päivä jatkui Cooper Visionin tarjoamalla luennolla. Luento oli englanninkielinen, aiheena 

myopiakontrolli, josta oli saapunut kertomaan Lovisa Pettersson. Koulutuspäivämme viimeinen lu-

ento alkoi klo 19:30, joka käsitteli mustuaismotoriikkaa. Luennoitsijana toimi Juho Pekkarinen. 

 

Luentojen aikana yleisöllä oli mahdollisuus osallistua tapahtumaan esittämällä luennoitsijoille ai-

heeseen liittyviä kysymyksiä joko viestiseinän kautta, jonne viesti oli mahdollista lähettää matka-

puhelimella päivän avauspuheessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Viestiseinälle saapuneet kysy-

mykset esitettiin jokaiselle luennoitsijalle heidän esitystensä jälkeen. Kysymysosiolle varattiin aikaa 
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kymmenen minuuttia jokaisen luennon päätteeksi, jotka kestivät Panu Tastin puhetta lukuun otta-

matta viisikymmentä minuuttia. Viestiseinälle ilmestyneet kysymykset luennoitsijoille esitteli yksi 

työryhmän jäsen. Kysymyksiä oli mahdollista esittää luentojen jälkeen myös mikrofonin välityksellä.  

 

Luentojen jälkeen työryhmän jäsenen pitämässä loppupuheenvuorossa kiitosten lisäksi osallistu-

jia muistutettiin jokaiselle jaetun palautelomakkeen täyttämisestä sekä palauttamisesta niille va-

rattuun laatikkoon. 

 

4.8 Projektin päättäminen 

 

Koulutuspäivän jälkeisellä viikolla tapasimme työryhmän kesken, jolloin kävimme tapahtumasta 

saatuja palautteita läpi ja pohdimme samalla omaa suoritustamme projektin eri vaiheissa. Lisäksi 

arvoimme palautekyselyyn vastanneiden kesken lupaamamme palkinnon ja ilmoitimme tästä ar-

vonnan voittajalle henkilökohtaisesti. 

 

Tapahtumaan liittyvät viimeiset maksusuoritukset teimme koulutuspäivän jälkeisellä viikolla. Ta-

pahtumaan lainattuja tavaroita palautimme niiden omistamille tahoille sekä jaoimme samalla pienet 

muistamiset kiitokseksi. Kun tapahtumaan liittyvät maksuvelat olivat suoritettu sekä lainatut mate-

riaalit palautettu, suljimme projektia varten luodun tilin. Projektin raportointi aloitettiin toukokuussa 

2018. 
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5 PROJEKTIN ARVIOINTI 

 

 

Yksi projektin keskeisimmistä osista on sen arviointi. Arvioimisen kriteerit tulee sopia ennen varsi-

naiseen arviointiin ryhtymistä. Arviointikriteerejä voi olla esimerkiksi aikataulujen ja budjetin pitä-

vyys ja tapahtuman taso eli laatu. Arvioinnissa otetaan huomioon myös oppimisnäkökulma, jonka 

avulla kehitetään tulevia samankaltaisia tapahtumia. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 

113.) Koulutuspäivämme arviointikriteereinä toimivat luentojen sisällön laatu, tiedon hyödynnettä-

vyys sekä ajankohtaisuus. Lisäksi pyysimme osallistujia arvioimaan yleisesti koulutuspäivämme 

markkinointia ja ilmoittautumista, tiloja, ruokailua, aikataulua, näytteilleasettajia ja tunnelmaa. 

 

5.1 Palautekysely ja tulokset 

 

Osallistujat saivat ilmoittautumisen yhteydessä paperisen palautelomakkeen (liite 1). Tarkoitukse-

namme oli alun perin tehdä webropol –pohjainen nettipalaute –kysely, mutta aikataulu ei antanut 

myöten tähän. Päädyimme tekemään paperisen palautekyselyn, johon vastaamalla osallistui myös 

pienen palkinnon arvontaan.  

 

Täydennyskoulutuspäivään osallistui yhteensä 119 optikkoa, optometristia ja optometristiopiskeli-

jaa. Palautekyselyyn heistä vastasi 96 osallistujaa eli vastausprosentti oli 82.7. Palautekyselyssä 

halusimme kartoittaa, olisivatko osallistujat kiinnostuneita osallistumaan opiskelijoiden järjestä-

mään täydennyskoulutuspäivään jatkossakin, johon vastanneista 97.9% tulisi uudelleen ja loput 

 2.1% jättivät vastaamatta kysymykseen. Keskiarvoksi asteikolla 1-5 koulutuspäivämme sai 4,59. 

Vastausprosentti kysymykseen oli 87%, jolloin 12 osallistujaa jätti vastaamatta (12,5%). 

 

Kartoitimme palautelomakkeessa osallistujien mielipiteitä luentojen sisällön laadusta, tiedon hyö-

dynnettävyydestä sekä ajankohtaisuudesta. Osallistujien vastausvaihtoehdot olivat välttävä (1), 

tyydyttävä (2), hyvä (3), kiitettävä (4) ja erinomainen (5). Lisäksi palautelomakkeen lopussa oli tilaa 

avoimelle palautteelle. 

 

Palautekyselyn aloitimme kartoittamalla osallistujien tyytyväisyyttä luentoihin. Ensimmäinen kysy-

mys koski luentojen sisällön laatua, minkä jakauma on nähtävissä kuviossa 16. Kuivat silmät opti-

kon työssä -luennolle vastaajista 7.3% antoi luennolle arvosanan hyvä, kiitettävän 37.5% ja erin-
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omaisen arvosanan 55.2%. Foriatutkimuksista prismalasimääritykseen -luento sai vastaajat anta-

maan arvosanat hyvä 5.2%, kiitettävä 33.3% sekä erinomainen 62.5%. Illan kolmas luento Myopia-

kontrolli sai vastaajilta arvosanat hyvä 7.3%, kiitettävä 33.3% ja erinomainen 59.4%. Viimeinen 

luento käsitteli mustuaismotoriikkaa ja arvosanoiksi muodostui hyvä 9.4%, kiitettävä 32.3% ja erin-

omainen 55.2%. Pekkarisen luennossa oli myös kolme tyhjää vastausta. 

 

 

KUVIO 16. Arvosanojen jakautuminen luentojen sisällön laadusta (n= 96) 

 

Sisällön laatua arvioitaessa kyselyyn vastaajat antoivat kaikille luennoille pääasiassa kiitettäviä ja 

erinomaisia arvosanoja. Eniten he pitivät palautekyselyn perusteella Foriatutkimuksista prismala-

simääritykseen -luennosta. Myös avoimessa palautteessa luennoitsijat ja luennot saivat kehuja. 

 

Kysymyslomakkeen toinen arviointikohde oli luennoista saatujen tietojen hyödynnettävyys työelä-

mässä, josta saatujen vastausten jakauma on nähtävissä kuviossa 17. Kuivat silmät optikon työssä 

sekä Foriatutkimuksista prismalasimääritykseen -luennot saivat identtiset arviot palautteen anta-

jilta. Vastaajista 7.3% antoi arvosanaksi hyvä, 33.3% kiitettävä ja 59.4% erinomainen. Myopiakont-

rolli -luento jakoi hyödynnettävyyden osalta mielipiteitä, vastaajista 1% antoi arvioksi välttävän ja 

4.2% tyydyttävän. Vaihtoehdot hyvä (21.9%), kiitettävä (27.1%) ja erinomainen (44.8%) saivat lu-

ennosta eniten ääniä. 1% jätti kysymykseen vastaamatta. Mustuaismotoriikka luennon hyödynnet-

tävyyttä kysyttäessä vastaukset jakautuivat seuraavasti; tyydyttävä 7.3%, hyvä 33.3%, kiitettävä 

26.0% ja erinomainen 30.2%. Vastaamatta jätti 3.2%. 
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KUVIO 17. Tiedon hyödynnettävyys (n=96) 

 

Päivän ensimmäisen puoliskon luennot, Kuivat silmät optikon työssä ja Foriatutkimuksista prisma-

lasimääritykseen, koettiin työelämän kannalta kaikkein hyödynnettävimpänä niiden erinomainen -

vastauksien määrän perusteella. 

 

Luentoja käsittelevä ja niihin liittyvä kolmas arvioitava kohta oli tiedon ajankohtaisuus (katso kuvio 

18). Kuivat silmät optikon työssä -luennon ajankohtaisuus koettiin hyväksi 3.1%, kiitettäväksi 16.7% 

ja erinomaiseksi 81.3%. Luento foriatutkimuksista prismalasimääritykseen jakautui hyvän (6.3%), 

kiitettävän (34.4%) ja erinomaisen (59.4%) kesken. Vastaajista aiheen Myopiakontrolliin liittyvän 

tiedon koki ajankohtaiseksi seuraavan portaan mukaisesti; välttävä 1.0%, hyvä 5.2%, kiitettävä 

20.8% ja erinomainen 71.9%. 1% jätti vastaamatta kysymykseen. Mustuaismotoriikan tiedon ajan-

kohtaisuutta kysyttäessä 2.1% koki ajankohtaisuuden välttäväksi, 29.2% hyväksi, kiitettäväksi 

31.3% ja erinomaiseksi 34.4%. Vastaamatta jätti 3.2%. 
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KUVIO 18. Tiedon ajankohtaisuus (n=96) 

 

Osallistujilta kysyttiin koulutuspäivän järjestelyihin liittyvistä markkinoinnista ja ilmoittautumisesta 

(kuvio 19). Arviointikohteista markkinointiin liittyvässä kysymyksessä kaikki vaihtoehdot saivat ää-

niä. Suurin osa vastauksista jakautui hyvän (28.1%) ja kiitettävän (49.0%) kesken. Netti-ilmoittau-

tumisen sujuvuus sai 70.8% vastaajilta erinomaisen arvosanan. Lähes kaikki vastaajista kokivat 

ilmoittautumisen sujuvuuden paikan päällä myös erinomaiseksi (90.6%). 
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KUVIO 19. Markkinointi ja ilmoittautuminen (n=96) 

 

Kuviosta 20 näkee, että kyselyyn vastaajat kokivat koulutuspäivän tilat toimiviksi kyseiseen tapah-

tumaan. 99% vastaajista koki aulatilan toimivuuden kiitettäväksi tai erinomaiseksi. Vastaavasti lu-

entosalin toimivuutta pidettiin kiitettävänä (21.9%) tai erinomaisena (72.9%). 

 

 

KUVIO 20. Tilat (n=96) 
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Ruokailua ja aikataulua arvioitaessa vastaukset painottuivat kiitettävään ja erinomaiseen, mutta 

pientä hajontaa oli havaittavissa, kuten kuviosta 21 selviää. Vastaajista 68.8% koki ruokailun erin-

omaisena ja 25% kiitettävänä. Tauon pituus koettiin vastaajien keskuudessa onnistuneeksi, vas-

tausten ollessa erinomaisia 58.3%:sti. Aikataulun sujuvuus koettiin osaltaan hyväksi (5.2%), mutta 

suurelta osin kiitettäväksi (36.5%) ja erinomaiseksi (56.3%). 

 

 

 

KUVIO 21. Ruokailu ja aikataulut 

 

Näytteilleasettajista vastaajien antaessa arvioita, vastaukset jakautuivat tavanomaista enemmän, 

mikä selviää kuviosta 22. Eniten arvosanoja saivat hyvä (39.6%), kiitettävä (33.3%) ja erinomainen 

(17.7%). Hyväksi arvosanan tapahtuman tunnelmasta antoi 5.2% vastanneista. Kiitettäväksi tun-

nelman arvioi 28.1% ja erinomaiseksi 66.7% vastanneista. 
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KUVIO 22. Näytteilleasettajat ja tunnelma (n=96) 

 

5.2 Vahvuudet ja kehittämiskohteet 

 

Projektiluonteinen työ oli uusi ja mielekäs haaste ryhmän jokaiselle jäsenelle. Ryhmän kanssa luo-

dut näkemykset siitä, millaisen koulutuspäivän haluamme järjestää, mahdollisti projektin mielek-

kään toteuttamisen. Kokoonnuimme tasaisin väliajoin, mikä mahdollisti sen, että ryhmän jäsenet 

pystyivät hahmottamaan projektin kokonaisuuden etenemistä. Vilkas kommunikointi sosiaalisen 

median kautta ja toimiva ryhmädynamiikka loivat hyvän pohjan projektin etenemiselle. Työtehtävät 

jaettiin tasaisesti ryhmän jäsenten kesken ja jokainen huolehti itsenäisesti tehtävistään. Jokaiselta 

ryhmän jäseneltä löytyi omat vahvuusalueensa, joita hyödynsimme projektissa. 

 

Palautekysely toimi meille erinomaisena työvälineenä arvioidessamme kehittämiskohteitamme. 

Tapahtuman markkinointi pyrittiin hoitamaan mahdollisimman monen kanavan kautta, jotta kaikki 

alan ammattilaiset ja opiskelijat tavoitettaisiin. Jotta opiskelijat saisivat tiedon tapahtumasta ajoissa, 

optometristi -opiskelijoiden ilmoitustaululle olisi ollut hyvä laittaa tiedote tapahtumasta ja laittaa 

heille opettajien kautta sähköpostia. Näytteilleasettajilta olisi hyvä kerätä jatkossa palautetta heidän 

toiveistaan ja intresseistään tapahtumaan osallistumisen suhteen. 
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Palautekyselyssä käytimme samaa kyselypohjaa, joka on ollut käytössä myös edellisinä vuosina 

vastaavassa tapahtumassa. Mielestämme kyselyn vastausten analysointia helpottaisi ja selkeyt-

täisi sähköisesti toteutettava webropol -kysely, joka jäi ajanpuutteen vuoksi toteuttamatta. Jaetta-

vaksi tarkoitettu luentomateriaali tulisi saada luennoitsijoilta hyvissä ajoin, jotta se olisi jaettavissa 

sähköisesti ennen koulutuspäivää kaikille osallistujille. Nyt osa materiaalista pystyttiin toimittamaan 

vasta jälkikäteen, koska saimme osan jaettavasta materiaalista liian myöhään. 

 

5.3 Projektin tavoitteiden toteutumisen arviointi 

 

Projektin tärkeimpänä tavoitteena oli järjestää työelämän tarpeisiin suunnattu, ajankohtaista tietoa 

tarjoava, hyödyllinen koulutuspäivä. Palautekyselyssä selvitimme sisällön laatua, selkeyttä ja hyö-

dynnettävyyttä, perusteella onnistuimme tässä tavoitteessamme. Laadullisesti tapahtuma koettiin 

onnistuneeksi. Luennoitsijat olivat alansa huippuosaajia.  

 

”Sisältö aivan huippuluokkaa.” 

”Huikeat inspiroivat luennot ja luennoitsijat.” 

”Ensimmäinen koulutuspäivä missä kaikki aiheet olivat todella mielenkiintoisia.” 

 

Tavoitteenamme oli myös saada aikaiseksi aikataulun, tilojen ja ilmoittautumisen suhteen toimiva 

tapahtuma. Aikataulullisesti koulutuspäivä eteni suunnitelmien mukaan. Tapahtuman sijoittaminen 

lauantaille iltapäivään takasi mahdollisimman monen alan ammattilaisen pääsyn koulutuspäivään. 

Ennen tapahtumaa ja luentojen välissä oli mahdollisuus käydä tutustumassa optisen alan toimijoi-

hin ja muihin optisen alan ammattilaisiin. Näin pitkänaikavälin tavoitteemme, verkostoituminen, to-

teutui uusien kontaktien kautta. Osa osallistujista olisi halunnut kaikkien luentojen väliin pienen 

tauon ja osalle tapahtuman aikataulu yhden pitkän tauon tekniikalla toimi hyvin. 

 

” Parempi näin, että yksi pitempi tauko kuin tauko joka luennon jälkeen.” 

”Tauko meni sujuvasti ja pysyttiin aikataulussa.” 

”Luentojen välissä pieni tauko. Kaksi luentoa peräkkäin kestää liian pitkä.” 

 

Tilat tarjosivat hyvät puitteet ja toimivan ympäristön koulutuspäivän järjestämiselle. Tapahtuman 

sijainti jakoi hieman mielipiteitä. 
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”Kotkantie toimiva paikka näille tapahtumille” 

”Sijainti hieman kaukana, kenties lähempänä keskustaa toimisi suurimmalle osalle paremmin 

(juna-asema, majoittuminen)” 

 

Ilmoittautuminen netissä ja itse paikan päällä sujui ongelmitta. Laadimme ilmoittautumiseen selkeät 

listat osallistujista ja ilmoittautumisia oli vastaanottamassa luokkatovereitamme. Tämä toi suju-

vuutta ilmoittautumiseen ja tuotekassien jakamiseen asianosaisille. 

 

”Järjestelyt pelasi hyvin.” 

”Joka vuosi vain paremmat ja paremmat koulutuspäivät! Kiitos!” 

Osallistujien vapaissa palautteissa toivottiin koulutuspäivien järjestämisen Oulussa jatkuvan.  

 

”Toivottavasti tämä kevätperinne jatkuu ja jatkuu...” 

 

Suurin osa koulutuspäivään osallistuneista arvioi näytteilleasettajat hyvän ja kiitettävän tasolle. 

Mielestämme näytteilleasettajia olisi saanut olla enemmän ja monipuolisemmin, mutta aikataululli-

sesti osa pyytämistämme tahoista ei päässyt osallistumaan. Yli 94 % vastaajista kehui tunnelmaa 

vähintään kiitettäväksi, joten täydennyskoulutuspäivään osallistujat olivat viihtyneet. 

 

Myös omat tavoitteemme toteutuivat. Opimme projektityöskentelyn kautta ajanhallintaa, kokonais-

valtaista projektin suunnittelua ja toteuttamista. Tiimityöskentely- ja sosiaaliset taitomme kehittyivät 

projektin aikana ja pääsimme verkostoitumaan optisen alan toimijoiden kanssa. Edellisten lisäksi 

saimme tietoa luentojen kautta oman osaamisen kehittämiseen. 
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6 POHDINTA 

 

 

Tällä hetkellä optinen ala on selvässä murroksessa optometristien työkuvan ja vastuun kehittyessä 

yhä enemmän silmän terveydentilan tutkimisen suuntaan. Optometrian koulutuksessa tämä paino-

tus näkyy jo opetuksessa. Osa optisen alan ammattilaisista voi kokea tämän liian kaukaiseksi työn-

kuvastaan. Täydennyskoulutuspäivällä on mielestämme tarkoitus täydentää omaa osaamista uu-

sien opittujen asioiden kautta. 

 

Tavoitteenamme oli järjestää työelämän tarpeisiin suunnattu, ajankohtaista tietoa tarjoava, hyödyl-

linen ja toimiva koulutuspäivä. Lisäksi välittömänä tavoitteena oli lisätä tietoa alan toimijoista. Pit-

kän ajan kehitystavoitteemme oli lisätä optikoiden ammattiosaamista. Tilaisuudessamme oli mah-

dollista luoda uusia kontakteja, joka johti pidemmän aikavälin tavoitteeseemme eli verkostoitumi-

seen. Edellä mainitut tavoitteet pohjautuivat tärkeimpään ja olennaisimpaan tavoitteeseemme, joka 

oli selkeän, toimivan ja ajankohtaisen koulutuspäivän järjestäminen. 

 

Tapahtuman keskipisteessä olivat luennot, joiden sisällöstä, hyödynnettävyydestä ja ajankohtai-

suudesta saadut palautteet olivat meille tärkeitä projektin onnistumista arvioidessamme. Näistä 

saatujen kirjallisten palautteiden perusteella onnistuimme tavoitteessamme. Tavoitteeseen pääsyn 

yhtenä edellytyksenä olivat laadukkaat luennoitsijat, jotka kukin olivat pitämänsä aiheenalueen eri-

tyisosaajia. Luentojen sisältö, hyödynnettäväisyys ja ajankohtaisuus saivat osallistujilta hyvät arvo-

sanat. Uskomme, että saamamme palaute oli vilpitöntä, koska kyselylomake oli mahdollista palaut-

taa myös anonyymisti. 

 

Tulevaisuudessa palautekysely olisi hyvä saada tehtyä webropol –muodossa, jolloin yhteenveto 

palautteesta onnistuisi helpommin. Digitaalisuus on nykyaikaa ja nettikysely nostaisi tapahtuman 

statusta entisestään. Lisäksi osallistujilla olisi mahdollisuus vastata kyselyyn tapahtuman jälkei-

senä päivänä. Mikäli resurssit olisivat järjestäjillä isommat, paikallisiin liikkeisiin voisi jakaa tapah-

tumasta esitteen. Joissakin liikkeissä tapahtuman markkinointi oli hukkunut muun sähköpostin lo-

maan, eikä alan ammattilaisten sosiaalista mediaa ja markkinointia oltu seurattu. 

 

Tila oli tapahtuman kannalta toimiva, sillä sinne mahtuu noin 200 ihmistä. Toivottavaa olisi, että 

saataisiin enemmän osallistujia, joka mahdollistaisi luennoitsijoista ja tilavuokrasta muodostuvien 

kulujen kattamisen. Tällöin tapahtuman budjetti ei olisi niin riippuvainen yhteistyökumppaneista. 
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Toisaalta, onko isompi tapahtuma enää hallittavissa järjestelyjen kannalta. Kotkantien konserttisa-

lin akustiikka ja tekniikka ovat huippuluokkaa, mikä antaa haasteita löytää vastaavanlainen, mutta 

isompi tila. 

 

Tulevaisuudessa voisi mahdollistaa tapahtumaan osallistumisen myös verkon kautta, mikä voisi 

tuoda laajemmin alan ammattilaisia täydennyskouluttautumaan. Veisikö tämä mahdollisuus osal-

listujia pois paikan päältä? Verkko-osallistujien kautta tulisi osallistumismaksun kautta enemmän 

tuloja, mutta mitä isompaa hyötyä rahalla saisi? Tulisiko verkko-osallistujien kautta tuleva tulo käyt-

tää kansainvälisiin luennoitsijoihin vai lisätä luennoitsijoiden määrää, mikä taas pidentää päivän 

kestoa? Koska opiskelijoiden koulutuspäivän tulee olla voittoa tuottamaton projekti, lisätulolle täy-

tyisi löytää jokin perusteltu menokohde.  

 

Kolmelle henkilölle tämän kokoinen tapahtuma voi olla liian työläs järjestää. Yhden henkilön lisää-

minen työryhmään saattaisi keventää muiden järjestäjien taakkaa ja vastuuta saataisiin jaettua laa-

jemmin jäsenten kesken. Toisaalta yhden hengen lisääminen työryhmään tarkoittaa tapahtuman 

järjestämisessä yhden muuttuvan tekijän lisäämistä. Yksi tapahtuman järjestämisen onnistumisen 

edellytyksenä oli toimiva ryhmädynamiikka, joka toi sulavuutta ryhmämme työskentelyyn. Yhden 

järjestäjän lisääminen ryhmään olisi ehkä vaatinut myös sen, että projektille olisi pitänyt valita alusta 

alkaen projektin vetäjä, kun meidän projektissamme ryhmän vastuualueet muodostuivat luontevasti 

projektin edetessä ilman, että tehtäviä oli tarvetta osoittaa kenellekään.  

 

Koulutuspäivän järjestäminen oli kokonaisuudessaan haastava, mutta mielenkiintoinen projekti. 

Jouduimme miettimään kompromisseja, ennen kaikkea aikataulujen suhteen. Stressiltäkään ei väl-

tytty, mutta tiesimme projektia aloittaessamme, että se vaatii työtä ja aikaa. Oman haasteensa toi 

jokaisen koulutuspäivän järjestäjän oman elämän haasteet aikatauluineen, mikä vaati venymistä 

itse järjestäjiltä, mutta myös lähimmäisiltä. Projektin luonteeseen kuuluu yleensä sen hektisyys, se 

alkaa ja sen on päätyttävä jossakin määrätyssä vaiheessa. Tämäkin projekti saatiin vietyä onnis-

tuneesti maaliin. 
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