
 

 

Anna Metsämaa, Anni-Irene Tiitinen 

Mikä optikolla kolottaa? 

Optikon työergonomia näöntutkimustilanteessa 

Metropolia Ammattikorkeakoulu 

Optometristi AMK 

Optometrian koulutusohjelma 

Opinnäytetyö 

17.4.2019 



 Tiivistelmä 

 

Tekijät 
Otsikko 

Anna Metsämaa, Anni-Irene Tiitinen  

Mikä optikolla kolottaa? Optikon työergonomia näöntutkimus-

tilanteessa  

Sivumäärä 
Aika 

35 sivua + 2 liitettä 
17.4.2019 

Tutkinto Optometristi AMK 

Tutkinto-ohjelma Optometrian tutkinto-ohjelma 

Ohjaajat 
Lehtori Saija Flinkkilä 
Lehtori Kajsa Sten 

Optikon työnkuva on viime vuosina muuttunut entistä kliinisempään suuntaan ja näin ollen 
optikot viettävät merkittävän osan työpäivästään näöntutkimuksia tehden. Opinnäytetyön 
tarkoituksena oli tarkastella optikoiden työergonomisia ongelmia näöntutkimuksen aikana. 
Tavoitteena oli saada optikoille ja optiselle alalle tietoa työergonomisista ongelmista ja hy-
vän työergonomian merkityksestä. Tuloksena syntyi optiikoille ohjeistus, kuinka optikon on 
mahdollista parantaa omaa työergonomiaansa. Työssä vertaillaan eri tutkimuslaitteistoja 
käyttäviä sekä eri pituisia optikoita. Aiempaa tutkimustietoa aiheesta on niukasti, etenkin 
Suomessa optikon työergonomiaa on tutkittu vähän.   
  
Opinnäytetyö aloitettiin suorittamalla havainnointia ja videointeja kesällä 2018. Videoituja 
aineistoja analysoitiin yhdessä Lahden Ammattikorkeakoulun fysioterapiaopiskelijan 
kanssa. Videoituja näöntutkimuksia oli yhteensä yhdeksän kappaletta, joihin sisältyivät 
kolme koekehyksillä, kolme manuaaliforopterilla ja kolme automaattiforopterilla suoritettua 
näöntutkimusta. Myöhemmin videoiduille optikoille lähetettiin kysely, jossa he saivat vastata 
omaan työergonomiaansa liittyviin kysymyksiin. Teoriaosuudessa paneudutaan niin yleisesti 
työergonomiaan ja siihen liittyviin seikkoihin, kuin myös optikon työn ergonomiaan ja sen 
ongelmiin.   
  
Opinnäytetyön aikana tehtyjä löydöksiä tarkasteltiin sekä videoidun materiaalin että kysely-
vastausten pohjalta. Tulosten perusteella voitiin päätellä, että optikot kokevat työssään ra-
situsta etenkin ylävartalossaan. Rasitus johtuu useimmiten laitteistoista, joilla näöntutkimus 
tehdään ja niiden asettelusta näöntutkimustilassa. Työssään optikot joutuvat tekemään pal-
jon toistoliikkeitä käsillään, useimmiten toispuoleisesti. Ergonomisesti ongelmallisin väline 
suorittaa näöntutkimus on tulosten perusteella koekehys. Pituudeltaan pisimmät optikot ko-
kivat eniten ongelmia työergonomiansa kanssa.   
  
Tuloksena työstä saatiin työergonomian ohjeistus optisen alan toimijoille, etenkin optikoille. 
Ohjeistus sisältää näöntutkimuksen ergonomian parantamisehdotuksia kuvien ja muistutus-
ten muodossa. Ohjeistus käytiin läpi ergonomian ammattilaisen kanssa sen luotettavuuden 
varmistamiseksi. Ohjeistuksen avulla jokainen optikko voi kiinnittää huomiota työasentoihin 
ja parantaa niitä ergonomisemmaksi tarpeen mukaan. 

Avainsanat Työergonomia, näöntutkimus, optometristi, optikko 
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As of late, the optometrists’ way of working has gravitated towards a more clinical approach. 
Therefore, optometrists spend more of their working hours in the exam room. The objective 
of this thesis was to study the ergonomic issues related to performing eye exams.  The goal 
of the study was to collect information about issues related to performing eye exams and 
about the importance of good ergonomics in the work place. An additional objective was to 
produce information about how optometrists can improve their ergonomics in the exam 
room. In addition, various eye exam equipment and their effects on optometrists of various 
lengths were studied. During the making of this thesis, the availability of studies regarding 
the subject was limited.   
  
The study was begun by observing eye exams and documenting them on video during the 
summer of 2018. The documented content was later analyzed with a physiotherapy student 
from Lahti University of Applied Sciences. A total of nine eye exams were documented. 
Three of them were performed with a trial lens set, three with a manual phoropter and three 
with an automatic phoropter. Next, a survey regarding work ergonomics was sent to the 
same optometrists. The theory part of this thesis looks into general work ergonomics as well 
as specifically into optometrists’ work ergonomics and its problems.  
 
The discoveries of this thesis were observed through the video material and the survey. 
According to the results, optometrists experience strain during their work, especially on their 
upper bodies. The strain usually is a result of the equipment the optometrist is using. When 
working, optometrists end up doing a lot of repetitive movements and the movements are in 
many cases performed unilaterally. According to the results, the trial lens set was ergonom-
ically the most challenging part of equipment to perform the eye exam with. The tallest op-
tometrists were the most active to let report on their ergonomic problems.  
 
The result of this thesis is set of informative instructions to optometrists about their work 
ergonomics during eye examination. The instructions include work ergonomics improvement 
suggestions expressed with words and pictures. The instructions were reviewed by an er-
gonomic specialist to ensure their reliability.  
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1 Johdanto 

Tuki- ja liikuntaelinten sairauksia ja vammoja on mahdollista estää hyvällä työergonomi-

alla. Työstä aiheutuneet tuki- ja liikuntaelimistön vammat ovat myös usein syynä sairaus-

poissaoloihin. Hyvällä suunnittelulla ja tarpeellisten apuvälineiden hankinnalla on mah-

dollista helpottaa työstä aiheutuvaa fyysistä kuormitusta. Apuvälineistä ei kuitenkaan ole 

hyötyä, mikäli niitä ei käytetä tai osata säätää itselle sopivaksi. (Työterveyslaitos n.d.; 

Rauramo 2004: 95.)  

Optometristien ja optikoiden työnkuvan muuttuessa entistä kliinisemmäksi on otettava 

huomioon sen vaikutus työergonomiaan. Optikot tekevät työtään erilaisilla laitteilla ja vä-

lineillä ja on kiinnostavaa tietää, millainen vaikutus laitteilla on optikon työergonomiaan. 

Ennen opinnäytetyön tekemistä mielikuva oli, että automaattiforopteria työssään käyttä-

vät optikot olisivat mahdollisesti ergonomian kannalta paremmassa asemassa kuin ma-

nuaaliforopteria tai koekehyksiä käyttävät optikot. Työergonomiasta on kuitenkin huoleh-

dittava, oli käytettävä laitteisto millainen tahansa.  

Aihe opinnäytetyölle valikoitui kiinnostuksesta ergonomiaan ja faktasta, että aihetta ei 

ole Suomessa tutkittu aiemmin muutamaa opinnäytetyötä lukuun ottamatta. Kansainvä-

lisesti aihetta on tutkittu pitkälti kyselytutkimuksilla. Työergonomiaa tutkittaessa otetaan 

yleensä huomioon tarkasteltavan oma kokemus. Opinnäytetyössä haluttiin subjektiivisen 

kokemuksen lisäksi tarkastella asiaa objektiiviselta kannalta, jolloin mahdollisesti kuor-

mittaviin asentoihin olisi mahdollista puuttua jo ennen oireiden syntymistä.   

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää optikon työergonomiaan liittyviä ongelmia 

näöntutkimustilanteessa. Työn avulla tuodaan tietoa optikoille työergonomisista ongel-

mista ja kuinka niistä voitaisiin päästä eroon. Opinnäytetyö toteutettiin käyttämällä tutki-

musmenetelmänä havainnointia ja videointia. Videoiden avulla oli mahdollista analy-

soida optikoiden työasentoja jälkikäteen työn edetessä. Havainnoinnin ja videoiden tuot-

tamien tuloksien tueksi tutkimuskohteena oleville optikoille tehtiin kysely liittyen omaan 

kokemukseen työergonomiasta. Ergonomian teoriaosuuden rajaus toteutettiin siten, että 

optikot voisivat työn luettuaan ymmärtää omien työasentojensa vaikutuksen kuormitta-

vuuteen. Optikoiden työasennot ovat toistuvia ja kuormittavia ja tätä aihepiiriä käsitellään 

opinnäytetyössä. Opinnäytetyön tuloksien vahvistamiseksi työssä arvioidaan kuormitta-

vuutta myös optikoille toteutetun kyselyn avulla.  Jotta kuormitusta voitaisiin vähentää, 

tulisi jokaisen optikon kiinnittää huomiota omiin työasentoihinsa.   
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Opinnäytetyön tuotoksena tehtiin optikoille ohjeistus paremman työergonomian saavut-

tamiseksi. Seuraamalla ohjeita ja työssä esiteltyjä neuvoja ergonomian parantamiseksi, 

jokainen työssä käyvä optikko voi kiinnittää huomiota omiin työasentoihinsa. Tällä oh-

jeistuksella voi parhaimmassa tapauksessa olla työhyvinvointia ja työssäjaksamista tu-

keva vaikutus. Opinnäytetyön avulla myös työnantajat voivat ottaa huomioon työer-

gonomisia seikkoja työtiloja tai työtilojen parantamista suunnitellessaan.   
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2 Työhyvinvointi – fyysinen ja psyykkinen jaksaminen  

Työhyvinvointi koostuu työstä ja sen mielekkyydestä. Osana työhyvinvointia ovat myös 

terveys, hyvinvointi ja turvallisuus. Työhyvinvointi on suurena tekijänä työssä jaksami-

sessa.  Työhyvinvointi on siis kokonaisuus, jonka edistäminen kuuluu sekä työntekijälle, 

että työnantajalle. Työnantajan osana on huolehtia työympäristöstä ja sen turvallisuu-

desta, hyvästä johtamisesta ja työntekijöidensä yhdenvertaisuudesta. Työntekijän on 

puolestaan ylläpidettävä työkykyään ja ammatillista osaamistaan. (Sosiaali- ja terveys-

ministeriö n.d.)   

Työkykyyn vaikuttavat sekä psyykkinen, fyysinen että sosiaalinen toimintakyky. Monissa 

ammateissa välttämätöntä on fyysinen toimintakyky yhtenä työvälineenä, kuten hoito- ja 

rakennusalan töissä. Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi tulisi liikkua. Liikkumalla en-

naltaehkäistään työkykyä heikentävien sairauksien syntyä ja se on myös osana kyseis-

ten sairauksien hoidossa. Säännöllinen liikunta näkyy työkyvyn kohenemisena ja sai-

rauspoissaolojen vähenemisenä. (Työterveyslaitos n.d.; Sosiaali- ja terveysministeriö 

n.d.)   

2.1 Työergonomia 

Ergonomia on laaja tiedon ala, johon liittyy ihmisen fyysisen ja psyykkisen toiminnan 

lisäksi teknilliset osa-alueet. Ergonomia tutkii myös näiden alueiden vuorovaikutusta ja 

pyrkii kehittämään ihmisen hyvinvointia ja järjestelmien suorituskykyä. (Launis & Lehtelä 

2011: 19–20.) Työergonomian tarkoitus on mahdollistaa parempi työn toimivuus paran-

tamalla työntekijän ja laitteiston vuorovaikutusta (Bridger 2003: 5).   

Ergonomiaa voidaan tarkastella menetelminä, joilla ympäristöä muokataan ihmiselle. 

Näin taataan ihmisen ja tekniikan yhteistoiminta. Tavoitteena tässä soveltamisessa ovat 

yhteistoiminnan tehokkuuden lisäys, turvallisuus, hyvinvointi ja kehittyminen. (Lau-

nis & Lehtelä 2011: 19–20.) Ergonomian huomiotta jättäminen voi vaikuttaa negatiivi-

sesti kaikkiin näihin osa-alueisiin niin yksittäisessä työntekijässä, kuin isommissa orga-

nisaatioissa. Tavoitteena tekniikan kehittyessä on helpottaa työn tekoa, mutta se voi 

myös aiheuttaa työntekijän ergonomian vaatimusten huomiotta jättämistä. (Value of Er-

gonomics Today, IEA 2018.)  Ergonomia tavoittelee ympäristön ja laitteen käytettävyy-

den universaaliutta, jolloin käyttäjäkunnasta kaikki kykenisivät toimimaan ympäristössä 

haitatta. Käytettävien tarvikkeiden ominaisuudet eivät saisi estää henkilöitä käyttämästä 
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niitä. Esimerkiksi erilaiset laitteet tulisi suunnitella niin, että niiden käyttö olisi selkeää ja 

nopeasti sisäistettävissä. Laitteissa voisi olla myös käyttäjää ohjaavia piirteitä. (Lau-

nis & Lehtelä 2011: 21.)  

Monet seikat työssä ja sen ympäristössä vaikuttavat ergonomiaan, ja niihin kuuluvat mm. 

kehon asennot ja liikkeet, ympäristötekijät (valo, ääni, ilmasto ja mahdollisesti käytettävät 

kemialliset aineet) sekä informaatio ja toiminnot. Kehon asennoista ja liikkeistä eniten 

ergonomiaan vaikuttavia ovat istuminen, seisominen, nostaminen ja työntäminen. Toi-

minnoista vaikuttavimpia ovat ympäristön aistiminen, toimenpiteet työskennellessä ja 

laitteisto vaikuttavat työn ergonomisuuteen. Nämä tekijät yhdessä ja erikseen vaikuttavat 

monella tavalla työntekijän turvallisuuteen, hyvinvointiin ja tehokkuuteen työelämässä.  

(Dul & Weerdmeester 2008: 1.)    

Työergonomia perustuu fysiologiaan, lääketieteeseen ja psykologiaan. Työergonomi-

asta saatavan tiedon avulla työympäristö ja työvälineet voidaan saada sovitettua vastaa-

maan työntekijän ominaisuuksia ja vaatimuksia, jolloin voidaan optimoida työhyvinvointia 

ja työn tehokkuutta. Sopivan työkuormituksen tulisi edistää terveyttä ja työkykyä. Työn 

fyysistä kuormittavuutta voidaan helpottaa suunnittelulla ja tarpeellisten apuvälineiden 

hankkimisella. Kuitenkaan apuvälineistä, kuten säädettävistä työpisteistä, ei ole hyötyä, 

mikäli niitä ei osata säätää sopiviksi. Haitallisten työasentojen lisäksi kuormittavuuteen 

vaikuttavat ulkoiset tekijät, kuten melu ja työpisteen lämpötila. (Rauramo 2004: 95.)   

Ergonomiasta hyödytään monin tavoin. Hyvää työergonomiaa ylläpitäessä henkilön sai-

rauspoissaolot voivat vähentyä hänen ollessa terveempi ja motivoituneempi. Tämä on 

myös työnantajan edun mukaista. Myös henkilön oma tyytyväisyys kasvaa, kun työt su-

juvat helpommin. Hän todennäköisesti tekee virheitä vähemmän ja tekee työtehtävänsä 

nopeammin. (SFS n.d.; Takala & Lehtelä 2015.) Hyvällä työergonomialla voidaan estää 

työstä aiheutuvia tuki- ja liikuntaelinten sairauksia ja vammoja. Tavallisimmin työhön liit-

tyvät terveysongelmat Suomessa ovat juuri tuki- ja liikuntaelinten vaivat. Ne ovat myös 

usein syynä sairauspoissaoloihin. Fyysisinä kuormitustekijöinä useimmiten ovat staatti-

set tai hankalat työasennot, jatkuva istuminen paikallaan, toistotyö, raskas ruumiillinen 

työ sekä taakkojen käsittely ja käsien voiman käyttö. (Työterveyslaitos n.d.)   
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Työturvallisuuslain (Työturvallisuuslaki 2002/738) viidennen luvun 24. pykälässä on sää-

detty, että:   

Työpisteen rakenteet ja käytettävät työvälineet on valittava, mitoitettava ja sijoitet-
tava työn luonne ja työntekijän edellytykset huomioon ottaen ergonomisesti asian-
mukaisella tavalla. Niiden tulee mahdollisuuksien mukaan olla siten säädettävissä 
ja järjestettävissä sekä käyttöominaisuuksiltaan sellaisia, että työ voidaan tehdä 
aiheuttamatta työntekijän terveydelle haitallista tai vaarallista kuormitusta. 

 

2.2 Työn fyysisen kuormittavuuden merkitys ja sen arviointi  

Työn kuormittavuus on hyvin usein erilaista kuin vapaa-ajan toimintojen kuormittavuus. 

Samanlainen kuorma voi aiheuttaa eri ihmisissä erilaista kuormittumista. Tämä johtuu 

ihmisen yksilöllisistä ominaisuuksista. Myös se, kuinka henkilö toimii, vaikuttaa kuormit-

tavuuteen. Jonkin kehon osan kuormittuminen voi johtaa asennon korjaamiseen toisen-

laisella asennolla. Tällöin yleensä seuraa vain toisenkin kehon osan kuormittuminen lii-

allisesti. Fyysinen kuormittavuus voi tulla ilmi pahimmillaan sairastumisena tai toiminta-

kyvyn heikkenemisenä. Terveyttä edistää sopiva työn ja vapaa-ajan kuormittavuus. (Ta-

kala & Lehtelä 2015.)   

Kuormittavaksi ei yleensä lueta vain toimintaa ja liikettä, vaan siihen lukeutuu myös 

asennon ja tasapainon ylläpitäminen. Kaikki nämä seikat toimivat osatekijänä muun mu-

assa laitteiden hallinnan kuormittavuudessa. Tavoitteena työtilanteissa on optimoida voi-

mat niin, että työskentely on tehokasta ja sujuvaa.  (Launis & Lehtelä 2011: 69.) Fyysinen 

kuormitus on jaettu energeettiseen kuormitukseen ja liikuntaelinten kuormitukseen. 

Energeettinen kuormitus tapahtuu pitkäkestoisessa, toistuvassa liikkeessä, joka vaatii 

paljon happea. Energeettinen kuormitus liittyykin hengityksen kiihtymiseen ja syvenemi-

seen, joka johtaa uupumiseen. Liikuntaelinten kuormitus tapahtuu hitaimmissa liikkeissä, 

jotka vaativat voimaa tai staattista lihasten jännitystä. Tällaisessa kuormituksessa toistot 

samoille lihaksille ja lihasryhmille vähitellen kuormittavat lihaksia, jänteitä ja niitä ympä-

röiviä kudoksia.  (Launis & Lehtelä 2011: 71.) Kuormitus muuttuu epäterveelliseksi sil-

loin, kun se hidastaa elimistön palautumista ja edistää ylikuormitusta ja väsymystä työti-

lanteen jälkeenkin (Työsuojeluhallinto 2018). 
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2.3 Millä tavoin hyvä työergonomia on saavutettavissa? 

Työskentelyasentoihin, -liikkeisiin ja voiman käyttöön on mahdollista vaikuttaa esimer-

kiksi työpisteen mitoituksella, optimaalisesti muotoilluilla työvälineillä, apuvälineillä sekä 

oikein valituilla tarvikkeilla ja materiaaleilla. Työn toistuvuuteen voidaan vaikuttaa mm. 

muuttamalla työmenetelmiä mahdollisuuksien mukaan. (Launis & Lehtelä 2011: 197–

198.)   

Työasennoissa tulisi välttää nivelten ääriasentoihin joutumista, sekä kuormitusta ainoas-

taan toispuoleisesti. Pitkäaikainen samanlainen työskentelyasento voi johtaa lihasjänni-

tysten takia kiputiloihin.  Työtilat tulisi myös pitää siistinä ja tarpeeksi avarana. Työtilojen 

ahtaus ei saisi aiheuttaa työntekijälle tarpeettomasti työskentelyä kuormittavissa asen-

noissa, esimerkiksi selkä kiertyneenä. (Työturvallisuuskeskus, n.d.) 

Ergonominen apuväline tai laite on suunniteltu ottaen huomioon käyttäjäkunnan moni-

muotoisuus, sekä perehtymällä populaatioon, joka laitetta käyttää. Esimerkiksi euroop-

palaiset ovat keskimäärin eri pituisia kuin afrikkalaiset. Laitteiden käyttäjien välillä ole-

vista eroista johtuen on tehokasta käyttää erilaisia säädettävissä olevia apuvälineitä tai 

laitteita. (Bridger 2003: 58, 82.)   

2.4 Työliikkeiden aiheuttama kuormitus kehossa 

Suositelluista liikemalleista poikkeaminen voi kuormittaa tukielimistöä. Päämääräisinä 

riskitekijöinä kuormitukselle pidetään mm. liikkeen jatkuvaa toistoa sekä nivelten ääri-

asentoja ja epäedullisia suuntia. Suurin riski vammalle on, kun useampi riskitekijä tapah-

tuu yhtäaikaisesti. (Launis & Lehtelä 2011: 195.)    

Samassa asennossa pysymistä ja liikkeen toistamista samanlaisena ja pitkissä jaksoissa 

kerrallaan olisi aina pyrittävä välttelemään, mutta etenkin jos siihen liittyy vaikeita nivel-

ten asentoja tai liike vaatii voiman käyttöä. Toistoliikkeet vaativat mahdollisimman tark-

kaa suunnittelua, sillä ne ovat kuluttavia ja voivat johtaa vaurioihin lihaksissa ja nivelissä. 

Toistoliikkeitä vaativassa työssä tulisi työ suunnitella vaihtelevaksi, esimerkiksi yhdistä-

mällä erilaisia työvaiheita tai vaihtamalla työtehtäviä tasaisin väliajoin, olettaen, että työ-

vaiheet ja -tehtävät ovat fyysisesti erilaisia. Kuitenkin paras tapa ehkäistä vaurioiden 

syntyä on välttää työasentoja, jotka vaativat nostelua tai toistuvia käsien liikkeitä. (Launis 

& Lehtelä 2011: 201–202; Dul & Weerdmeester 2008: 7.)    
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Jatkuva lihaksen tai lihasryhmän jännittäminen tietyn ryhdin tai muun asennon ylläpitä-

miseksi johtaa paikalliseen lihasväsymykseen, joka aiheuttaa epämukavuutta tai kipua 

kyseisellä alueella ja heikentää lihastoimivuutta. Kipu ja lihasväsymys johtavat siis suo-

rituksen heikentymiseen työtehtävässä, joka vaatii kyseistä asentoa tai sen toistamista. 

Mitä suurempaa lihasvoimaa asentoon vaaditaan, sitä lyhyemmän aikaa sitä on mahdol-

lista pitää yllä. (Dul & Weerdmeester 2008: 7.) 
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3 Työpisteen ergonomisuus ja suunnittelu 

Työpistettä suunniteltaessa tulisi ottaa huomioon työergonomiaa koskevia seikkoja. Hy-

välle työpisteelle ominaista on se, että työasento on tuettu ja tasapainoinen, työpisteellä 

liikkumisen tulisi olla myös helppoa. Työntekijän mitat tulisi ottaa huomioon; lyhyen työn-

tekijän tulisi ylettyä tarvitsemiinsa kohteisiin ja pidemmän tai isokokoisen työntekijän 

mahtua tilaan. Mikäli usea eri henkilö työskentelee samassa tilassa, tulisi työpöydän ja 

työtuolin olla säädettävissä kullekin sopivaksi ja jalkatilan tulisi olla mitoitettu suurimpien 

työtekijöiden mukaan. (Launis & Lehtelä 2011: 25, 147, 162.)   

Lähtökohta työpisteen suunnittelulle tulisi olla sopiva asento työntekoon, jolloin työnteki-

jällä on mahdollisuus ylettyä ja nähdä kaikki tarvittavat kohteet. Työtä tehdessä laitteiden 

käytön tulisi olla helppoa. Suunnittelun perusteella tulisi tehdä mahdollisimman toimiva 

tavaroiden sijoittelu työtilaan. Työpisteessä ei saisi olla tapaturmia aiheuttavia esineitä 

ja työpiste olisi helppo pitää siistinä. Työtehtävän ja ihmisen vaatimusten mukaan tulisi 

säätää valaistus, lämpötila ja taustamelu.  (Launis & Lehtelä 2011: 25; 147–148.)  

3.1 Istumatyöskentelyn kuormittavuus 

Istuminen tavallisella tuolilla tapahtuu useimmiten siten, että sekä selän ja reisien välinen 

kulma, että polvien kulma ovat noin 90 astetta. Tämä aiheuttaa lantion eteenpäin kallis-

tumista sekä lannerangassa normaalin lordoosin, eli selän notkon suoristumista. Nor-

maalin lordoosin puute aiheuttaa painetta nikamiin, etenkin lannerangassa ja ristirangan 

alimmassa nikamassa. Paine kohdistuu tällöin etenkin nikamien välilevyihin. Istuessa 

myös eteenpäin taivuttelu lisää painetta välilevyissä. (Hänninen & Koskelo & Zaproudina 

2010; 167-170.) Istualtaan työskentelevien selkärangan välilevyihin kohdistuu enemmän 

painetta, kuin seisaaltaan työskentelevien, sillä seisoessa selkärankaan kohdistuva 

paine jakautuu välilevyjen ja fasettinivelten kesken. Kumartelua tulisi silti seisoeessaan-

kin välttää, sillä se aiheuttaa alaselkävaivoja. Istuminen on kuitenkin lihasten jaksamisen 

kannalta parempi työskentelyasento, kuin seisominen. Työskennellessä istualtaan työn-

tekijän ei tulisi joutua täysin suoristamaan jalkojaan tukeakseen niitä. Toisaalta, jaloilla 

tulisi olla tarpeeksi tilaa ajoittaiseen jalkojen suoristamiseen. Istualtaan työskennellessä 

tulisi jalkojen tukea tasaisesti maahan. (Bridger 2003, 94; Reinikainen 2017.)  

Hyvään ryhtiin ja työasentoon vaikuttavat työntekijän omien ominaisuuksien lisäksi se, 

kuinka työtila on suunniteltu ja millaista työ on luonteeltaan (ks. kuvio 1). Työterveyslaitos 



9 

 

on esittänyt fysioterapeuteille ongelmanratkaisuksi hoitotilanteen ergonomiaan liittyen 

satulatuolin käyttöä. Optikoille voisi mahdollisesti soveltaa samoja ohjeita. Satulatuo-

leissa on useimmiten hyvät säätömahdollisuudet istuimen kallistuskulmaan ja korkeu-

teen liittyen. Satulatuolia käyttäessä lanneranka on neutraalimmassa asennossa perin-

teiseen toimistotuoliin verrattuna. Tällöin selän ja reisien välinen kulma on suurempi ja 

lantio on oikeassa, pystymmässä asennossa. Selän ollessa hyvässä ryhdissä on satula-

tuolia myös helpompi liikutella kuin tavallista tuolia ja kädet pysyvät samalla vapaina. 

(Työterveyslaitos n.d.; Salli Systems 2017.)   

 

Kuvio 1. Henkilön ryhti on tulosta monista tekijöistä (Bridger 2003: 96)  

Ongelmia tuki- ja liikuntaelimistölle voi aiheuttaa selän eteenpäin taivuttaminen, samoin 

niskan kumara tai taaksepäin taipunut asento. Kiertynyt ja kumara vartalon asento sekä 

niskan kiertyminen ja toistuvat pään liikkeet kuormittavat tukielimistöä. Niska tulisi pitää 

mahdollisimman neutraalissa asennossa ilman kurottelua tai kiertoa. Rasitusta niskan ja 

hartioiden seudulle aiheuttavat myös toistuvat käsien liikkeet sekä tukemattomat ja han-

kalat käsien asennot. Käsien kannattelu hartioiden yläpuolella, sekä käsien kaiken laa-

juiset toistoliikkeet lisäävät riskiä niska-hartiaseudun kipuun. (Selkäliitto n.d.; Työterveys-

laitos n.d.) Jotta rasitusta niskalle ei pitkäkestoisessa työssä syntyisi, tulisi katseen 

suunta olla näyttöä tai ohjauslaitetta kohti noin 25 astetta alaviistossa. Yleensä toivottu 

korkeus saavutetaan asettamalla näytön yläreuna suunnilleen nenän korkeudelle. Kat-

seluetäisyys on yleensä sopiva, kun näyttöpääte on noin käsivarren mitan päässä kat-

selijasta. Kyynärvarret olisi myös hyvä saada tuettua esimerkiksi työpöytään sekä näp-

päimistön ja hiiren tulisi olla samalla tasolla. (Työturvallisuuskeskus n.d.; Reinikainen 

2017.) 
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3.2 Käsien liikkeet ja asennot työtehtävissä 

Käsiin rasitusta aiheuttaa työssä yksipuolisuus käsien liikkeissä, käsien toistuva koholla 

pitäminen, ranteen taipuneiden asentojen runsas toistaminen sekä tarkkuutta tai voimaa 

vaativat puristus- ja pinsettiotteet (Ketola & Takala 2009). Käsillä tapahtuvan työskente-

lyn korkeus määrittyy työn toistuvuuden, aikaa vievyyden ja vaativuuden tai raskauden 

mukaan. Ainoastaan suurta näkötarkkuutta vaativa työ sallii käsien noston 10-20 sentti-

metriä kyynärlinjan yli. Työ, johon on käsien tukeminen tarpeen, sallii käsien nousemisen 

vain maksimissaan seitsemän senttiä yli kyynärlinjan. (Ahonen & Launis & Kuorinka 

2009; 9–10.) 

Työssä tarpeellisten kohteiden tulisi olla helposti käsien ulottuvilla, ja useimmiten tarvit-

tavat tavarat olisi hyvä sijoittaa lähimmäksi. Niin sanotut hallintalaitteet olisi hyvä sijaita 

henkilön normaalilla ulottuvuusalueella, joka on keskimäärin miehillä noin 65 cm ja nai-

silla 58 cm vartalosta. (Ahonen & Launis & Kuorinka 2009; 9–10.) Näyttöpäätetyössä 

suositellaan rannetuen käyttöä, jotta käsille saataisiin hyvä asento ja hartioiden jännitys 

vähenisi (Työterveyslaitos 2003: 39). Tätä ohjeistusta voivat soveltaa myös automaatti-

foropterilla työskentelevät optikot, sillä käsien asennot ovat hyvin samankaltaiset kuin 

näyttöpäätetyössä. 

3.3 Aikaisemmat tutkimukset optikon työergonomiasta 

Optikon työergonomiaan liittyen on ulkomailla tehty useita kyselytutkimuksia. Vähem-

män maailmanlaajuisesti on tehty suoranaisesti ergonomiaa havainnoivia ja esimerkiksi 

virheasentoihin puuttuvia tutkimuksia. Erään australialaisen optikoille tehdyn kyselytut-

kimuksen mukaan 416 kyselyyn vastanneesta jopa 81% kokee epämukavuutta näöntut-

kimisen aikana. Suurimpana ongelmana koetaan foropterin käyttäminen, sillä sen ilmoitti 

epämukavaksi 144 vastaajaa. Kyselyyn vastanneista lisäksi 34 ilmoitti koekehyksen 

käyttöön liittyvistä ergonomisista ongelmista. Foropteria käyttävillä vastaajilla eniten ki-

putiloja esiintyi seuraavasti:  

 

• Hartioissa tai olkapäissä, 71 vastaajaa  

• niskassa, 46 vastaajaa   

• alaselässä, 34 vastaajaa   
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Koekehyksiä käyttävistä vastaajista yhdeksän ilmoitti niskakivuista ja 15 hartiakivuista. 

38% ilmoitti tekevänsä muutoksia työhönsä vähentääkseen rasittumisen tunnetta. Muu-

toksia olivat muun muassa asennon korjaaminen, laitteiden liikuttelu tai vapaan tilan te-

keminen työpisteelle asentojen muuttamisen tai parantamisen mahdollistamiseksi. Osa 

lisäksi vaihtaa työtilaa tai muuttaa näöntutkimusten määrää tai taukoja tutkimusten vä-

lissä. (Hao & Li & Long & Ng & Yip 2012.)   

Eräs näöntutkimusta seurannut ergonomian ammattilainen on kuvaillut näöntutkimuksen 

ergonomisia puolia kamalimmiksi mitä on koskaan nähnyt, etenkin toistettavien liikkei-

den kannalta. Osteopatian ammattilaiset suosittelevatkin, että näöntutkimuksia tehtäisiin 

enemmän seisovassa asennossa, sillä optometristien huono ryhti ja eteenpäin kurottelu 

rasittavat paljon niskan seutua ja alaselkää. Lisäksi foropterin kanssa optometristi joutuu 

usein nostamaan käsiään epämukaviin asentoihin, joka voi johtaa olkapäiden, niskan tai 

käsien rasitusvammoihin tai kiputiloihin. (Newman 2005.) Myös fysioterapeutit ovat olleet 

osittain seisovan asennon kannalla, mutta mainitsevat myös seisovassa asennossa huo-

mioitavia seikkoja: hyvä ryhti, hyvät työkengät, sekä mahdollisesti pehmustettu seisoma-

alusta. Lisäksi seisovan asennon hyödyt ja haitat riippuvat tietysti optometristin henkilö-

kohtaisista mitoista, esimerkiksi vartalon tai käsivarsien pituudesta. (Kirby 2007.)   

Optikon työssä tapahtuu paljon vartalon kiertymistä. Tämä kiertyminen tapahtuu useim-

miten vain toiselle puolelle vartaloa. On suositeltu, että näöntutkimushuoneita voisi mah-

dollisuuksien mukaan olla niin sanotusti molempikätisesti. Tällöin vartalo saisi toispuo-

leisen kiertymisen sijasta kiertymistä molemmille puolille ja näin ollen rasituksesta johtu-

vaa puolieroa ei syntyisi niin paljon. On myös syytä kiinnittää huomiota siihen, millai-

sessa asennossa vartalo on asiakasta kohti. Kasvojen ja keskivartalon osoittaminen eri 

suuntiin aiheuttaa kiertymistä vartalossa. Istuessa ja seisoessa olisi hyvä kasvojen li-

säksi kääntää myös vartalo suoraan kohti asiakasta. Tällöin myös käden asento on pa-

rempi, koska kättä ei tarvitse nostaa sivusuunnassa, vaan ainoastaan eteen ja ylöspäin. 

Automaattiforopteria käyttäessä kiertoa ei tapahdu, sillä optikon ei tarvitse olla suoraan 

asiakasta kohti, vaan optikko käyttää ohjauslaitetta työpöydällä.  (Kirby 2007; Burgess-

Limerick & Long & Stapleton 2012; 3.)  

Australialaisen tutkimuksen mukaan optikoilla on rajallinen vaikuttamismahdollisuus 

omaan ergonomiaansa. Usein työmäärä sekä työpiste ja työhuoneen välineistö ovat 

työnantajan vastuulla. Mikäli optikko on itse yrittäjä, on hänellä enemmän mahdollisuuk-

sia vaikuttaa työtilaansa ja työtahtiinsa. Tämä huolehtiminen paremmista työasennoista 
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ei tutkimuksen mukaan kuitenkaan aina toteudu. Samassa tutkimuksessa on todettu, 

että suuri osa epämiellyttävistä asennoista optikon työssä johtuu asiakkaan tutkimisen 

yhteydessä tapahtuvasta liikkumisesta. Osa näistä epämukavuustekijöistä olisi poistet-

tavissa laitteiston ja huonekalujen uudelleen sijoittelulla, sillä optikot kokivat, että he jou-

tuvat työskentelemään osin huonoissa asennoissa tilan puutteen vuoksi. Koska yksityis-

ten optikkoliikkeiden määrä on vähentynyt, tulisi liikkeen ulkopuolella työskentelevien 

työnantajien olla tietoisempia työstä aiheutuvista ongelmista. (Burgess-Limerick ym. 

2012; 1, 3–4)   

Näöntutkimustilanteessa optikko liikkuu työpisteellään kohtalaisen paljon. Työtuolilta 

noustaan mahdollisesti useasti tutkimuksen aikana esimerkiksi säätämään valoja sekä 

foropterin tai koekehyksen asentoa. Myös tuolin kanssa liikutaan jonkin verran esimer-

kiksi juuri foropterin säätämistä varten. Liikkumista tuolilla tapahtuu myös tutkimuksen 

aikana esimerkiksi skiaskopiaa tehtäessä ja lähinäköä tutkittaessa. Laitteita säätäessä, 

etenkin istualtaan, kädet ovat lähes välttämättömästi kohoasennossa. Optikoiden työer-

gonomiset ongelmat ovat mitä luultavimmin universaaleja, sillä laitteistot ovat samankal-

taisia ympäri maailman. Ongelmana vertailulle on kuitenkin osittain optometristien eri 

laajuiset työnkuvat eri maissa. 

Takalan ja Lehtelän (2009: 47) ehdotuksia työliikkeiden parantamiseksi voidaan soveltaa 

optikoiden työhön. Osittain automaatio helpottaa raskaita ja kuormittavia työasentoja, 

etenkin kannattelua, toistuvia liikkeitä ja hartiatason yläpuolella työskentelyä. Tämä hel-

potus on havaittavissa myös automaattiforopterilla työskentelevien optikoiden havain-

noinnissa. Näöntutkimuksen aikana kädet eivät nouse heillä läheskään yhtä monta ker-

taa hartialinjan yläpuolelle kuin koekehyksen tai manuaaliforopterin käyttäjillä. Työpis-

teen järjestelyllä ja paremmalla mitoituksella voitaisiin estää tarpeetonta pään kiertymistä 

ja kumaria työasentoja. 
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Taulukko 1. Takala ja Lehtelä (2009: 47) ovat ehdottaneet kyseisiä toimia työasentojen paran-
tamiseksi: 

Rasittava asento tai liike Ratkaisuehdotus 

Käsin tehtävät nostot ja siirrot Automaatio tai apuvälineet, nostokorkeuden 
ja etäisyyden pienentäminen 

Kumarat työasennot Työpisteen mitoituksen parantaminen 

Toistuvat pään kierrot Automaatio, työpisteen järjestely 

Työskentely käsi hartiatason yläpuolella Työkohteen laskeminen tai työtason korot-
taminen, työmenetelmien muutos 

Tavaroiden kannattelu käsin Sopivat työtasot ja kiinnittimet, työprosessin 
muutos 

Ranteen toistuva taivuttaminen Automaatio tai työvälineiden muuttaminen 

Toistuvat liikkeet Automaatio, työn rikastaminen tai laajenta-
minen 

 

Etenkin automaattiforopteria käyttäessä työasento muuttuu helposti kumaraksi, mikäli 

hallintalaite on sijoitettuna liian alas. Toistuvien liikkeiden välttämiseksi ehdotuksena on 

työn laajentaminen ja rikastaminen. Tämä toteutuu optikoilla, jotka työskentelevät myös 

myymälässä. Erilaisessa asemassa työn monipuolisuuden kannalta ovat ne optikot, 

jotka tekevät suurimman osan työajastaan näöntutkimuksia 
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4 Opinnäytetyön toteuttaminen 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää optikon työergonomian ongelmia näöntutki-

mustilanteessa. Työergonomian ongelmia tarkasteltiin havainnoimalla, videoimalla ja ky-

selyn (Ks. liite 1) avulla.    

Tavoitteena oli tuoda optikoille ja optiselle alalle tietoa työergonomisista ongelmista ja 

kuinka ongelmista voidaan päästä eroon työhyvinvoinnin edistämiseksi. Opinnäytetyön 

tulosten perusteella laadittujen ohjeiden avulla optikot voivat itse työssään kiinnittää huo-

miota työasentoihinsa. Myös työnantajien on opinnäytetyön ohjeiden avulla mahdollista 

vaikuttaa työtilojen kalustukseen, jotta se olisi säädettävissä jokaiselle työntekijälle sopi-

vaksi.   

Tutkimuskysymykset ovat:  

1. Millaisia työergonomisia ongelmia optikoilla on näöntutkimuksessa? Mistä ongel-

mat johtuvat?  

2. Miten optikko voi parantaa työasentojaan näöntutkimuksen aikana? 

3. Miten eri tutkimuslaitteistot vaikuttavat optikon työn ergonomisuuteen? Onko op-

tikon pituudella merkitystä? 

 

Opinnäytetyön tuotoksena on helposti ja nopeasti käytettävä ohjeistus (Ks. liite 2) opti-

koille ja optometristeille, jonka avulla he voivat kiinnittää huomiota omiin työasentoihinsa 

sekä tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan muokata työasentojaan paremmiksi työn er-

gonomian kannalta.  

 

4.1 Havainnointi opinnäytetyössä ja tutkimusmetodina 

Opinnäytetyössä hyödynnettiin vapaata ja osallistuvaa suoraa havainnointia. Suurim-

massa osassa tapauksista havainnointi siis tehtiin ulkopuolisena tarkkailuna, mutta kah-

dessa tapauksista toinen havainnoijista toimi asiakkaan roolissa. Tapausten arvioinnin 

ja muistamisen tukena käytettiin videointia. Havainnointi valikoitui tutkimusmenetel-

mäksi, koska sen avulla on mahdollista saada suoraa tietoa yksilöiden toiminnasta. Ky-

seessä oli myös työntutkimus, sillä tavoitteena on tehokkuuden, tuottavuuden tai kan-

nattavuuden parantaminen. Näin ei vain tutkita, miten asiat ovat, vaan pyritään paranta-
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maan tilannetta. Osassa havainnointitilanteista käytiin keskustelua havainnoitavan hen-

kilön kanssa heidän kokemista ongelmistaan työtilassa. (Routio 2007, Jyväskylän yli-

opisto 2015.) 

Tieteellisenä tutkimusmetodina havainnoinnilla saadaan tietoa esimerkiksi siitä, toimi-

vatko ihmiset, miten he kertovat toimivansa. Luonnollisessa ympäristössä havainnointi 

tapahtuu siinä asiayhteydessä, jossa toiminta tapahtuu. (Vilkka 2016: 37; Hirsijärvi & 

Remes & Sajavaara 2009: 212–213.) Opinnäytetyössä havainnoitiin tutkittavien luonnol-

lisessa ympäristössä suorittamaa toimintaa. Kyselyn avulla saatiin tietoa havainnoinnin 

tueksi sekä kertomaan, toimivatko ihmiset todellisuudessa siten, miten havainnoinnin 

avulla oli mahdollista todeta.  

Havainnointi tutkimusmetodina sopii yksittäisen ihmisen toiminnan tutkimiseen. Se voi 

olla tarkasti suunniteltua tai vapaata ja mukautuneena tutkittavaan toimintaan. Vapaa 

havainnointi on tyypillisempää laadullisessa tutkimuksessa, kun taas tarkoin suunniteltu 

havainnointi on yleisemmin käytössä määrällisessä tutkimuksessa. (Vilkka 2006: 38; 40–

41.) Jotta tutkimukseen liittyvät havainnot voitiin tehdä tarkoin ja kattavasti, videoitiin ha-

vainnoinnin kohteena oleva materiaali analysoinnin helpottamiseksi.   

Työssä käytetty osallistuva havainnointi edellyttää usein, että tutkimus tapahtuu ennalta 

suunnitellusti ja valitun näkökulman perusteella. Havainnointi yleensä kohdistetaan tiet-

tyihin tilanteisiin ja tapahtumiin tutkimuskohteessa. (Vilkka 2006: 44.) Tässä opinnäyte-

työssä havainnon kohteeksi ennalta valittu tilanne oli optikon työasennot näöntutkimus-

tilanteessa. Toiminnoista etenkin virheasennot ja kehoa kuormittavat asennot olivat tar-

kemman havainnoinnin kohteena. Myös hyviä ja normaaleja asentoja havainnoitiin kat-

tavamman kuvan saamiseksi optikon työergonomiasta näöntutkimuksen aikana. Havain-

nointiin liittyvä kysely videoiduille kohdennettiin myös ergonomisiin ongelmiin.   

Jotta tutkija voi tehdä osallistuvaa havainnointia, on edellytyksenä tutkijan ja tutkittavien 

välinen sosiaalinen suhde. Tutkijan on oman ymmärryksensä takia oltava osa tutkittavaa 

yhteisöä. Mikäli kyseenomaista yhteyttä ei ole, on syytä käyttää avainhenkilöä, joka saa 

yhteisön luottamuksen ja auttaa tutkijaa tutkimuksessaan. (Vilkka 2006: 45; Hirsjärvi ym. 

2009: 216.) Opinnäytetyössä avainhenkilöä ei tarvittu, sillä tutkijat olivatt itse jo osa tut-

kimuksen kohteena olevaa yhteisöä tulevan ammattinsa kautta. Näin ollen tutkijoilla oli 

jo tarvittava tieto yhteisöstä ja luottamus yhteisöltä tutkimuksen tekemistä varten.   
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Mahdollisena tutkimusta vääristävänä tekijänä havainnoinnissa voi olla tutkittavan toi-

minnan muuttuminen havainnoijan läsnä ollessa. Haastattelu ja kysely ovat yleisesti hel-

pompia tapoja tutkia yksilön toimintaa, mutta niissä pääosassa ovat tutkittavan omat ha-

vainnot ympärillä tapahtuvasta ja omista tuntemuksista. Tutkittavan oma näkemys voi 

poiketa siitä, mitä todellisuudessa tapahtuu. (Hirsijärvi ym. 2009: 212.) Jotta tutkimuk-

sessa voitiin saada mahdollisimman laaja kuva optikoiden ergonomisista ongelmista, 

käytettiin havainnoinnin tukena myös kyselyä. Kyselyssä tulee ilmi myös tutkittavien oma 

kokemus toiminnastaan.   

4.2 Opinnäytetyön tuloksien tulkinta ja tutkimusetiikka 

Tutkimustulosten tulkinnassa laadullisessa tutkimuksessa teorian merkitys on suuri. Ha-

vainnoinnin perustuessa tutkijan omiin havaintoihin, ei tutkimustulos ole yleistettävissä 

ilman teoriaa aiheesta. Teoria auttaa myös tutkijaa kiinnittämään huomionsa seikkoihin, 

joita ei muuten tulisi huomioitua. Teorian avulla voidaan selittää ja tarkastella havainnoi-

tavaa toimintaa. Jotta laadullisessa tutkimuksessa voidaan tehdä havainnoista tulkintoja, 

on tutkijan ymmärrettävä tutkimusaineistoaan ja löydettävä siitä jokin johtoajatus. Tutki-

musaineiston havainnot eivät suoranaisesti ole liitettävissä yhteen, vaan tutkijan on yh-

distettävä havainnot yhdeksi kokonaisuudeksi. (Vilkka 2006: 79–80, 86–87.) Kerätyn tut-

kimusaineiston päätyminen tutkimustulokseksi vaatii tutkijalta teorian ja käsitteiden täs-

mentämistä. Tutkijan on kyettävä havaitsemaan, miten tulkintaan vaikuttavat esimerkiksi 

poikkeavat tapaukset. Laadullinen tutkimus kuitenkin sallii yleistämisen, mikäli tutkija on 

esittänyt edellä mainitut asiat aineiston tueksi. (Vilkka 2006: 92–93.) 

Opinnäytetyö on tehty Hyvän tieteellisen käytännön ohjeistusta noudattaen. Hyvän tie-

teellisen käytännön tapaan tutkittavat yksilöt pysyivät tuntemattomina. Esimerkiksi tutki-

muspaikkoja ei kerrota tutkimustekstissä. Opinnäytetyössä kunnioitetaan myös kirjoitus-

tavalla tutkittavia, eikä tekstissä halvenneta kenenkään toimintamalleja. (Vilkka 2006: 

114–115; TENK n.d.) Työssä säilytetään yksilöiden tunnistamattomuus sillä, että vide-

oita havainnoinnista ei julkaista. Havainnoiduilta henkilöiltä on pyydetty kirjallinen lupa 

videointiin ja videoiden käyttöön opinnäytetyössä. Lisäksi, kyselyyn vastaaminen oli op-

tikoille vapaaehtoista. Havainnoivat kuvat opinnäytetyössä virheasennoista ovat lavas-

tettuja. Havainnoiduilla optikoilla oli myös vapaus keskeyttää osallistumisensa opinnäy-

tetyön toteuttamiseen. 
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5 Opinnäytetyön tulokset ja tulkinta 

Opinnäytetyötä varten videoitiin eri tutkimustavoilla tehtyjä näöntutkimuksia. Videointi 

mahdollisti aineistoon palaamisen tarkasteluja varten. Seurattuja tutkimuksia oli yh-

teensä yhdeksän. Näöntutkimukset tehtiin käyttäen koekehyksiä, manuaaliforopteria ja 

automaattiforopteria. Videoitujen näöntutkimusten tekijät olivat eri pituisia. Näin saatiin 

kattavampi kuva eri näöntutkimusmenetelmien aiheuttamista ergonomisista ongelmista 

eri pituisilla ihmisillä. Videot analysoitiin yhdessä Lahden Ammattikorkeakoulun fysiote-

rapeuttiopiskelija kanssa. Analysoinnin yhteydessä mietittiin parannusehdotuksia työpis-

teille.  Myöhemmin kyseisille optikoille ja optometristeille lähetettiin kysely, jossa he sai-

vat arvioida itse omia työasentojaan sekä mahdollisia ongelmia työergonomiassaan. Ky-

selyn tuloksia vertailtiin videoihin, sekä analysoitiin vastauksia huomioiden näöntutki-

muslaitteiston, joka vastaajalla oli käytössä.   

5.1 Aineiston kerääminen 

Videotallenteita on yhteensä yhdeksän kappaletta: kolmelle eri menetelmälle kolme eri 

pituista henkilöä. Koekehyksiä käytti kolme optikkoa, manuaaliforopteria käytti kolme op-

tikkoa, ja samoin automaattiforopterin käyttäjiä oli kolme. Videoihin sisällytimme näön-

tutkimuksen osan, jossa pääosassa käytetään vain koekehyksiä tai foropteria. Videoiden 

pituudet vaihtelivat noin kolmesta kymmeneen minuuttiin. Optikot ovat karkeasti jaettu 

lyhyisiin, keskipituisiin ja pitkiin pituuden mukaan. Optikot olivat pituuksiltaan 155 cm-

193 cm.  

5.1.1 Koekehykset 

Lyhyt optikko 

Tarkasteltu henkilö oli 155 cm pitkä ja käytti työtuolinaan satulatuolia. Hän piti tutkimuk-

sen aikana käsiään hartialinjan yläpuolella melko usein ja pitkiä aikoja kerrallaan. Tämän 

ja ajoittaisen kurottelun johdosta hartiat olivat supussa ja niska takakenoisessa asen-

nossa. Erityisesti tutkittaessa asiakkaan lähinäköä kurottelua esiintyi paljon.   

Satulatuolin ansiosta henkilön jalat sekä selkä olivat hyvässä ja luonnollisessa asen-

nossa, ja jalat tukeutuivat hyvin maahan. Kurottelu ja käsien pitäminen hartialinjan ylä-

puolella pitkiä aikoja aiheuttavat huomattavaa kuormitusta niskan ja hartioiden seudulle.   
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Keskipituinen optikko 

Seuraava henkilö oli 173 cm pitkä. Tämän henkilön ongelmat olivat paljolti samankaltai-

sia, kuin lyhyemmällä koekehyksen käyttäjällä. Työtilan huonekalujen sijoittelusta joh-

tuen, esiintyi optikolla samalle puolelle toistuvaa kurottelua ja kiertoa ilmeni etenkin selän 

alueella. Tutkija istui korkeussäädettävällä selkänojattomalla työtuolilla. Selässä ei ollut 

havaittavissa notkoa ja jalkapohjat osuivat tasaisesti maahan.    

Pitkä optikko 

Pisin koekehyksiä käyttävä henkilö oli 191 cm pitkä ja hän istui korkeussäädettävällä 

selkänojattomalla työtuolilla. Pienestä jalkatilasta johtuen, joutui tutkija toistamaan kier-

toliikettä jatkuvasti samaan suuntaan, joka rasittaa selkää. Kädet eivät ylitä hartialinjaa 

pitkäkestoisesti, mutta ovat kuitenkin paljon tuetta. Tämä aiheuttaa jännitystä hartioiden 

alueella. Lisäksi työpöytä ja näyttöpääte olivat alhaalla suhteessa tutkijan pituuteen, joka 

aiheuttaa pöytään nojailua sekä niskan rasitusta matalasta katselulinjasta johtuen.   

5.1.2 Manuaaliforopteri 

Lyhyt optikko 

Henkilö oli 169 cm pitkä ja käytti työtuolinaan selkänojatonta pyörillä liikkuvaa jakkaraa. 

Työtilan asettelusta johtuen tutkija joutui kurottelemaan eteenpäin paljon tutkimuksen 

aikana. Tästä johtuen alaselän asento oli etukenoinen, joka aiheuttaa huomattavaa kuor-

mitusta alaselän alueelle. Kädet olivat tutkimuksen aikana paljon tuetta. Jalkapohjat eivät 

osu tasaisesti maahan, joka tulisi korjata sekä tutkijan työtuolin, että asiakkaan tutkimus-

tuolin säädöillä. Voimakkuuden oikeellisuutta testatessa koekehyksellä tutkija joutuu ku-

rottelemaan ja taivuttamaan niskaa takakenoon. Kurottelu voi jälleen aiheuttaa selkään 

rasitusta, ja niskan takakenoisuus jännitystiloja hartiaseudulle.   

Keskipituinen optikko 

Henkilö oli 175 cm pitkä ja käytti satulatuolia. Tilan koosta ja laitteistosta johtuen tutkija 

joutui nojaamaan paljon eteen, sekä kurottelemaan laitteistoa säätäessä. Eteen noja-

tessa alaselässä ilmeni korostunut notko. Tämä aiheuttaa lantion ja ristiselän alueelle 
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rasitusta ja kurottelu voi lisäksi tuoda niskan seudulle jännitystiloja. Jalkojen kulma latti-

aan nähden oli hyvä.    

Pitkä optikko 

Henkilö oli 193 cm pitkä ja käytti työtuolinaan selkänojatonta pyörillä liikkuvaa jakkaraa. 

Työtilan ahtaudesta johtuen tutkija joutui jättämän jalat asiakkaasta sivulle, ja jaloissa 

esiintyy jännitystä. Kyseinen asento johtaa myös selässä esiintyvään kiertoliikkeeseen, 

joka on pääosassa toispuolista, sillä tutkimus tehdään yleensä näyttöpäätteen lähetty-

viltä. Jalkapohjat tukeutuivat kuitenkin hyvin lattiaan. Pitkistä raajoista johtuen pitkäjak-

soista käsillä kurottelua ei esiintynyt ja selkä pysyi suhteellisen hyvässä ryhdissä kierto-

liikkeestä huolimatta.  Käsiä ei kuitenkaan tuettu tutkimuksen aikana paljoa.  

5.1.3 Automaattiforopteri 

Lyhyt optikko 

Tutkija oli 155 cm pitkä ja käytti työtuolinaan satulatuolia. Automaattiforopterin hallintayk-

sikkö oli asetettu liian matalalle tasolle, jonka vuoksi katselinja oli liian alhaalla ja niskaan 

kohdistui venytys. Lisäksi yksikön vieressä ei ollut käden tukemiselle mahdollisuutta, 

joka rasittaa olkavartta ja hartioita. Rasittumista voisi estää käsinojallinen istuin tai suu-

rempi taso hallintayksikölle, johon ranteet saisi tuettua. Jalkapohjat eivät tukeutuneet ko-

konaisuudessaan maahan, vaan tutkija tuki ne osaksi tuolinsa jalkoihin, jolloin polvitai-

peiden kulma oli pienempi kuin suositeltu.   

Keskipituinen optikko 

Henkilö oli 165 cm pitkä ja käytti alaselkää tukevaa työjakkaraa. Automaattiforopterin 

hallintayksikkö oli katselinjassa liian matalalla, joka kuormittaa niskaa. Laitetta hallin-

noiva käsi ei tukeutunut tasoon, joka rasittaa olkavartta ja hartioita. Jalat eivät tukeutu-

neet kunnolla lattiaan, vaan jalat nojasivat tuolin jalkoihin. Tutkija istui tuolin reunalla, 

jolloin selkätuesta ei ollut apua. Jaloilla oli vähän tilaa, joten tutkija joutui siirtämään jal-

koja sivulle.  Lisäksi, näyttöpääte oli liian matalalla, jolloin niskaan aiheutuu venytys.    
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Pitkä optikko 

Henkilö oli 174 cm ja käytti alaselkää tukevaa työjakkaraa. Hallintayksikkö oli katselin-

jassa liian matalalla, joka aiheutti niskan nyökyttelyä. Tämä on kuormittavaa niskan li-

haksille ja nikamille. Laitetta operoiva käsi ei saanut tarvittavaa tukea, sillä hallintayksi-

kön pöytä oli liian pieni. Tämä aiheuttaa rasitusta olkavarteen ja hartioihin. Tuolilla istu-

essa tutkija nojasi kevyesti pieneen selkätukeen ja selän asento pysyi hyvänä. Jalkapoh-

jat osuivat tasaisesti maahan ja niiden kulmat olivat hyvät.  

 

5.2 Kysely havainnoiduille optikoille ja optometristeille 

Osana opinnäytetyötä tehtiin havainnoinnin lisäksi myöhemmin samoille optikoille kah-

deksankohtaisen kyselyn heidän kokemuksistaan omasta työergonomiastaan näöntutki-

muksessa. (Ks. liite 1.) Vastaajia oli lopulta kahdeksan kappaletta. Yksi vastaajista käyt-

tää sekä automaattiforopteria, että koekehyksiä työssään työtilasta riippuen ja on vas-

tannut molempiin tutkimusmenetelmiin liittyviin kysymyksiin. 

Viisi vastaajaa kahdeksasta koki työasentonsa pääasiassa mukavaksi. Siitä huolimatta 

useammassa kohdassa ilmeni rasitusta tai kiputiloja aiheuttavia asentoja tai jo asen-

noista johtuvia ongelmia. Kaikilla vastaajista on käytössään säädettävä työtuoli, ja kai-

kista kahdeksasta aktiivisesti sen säätöjä käyttää seitsemän optikkoa. Tutkimuksessa 

olkavarsi koholla useasti työskenteleviä on viisi kahdeksasta, ja ranne taivutettuna työs-

kentelee kolme kahdeksasta. Kuusi kahdeksasta kokee näöntutkimuksen aikana teke-

vänsä useasti toistoliikkeitä, sekä kokee liikkeet toispuoleisena. Seitsemän kahdeksasta 

vastanneesta sanoo kurottelevansa tai kiertävänsä selkäänsä tai niskaansa suhteellisen 

usein näöntutkimuksen aikana (Ks. kuvio 2).  
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Kuvio 2. Kuvio 2. 83% kyselyyn vastanneista optikoista ja optometristeistä kokee joutuvansa ku-
rottelemaan tai kiertämään selkää tai niskaa. 

Kaksi vastanneista kertoo, ettei ole viimeisen kuukauden aikana huomannut työstä ai-

heutunutta särkyä missään kehonsa alueella. Eniten vaivoja oli niska ja hartiaseudulla, 

sillä sen ilmoitti särkyalueeksi kuusi kahdeksasta. Viisi kahdeksasta ilmoitti särkyä keski- 

tai alaselän alueella, ja olkapäiden alueella puolet vastanneista.  (Ks. kuvio 3) 

 

Kuvio 3. 75% kyselyyn vastanneista optikoista ja optometristeistä on kokenut niskan tai hartioi-
den särkyä tai kipua viimeisen kuukauden aikana. 



22 

 

Koekehyksillä tutkivia optikoita oli yhteensä kolme kappaletta. Kaikki koekehyksellä tut-

kivat ilmoittivat käsien kohoasennosta, toistoliikkeistä, toispuoleisuudesta sekä kurotte-

lusta näöntutkimuksen aikana. Kiputiloja oli kaikilla niskassa ja selässä, ja kahdella kol-

mesta särkyä oli lisäksi olkapäiden seudulla. Kukaan vastaajista ei koe kuitenkaan työs-

kentelevänsä ranne taivutettuna. Yleisesti ottaen koekehyksellä näöntutkimuksia tekevät 

optikot ilmoittivat kyselyssä eniten kaikista vastaajista kokevansa työssään kuormittavia 

asentoja ja työstä johtuvaa särkyä.  

Manuaaliforopterilla tutkivia optikoita vastasi myös kolme kappaletta. Yksi kolmesta ker-

too toistoliikkeitä olevan usein tutkimuksen aikana, ja samoin yksi kolmesta kokee niiden 

olevan toispuoleisia. Kaksi kolmesta manuaaliforopterilla tutkivista kertoo, ettei koe 

työstä johtuvaa rasitusta missään kehonsa osassa, mutta yksi kolmesta kertoo koke-

vansa kiputiloja niska-hartiaseudulla, olkapäissä sekä alaselässä. Manuaali-foroptereita 

käyttävät optikot ilmoittivat vähiten kiputiloja, sillä 2/3 optikosta kertoi, ettei ole kokenut 

särkyä missään kehon osassa viimeisen kuukauden aikana. Kaksi kolmesta optikosta 

kertoi kuitenkin tekevänsä tutkimuksia paljon kädet koholla, sekä usein kurottelevansa 

tutkimuksen aikana. Objektiivisessa havainnoinnissa tulee esille kaikilla havainnoiduilla 

optikoilla koholla ollut käsien asento, sekä kurottelua suhteellisen usein.   

Automaattiforopterilla tutkivia oli muiden tavoin kolme kappaletta. Kukaan näistä opti-

koista ei kertonut työskentelevänsä paljon olkavarsi kohotettuna. Kaksi kolmesta kertoi 

ranteen olevan taipuneessa asennossa usein tutkimuksen aikana. Kaikki kolme optikkoa 

kertoivat tekevänsä paljon toistoliikkeitä työssään ja niiden olevan usein toispuoleisia. 

Kaikki kolmesta vastanneesta kertoivat kokevansa tilan puutetta tutkimustilassa. Kiputi-

loja optikot kokivat eniten niska-hartiaseudulla, minkä ilmoittivat ongelmalliseksi kaikki 

kolme optikkoa. Lisäksi kaksi kolmesta kertoi kokevansa särkyä olkapäiden alueella 

sekä keski- tai alaselässä. 

Tuloksia vertailtaessa pituuden mukaan huomioon ei otettu laitteistoa, jota optikko käytti. 

Pitkät optikot kertoivat kaikista vastanneista eniten kokevansa kurottelua ja käsien kan-

nattelua, jotka raportoivat kaikki kolme pitkää optikkoa. Pitkät ja keskipitkät optikot ilmoit-

tivat enemmän selän seudun särystä kuin lyhyet optikot. Lyhyistä optikoista puolet ker-

toivat kohottavansa usein käsiään yli sallitun ja molemmat lyhyistä optikoista kertoivat 

kokevansa kurottelevansa näöntutkimuksen aikana. Keskipitkistä optikoista 1/3 raportoi 

käsiensä jatkuvasta kohoasennosta, ja 2/3 kurottelevasta asennosta näöntutkimuk-

sessa. Kaikilla pituusryhmillä oli yhtä monta ilmoitusta niska-hartiaseudun vaivoista, 
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mutta lyhyiden optikoiden vastauksista kaikki ilmoittivat myös olkapäiden seudun sä-

rystä. Olkapäiden seudun särystä ilmoittivat 1/3 keskimittaisista optikoista ja 1/3 pitkistä 

optikoista. 

5.3 Päätelmät tuloksista 

Kaikkien kyselyyn vastanneiden vastaukset ja objektiiviset havainnoinnit huomioon ot-

taen käy ilmi, että optikon työssä esiintyy paljon toistoliikkeitä, ja että liikkeitä toistetaan 

usein vain toiselle puolelle (Ks. taulukot 2 ja 3). Kurottelu tai selän kiertäminen oli myös 

koettu usein toistuvana liikkeenä. Havainnoinnin aikana käsiä pitävät paljon kohoasen-

nossa pääasiassa koekehyksillä ja manuaaliforopterilla tutkivat optikot (Ks. taulukko 2), 

mutta kyselyssä koekehyksiä käyttävät optikot ilmoittivat aiheesta eniten.   

Koekehyksillä näöntutkimuksia tekevien optikoiden hankalat asennot ja mahdollisesti 

niistä johtuvat kiputilat voivat johtua koekehyksen vaativasta käsillä tehtävästä työsken-

telystä. Rasitusta käsiin aiheuttaa käsien liikkeiden yksipuolisuus ja niiden koholla pitä-

minen (Ketola & Takala 2009). Koekehys istuu tutkimuksen ajan asiakkaan kasvoilla ja 

tästä johtuen säädettävä kohde, eli koekehys, on suhteellisen etäällä itse tutkijasta, mikä 

johtaa käsien koholla pitoon ja kurotteluun. Manuaaliforopterilla tutkivilla optikoilla vas-

taavat työergonomiset ongelmat voivat johtua koekehyksen kanssa saman tyyppisestä 

asettelusta. Manuaalisessa foropterissa linssimuutokset ja vastaavat säädöt tehdään yk-

sikössä, joka koekehyksen tavoin sijaitsee kaukana tutkijasta. (Essilor Instruments n.d.) 

Manuaaliforopteria käyttävistä optikoista oli havainnoinnin aikana havaittavissa koho-

tettu käsien asento sekä usein toistuvaa kurottelua (Ks. taulukko 2). Kyselyssä kaksi 

kolmesta optikosta koki henkilökohtaisesti tekevän kyseisiä liikkeitä. Kyseisistä opti-

koista niska-hartiaseudun ja olkapäiden säryistä ilmoitti kuitenkin vain yksi kolmesta. Kui-

tenkin kaikki automaattiforoptereita käyttävät optikot ilmoittivat niska-hartiaseudun sä-

rystä.   
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Taulukko 2. Yhteenveto eri laitteistoja käyttävillä optikoilla havaituista työergonomisista sei-
koista  

 

Objektiivisessa havainnoinnissa huomattiin, että automaattiforoptereiden hallintalaitteet 

olivat usein asetettu liian matalalle katselinjaan. Hallintalaitteen sijoitus liian matalalle voi 

johtaa niska-hartiaseudun särkyyn. Niska olisi syytä pitää mahdollisimman neutraalissa 

asennossa ilman kurottelua tai kiertoa (Työterveyslaitos n.d.). Lisäksi matala työtaso voi 

houkutella optikkoa nojailemaan selkää kuormittavasti, jotta katselinjan tai käden asen-

non saisi mukavaksi. Lisäksi kaikki automaattiforoptereita käyttävät optikot ilmoittivat 

liian ahtaasta työtilasta (ks. taulukko 3), joka voi johtaa kaikilla vastanneilla huonoihin 

jalkojen asentoihin ja toispuoleisiin kiertoliikkeisiin. Jalkojen asettelu sivuttain tai niiden 

nojailu muihin huonekaluihin voi aiheuttaa särkyä ja jännitystiloja jalkoihin ja alaselkään. 

Lisäksi jalkojen sivuttain asettelu aiheuttaa useimmiten kiertoa selkään, joka lisää enti-

sestään selän kuormitusta. (Kirby 2007; Selkäliitto n.d.) 

Taulukko 3. Yhteenveto eri laitteistoja käyttävien optikoiden kyselyvastauksista 
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Rasittuneisuus- tai kiputiloja vertaillessa eri pituisilla optikoilla kävi ilmi, että pitkät ja kes-

kipitkät optikot ilmoittivat enemmän selkävaivoista, kuin lyhyet optikot. Pitkät ja keskipit-

kät optikot ilmoittivat myös muista työergonomian ongelmistaan eniten. Tämä voi johtua 

mahdollisesti optikon pitkistä raajoista, jotka lisäävät tutkimusetäisyyttä, etenkin istu-

vassa asennossa. Pitkien jalkojen seurauksena tutkija on kauempana asiakkaasta, ja 

kurottelua ja käsien kohoasentoa voi esiintyä enemmän kuin lyhyemmillä ihmisillä (Ks. 

taulukko 4). Toisaalta lyhyillä optikoilla on puolestaan lyhyemmät raajat, mikä heillä lisää 

tarvetta kurottelulle. Joka tapauksessa sekä pitkillä että lyhyillä optikoilla esiintyi käsien 

asennosta ja eteenpäin nojaamisesta aiheutuneita kiputiloja niskassa ja selän seudulla.  

Taulukko 4. Yhteenveto kyselyvastauksista optikoiden pituuden mukaan 

 

Seisovassa asennossa optikot pääsisivät lähemmäs asiakasta, jolloin kurottelu vähenisi 

ja olkavarret laskeutuisivat alemmas, rentouttaen olkapäitä, selkää ja niskaa. Jos kuiten-

kin suosii istuvaa asentoa, tulisi varmistaa, että istuin on tarpeeksi korkealla, kuitenkin 

sallien jalkojen tukeutumisen lattiaan. Istuinosaa olisi myös hyvä kallistaa korkeuden 

muuttuessa, sillä se mahdollistaisi selälle hyvän asennon. Jalkojen ja selän välinen 

kulma olisi hyvä olla yli 90 astetta ja ryhdin hyvä. (Työterveyslaitos n.d) 
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6 Parannusehdotuksia työasentoihin 

Tässä kappaleessa tarkennetaan asioita, joihin optikon tulisi kiinnittää huomiota asen-

noissaan näöntutkimuksen aikana. Kuvat ovat rekonstruktioita. Työergonomian paran-

nusehdotusten avulla jokainen optikko voi huomioida työasennossaan kuormittavat 

asennot ja muuttaa omaa toimintaansa ohjeiden mukaan vähemmän kuormittaviksi. 

Opinnäytetyön avulla jokainen optikko voi tunnistaa työssään kuormittavia asentoja jo 

mahdollisesti ennen virheasennoista johtuvien oireiden ilmaantumista. Työasentoihin 

vaikuttavat paljon tutkimustila ja -työvälineet, joista vastuu on yleensä työnantajalla. Mi-

käli ongelmia ilmenee, olisi työntekijän syytä mainita työnantajalle työtilan ongelmista. 

Tällöin työnantajan on mahdollista tehdä tarpeen mukaan muutoksia työtilassa. Omasta 

työergonomiasta on syytä huolehtia jo opiskeluiden aikana, jotta vääränlaisia työtapoja 

ei ehtisi syntyä. Optometrian koulutusohjelmassa ergonomian opetuksessa voisi käyttää 

opinnäytetyötä hyödyksi tuleville optikoille. Parannusehdotuksista koottu tietokortti (Ks. 

Liite 2) tuo selkeästi ilmi optikon työssä yleisiä työergonomisia ongelmia, ja työvälineitä 

niiden ratkaisemiseksi. Tietokortin tiiviin ja ytimekkään informaation vuoksi on se helposti 

käytettävissä työpaikasta riippumatta. Mikäli ohjeistusta seurataan, voidaan parantaa 

työssä jaksamista ja työhyvinvointia, joka on sekä työntekijän että työnantajan edun mu-

kaista. 

Jotta työasennot olisivat paremmat, optikoiden tulisi kiinnittää huomiota etenkin kalustei-

den asetteluun työtilassa. Etenkin jaloille tulisi olla riittävästi tilaa ja mahdollisesti tukea. 

Monet havainnoimistamme työtiloista olivat melko pieniä ja tiloissa oli paljon kalusteita. 

Näissä tilanteissa kalusteet voivat olla esteenä tutkijan hyvälle työasennolle. Kuitenkin 

jos tilassa on ahdasta, optikot voisivat rohkeammin siirtyä lähemmäs asiakasta. Kuvi-

ossa 4 vasemman puoleisessa kuvassa optikon jalat osoittavat sivulle, joka aiheuttaa 

kiertymää selässä ja kurottelua, jonka takia myös hartiat jännittyvät. Myöskään jalat eivät 

tue maahan. Oikealla olevassa kuvassa ei aiheudu kiertymää selkään jalkojen ollessa 

asiakasta kohti. Myös hartioiden asento on näin parempi. 
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Kuvio 4. Esimerkki kiertyneestä ja huonosti tuetusta työasennosta. 

Jalkojen asettelu lomittain asiakkaan jalkojen kanssa voi olla osalle kiusallista, mutta 

mitä lähemmäs asiakasta päästään sitä enemmän kurottelu ja alaselän rasitus vähenty-

vät. Asiakkaalle voi perustella syytä lähemmäs asettumiselle. Asiakkaan lähestyminen 

siten, että jalat ovat tutkimustuolin sivupuolella, tuottaa toispuoleista kiertoliikettä selkään 

ja niskaan. Usein toistettuna toispuoleiset kiertoliikkeet voivat aiheuttaa lihaskireyttä ja 

särkyä selän alueelle. Jos optikko kokee toistuvaa liikettä tapahtuvan vain toiselle puo-

lelle, tulisi hänen vaihdella mahdollisuuksien mukaan joko puolta, jolta tutkimuksen suo-

rittaa, tai tutkimustilaa kätisyyden mukaan.   

Kuviossa 5 vasemmassa kuvassa työtuolin ollessa matalalla optikko joutuu kurottele-

maan käsillä ja alaselällä foropteria säätäessään. Lisäksi niskaan aiheutuu taaksepäin 

taivutusta ja jalat ovat koukussa. Oikealla olevassa kuvassa työtuolin ollessa korkeam-

malla hartiat rentoutuvat, kurottelua on vähemmän ja lantion asento on luonnollisempi. 

Lisäksi polvien kulma on yli 90 astetta. 
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Kuvio 5. Työtuolin säätöjen tärkeys 

Tutkijan tulisi itse kiinnittää huomiota työtuolin säätöihin. Suurimmassa osassa opinnäy-

tetyön tapauksista parempi asento olisi saavutettavissa istuimen säädöillä. Useimmat 

tuoleista olivat säätömahdollisuuksiltaan riittäviä. Myös asiakkaan tuolia tulisi säätää asi-

akkaan pituuden mukaan, sillä näin voitaisiin vähentää kurottelua. Kyselyiden perus-

teella optikot säätävät mielestään työtuolejaan omien mittojensa mukaisesti. Epäselväksi 

kuitenkin jäi säätävätkö he niitä tarpeeksi. Optikon tulisi myös itse miettiä, olisiko näön-

tutkimus parempi tehdä seisovassa vai istuvassa asennossa. Seisten hartialinja on luon-

nollisesti korkeammalla asiakkaaseen verrattuna ja manuaaliforopterin tai koekehyksen 

linssejä vaihtaessa käsien kohoasento olisi vähemmän kuormittava. Myös tällöin tulisi 

optikon pitää mielessä hyvä ryhti, sekä varmistaa työkenkien sopivuus seisomatyöhön. 

Kyselyn perusteella etenkin pitkät optikot kokevat paljon käsien koholla pitoa, joka voisi 

helpottua puoliseisovalla tai seisovalla työasennolla. Seisovassa asennossa on myös 

mahdollista päästä lähemmäs asiakasta, jolloin kurottelukin vähentyisi.   

Automaattiforopterien hallintayksiköiden asettelua voisi parantaa kaikissa havain-

noiduissa tapauksissa korkeussäädettävällä tasolla. Taso voisi olla kooltaan suurempi 

tai rannetuellinen. Näin jokainen tutkija voisi mukauttaa hallintalaitteen omaan katselin-

jaansa sopivaksi ja käsi saisi enemmän tukea, sillä usein hallintalaite oli liian matalalla 
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katselinjassa ja käsi vailla hyvää tukea. Kaikki automaattiforopteria käyttävät kyselyyn 

vastanneet optikot kertoivat niska-hartiaseudun särystä, joka voisi helpottua korkeussää-

dettävällä pöytätasolla ja paremmalla katselulinjalla.  Oikealla korkeudella oleva pöytä-

taso tai käsituet vähentäisivät myös epämääräisen nojailun aiheuttamaa rasitusta. Myös 

työtuolin korkeutta säätämällä on mahdollista parantaa työasentoa paremmaksi ja kat-

selinjaa paremmalle korkeudelle. 

Kuviossa 6 vasemmassa kuvassa optikon ryhti ja niskan asento ovat huonoja. Katselinja 

osoittaa alaspäin, joka aiheuttaa kuormitusta niskaan. Lisäksi automaattiforopteria sää-

tävän käden ranne ei ole tuettuna. Oikealla ryhti on parempi ja ranteella on tuki pöydästä. 

Asentoa vielä parantaakseen tulisi foropterin hallintalaitteen olla korkeammalla tasolla, 

jotta katselinja olisi optimaalinen. 

 

Kuvio 6. Automaattiforopteria käyttävän optikon on huolehdittava ryhdistään 

Koekehyksellä näöntutkimusta tehdessä työergonomiset ongelmat ovat hyvin samankal-

taisia kuin automaattiforopterilla. Lisäksi siinä tapahtuu sormien hienomotoriikkaa vaati-

vaa työskentelyä, joka voi rasittaa rannetta ja sormia. Kuviossa 7 vasemmassa kuvassa 

optikko kurottelee niskaa nähdäkseen ristisylinterilinssin asentoa. Oikealla optikko on 
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hieman lähempänä asiakasta ja kurottelun tarve vähentyy ja myös hartian asento on 

rennompi. 

 

Kuvio 7. Koekehyksellä tutkiessa on hyvä muistaa välttää kurottelua ja muistaa tukea mahdolli-
suuksien mukaan käsiä.  

Jotta selkää kuormittavalta kiertoliikkeeltä vältyttäisiin, tulisi optikon olla mahdollisimman 

lähellä asiakasta kohti kääntyneenä. Koekehyksellä näöntutkimuksia tekevät optikot ker-

toivat kyselyssä joutuvansa kurottelemaan työssään. Käsien toistoliikkeitä ja kohoasen-

toa ilmaantuu myös jokaisella. Jotta näiden aiheuttamaa kuormitusta ylävartalossa saa-

taisiin vähennettyä, olisi optikon hyvä miettiä, voisiko edes osan tutkimuksesta tehdä 

seisten tai korkealle säädetyllä tuolilla. Optikon on myös hyvä olla lähellä tutkittavaa asia-

kasta, jotta kurottelua tulisi työssä tehtyä mahdollisimman vähän. 

 

 

.  
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7 Pohdinta 

Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa optikoille työergonomiasta ja kuinka optikko 

voi vaikuttaa omaan parempaan työergonomiaan. Opinnäytetyö toteutettiin havainnoi-

malla optikoita työssään, jotta saatiin käsitys todenmukaisista työasennoista. Näöntutki-

mustilanteet, joiden aikana tutkittavia optikoita havainnoitiin, videoitiin. Näin työn ede-

tessä oli mahdollista palata materiaalin pariin ja syventää havaintoja. Lisäksi tutkittavia 

haastateltiin myöhemmässä vaiheessa. Aluksi suunnitelmissa oli tehdä kyselytutkimus 

optikoille työergonomiaan ja rasitukseen liittyen. Työn alkuvaiheilla todettiin, että tässä 

vaiheessa olisi tarpeellisempaa tietää näöntutkimuksen aikana esiintyviä virheasentoja 

objektiivisesti tarkasteltuna, koska aiempaa tutkimustulosta aiheesta ei juuri ole (Ks. luku 

3.3). Vähäisen aiemman tutkimuksen takia työ koettiin tarpeelliseksi. Opinnäytetyön 

avulla voidaan tuottaa tietoa optikoille, miten työasentoja voisi parantaa. Työn kohderyh-

män takia teoriaosuus on pidetty tiiviinä ja ammattikunnan kannalta tarkoituksenmukai-

sena. Teorian avulla optikot voivat paremmin ymmärtää virheasentojensa vaikutusta ke-

hoonsa ja täten parantaa työasentoja.  

Opinnäytetyöskentelyn aikana tuli ilmi, että etenkin ylävartalon kuormittuminen on alalla 

yleistä (Ks. luku 5.3). Kuormittumisesta voi aiheutua erilaisia tuki- ja liikuntaelimistön ra-

situstiloja sekä vammoja, mutta niitä on mahdollista ehkäistä hyvää työergonomiaa yllä-

pitämällä (Työterveyslaitos n.d.). Opinnäytetyöhön videoitujen optikoiden objektiivisessa 

tarkastelussa todettiin, että automaattiforopterin käyttö kuormittaa ylävartaloa eri tavoin, 

kuin manuaalisen foropterin ja koekehyksen käyttö. Manuaaliforopterin käyttäjät kertoi-

vat kuitenkin haastattelussa kokevansa tutkimukseen osallistuneista optikoista vähiten 

rasitusta ylävartalossa. Kaikki koekehystä työssään käyttävät kokevat niskan seudun ra-

sittuvan. Automaattiforopteria käyttävät kokevat niin ikään niskan rasittuneisuutta. Työ-

ergonomiaa tarkasteltaessa otetaan yleisesti huomioon myös työntekijän oma kokemus. 

Työtekijän oma kokemus voi näin ollen olla ristiriidassa objektiivisten havaintojen 

kanssa.  

Opinnäytetyön tulokset eivät ole suoraan yleistettävissä, sillä tutkimusjoukko oli rajalli-

nen. Aiemmat tutkimukset optikon työergonomiasta perustuvat pitkälti kyselytutkimuk-

siin. Oli haasteellista tutkia asiaa objektiivisesti ja tutkimukseen osallistuvien optikoiden 

löytäminen oli vaikeaa. Videoiden arvioinnissa apuna oli työergonomiaa paremmin tun-

teva fysioterapeuttiopiskelija ja hänen avullaan saavutettiin todenmukaisempi kuva vir-
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heasennoista. Luotettavamman tutkimustuloksen saavuttamiseksi tutkimusjoukolle teh-

tiin objektiivisen havainnoinnin lisäksi kysely sähköpostitse. Näin oli mahdollista ottaa 

huomioon optikoiden subjektiiviset kokemukset omasta työergonomiasta.  

Henkilön oma kokemus asennoista ja toiminnoista voi poiketa todellisuudesta. Optikot 

eivät välttämättä ole vielä huomanneet työnsä kuormittavuutta, vaikka työasennot olisi-

vat ergonomisten suositusten vastaisia. Tästä johtuen kyselyn vastaukset voivat antaa 

paremman kuvan, kuin objektiivisesti havaittu kuva. Voi myös olla, että vähemmän rasi-

tusta tunteva optikko on muita parempi kuntoinen ja rasitus ei tunnu samalla tavalla, kuin 

toisella optikolla. Työkokemuksen pituus voi vaikuttaa työergonomisten ongelmien ilme-

nemiseen. On lisäksi mahdollista, että kyselyyn vastaajat kiistävät tekevänsä ergonomi-

sesti huonoja liikkeitä, ettei vastaaja näyttäisi tutkimuksessa huonolta. Opinnäytetyössä 

kuitenkin onnistuttiin ottamaan subjektiivinen ja objektiivinen huomioon, vaikka tutkimus-

joukko oli suppea. Pienestä tutkimusjoukosta huolimatta onnistuttiin tuottamaan hyödyl-

listä tietoa optikoille.   

Jatkotutkimuksena opinnäytetyölle olisi hyödyllistä tehdä jo tämän opinnäytetyön alku-

peräisidean mukainen kyselytutkimus optikoille työergonomiasta. Laajemmalle tutkimus-

joukolle toteutettuun kyselytutkimukseen olisi syytä sisällyttää tieto siitä, millä laitteistolla 

optikko tekee näöntutkimusta. Näin tuloksia voitaisiin myös verrata tämän työn tuloksiin.  

Lisäksi, esimerkiksi fysioterapeuttiopiskelijat voisivat tehdä tarkemman kartoituksen op-

tikon työergonomiasta myös teorian kannalta. Mielenkiintoista olisi myös tutkia, miten 

ergonomisiin ongelmiin vaikuttaa se, kuinka suuren osan työajastaan optikko tekee 

näöntarkastuksia. Olisi kiinnostavaa tietää, onko tällä vaikutusta kuormittuneisuuden 

tunteeseen ja mahdollisiin tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin. 
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