
 
 

Toimintatavat toimenpiteiden ja niiden 
kiireellisyyden määrittelyssä  
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AVATER -tutkimushankkeen päätösseminaari 

16.11.2016, Tampere 



Ohjeistuksen kehittäminen koulujen sisäilma-
ongelmien hallintaan 

• Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Sosiaali- ja 
terveysministeriön (STM) sekä Kuntaliiton yhteistyössä 
toteuttama hanke  

• Tavoitteena on kehittää ohjeistusta ja arviointiperiaatteita 
koulujen sisäilmaongelmien selvittämiseen ja erityisesti 
toimenpiteiden kiireellisyyden arviointiin  

• Kehittämistyön tueksi on v. 2015 kerätty tietoa kuntien 
nykyisistä toimintatavoista, kehittämistarpeista ja hyviksi 
koetuista käytännöistä  
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Aineisto 

• Valtakunnallinen kysely (ei Ahvenanmaa) kuntien 
sisäilmatyöryhmille tai vastaaville tahoille (kuntakohtainen) 

• Haastattelut kuudessa kunnassa sisäilma-asioista vastaaville 
tahoille (kiinteistöistä vastaava, terveydensuojeluviran-
omainen, työterveys/työsuojelu, sisäilma-asiantuntija tms.) 

• Osallistumis- / vastausprosentti ≈ 54 / 52 

• Asukasluvultaan suurimmissa osallistuttiin aktiivisimmin, 
alueellisesti osallistuneet kunnat jakautuivat tasaisemmin 
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Tutkimukseen osallistuneet kunnat 
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Kunnan koko asukasluvun mukaan 



Kyselyn ja haastattelun sisällöt 

• Toimintaohje sisäilmaongelmien 
hoitamiseen 

• Keskeiset toimijat sisäilma-asioissa 

• Sisäilmaongelman tunnistaminen 

• Alustavat selvitykset 

• Lisäselvitykset 

• Toimenpiteiden kiireellisyyden arviointi 

• Korjauskohteiden priorisointi kunnassa 

• Yhteistyö ja viestintä 

• Asiantuntemus ja osaaminen 

• Kiinteistöjen kunto ja kunnossapito 
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- Avoimet 
kysymykset eri 
osa-alueilla 
ongelmista / 
koetuista 
kehittämistarpeis-
ta ja siitä, mikä on 
toiminut hyvin 

 

- Ehdotukset 
ohjeistuksen 
kehittämiseen 
liittyen 

 

- 78 kysymystä 



Ongelman täsmentäminen ja jatkotoimenpi-
teiden määrittely 
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• Kunnan sisäilmatyöryhmät tms. tahot onnistuvat kohteiden 
sisäilmaongelmien täsmentämisessä ja hankkeiden jatko-
toimenpiteiden määrittelyssä pääsääntöisesti hyvin. Kol-
manneksella on näillä osa-alueilla kuitenkin haasteita. 

Miten kohdekohtaiset sisäilmatyöryhmät (tai muut 
asiaa hoitavat tahot) onnistuvat yleensä hankkeen 
jatkotoimenpiteiden määrittelyssä? (N=143) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Miten kohdekohtaiset sisäilmatyöryhmät (tai muut 
asiaa hoitavat tahot) pystyvät yleensä tehtyjen 
lisäselvitysten avulla täsmentämään kohteen 
ongelman? (N=144) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



Jatkotoimenpiteiden määrittelyn ja kiireelli-
syyden arvioinnin periaatteet 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Julkinen paine

Koetut sisäilmahaitat

Käyttäjien terveydentila ja oireet

Yksittäisten epäpuhtausmittausten tulokset

Altistumisen arviointi (todennäköisyys ja määrä)

Terveyshaittaa aiheuttavien olosuhteiden esiintyminen

Toimenpiteiden taloudelliset kustannukset

Tilojen käyttöaste

Rakennuksen tekninen kunto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Millaisia perusteita käytetään sisäilmaongelmaisten koulujen jatkotoimenpiteiden määrittelyssä ja 

niiden kiireellisyyden arvioinnissa? (N≈133) 



Altistumisen arvioinnin osa-alueet 
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Hajuhaitat

Toksisuusmittaukset

Muiden kuin mikrobiologisten epäpuhtauksien mittaustulokset

Mikrobien sisäilmamittaustulokset

Paine-erot

Ilmayhteys vaurioituneisiin rakenteisiin

Muiden kuin mikrobiologisten epäpuhtauksien lähteiden esiintyminen

Rakenteissa esiintyvän mikrobikasvuston laajuus ja voimakkuus

Riskirakenteiden esiintyminen

Kosteusvaurioiden sijainti

Kosteusvaurioiden esiintyminen ja laajuus
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Mitä osa-alueita (epäpuhtauksille) altistumisen arvioinnissa yleensä huomioidaan?  



• Yksittäisten epäpuhtausmittausten tulokset 1. tai 2. 
perusteena jatkotoimenpiteiden määrittelyssä ja niiden 
kiireellisyyden arvioinnissa + 

• Kaikki tai kaksi seuraavista epäpuhtauksille altistumisen 
arvioinnissa: 

– mikrobien sisäilmamittaustulokset  

– toksisuusmittaukset 

– ei paine-eroja 

 

≈ 11 % kunnista 
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Jatkotoimenpiteiden määrittelyn ja kiireellisyy-
den arvioinnin periaatteet ja korjauskohteiden 
priorisointi 
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• Vaikka valtaosalla kunnista (70 %) on käytössä jonkinlainen 
toiminta-ohje sisäilmaongelmien hoitamiseen 

– vain kolmanneksella on ohjeistusta tai yhtenäiset 
periaatteet jatkotoimenpiteiden määrittelyyn ja niiden 
kiireellisyyden arviointiin (33 %) ja  

– neljänneksellä useiden eri korjauskohteiden väliseen 
priorisointiin (25 %) 

 



Korjauskohteiden priorisoinnin perusteita 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Käyttäjille aiheutuva terveydellinen haitta

Koko rakennuskannan peruskorjaussuunnitelmat tms.

Rakennuksen kunto

Korjausinvestoinnin suuruus ja rahoituksen saaminen

1 2 3 4 5
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Millaisia perusteita korjauskohteiden priorisoinnissa ensisijaisesti käytetään? Laittakaa 

tärkeysjärjestykseen siten, että 1 = tärkein (N≈125)  
   
  
  
  
  
  
  
  

  



Sisäilmatilanne kouluissa 

• Valtaosassa kyselyyn ja haastatteluihin osallistuneista kunnis-
ta koulujen sisäilmatilanne arvioidaan hyväksi ja ongelmien 
hallinnassa koetaan onnistuttavan hyvin  

• Noin 10 – 30 prosentissa kuntia tilanne koetaan haastavam-
maksi tai jopa vaikeaksi, ja ongelmia voi olla useilla sisäilma-
ongelmien hallinnan eri osa-alueilla  
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Koulujen sisäilmaongelmien hoitamisen kipukohtia I 

Taloudelliset  ja päätöksentekoon liittyvät ongelmat 

• Taloudellisten resurssien puute, korjausvelka, henkilöstö-
resurssien puute, ajan puute 

• Muu kunnallinen päätöksenteko, eri tavoitteiden yhteenso-
vittaminen ja rahoituksen painopisteet 

- Rakennusten korjausinvestointeja ohjaavat myös muut tekijät   
(esim. kouluverkkosuunnitelma, rakennusteknisen kunnon 
mukaan tehty rakennusten salkutus ja rakennusten suojelu)  

Sosiaaliset ongelmat 

• Mielipide-erot/ristiriitaiset näkemykset haitasta, ongelmien 
vähättely tai ylireagointi, käyttäjien epäluottamus ja huoli 

• Julkinen paine, media 
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Koulujen sisäilmaongelmien hoitamisen kipukohtia II 

Rakenteelliset, osaamiseen ja asiantuntijuuteen liittyvät ongelmat 

• Pitkäntähtäimen suunnitelmien (PTS) ja muun ennalta-
ehkäisevän toiminnan puuttuminen 

- Kiinteistöjen huolto ja kunnossapito, kuntotutkimukset 

• Ei periaatteita useiden eri korjauskohteiden väliseen 
priorisointiin 

• Yhtenäiset prosessit ja selkeät toimintaohjeet puuttuvat 
kokonaan tai niissä on sisällöllisiä puutteita 

• Toimijoiden roolit ja vastuut epäselviä 

- Yhteistyö ei toimi tai ei ole riittävän tiivistä 

 

 

 

•   
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Koulujen sisäilmaongelmien hoitamisen kipukohtia III 

Rakenteelliset, osaamiseen ja asiantuntijuuteen liittyvät ongelmat  

• Sisäinen ja ulkoinen viestintä, esim. 

• Tietojärjestelmien puute 

• Ongelmat tietojen tallentamisessa ja jakamisessa 

• Viestintäsuunnitelma 

• Puutteet osaamisessa ja asiantuntijuudessa eri osa-alueilla 

• Tarvittavien selvitysten ja toimenpiteiden määrittely 

• Terveyshaitan ja terveydellisen merkityksen arviointi 

• Korjausten suunnittelu ja toteuttaminen 

• Yhteydet erityisosaajiin/asiantuntijoihin puuttuvat 
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Toimenpiteiden kiireellisyyden arviointi – 
Johtopäätöksiä I 

 Altistumisen, altistumisolosuhteiden arviointi ”edellä”  - 
kokonaisuus huomioiden 

 Käyttäjien oireet ja sairastaminen vahvistavat! 

 Oireiden ”vakavuus” (päänsärky vs. astma) 

 Oireet, sairastaminen ja muut käyttäjien kokemukset  merkki 
jostain  →   rakennus tutkittava hyvin 

 Jos vain yksittäiset henkilöt oireilevat, eikä mitään ole tiedossa 

- Muun elinympäristö tutkiminen?  

- Voidaan tarvita yksilökohtaisia ratkaisuja 

 Rakennus tulee tutkia kokonaisuutena, mutta 

 Rajallinen ongelma ei välttämättä vaikuta koko rakennukseen → 
toimenpiteet voidaan rajoittaa yhteenkin tilaan 
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Toimenpiteiden kiireellisyyden arviointi – 
Johtopäätöksiä II 

 Altistumisen arviointiin, toimenpiteiden määrittelyyn ja 
priorisointiin tarvitaan  ohjeistusta ja kriteerejä  

 TTL:n altistumisolosuhteiden arviointimallin periaatteet luovat 
hyvän pohjan  

 Tarvitaan linjaus siitä, mitä tutkimuksia kannattaa tehdä ja mitkä 
ovat luotettavat menetelmät tällä hetkellä  

 Arvioinnissa on oltava mukana moniammatillinen ryhmä - ei 
vain yksi taho 

 Myöskään päätöksenteko ei saisi olla vain yksittäisellä taholla 
(esim. teknisellä puolella) 

 Asiantuntija mukaan päätöksentekoon ja esittelyyn 
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Toimenpiteiden kiireellisyyden arviointi – 
Johtopäätöksiä III 

 Konsulttien tulee pyrkiä arvioimaan myös löydösten 
merkitystä, ei vain ”listata” löydöksiä ja mahdollisia riskejä 

 Kuntotutkimusraportit ovat tärkeitä 

 Tulee arvioida myös mahdollisen riskin toteutumisen ja 
altistumisen todennäköisyyttä 

 Raportin on oltava käyttökelpoinen terveydellisen haitan arviota 
tekevälle 

 Tarvitaan yleinen raportointiohje! 

 Lääkäreille koulutusta  

 Osaaminen, toimintatavat vaihtelevat paljon - terveydellisen 
merkityksen arviointi  

 Kouluterveydenhuollon rooli 

 Koulutusta rehtoreille ja käyttäjille 
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Johtopäätöksiä koko prosessiin 

 Toimijoiden roolit ja vastuut oltava selkeitä 

 Prosessikuvaus – malli kunnalta/kunnilta, joilla hyvä 
toimintatapa 

 Tarvitaan toimintarutiini erityisesti siihen, että saadaan tavan-
omaiset ja helpot tapaukset pois nopeasti eli ohjeistusta 
alkuvaiheeseen jne. 

 Tämänhetkinen ohjeistus painottuu vaikeisiin tapauksiin ja sopii 
paremmin isoille toimijoille (SOTE muuttanee tilanteen) 

 Oikea-aikainen viestintä, myös ulkoinen osaksi prosessia  

 Viestintään aina moniammatillisen ryhmän yhteinen näkemys  

 Tuo tukea viestintään erityisesti tapauksissa, joissa ongelman 
aiheuttaja ei ole ilmeinen tai jos ongelma ei ole korjaantunut/  
korjaukset viivästyvät 
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