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Esityksen tavoite

Miten nämä kolme osa-aluetta otetaan haltuun?

TUOTTAVUUS ASIAKASTYYTYVÄISYYS

SISÄILMAONGELMIEN 

POISTAMINEN



Nykytila

Meheviä juttuaiheita 

medialle

Taistelua siitä, 

kuka on oikeassa
Tulipalojen 

sammuttelua

Terveyden menettämisen 

suuri pelko

Ei voi vapaasti valita, 

ottaako riskin vai ei

Miten tästä kaaoksesta päästään hallittuun toimintaan, 

jonka seurauksena ongelmat poistuvat?



Pikatesti organisaationne tilasta

Arvioi, miten organisaatiossanne toteutuvat 

seuraavissa dioissa esitetyt 15 kohtaa.

Anna pisteitä seuraavasti:
0) Aika lailla retuperällä
1) Aloitettu/osittain ok
2) Hyvällä mallilla



Nro 1: Tahdo voimakkaasti muutosta ja sitoudu siihen

Johdon sitoutuminen avainasemassa!

Tämä muutos 

viedään läpi 

eikä vain 

meinata!

Pomo on 

nyt kyllä 

tosissaan.

Tuntuuko 
tahtotila 
luissa ja 

ytimissä?



Nro 2: Ota tavoitteeksi asiakastyytyväisyys

NYT TAVOITE

Tyytyväisten 
osuus

TAVOITE:

Käyttäjien tyytyväisyys 

tiloihin paranee X % 

vuoteen 20XX mennessä

Esim. kunnan palvelut ovat kuntalaisia varten.

Valitukset kumpuavat 
tyytymättömyydestä



NYKYTILA TAVOITETILA

SUUNNITELMA

Miten nykytilasta päästään tavoitetilaan?

Pyytäkää käyttäjiä, huoltoa, siivousta ym. kommentoimaan tavoitteita ja 
suunnitelmia. Millaisia rakennukset ovat tavoitetilassa? Jos ehtona on, että sitä on 

helppo ja nopea ylläpitää? Muoto? Pintamateriaalit? Tilat? Ym.

Nro 3: Määrittele tavoitetila ja tee suunnitelma

”Tavoite ilman 
suunnitelmaa on 

unelma!”

OSALLISTA



Nro 4: Hanki lisäresurssit muutoksen läpiviemiseksi

Kyse isosta muutoksesta, jota ei saavuteta järjellisessä 

ajassa ilman lisäresursseja.

Kauniit ajatukset 
vain paperilla eivät 
paljon lämmitä… 

tarvitaan konkretiaa.



Nro 5: Johto/esimiehet sisäilmakoulutuksiin…

Sisäilmaongelmien 
problematiikka … ja sitten kaikki loput 

työntekijät ja 

luottamuselinten jäsenet!

1) Xxxx
2) Yyyy
3) Zzzz



Nro 6: Hahmota kokonaisuus

YDINPROSESSI

Suunnittelu Rakentaminen
Ylläpito/

käyttö

Terveellinen ja tarpeita 
vastaava rakennus

virhe Laatupoikkeama sisäilmaongelma

poikkeaman korjaus prosessi

”HUKKA”PROSESSI

PALAUTE/mittarit!

(Extrakuluja)

(Extrakuluja)

PALAUTE/mittarit!

PANOSTA!

VÄLTÄ!



Nro 7: Laadi yksityiskohtainen prosessikaavio ja 
menettelyohjeet

KUKA

MITÄ

MILLOIN

”TEHDÄÄN” ”KALLE TEKEE”

Johdonmukaisuus

ennustettavuus

Pyydä käyttäjiä ym. kommentoimaan prosessia ja ohjetta.

Passiivimuodon runsas 

käyttö ohjeissa viittaa siihen, 

että ette tiedä, kuka tekee!

OSALLISTA

Nykytilanne

Tavoite
+



Nro 8: Laadi tasapainotettu mittaristo

Mittareita, mm.:

Asiakastyytyväisyys, läpimenoajat, 

kustannukset, valitusten määrä…

Muutoksen suunta selviää vain mittaamalla.

Käyttäjät mukaan mittareiden laadintaan!

Muista hyödyntää saatu tieto toiminnan kehittämisessä!

OSALLISTA

Asiakas

Talous

Prosessit

Oppiminen/
kasvu



Nro 9: Oman osaamisen ”monistaminen” – turhat 
työvaiheet pois

ESIMERKKI:

• Mallitiedotteet

• Mallisähköpostiviestit

• Mallikilpailutukset

• Tarkastuslistat/lomakkeet

Pyytäkää käyttäjiltä palautetta tiedotteista ym., joita käyttäjä jossain vaiheessa lukee.
Vinkkaa myös konsultille!  nopeuttaa konsultin työtä maksettuja työtunteja vähemmän

Nopeuttaa ja yhdenmukaistaa työtä

 vapauttaa työaikaa muuhun työhön, asiakkaiden tasapuolinen kohtelu

ESIMERKKI:

Tarkastuksen muistiinpanot          tarkastusptk:n

kirjoittaminen koneella: Miten välttää tuplatyö?

OSALLISTA



Nro 10: Reagoi sisäilmavalituksiin nopeasti

Asiantuntijat heti hommiin

 Vältä tutkimus-

korjauskierre!

Hanki nopeasti hyvä käsitys, miten käyttäjät määrittelevät ongelman!

Kysy käyttäjien kokemuksia ja havaintoja rakennuksesta, 
järjestelmällisesti koko henkilökunnalta, ei vain pomolta!  kyselyt

Lukuvinkki:
Roger E. Allen & Stephen D. Allen: 
Nalle Puh ja ongelmanratkaisun taito

OSALLISTA



Nro 11: Panosta konsulttien kilpailutukseen

Käytä riittävästi aikaa kriteerien määrittämiseen

- miten kilpailutuksella saa todelliset osaajat.



Nro 12: Panosta kokonaisvaltaisiin sisäilmatutkimuksiin

Valaistus? 

Viemärikaasut?  

Radon? 

Toiminta? 

Lämpötila?

Veto?

Pölyt?

Melu?

Akustiikka?

Edellytä konsultilta kannanottoa eri terveyshaittatekijöiden 

olemassaolosta ja mahdollisista riskeistä:

Homeet?

Ilmanvaihto?

Ilmankosteus?

Rakennekosteus? 

Materiaalipäästöt?



Nro 13: Edellytä konsultilta selkeää raportointia

1) Tulokset

2) Johtopäätökset

3) Toimenpiteet

Pyydä käyttäjiä antamaan palautetta tutkimusraporteista. Vie viesti eteenpäin konsultille ja 
hyödynnä tietoa kilpailutuksessa. Tee yhteistyötä myös konsultin kanssa raportin esitystavasta. 

Mitä selkeämpi raportti, sen nopeammin päätökset voidaan tehdä.

OSALLISTA

Raportoinnin perusasiat kuntoon:

- Rakenne

- Liitteet

- Viittaukset ym.

Kerro konsultille: Kenelle? Mitä varten?

Raportin vastattava selkeästi kysymyksiin:

Onko rakennus terveellinen? Voiko rakennuksessa olla?



Nro 14: Ole luova toimenpiteiden valinnassa

Mitkä toimenpiteet olisivat järkeviä. Erityisesti kun rakennus on tutkittu ja korjattu hyvin
ja oireilijoita vain max muutama miten ratkaistaan yksilöiden kannalta järkevästi? 

Toimenpiteet ensisijaisesti siltä pohjalta, miten voidaan 

välttää haitoille altistumista.

Ongelmien ratkaiseminen:

OSALLISTA

• Korjaaminen

• Purkaminen

• Uuden rakentaminen

• Etätyöt, etäkoulu

• Ulkopäiväkoti

• Vuorokoulu/päiväkoti

• Tilojen tehokkaampi 

hyödyntäminen ym.
Hidas tie

Nopeuttaa 
tavoitteiden 
saavuttamista



Nro 15: Noudata kriisiviestinnän oppeja

Terveyden menettäminen on kriisi ihmiselle

-

Älä aliarvioi tai väheksy tätä.

Lukuvinkki:
Katleena Kortesuo: Katastrofin ainekset -
Opas taloyhtiön remonttiviestintään

Pyydä käyttäjiä antamaan palautetta viestinnästä (tiedotteet, netti, email, 
kasvokkain tapahtuva… – vapaamuotoisesti kaikesta mahdollisesta. 

OSALLISTA



Pikatestin tulosten tulkinta

25 – 30 = Yes, voit onnitella organisaatiotanne!

15 – 24 = Huipulle on vielä vähän matkaa

6 – 14 = Auts, nyt ripeästi töihin!

0 – 5 = Hanki ulkopuolista apua – nopeasti.



Yhteenveto

Yhteistyö käyttäjien kanssa on nyt ”IN”!
(Vertaa: Menestyvät yritykset osallistavat työntekijöitä toiminnassaan)

Toimintaympäristö 

on haastava –

tulenarka aihe!

Tärkeää olla 

avoin uusia 

toimintamalleja 

kohtaan!

Kokonaisuuden 

hallinta 

ehdotonta! Älä 

osaoptimoi!

Perusasiat 

kuntoon!


