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Hyvä Paha sisäilma
- Hämeenlinnan kaupungin henkilöstön 

tukitoimenpiteet

Anne Iijalainen

henkilöstö- ja hallintojohtaja



Asukasluku 67 558 (31.12.2018)

Henkilöstömäärä 3 426 (28.2.2019)
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Miksi henkilöstölle tukitoimenpiteitä?

Joulukuu 2017 Henkilömäärä

Sisäilman vuoksi oireilevia, jotka kykenivät 
oireista huolimatta työskentelemään 
nykyisissä tiloissa

277

Etätöissä osittain tai kokonaan 48

Väistötiloissa 157 työntekijää
n. 700 asiakasta

• Kiinteistöjä tutkittiin ja korjattiin miljoonilla, oireilevalle henkilöstölle ei ollut tukea
• Oireilut lisääntyivät huimasti aina kun epäilys sisäilmaongelmista heräsi
• Jonkinasteinen sisäilmahysteria oli valloilla
• Tuntui, että tilanne ei ollut hallinnassa ja jotakin piti tehdä heti 
• Yhteistyö TTL:n kanssa alkoi

• Kartoitus Joulukuu 2017, vastausprosentti 70%



• Tukea henkilöstölle sisäilmaongelmissa

• Titoa henkilöstölle sisäilmaoireilusta

• Työkaluja työntekijöiden hyvinvoinnin ja työkyvyn tukemiseksi

• Oireiluherkkyyden kehittymisen ja vaikeutumisen ehkäiseminen

• Tuki sisäilmakohteiden esimiehille

• Työterveyshuollon vaihtoehtoiset polut oireileville 

• Rakentamisen ja korjaamisen laatustandardit

Anne Iijalainen

Ympäristöyliherkkyys hallintaan
- yhteistyö Hämeenlinnan kaupungin henkilöstö- ja tilapalvelut,  TTL ja työterveyshuolto



Hyvinvointivalmennus

Tavoitteet:
- antaa työkaluja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi

- auttaa ymmärtämään miksi oireilee

- oppia yksilöllisiä sekä yleistettäviä keinoja, joilla voi hallita aiempaa paremmin 
oireiluaan

- mahdollistaa työskentelyn jatkuminen omalla työpaikalla/omassa työtilassa

- kasvattaa itsetuntemusta ja rohkeutta, joka heijastuu positiivisesti kaikille 
elämänalueille 

- selkeyttää tulevaisuuden näkymiä, jolloin toivo terveemmästä ja vähemmän 
stressaavasta elämästä kasvaa ja konkretisoituu. 



Hyvinvointivalmennuksen muodot
Valmennus vapaaehtoinen sisäilmasta oireileville

Ryhmävalmennus (10-12 hlö)

• Kevät 2018

• Syksy 2018

• Kevään 2019 ryhmä alkaa maaliskuussa

Ryhmävalmennus (n. 5 hlö)

Työyhteisökohtainen valmennus



Hyvinvointivalmennuksen tuloksia 
/ryhmävalmennus
- Kaikki ovat saaneet työkaluja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja stressin 

hallintaan
- Kaikilla kokemus siitä, että pystyy itse vaikuttamaan oireiluun
- Monilla positiivinen ajattelu vahvistunut ”Muuttamalla omia ajatuksia voi muuttaa 

todellisuutta ympärillään”

- Tuoksuyliherkkien elämänlaatu parantui huomattavasti
- Paluu tiloihin, jossa ei aiemmin ole pystynyt olemaan
- Katkeruus työnantajaa kohtaan lieventynyt
- Kaikki osallistujat kokivat valmennuksen kautta  työnantajan 
välittävän heidän hyvinvoinnistaan



Hyvinvointivalmennuksen tuloksia 
/työyhteisövalmennus

Mukana koko työyhteisö, jossa eriasteista oireilua ja oireettomia

- Yhteisöllisyys kasvoi

- Stressinsäätely- ja tunnetaidot lisääntyivät

- Positiivisempi, ratkaisukeskeisempi tapa katsoa asioita korostui

 Henkilöstöllä  kokemus, että on välineitä toimia aiempaa paremmin hyvinvointinsa 
eteen niin työssä kuin vapaalla

 Esimiehet tyytyväisiä valmennukseen
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Terveydenhoitaja Kaija Torenius-Heikkonen 
• Osallistui ensimmäiseen valmennusryhmään keväällä 2018
• Pystyy nyt työskentelemään kaikissa kaupungin tiloissa



Koko henkilöstön tilaisuudet

• 1-2 kertaa vuodessa koko henkilöstölle avoin tilaisuus

• Antaa lisätietoa ja viimeisimmät tiedot oireyliherkkyydestä ja sisäilmasta

• Tuoda esiin onnistumistarinoita

• Rauhoitella henkilöstöä, ennaltaehkäistä paniikkia

• Striimaus ja videointi



Sisäilmakohteiden esimiesten tuki

• Työpajat 2 krt vuodessa

• Uuden ja viimeisimmän tiedon jakaminen

• Ajankohtaisen tilanteen päivittäminen

• Teemoja:
• Hyvä viestintä

• Vuorovaikutuksen merkitys

• Kohdekohtaisen sisäilmaryhmän vetäminen

• Vertaistuki



Työterveyshuollon vaihtoehtoiset hoitopolut

• Työterveys luo yhteistyössä TTL:n asiantuntijoiden                                 
kanssa vaihtoehtoisia hoitopolkuja oireyliherkkyydelle

• Yhtenä vaihtoehtona hyvinvointivalmennus

• Kun kaupungin tiloissa on epäily sisäilman ongelmista, käynnistyy 
sisäilman selvitys ensin tarkistetaan talotekniikan toimivuus ja siivouksen 
laatu => oireileva henkilöstö on aina ensin yhteydessä esimieheen

• Työterveyshuoltoon sisäilmaoireilun takia hakeutuva saa lisätietoja 
tiedotuslehtisestä
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Muut toimenpiteet: Rakentaminen, korjaus  ja 
siivous
Rakennus- ja korjaustyöt

• Urakan kilpailutuksessa laatupisteillä on oleellisen iso 
merkitys toteuttajan valintaan – halvinta hinta ei enää ole 
ratkaiseva.

• Työnaikaisen valvonnan merkitystä nostettu huomattavasti

• Huputettuna

• Työnaikainen puhtauden- ja kosteudenhallinta

• Korjaustyöt osastoituna ja alipaineistettuna (myös mitataan)

• Kosteusmittaukset (mm. betoni)

• Tavarantoimittajien tekninen tuki – uusia tuotteitta 
markkinoilla, menetelmät kehittyvät => pysyminen ajan 
hermolla

• Korjausten toimivuutta seurataan pitkällä aikavälillä 
seurantamittauksilla ja tarvittaessa uusilla 
merkkiainekokeilla

Kokeilussa kemikaaliton siivous

• Aktiivivesi ja Ultra H2O

• Hanavesi suodatetaan puhtaaksi => 
poistetaan mineraaleja, kalkkia, 
suoloja yms. 

• Puhdas, ”nälkäinen”, vesi reagoi 
pinnalla irrottamalla lian tehokkaasti. 

• Säästää ympäristöä, ei ärsytä 
hengitysteitä

Anne Iijalainen



Kiitos!
Anne Iijalainen
Henkilöstö- ja hallintojohtaja
puh. 03 621 2172
anne.iijalainen@hameenlinna.fi
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