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Yhteistyö sisäilmatyössä 



Sisäilmatyön periaatteet Tuusulassa
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Sisäilma-asiat koskettavat 
koko yhteisöä
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Sisäilmatyö – yhteinen työmaa

Vastuu-
alueet

Rakenteet

Selkeät 
toiminta-
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Moniammatillinen yhteistyö -
vastuualueet
• Tilapalvelut

• Ympäristökeskus

• Terveydenhuolto

• Toiminnanjärjestäjä – Sivistys

• Työsuojelu

• Käyttäjät
• Henkilökunta

• Huoltajat
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Tuusulan sisäilmatyön rakenne

Kunnan 
sisäilmatyöryhmä

1 krt/kk

Kehittämisryhmä

1 krt/kk

Kohdekohtaiset 
sisäilmaryhmät

8 kohdetta/ n. 
1krt/kk

Yhteistyö 
sisäilma-
jaoston 
kanssa

6 krt/vuosi

Puheenjohtaja: Tilapalvelujen päällikkö
Työsuojelu
Keski-Uudenmaan työterveyshuolto 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Sivistys
Kasvu ja ympäristö
Yhteiset palvelut
Kouluterveydenhuolto / Neuvola

Sivistysjohtaja
Kehittämispäällikkö
Tilapalvelujen päällikkö
Sisäilmajaoston edustajat

Sivistys
Tilapalvelu
Terveystarkastaja
Terveydenhuolto
Työsuojelu

Sivistys
Rehtori/Johtaja
Tilapalvelu
Terveystarkastaja
Työsuojelu
Työterveydenhuolto
Oppilasterveydenhuolto
Huoltajaedustus
Henkilöstöedustus
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Keskeistä kehittämisessä meillä – miten 
teillä? 

Toimintatavat

• Toimintaohjeiden tarkentaminen/ oireilmoitukset 
• Huoltajat

• Henkilöstö

• Lasten ja nuorten oireilmoitusten tilastoinnin kehittäminen

• Terveydellisen haitan arvioiminen -prosessin luominen ja kuvaaminen

Vastuualueet

• Sisäilmatyöryhmien työskentelyn yhdenmukaistaminen ja 

sujuvoittaminen 
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Keskeistä kehittämisessä meillä – miten 
teillä? 

Osaaminen

• Kehittämishankkeiden edistäminen
• Satakunta-hanke –Turun yliopisto

• Ratkaistaan yhdessä –hanke – Hengitysliitto ja Vanhempainliitto

• Työryhmien jäsenten osaamisen kehittäminen

Viestintä

• Viestinnän kehittäminen ja sujuvoittaminen 
• Kuka, koska, miten  tiedotettava silloinkin, kun ei ole tiedotettavaa

• Erilaiset viestinnänkanavat

• Kuulluksi ja kohdatuksi tuleminen
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Keskiössä - Opetuksen järjestäminen

Terve sisäilma ja oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön on 

jokaisen koululaisen ja opiskelijan oikeus

• Tilannetta selvittäminen monialaisesti, esimerkiksi yhdessä oppilaan, opettajan, rehtorin, 

oppilashuoltoryhmän ja kouluterveydenhuollon kanssa
• Oirepäiväkirjat

• Opetuksen järjestäminen ensisijaisesti niin, että oppilas voi jatkaa koulunkäyntiään hänelle 

soveltuvassa koulurakennuksessa
• Koulun sisällä toisten tilojen käyttäminen
• Muiden koulujen tilojen hyödyntäminen
• Naapurikuntien kanssa tehtävä yhteistyö

• Sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen ja niistä huolehtiminen
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Opetuksen järjestäminen
• Erityiset  opetusjärjestelyt (PoL18 §)

Etäopetusjärjestelyt

• Kunkin oppilaan kohdalla etsitään toimivat etäopetusratkaisut tapauskohtaisesti

• Kontaktiopetus voidaan järjestää sisäilmasairastuneen oppilaan kotona tai jossain muussa hänelle 
soveltuvassa tilassa

Koulupäivän lyhentäminen tilapäisesti

• Jos perusopetuksen oppimäärän suorittaminen on oppilaalle olosuhteet/ aikaisemmat opinnot huomioon 
ottaen joltakin osin kohtuutonta tai jos se on perusteltua oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä

• Kotiopetus
Kotiopetuksessa huoltaja ottaa kokonaisvastuun oppilaan opettamisesta. 
https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/perusopetuksen_jarjestamin
en/kotiopetus
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Lapsen päivä on tänään!
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Kiitos!
Tiina Simons
tiina.simons@tuusula.fi
@tiinasimons
040-314 3403
tuusula.fi
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