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Tässä esityksessä sisäilmaongelma
käsitetään laajemmaksi kuin pelkästään
rakennuksen sisäilmastoon rajoittuvaksi

ongelmaksi.
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Sisäilmaongelman
monitahoisuus

• Rakennuksen olosuhteet

• Oireilua

• Arki häiriintyy

• Luottamus voi säröillä

• Muutkin pulmat voivat kietoutua
sisäilmakysymyksiin

• Tärkeää huomioida kaikki osa-alueet
sisäilmaongelmatilanteen ratkaisemisessa!
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Miten sisäilmaongelma näkyy
työyhteisössä?
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• Arjen sujuminen takkuaa. Työyhteisössä voi olla 
sairauspoissaoloja, väistötiloihin siirtymistä, työn
muutoksia, töiden kasautumista, uupumusta…

• Erilaiset mielikuvat heräävät. Varsinkin jos luottamus
on heikko sisäilma-asioiden hoitamista kohtaan, voi
alkaa liikkua huhuja esim. asioiden salailusta tai 
kustannussäästöjen tekemisestä.

• Ihmisten erilaisuus tulee näkyväksi. Ihmisillä on 
erilaisia riskikäsityksiä ja osa voi oireilla, osa ei lainkaan.

• Syntyy houkutus vastakkainasetteluun ja 
ristiriitatilanteiden riski kasvaa. 

• Sisäilmaongelmista muodostuu haastavia tilanteissa, 
joissa on muutenkin vaikeaa (esim. ilmapiiriongelmia, 
kuormittuneisuutta tai sosiaalisen tuen puutetta). 



Mitä työyhteisö tarvitsee?
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Voimavaroja ja niiden vahvistamista

Luottamusta ja toivoa tilanteen ratkaisemiseen ja selviytymiskykyyn

Esimiehen ja johdon tuki (esim. tukea hoitaa tilannetta muiden tilan käyttäjien kanssa)

Sisäilma-asian hyvää hoitoa

- Hyvät selvitykset

- Pidetään mitä luvataan

- Viestintätilaisuudet

Muiden kuormitustekijöiden hallintaa

Osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia

- Keskustelua, kysymyksiä, yhteisen ymmärryksen luomista

- Ratkaisumahdollisuuksien ideointia ja toteuttamista

Mitä muuta?



Miten kannattaa toimia
sisäilmaongelmatilanteissa?
• Tue keskittymistä perustehtävään

• Tue pysyttäytymään realiteeteissa

• Salli erilaiset kokemukset

• Viesti! Suunniteltu, vuorovaikutteinen, avoin, asiallinen, 
luottamusta rakentava keskustelu (Marjaana Lahtisen
blogiteksti: Hyvä viestintä rakentaa
luottamusta sisäilmaongelmissa)

• Sisäilmakeskustelusta vapaat paikat ja tilat, esim. tauot

• Muun kuormituksen vähentäminen, esim. 
vuorovaikutuksen ja ristiriitojen ratkomisen tukeminen

• Huolehdi omasta jaksamisesta!

• Älä jää yksin! Pyydä tukea (esim. sisäilmaryhmästä tai 
työterveyshuollosta)
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Sisäilma työpaikalla -materiaali 
kaikille työpaikoille 

• Älä jää yksin sisäilma-asioissa! 

• Ilmainen Sisäilma työpaikalla -materiaali tarjoaa 
tietoa sisäilma-asioista kaikkien työpaikkojen 
esihenkilöille ja työntekijöille. 

Materiaalin osiot: 

1. Yleistietoa sisäilmasta

2. Työpaikan sisäilma-asioiden ratkominen 

3. Työyhteisö ja sisäilma 

Tervetuloa oppimaan! www.ttl.fi/sisailmatyopaikalla
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http://www.ttl.fi/sisailmatyopaikalla
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Työterveysalaitoksen Sisäilmasto-
ongelmat hallintaan -verkkovalmennus

• Syvennä asiantuntemustasi 
ja sparraa ryhmääsi 
verkkovalmennuksella

• Valmennus sopii:

• Sisäilma-asioiden kanssa 
tekemisissä oleville 
avainhenkilöille ja toimijoille 

• Sisäilmaryhmien jäsenille, 
esimiehille, työterveyshuolloille

Osiot:

1. Toimintamalli  

2. Sisäilmaryhmän 

toiminta

3. Rakennusten 

olosuhteiden 

selvittäminen

4. Terveydellinen merkitys

5. Oireilu

6. Sisäilmaviestintä ja 

työyhteisön tuki
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Uutta tietoa sisäilmaan liitetystä oireilusta
Aineistot on tehty osana Kansallista sisäilma ja terveys -ohjelmaa

Tietokortti: Tietoa oireilusta sisäympäristössä 
terveydenhuollon ammattilaisille

• Tietokortti on tarkoitettu kaikille 
terveydenhuollossa työskenteleville, jotka 
kohtaavat sisäilmasta oireilevia työssään. 
Painettua tietokorttia voi tilata osoitteesta 
viestinta@ttl.fi

Oireilu sisäympäristössä -verkkosivut 

• Oireilevien avuksi ja terveydenhuollon tueksi.
www.ttl.fi/oireilu-sisaymparistossa
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Kuvat tietokortissa ja verkkosivuilla: 

Oireilua ja haittakokemuksia selittäviä 

tekijöitä

https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2020/06/tietokortti_sisailma-FINAL-verkkoon.pdf
mailto:viestinta@ttl.fi
https://www.ttl.fi/tyoymparisto/sisaymparisto/oireilu-sisaymparistossa/
http://www.ttl.fi/oireilu-sisaymparistossa


@tyoterveys

@fioh
Tyoterveyslaitostyoterveysttl.fi tyoterveyslaitos

KIITOS!

https://instagram.com/tyoterveys/
https://www.facebook.com/tyoterveyslaitos
https://twitter.com/tyoterveys
http://www.ttl.fi/fi/sivut/default.aspx
https://instagram.com/tyoterveys/
https://www.facebook.com/tyoterveyslaitos
https://twitter.com/tyoterveys
http://www.ttl.fi/fi/sivut/default.aspx

