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Työturvallisuuskeskuksen sisäilmahanke 2018-2021

• Strateginen teema
• Työryhmässä edustajat työnantaja- ja työntekijäjärjestöistä, TTL, TTK
• Tavoite: Työpaikoilla on tietoa ja osaamista sisäilmaongelmien yhteistoiminnalliseen 

ennaltaehkäisyyn, ennakointiin, ongelmien käsittelyyn sekä toimintatapojen 
kehittämiseen.

• Kohderyhmä: Työsuojelun yhteistoimintahenkilöt, esimiehet, organisaation johto, 
työntekijät

• Tuotoksia ja tekoja:
• Teemasivusto
• Ratkaisukeskeinen toimintamalli
• Kaikille avoin seminaari 2.9.2020
• Kaksi kahden päivän työsuojelun täydennyskoulutusta + verkkokoulutus
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Mitä uutta?

• On jo olemassa paljon ohjeita ja tietoa tulee 
koko ajan lisää

• Mitä haluamme, että työpaikoilla tapahtuu? 
Mitkä ovat työpaikkojen osaamistarpeet?

• Tarvitaan vielä yksinkertainen, 
ratkaisukeskeinen, helposti lähestyttävä, 
työpaikan toimijoille suunnattu malli, joka 
ohjaa toimintaan sekä tukee muiden 
toimintamallien toimivuutta

• Haluamme parantaa yhteistyötä työpaikan eri 
toimijoiden välillä sekä 
yhteistyökumppaneiden kanssa

Työterveys-
huolto

Työpaikkojen 
yhteistoimint

a-henkilöt
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toimijat, 
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kiinteistöpal-
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Työturvallisuuskeskuksen toimintamalli

• Keskittyy terveellisten ja turvallisten työolojen edistämiseen työsuojelun 
yhteistoimintaa vahvistamalla sekä yhteistyön kehittämiseen työpaikalla.

• Painopisteitä ovat ongelmien ennaltaehkäisy ja ennakointi, ongelmatilanteiden 
välitön selvittäminen ja korjaaminen, organisaation sisäisen viestinnän avoimuus ja 
jatkuvuus sekä oppiminen ja kehittäminen

• Antaa toimijoille tietoa, miten toimia sisäilma-asioissa
• Kehittää sisäilma-asioiden kautta turvallisuuskulttuuria laajemminkin



KEHÄKUVIO VIESTI

EHKÄISE 
ENNALTA
ENNAKOI

OPI
KEHITÄ SELVITÄ

KORJAA

ARVIOI 
JATKUVASTI

HÄIRIÖ
• Epäily
• Havainto
• Oireilu
→ TOIMI HETI!



Sisäilmasivuston osiot 

• Työpaikalla on hyvä hengittää ja tehdä 
töitä… tavoitetila, hyvän sisäilman 
tunnusmerkit, sisäilman laatuun 
vaikuttavat tekijät

• Ratkaisukeskeisen toimintamallin stepit
• Ehkäise ennalta ja ennakoi
• Selvitä ja korjaa/korjaa ja selvitä
• Opi ja kehitä
• Viesti!
• Arvioi jatkuvasti

• Steppien yhteyteen tarkistuslistat 
työpaikan toimijoille

• Organisaation johto
• Esimies
• Työsuojelupäällikkö
• Työsuojeluvaltuutettu
• Työntekijä

• Stepeissä ja tarkistuslistoissa nostetaan 
esille yhteistyö mm. työterveyshuollon ja 
kiinteistöpalvelujen kanssa

• Linkkejä ja lisätietoja

ttk.fi/parempi_sisailma



Sisäilmasivusto

• Oma yhteistoimintarooli?

• Rooleihin kohdistuu erilaisia 
odotuksia tilanteen 
ratkaisemiseksi

• Huom! Työnantaja on voinut 
delegoida tehtäviä (esimiehelle, 
työsuojelupäällikölle…)
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Kiitos! 
Parempi sisäilma 

Merja Rusanen, työelämän kehittämisen asiantuntija
kt.fi
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