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§ 343
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Mauri Venemiehen val-
tuustoaloitteesta säännöllisistä sisäilmakyselyistä henkilöstölle ja 
asiakkaille

HEL 2019-004552 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että toimialan toimitilo-
jen kuntoa, terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä käyttäjien kokemusta ti-
loista seurataan säännöllisesti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kannan mukaisesti, että si-
säilmakyselyllä voidaan kartoittaa käyttäjien kokemuksia rakennuksen 
sisäilman laadusta, tyytyväisyyttä ympäristön olosuhteisiin sekä mah-
dollista koettua oireilua. THL:n mukaan mahdollisen sisäilman ongel-
matilanteen arvioinnin tulee kuitenkin aina perustua rakenneteknisiin 
selvityksiin sekä mahdollisiin muihin asiantuntijalausuntoihin. Sisäilma-
kyselyn perusteella ei tule tehdä suoria johtopäätöksiä sisäilman laa-
dusta, rakennuksen olosuhteista tai terveyshaitan olemassaolosta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että rakentamisen laatu, ra-
kennusten kunnossa- ja ylläpito sekä rakennusten teknisen kunnon 
seuraaminen tulee olla riittävällä tasolla ja mahdollisiin sisäilmaa hei-
kentäviin syihin tulee päästä puuttumaan jo varhaisessa vaiheessa. Si-
säilmakyselyt ovat toimiva työkalu tarvittavien käyttäjäkokemusten kar-
toittamiseen sisäilmapuutteita epäiltäessä ja seurattaessa käyttäjien 
kokemusta tehtyjen korjaustoimenpiteiden onnistumisessa. Lisäksi tie-
donkululle ja –hallinnalle eri osapuolten (käyttäjien, työterveyshuollon, 
työsuojelun, terveydensuojelun, teknisen isännöinnin, kiinteistönhoidon 
sekä sisäilma-asiantuntijoiden) välille tulisi etsiä uusia toimintatapoja. 
Tähän tarkoitukseen tarvitaan osapuolten yhteiseen käyttöön soveltuva 
tiedon arkistointiohjelma, jossa kaikki rakennusta koskeva tieto on yh-
täaikaisesti eri osapuolten käytettävissä. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on tehty sisäilmakyselyjä sekä 
oppilaille että henkilöstölle. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on 
kehittänyt ala- ja yläkoululaisille suunnatun sisäilmakyselyn, jonka tar-
koituksena on toimia työkaluna koulujen sisäilmaongelmien hallinnas-
sa. Helsingin kaikissa suomen- ja ruotsinkielisissä peruskouluissa to-
teutettiin kysely kolmessa vaiheessa vuosina 2016-2018. Jokaisesta eri 
vaiheen tutkimuksesta on tehty oma raporttinsa. Kyselyt eivät tuoneet 
uutta tietoa rakennusten sisäilmatilanteesta, sillä suurimmassa osassa 
kohteita ongelmat olivat jo tiedossa, ja tutkimukset, korjausten suunnit-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2019 2 (5)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/14
22.10.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kasvatusjakoulutus@hel.fi www.hel.fi/kasvatusjakoulutus +358 9 86390 FI02012566

telu tai korjaukset olivat käynnissä. Kyselyissä nousi esiin kuitenkin 
kohteita, joissa oli tarpeen tarkistaa ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestel-
mien toiminta. 

Työterveyslaitos toteutti lisäksi huhtikuussa 2018 sisäilmastokyselyn 
kaikissa kaupungin 101:ssä suomen- ja ruotsinkielisessä peruskoulus-
sa. Vastauksia saatiin yli 2 500 ja vastausprosentti oli 65. Kysely toteu-
tettiin Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) rahoittamana ja se liittyi 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 2016-2018 toteuttamaan 
hankkeeseen (oppilaskyselyt). Kysely ei siis ollut oirelähtöinen. Kyse-
lyyn vastasi luokissa toimiva henkilöstö ts. opettajat ja koulunkäyntia-
vustajat. Tämänkään kyselyn tuloksissa ei noussut esiin kouluja, joiden 
osalta ei olisi kiinteistön omistajan taholla ollut tiedossa, että jotain ko-
kemusta olosuhdehaitasta ja/tai oireilusta on.

Henkilöstön kokemusta toimitilojen sisäilman laadusta kartoitetaan 
myös henkilöstökyselyillä, joita tehdään tarvittaessa yhteistyössä työ-
terveyshuollon kanssa. Helsingin kaupunki on lisäksi laatinut toiminta-
mallin sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, ettei Helsingin kaupungin uu-
teen sisäilmaohjelmaan ole tarkoituksenmukaista sisällyttää Helsingin 
kaupungin julkisiin tiloihin tehtävää vuosittaista sisäilmakyselyä kyse-
lyprosessin laajuuden, hitauden ja epävarmuustekijöiden vuoksi.

Aloitteessa ehdotettu vuosittain tehtävä sisäilmakysely ei sellaisenaan 
anna riittävää tietoa kunkin kohteen sisäilman laadusta.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että seuraava virke lausunnon en-
simmäisestä kappaleesta poistetaan: Koettuihin olosuhdehaittoihin ja 
oireisiin tiedetään vaikuttavan myös useita rakennuksen ulkopuolisia 
tekijöitä, kuten vastaajan terveydentila, elintavat, stressi ja huolestunei-
suus sekä elinympäristö. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi
Satu Sjöblom, erityissuunnittelija, puhelin: 310 26002

satu.m.sjoblom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa seuraavan lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että toimialan toimitilo-
jen kuntoa, terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä käyttäjien kokemusta ti-
loista seurataan säännöllisesti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kannan mukaisesti, että si-
säilmakyselyllä voidaan kartoittaa käyttäjien kokemuksia rakennuksen 
sisäilman laadusta, tyytyväisyyttä ympäristön olosuhteisiin sekä mah-
dollista koettua oireilua. THL:n mukaan mahdollisen sisäilman ongel-
matilanteen arvioinnin tulee kuitenkin aina perustua rakenneteknisiin 
selvityksiin sekä mahdollisiin muihin asiantuntijalausuntoihin. Sisäilma-
kyselyn perusteella ei tule tehdä suoria johtopäätöksiä sisäilman laa-
dusta, rakennuksen olosuhteista tai terveyshaitan olemassaolosta. 
Koettuihin olosuhdehaittoihin ja oireisiin tiedetään vaikuttavan myös 
useita rakennuksen ulkopuolisia tekijöitä, kuten vastaajan terveydentila, 
elintavat, stressi ja huolestuneisuus sekä elinympäristö. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että rakentamisen laatu, ra-
kennusten kunnossa- ja ylläpito sekä rakennusten teknisen kunnon 
seuraaminen tulee olla riittävällä tasolla ja mahdollisiin sisäilmaa hei-
kentäviin syihin tulee päästä puuttumaan jo varhaisessa vaiheessa. Si-
säilmakyselyt ovat toimiva työkalu tarvittavien käyttäjäkokemusten kar-
toittamiseen sisäilmapuutteita epäiltäessä ja seurattaessa käyttäjien 
kokemusta tehtyjen korjaustoimenpiteiden onnistumisessa. Lisäksi tie-
donkululle ja –hallinnalle eri osapuolten (käyttäjien, työterveyshuollon, 
työsuojelun, terveydensuojelun, teknisen isännöinnin, kiinteistönhoidon 
sekä sisäilma-asiantuntijoiden) välille tulisi etsiä uusia toimintatapoja. 
Tähän tarkoitukseen tarvitaan osapuolten yhteiseen käyttöön soveltuva 
tiedon arkistointiohjelma, jossa kaikki rakennusta koskeva tieto on yh-
täaikaisesti eri osapuolten käytettävissä. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on tehty sisäilmakyselyjä sekä 
oppilaille että henkilöstölle. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on 
kehittänyt ala- ja yläkoululaisille suunnatun sisäilmakyselyn, jonka tar-
koituksena on toimia työkaluna koulujen sisäilmaongelmien hallinnas-
sa. Helsingin kaikissa suomen- ja ruotsinkielisissä peruskouluissa to-
teutettiin kysely kolmessa vaiheessa vuosina 2016-2018. Jokaisesta eri 
vaiheen tutkimuksesta on tehty oma raporttinsa. Kyselyt eivät tuoneet 
uutta tietoa rakennusten sisäilmatilanteesta, sillä suurimmassa osassa 
kohteita ongelmat olivat jo tiedossa, ja tutkimukset, korjausten suunnit-
telu tai korjaukset olivat käynnissä. Kyselyissä nousi esiin kuitenkin 
kohteita, joissa oli tarpeen tarkistaa ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestel-
mien toiminta. 
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Työterveyslaitos toteutti lisäksi huhtikuussa 2018 sisäilmastokyselyn 
kaikissa kaupungin 101:ssä suomen- ja ruotsinkielisessä peruskoulus-
sa. Vastauksia saatiin yli 2 500 ja vastausprosentti oli 65. Kysely toteu-
tettiin Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) rahoittamana ja se liittyi 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 2016-2018 toteuttamaan 
hankkeeseen (oppilaskyselyt). Kysely ei siis ollut oirelähtöinen. Kyse-
lyyn vastasi luokissa toimiva henkilöstö ts. opettajat ja koulunkäyntia-
vustajat. Tämänkään kyselyn tuloksissa ei noussut esiin kouluja, joiden 
osalta ei olisi kiinteistön omistajan taholla ollut tiedossa, että jotain ko-
kemusta olosuhdehaitasta ja/tai oireilusta on.

Henkilöstön kokemusta toimitilojen sisäilman laadusta kartoitetaan 
myös henkilöstökyselyillä, joita tehdään tarvittaessa yhteistyössä työ-
terveyshuollon kanssa. Helsingin kaupunki on lisäksi laatinut toiminta-
mallin sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, ettei Helsingin kaupungin uu-
teen sisäilmaohjelmaan ole tarkoituksenmukaista sisällyttää Helsingin 
kaupungin julkisiin tiloihin tehtävää vuosittaista sisäilmakyselyä kyse-
lyprosessin laajuuden, hitauden ja epävarmuustekijöiden vuoksi.

Aloitteessa ehdotettu vuosittain tehtävä sisäilmakysely ei sellaisenaan 
anna riittävää tietoa kunkin kohteen sisäilman laadusta.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 31.10.2019 mennessä Mauri Venemiehen ja 14 muun valtuute-
tun aloitteesta, jossa esitetään, että Helsingin kaupungin laatimaan uu-
teen sisäilmaohjelmaan sisällytetään yhtenä käytännön toimenpiteenä 
säännölliset vuosittain tehtävät sisäilmaa koskevat kyselyt. Esityksen 
perusteina on jatkuvat uudet sisäilmakohteet sekä se, että sisäilmaon-
gelmat nousevat esille hitaasti, vasta lisääntyvän oireilun myötä. Aloit-
teessa esitetään, että sisäilmakyselyt suunnattaisiin päiväkotien, koulu-
jen, sairaaloiden ja vastaavien tilojen henkilöstöille sekä asiakkaille. 
Kyselyjen tavoitteena on saada kattavaa tietoa varhaisessa vaiheessa, 
ennen kuin varsinaista sisäilmaongelmaa pääsee syntymään. Tällä ns. 
varhaisella puuttumisella pyritään estämään terveyshaittojen pahene-
minen sekä minimoimaan korjauskulut.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi
Satu Sjöblom, erityissuunnittelija, puhelin: 310 26002
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satu.m.sjoblom(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän aloite säännöllisistä sisäilma-
kyselyistä henkilöstölle ja asiakkaille

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


