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§ 37
Valtuutettu Ted Apterin toivomusponsi Tehtaankadun ala-asteen 
sisäilmaoireiden ilmoitusprosessin kehittämisestä

HEL 2019-006264 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
22.5.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille val-
tuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hanke-
suunnitelman 22.5.2019 kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla valtuu-
tettu Ted Apterin ehdottaman toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää, miten ilmoituk-
set Tehtaankadun ala-asteella sisäilmaoireista työterveyteen tällä het-
kellä toimivat sekä miten Tehtaankadun ala-asteella näitä prosesseja 
voidaan kehittää ja samalla hyödyntää näitä kokemuksia laajemmin 
myös muissa Helsingin päiväkodeissa ja kouluissa. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2020 2 (6)
Kaupunginhallitus

Asia/20
20.01.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan ja kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan lausunnot. Molemmat lautakunnat ovat lausunnoissaan 
todenneet, että sisäilmaoireilua koskeva yhteistyö Työterveys Helsingin 
kanssa sujuu hyvin.

Työterveyshuolto kerää tietoa henkilöstön kokemasta sisäilmaoireilus-
ta. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työntekijöitä on ohjeistettu 
olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon aina, kun he epäilevät sisäil-
maolosuhteiden mahdollisesti aiheuttavan oireilua. Tilojen terveellisyy-
destä vastaavien tahojen on tärkeää saada kaikki mahdollinen tieto, jo-
ta sisäilmaolosuhteista ja niiden mahdollisista vaikutuksista tilojen käyt-
täjille on tiedossa.

Työterveyshuolto kerää systemaattisesti oman toimintansa kautta työ-
paikkojen sisäilmaoiretietoa, jota hyödynnetään yhdessä sisäilma-
asiantuntijoiden kanssa terveydellisen merkityksen arvioinnissa. Kuten 
koko kaupungin myös työterveyshuollon periaatteena on, että kaikki oi-
reilu otetaan vakavasti. Sisäilmahaittoihin ja erityisesti kosteusvaurioi-
hin tulee kuitenkin puuttua myös ilman että tiloissa oireillaan lainkaan. 
Kehittämiskohteena on, että ongelmiin pystyttäisiin puuttumaan enna-
koiden. Tärkeänä osana tätä on varhainen tiedottaminen, jossa myös 
työterveyshuolto on mukana.

Myös Tehtaankadun ala-asteen kohdalla yhteistyö toimialojen ja työter-
veyshuollon välillä on ollut sujuvaa. Työterveys Helsinki on pitänyt kau-
punkiympäristön toimialan asiantuntijat tietoisina henkilöstön tekemistä 
yhteydenotoista. Tehtaankadun ala-asteen henkilöstön työterveyshuol-
lon yhteydenotot (kaikki vastaanottokäynnit ja sisäilmaoireita koskevat 
yhteydenotot myös puhelimitse ja eTyöterveyden kautta) on käyty läpi 
lukuvuosien 2017–2018 ja 2018–2019 osalta ja tieto on ollut sisäilma-
asiantuntijoiden käytettävissä.

Työterveys Helsingin edustajat ovat osallistuneet kolmeen Tehtaanka-
dun ala-asteen työntekijöille vuonna 2019 järjestettyyn sisäilma-aihei-
seen tiedotustilaisuuteen ja kertoneet sekä toimintatavoista että teh-
dyistä havainnoista. Tilaisuudet ovat olleet vuorovaikutteisia ja työnteki-
jöillä on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja. Työter-
veyshuollon edustaja on osallistunut myös koulun moniammatillisen 
seurantaryhmän toimintaan syksyllä 2019.

Työterveyshuolto on käynyt omat käytäntönsä läpi sisäilmaan liittyvien 
oireiluilmoitusten kirjaamiseen, arvioinut omaa toimintaansa ja täsmen-
tänyt ilmoituksen vastaanottajan tehtävää ja roolia.

Molemmat toimialat tekevät Työterveys Helsingin kanssa jatkuvasti yh-
teistyötä sisäilmaan liittyvissä kysymyksissä. Yhteistyö on vuorovaikut-
teista ja hyvin toimivaa. Työterveys Helsingin edustaja on aktiivisesti 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2020 3 (6)
Kaupunginhallitus

Asia/20
20.01.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

mukana sekä koko kaupungin että kasvatuksen ja koulutuksen sisäil-
maryhmissä ja osallistuu näin ollen yhteiseen kehittämistyöhön sisäil-
ma-asioissa. Tämä takaa moniammatillisen tiedonkulun siirtymisen mo-
lempiin suuntiin ja luo kehitykselle hyvät mahdollisuudet.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toi-
mitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hy-
väksymisestä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 10.12.2019 § 653

HEL 2019-006264 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että työterveyshuolto kerää tietoa 
henkilöstön kokemasta sisäilmaoireilusta. Tilojen terveellisyydestä vas-
taavien tahojen on tärkeää saada kaikki mahdollinen tieto, mitä sisäil-
maolosuhteista ja niiden mahdollisista vaikutuksista tilojen käyttäjille on 
tiedossa. 
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Tehtaankadun ala-asteen kohdalla yhteistyö kaupunkiympäristön toi-
mialan ja Työterveys Helsingin välillä on sujunut hyvin. Työntekijät on 
ohjeistettu olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon aina, kun epäilevät 
sisäilmaolosuhteiden mahdollisesti aiheuttavan oireilua. Helsingin kau-
pungin palveluksessa olevien työntekijöiden osalta tämä on tarkoittanut 
yhteydenottoa Työterveys Helsinkiin. Muiden työterveyspalveluita tar-
joavien tahojen kanssa ei säännöllistä yhteistyötä ole ollut.

Työterveys Helsinki on pitänyt kaupunkiympäristön toimialan asiantunti-
jat hyvin tietoisina henkilöstön tekemistä yhteydenotoista. Työtervey-
den palvelupäällikön mukaan: ”Tehtaankadun ala-asteen henkilöstön 
työterveyshuollon yhteydenotot (kaikki vastaanottokäynnit ja sisäilmaoi-
re-yhteydenotot myös puhelimitse ja eTyöterveyden kautta) on käyty 
läpi lukuvuosien 2017–18 ja 2018–19 osalta ja tämä tieto on sisäilma-
asiantuntijoiden käytettävissä.”.

Lisäksi työterveyden palvelupäällikkö toteaa: ”Työterveyshuolto kerää 
systemaattisesti oman toimintansa kautta työpaikkojen sisäilmaoiretie-
toa, mitä hyödynnetään yhdessä sisäilma-asiantuntijoiden kanssa ter-
veydellisen merkityksen arvioinnissa. Kuten koko kaupungin, myös työ-
terveyshuollon periaatteena on, että kaikki oireilu otetaan vakavasti. 
Perusperiaatteena kuitenkin on, että sisäilmahaittoihin ja erityisesti kos-
teusvaurioihin tulee puuttua ilman, että tiloissa oireillaan lainkaan. Ke-
hittämiskohteena on, että ongelmiin pystytään puuttumaan ennakoiden, 
ja tärkeänä osana tätä on varhainen tiedottaminen, jossa myös työter-
veyshuolto on mukana.”.

Työterveys Helsingin edustajat ovat osallistuneet Tehtaankadun ala-as-
teen työntekijöille 1.4., 28.5. ja 6.8.2019 järjestettyihin sisäilma-aiheisiin 
tiedotustilaisuuksiin ja kertoneet niissä sekä toimintatavoista että teh-
dyistä havainnoista. Tilaisuudet ovat olleet vuorovaikutteisia ja työnteki-
jöillä on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja. Työter-
veys Helsingin edustaja on osallistunut myös koulun moniammatillisen 
seurantaryhmän kokoonpanoon syksyllä 2019.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että Työterveys Helsingin kanssa 
tehdään jatkuvasti yhteistyötä sisäilmaan liittyvissä kysymyksissä. Yh-
teistyö on vuorovaikutteista ja hyvin toimivaa. Työterveys Helsingin 
edustaja on aktiivisesti mukana sekä kaupungin että kasvatuksen ja 
koulutuksen sisäilmaryhmissä, mikä takaa moniammatillisen tiedonku-
lun siirtymisen molempiin suuntiin ja luo kehitykselle hyvät mahdolli-
suudet.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
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Lisätiedot
Anna Saarinen, tiimipäällikkö: 310 33196

anna.saarinen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 03.12.2019 § 379

HEL 2019-006264 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että työterveyshuolto 
kerää tietoa henkilöstön kokemasta sisäilmaoireilusta. Henkilöstöä oh-
jeistetaan aina, kun on epäily sisäilman aiheuttamasta oireesta ole-
maan yhteydessä työterveyshuoltoon. Tehtaankadun ala-asteella reh-
tori on informoinut henkilöstöä tästä. Tehtaankadun ala-asteen proses-
sin aikana on käytäntöä täsmennetty ja yhteistyötä tiivistetty myös työ-
terveyshuollon ja rehtorin välillä. Käytännön täsmennyksen jälkeen on 
ilmoituksia tullut enemmän työterveyshuoltoon ja ne on selkeästi kirjat-
tu sekä saatua tietoa hyödynnetty tilanteen seurannassa.  

Palvelupäällikkö Marjaana Saarelan, työterveys Helsinki, mukaan: Teh-
taankadun ala-asteen henkilöstön työterveyshuollon yhteydenotot 
(kaikki vastaanottokäynnit ja sisäilmaoire -yhteydenotot myös puheli-
mitse ja eTyöterveyden kautta) on käyty läpi lukuvuosien 2017-18 ja 
2018-19 osalta ja tämä tieto on sisäilma-asiantuntijoiden käytettävissä. 
Työterveyshuolto on osallistunut kevään 2019 aikana kahteen (sekä 
syksyllä yhteen) henkilöstön tiedotustilaisuuteen, joissa on esitelty 
myös työterveyshuollon prosessia ja tehtyjä havaintoja.

Työterveyshuolto kerää systemaattisesti oman toimintansa kautta työ-
paikkojen sisäilmaoiretietoa, mitä hyödynnetään yhdessä sisäilma-
asiantuntijoiden kanssa terveydellisen merkityksen arvioinnissa.  Kuten 
koko kaupungin myös työterveyshuollon periaatteena on, että kaikki oi-
reilu otetaan vakavasti. Perusperiaatteena kuitenkin on, että sisäilma-
haittoihin ja erityisesti kosteusvaurioihin tulee puuttua ilman, että tilois-
sa oireillaan lainkaan. Kehittämiskohteena on, että ongelmiin pystytään 
puuttumaan ennakoiden ja tärkeänä osana tätä on varhainen tiedotta-
minen, jossa myös työterveyshuolto on mukana. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että työterveyshuollon kanssa 
tehdään säännöllisesti yhteistyötä sisäilmaan liittyvissä kysymyksissä. 
Työterveyshuolto on mukana sekä Helsingin kaupungin, että kasvatuk-
sen ja koulutuksen sisäilmaryhmissä ja osallistuu näin ollen yhteiseen 
kehittämistyöhön sisäilma-asioissa. Osallisuus em. ryhmissä takaa 
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myös sen, että kaikki uudet tavat tulevat kaikkien tietoon. Ilmoituspro-
sessi työterveyshuoltoon toimii henkilöstön osalta. Tehdyt ilmoitukset 
ovat olleet käytettävissä ja ne on huomioitu. Työterveyshuolto on käy-
nyt omat käytäntönsä läpi sisäilmaan liittyvien oireiluilmoitusten kirjaa-
miseen. He ovat arvioineet omaa toimintaansa ja tämän pohjalta täs-
mentäneet ilmoituksen vastaanottajan tehtävää ja roolia.

Tehtaankadun ala-asteen osalta koko prosessia on arvioitu ja todettu, 
että tietoisuutta ilmoituskäytännöistä tulee lisätä kasvatuksen ja koulu-
tuksen työpaikoilla. Tehtaankadun ala-asteen osalta on henkilöstön ti-
lannetta seurattu aktiivisesti yhdessä työterveyshuollon kanssa. Lisäksi 
työterveyshuolto on ollut mukana Tehtaankadun ala-asteen seuranta-
ryhmässä, jossa on myös henkilöstön, kouluterveyshuollon ja vanhem-
pien edustus.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jari Mäenmaa, työsuojelupäällikkö, puhelin: 310 44139

jari.maenmaa(a)hel.fi


