
Kohdekohtaisen sisäilmatyöryhmän kokous ti 28.8.2018 

Ruotsinkylän koulu, opettajanhuone 

 

Paikalla: Virpi Lehmusvaara, kasvatus-ja sivistystoimenjohtaja 

Katja Niemi ja Mervi Ahola, huoltajien edustajat  

Virpi Liukkonen, kouluterveydenhoitaja  

Simo Aravuori, työsuojeluvaltuutettu 

Kati Aalto, työterveyshoitaja 

Miia Malo, kuraattori 

Jyrki Kaarila, rehtori (kokouksen sihteeri) 

 

1. Virpi Lehmusvaara avasi kokouksen klo 16.05. 

 

2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus  

a. Työterveydenhuolto: Työterveyshuoltoon ei ole tullut oireilmoituksia 

alkaneen lukuvuoden aikana.  

b. Kouluterveydenhuolto: Kouluterveydenhoitajalle on tullut 3 oireilmoi-

tusta oppilailta. Niille, joilla on oireita, annetaan oirepäiväkirja täytet-

täväksi kahden viikon ajaksi. 

c. Esimiehen tieto: Rehtorin toiveena on, että kivikoulun yläkerta tutki-

taan ensin. Tämänhetkinen ip-kerhon tila, opettajanhuone, kanslia, 

ruokala ja terveydenhoitajan tila ovat jatkuvassa käytössä. Koulun 

puolelta kivikoulun musiikkiluokan opetuskäytölle ei ole tällä tarvetta, 

koska opetus voidaan järjestää muualla. Lisäksi koulu haluaa varmis-

tua, ettei oireilu enää kyseinen tilan kohdalla jatku. Mielestämme tilan 

voi jättää korjaamatta opetustilaksi ja käyttää resurssit muihin tiloi-

hin. Luokasta on tullut lyhyen käytön jälkeen oireilmoituksia jo tänä 

syksynä. Opetus on siirretty luokkatilaan OT 7. 

d. Tarvitaanko kysely kohteessa: 

THL:n kysely ei ole ajankohtainen sen järjestämisessä ilmenneiden 

ongelmien takia. Harkitaan kohdekohtaista kyselyä. 

 

3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet 

a. Tutkimukset 

b. Korjaukset 

c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt 

d. viestintä, tiedotus, koulutus 

 

Tilakeskukselta pyydetään kirjallinen selvitys tehdyistä tutkimuksista, kor-

jauksista ja jatkotutkimuksista sekä jatkotoimenpiteistä, koska kokouksessa 

ei ollut edustusta paikalla. Lisäksi pyydetään selvitystä ilmanvaihdon riittä-

vyydestä pukuhuoneissa ja teknisen työn luokassa, koska näitä käytetään 

opetustiloina.  

 



c) Rehtorin mukaan koulun toiminta on lähtenyt hyvin uudessa ympäris-

tössä. Luokkien sijoittelut ja ääneneristys ovat asioita, joihin opettajat ovat 

kiinnittäneet huomiota. Kaikki kalusteet eivät ole saapuneet. Olemme lisää-

mässä ääntä eristäviä materiaaleja ja näköesteitä tilaan. Lisäksi kiinni-

tämme erityistä huomiota oppilaisiin, jotka ovat muita häiriöherkempiä. Eri-

tyisopettajan rooli on tärkeä. Lisäksi ryhmätilat ovat ahkerassa käytössä. 

 

d) Työsuojeluvaltuutetun mukaan tehdyistä toimenpiteistä on saatava ajan-

kohtaiset tiedot kaikkien näkyville. Lisäksi henkilöstön jaksaminen on tär-

keää ottaa tarkasteluun. Henkilökunnan vaihtuvuus johtuu osittain sisäilma-

ongelmasta. 

 

5. Tilakeskukselta pyydetään kirjallinen selvitys uusista toimenpiteistä. 

 

6. Viestintä. Kokouksessa käytiin keskustelua koulun tulevaisuudesta ja jatku-

vuudesta eri näkökulmista. Asiaa valmistellaan poliittiseen päätöksen te-

koon.  

Koulun huoltajille järjestetään oma kuulemistilaisuus. 

Mikäli päätös tehdään syksyn 2018 aikana, tilaratkaisut ovat ajankohtaisia 

lukuvuoden 2019-2020 alussa. 

 

7. Seuraava kokous ma 8.10.2018 klo 8.00 Ruotsinkylän koulun opettajanhuo-

neessa 

 

8. Virpi Lehmusvaara päätti kokouksen klo 16.55. 


