
SataKunta-hanke

Valtakunnallinen interventiotutkimus

Tuula Putus, työterveyshuolto ja ympäristölääketiede

KLIININEN LAITOS



OSALLISTUVAT TAHOT

• Kliininen laitos, työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen 

oppiaine

• Biokemian laitos

• Suomalaiset kunnat ja kaupungit 

• Tiiviiseen yhteistyöhön ja seurantaan sitoutuvat kunnat tekevät 

kirjallisen sopimuksen yliopiston kanssa

• Yhteistyön pituudesta, laajuudesta ja kestosta sovitaan 

erikseen kunkin kunnan kanssa

• Löyhempään yhteistyöhön haluavat kunnat eivät sitoudu 

julkisesti, mutta saavat neuvoja, ohjausta ja koulutusta



MITEN INTERVENTIOTUTKIMUS TEHDÄÄN

Kohdepopulaatio 

• Intervention sisältö määritetään 

etukäteen, esim. tiedottaminen 

tai tietty toimenpide

• Tässä tapauksessa interventiot 

kohdistuvat:

• - korjauksen kohteena oleviin 

rakennuksiin 

• - prosesseihin

• - diagnostiikkaan

• - hoitoon ja kuntoutukseen

• Pääperiaate on lakien, asetusten 

ja muiden viranomaisohjeiden 

noudattaminen ilman viivettä

Vertailupopulaatio 

• Vertailupopulaation kohdistetaan 

’tavanomaista’ tiedottamista tai 

toimitaan kuten ennenkin, 

business as usual



KETKÄ PÄÄSEVÄT MUKAAN?

Kutsu tai haaste

• Vain 100 ensimmäistä pääsee 

mukaan

• Toiminta-alue koko Suomi

• Saadaan itä – länsi-vertailu, 

pohjois-etelä, eri ilmastoalueet ja 

eri kokoiset kaupungit

• Kuntien lähtökohdat ovat hyvin 

erilaiset



SATAKUNTA JA SUOMI          

Pilotointi 2009-2018

• Noin 40 kuntaa ja kaupunkia

• Tuloksia julkaistu aikaisemmissa 

SIY-seminaareissa

• Ammattialakohtaiset 

vertailuarvot

• - opettajille

• - hoitoalan ammattihenkilöille

• - palomiehille

• Tulossa

• - päiväkotihenkilöstölle

• - kaupan alan ammateille



MITEN KÄYTÄNNÖSSÄ?

Hankkeen osa-alueet ja yhteistyö

• Rakennusalan asiantuntijat, mm. 

FCG Oy

• Kemian alan asiantuntijat, VTT –

Eurofins Expert Services Oy

• Mikrobiologia: aerobiologian 

yksikkö

• Koe-eläimet: biologian laitos, 

sukkulamatotutkimus

• Omassa ryhmässä: toksikologia 

ja työlääketiede, immunologia, 

biokemia, epidemiologia, 

kliininen fysiologia



HANKKEEN KULKU

Peruskartoitus – interventiot –

seuranta – oppiva organisaatio

• Kiinteistötoimi

• Sivistystoimi

• Työterveyshuolto

• Kouluterveydenhuolto

• VANTTI-yksikkö kouluttaa 1-3 

päivän kursseilla

• Aluetapahtumat maakunnissa, 

Turku, Pori, Kokkola, Kalajoki, 

Loviisa, Lohja, Kotka, Rovaniemi

• Kuntien osallistaminen 

prosessiin

Muut muutostekijät otettava 

huomioon

• Kunnissa uusia rakenteita ja 

virkanimikkeitä, kuten 

muutosjohtaja

• Paikallispoliitikot aiempaa 

aktiivisempia 

sisäilmakysymyksissä(kin)

• Järjestökenttä muuttuu ja 

vahvistuu, 

vanhempainyhdistykset, 

potilasjärjestöt, 

ammattiyhdistysliike jne.

• SOTE-uudistuksen 

lykkääntymisen vaikutus



MITÄ PILOTTIKOHTEISTA ON OPITTU?

Talous 

• Vaihtelee PALJON

• Vaikuttaa toimintaympäristöön ja 

mitä voidaan tarjota ja toteuttaa

• Ilman paikallisen väestön 

hyväksyntää ja realiteettien 

huomioon ottamista ei voida 

toimia

• Kompromisseja on pakko tehdä

• Paras on hyvän vihollinen

• Pienillä interventioilla voidaan 

saada paljon hyvää aikaan

Tiedon taso ja työskentelyilmapiiri

• Vaihtelee VIELÄ ENEMMÄN

• Joudutaan lähtemään liikkeelle 

aivan perusasioista

• Viranomaisohjeet tunnetaan 

huonosti

• Lainsäädäntö tunnetaan huonosti

• Joskus joudutaan keskelle 

paikallista konfliktia, jossa 

medialla suuri rooli 

• Päätösvalta ja vastuu säilyy 

kunnalla



MITEN VERTAILUKUNTIA SEURATAAN?

Terveydenhuollon rekisterit ja muut 

julkiset lähteet

• KELAn lääkerekisterit

• Avo-HILMO

• Tilastot

• Koko väestöön kohdistuvat 

kyselyt

• Ammattiyhdistysliikkeen kautta 

tehtävät alakohtaiset kyselyt

• Eri sairauksissa havaittujen 

trendien mahdollinen muutos

• Esim. saadaanko astmaepidemia 

pysähtymään

Terveystaloustiede 

• Kustannus-vaikuttavuus-

analyysit

• Tehtyjen interventioiden 

vaikutukset mukana olevissa 

kunnissa ja vertailukunnissa

• Uusien rakentamisen trendien 

vaikutukset: ilmanvaihto päällä 

vai poissa?

• Puurakentamisen vaikutukset?

• Ilmastonmuutoksen vaikutukset 

ja siihen sopeutuminen?



TIEDOTTAMINEN JA KOULUTUS

Käytännönläheiset 

• Sisäilmastoseminaari

• Kouluterveyspäivät

• Työterveyshuollon 

erikoislääkärikoulutuksen 

verkko-opetus ja kurssit

• Valtakunnalliset tth seminaarit, 

seuraava syksyllä Turussa

• Lääkäripäivät ja alueelliset 

koulutuspäivät, STLY jne

Tiedefoorumit 

• Vera Hjelt-seminaarit

• SATAKUNTA Summer School 

(elokuu 2018)

• IndoorAir – kongressi

• Healthy Buildings

• RoomVent

• Muut kansainväliset kokoukset

• Yhteistyö muiden pohjoismaiden 

kanssa



TOIMIMME MONILLA KIELILLÄ

Händelser in Svenskfinland

• Novia (Ekenäs, Åbo, Vasa)

• Åbo Akademi

• Lovisa

• Jakobstad

• Pargas

• Svenskspråkiga kommuner är

välkomna!

Lomakkeet käytettävissä myös

• suomi

• ruotsi

• englanti

• viro

• venäjä 

• arabia

• somalia



KOMMUNIKAATIO JA TIEDOTTAMINEN

Tiedotusvastuu 

• Ensisijaisesti paikallisella 

kunnalla

• Kunnan sisällä tiedonkulussa 

saattaa olla suuria ongelmia

• Esim. kiinteistöpuoli ei tunne 

työterveyshuollon tehtäviä ja 

toimintaperiaatteita

• Samassa kiinteistössä saattaa 

olla monta toimijaa toisistaan 

tietämättä

• Kouluterveydenhuollon vastuut 

epäselvät

Asiakirjojen hallinta

• Vanhoja mittausraportteja ei ole 

arkistoitu systemaattisesti, 

niiden sisältöä ei tunneta

• Korjaussuunnitelmia ei ole

• Tehtyjä korjauksia ei ole 

dokumentoitu

• Käytetyistä materiaaleista ja 

aineista ei ole tietoa

• Kemiallisia käsittelyjä yms on 

tehty ’jälkiä jättämättä’

• Ilmanvaihdon huollosta ja 

suodattimien vaihtovälistä ei ole 

tietoa



ODOTETUT LOPPUTULOKSET

Kiinteistöt kuntoon

• Kiinteistöjen arvo säilyy ja 

nousee (?)

• Tehdään oikea-aikaiset 

korjaukset

• Ennakoiva huoltokorjaaminen

• Suunnitellut peruskorjaukset

• Vain testatut uudet ratkaisut 

käyttöön

• Parempaa laatua!

Terveempi väestö

• Työtyytyväisyys

• Poissaolojen väheneminen, 

antibioottien käytön 

väheneminen

• Eräiden kansansairauksien 

väheneminen tai ainakin 

sairauksien yleistymisen 

pysäyttäminen

• Työurien pidentäminen

• Toimivat hoitopolut

• Potilaat saavat apua oikea-

aikaisesti

• Hyvää arkea?



SATAKUNTA-HANKKEEN VERKKOSIVUT

https://www.utu.fi/fi/yksikot/med/yksikot/tyoterveyshuolto/

satakunta-hanke/Sivut/home.aspx



TEEMMEKÖ YHDESSÄ ARJEN IHMEITÄ, TEEMMEKÖ 

MAHDOTTOMASTA MAHDOLLISEN?

Erotammeko allergian aiheuttajat hyvistä ja turvallisista?


