Kehitetään toimintatapoja
yhdessä!
Työterveyslaitoksen kokeneet asiantuntijat auttavat sisäilmaryhmää
kehittämään toimintamallia sisäilmasto-ongelmien ratkaisemiseksi,
vahvistamaan sisäistä yhteistyötä ja työskentelemään tavoitteellisesti
ja ratkaisukeskeisesti. Pyydä meidät mukaan sparraamaan
toimintatapojanne!
Kuvaus
Sisäilmasto-ongelmien ratkaisemisen toimintamallin peruspilareja ovat
moniammatillinen yhteistyö, tilojen käyttäjiä osallistava työote ja
ongelmatilanteiden kokonaisvaltainen tarkastelu. On työskenneltävä
tavoitteellisesti ja prosessimaisesti sekä huolehdittava
vuorovaikutteisesta ja säännöllisestä viestinnästä.
Kysymys on mittavasta moniammatillisen yhteistyön ponnistuksesta ja
onnistuakseen yhteistyö tarvitsee rakenteet ja se on organisoitava. Tässä
työssä sisäilmaryhmä voi kohdata haasteita. Työterveyslaitoksen
kokeneet asiantuntijat auttavat kehittämään toimintamallia ja –tapoja
kanssanne ja sparrauksen jälkeen pystytte toimimaan vahvemmin ja
kokonaisvaltaisemmin sisäilmasto-ongelmien ratkaisemiseksi.
Edut
•
•

•
•

Saatte ajantasaista käytännön tietoa juuri teidän tarpeisiin
Parannatte sisäistä toimintaanne ja ratkaisukykyänne
puolueettomassa ohjauksessa
Saatte apua tavoitteiden määrittämiseen ja toteuttamiseen
Saatte toimivat toimintatavat sisäilmasto-ongelman ratkaisuun

Sparraajina toimivat
Työterveyslaitoksen rakennusterveysasiantuntija ja lääkäri. Tarvittaessa
mukaan voidaan ottaa työyhteisöasiantuntija, jos ilmenee haasteita
esimerkiksi työyhteisön toimintaan liittyen.

FAK TAT
Ajankohta: jatkuva
ilmoittautuminen
Paikka: Etäyhteys

Hinta: Sparraus
tuntilaskutuksena tai
kokonaisuuden mukaan.
Toimintansa aloittavan
sisäilmaryhmän
esimerkkikokonaisuudella
6300 €/+ alv 24 %

Kohderyhmä:
Kohdekohtainen ja/tai
koordinoiva sisäilmaryhmä.
Perustetaan yhdessä mikäli ei
ole olemassa
OTA YHTEYTTÄ
Titta Manninen
Vanhempi asiantuntija,
rakennusterveysasiantuntija
(RTA), certified business
coach (CBC)
titta.manninen@ttl.fi
+358 50 407 5297

Kehitetään toimintamallia yhdessä!
Esimerkkikokonaisuus toimintamallin kehittäminen, aloittava sisäilmaryhmä
Ennakkotehtävä

Sisäilmasto-ongelmat hallintaan -verkkovalmennus (10 h)
Sisäilmaryhmän jäsenet opiskelevat Työterveyslaitoksen
verkkovalmennuksen ennen työpajoja (n. 10 h/hlö).

Webropol-kysely (10 min)

Lähtötietoja, kehittämistarpeita ja tavoitteita kartoitetaan
Työterveyslaitoksen ennakkokyselyllä, johon sisäilmaryhmän jäsenet
vastaavat ennen työpajoja (10 min))

Aloituspalaveri

Lähtötiedot ja työpajojen suunnittelu (2,5 h)
Lähtötietomateriaalien läpikäynti, työpajojen sisällön ja ajankohdan
suunnittelu sisäilmaryhmän ja Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden
kanssa.

Sisällön tuotto

Työterveyslaitoksen asiantuntijat työstävät ja tuottavat sisältöä
toimintamalliin Työterveyslaitoksen ohjeiden mukaisesti
(asiakkaan powerpoint)

Työpaja 1

Toimintamallin viimeistely (4 h, tauotettu)
Sisäilmaryhmä ja Työterveyslaitoksen asiantuntijat viimeistelevät
yhdessä powerpoint-kalvoja. Kaksi erityisaihetta, esim.
haittailmoituslomake ja sisäilmaryhmän tehtävät.

Työpaja 2

Toimintamallin viimeistely (4 h, tauotettu)
Sisäilmaryhmä ja Työterveyslaitoksen asiantuntijat viimeistelevät
yhdessä powerpoint-kalvoja. Kaksi erityisaihetta: esim. sisäilmaryhmän
eri toimijoiden vastuut ja roolit sekä viestintä

Sisällön tuotto

Sisäilmaryhmä viimeistelee toimintamallin sisällön

Lopetuspalaveri

Jatkotoimenpiteistä sopiminen (2,5 h)
Tarkistetaan toimintamallin sisältö ja suunnitellaan tiedon jalkautus
organisaation sisällä.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

PYYDÄ ESITTELY TAI TARJOUS
Koulutus voidaan räätälöidä työpaikan omien tarpeiden mukaan. Pyydä tarjous työyhteisöllesi tilauskoulutuksesta ja saat tietoa, miten koulutus sopii parhaiten työpaikallesi. Asiantuntijamme vastaavat
mielellään kysymyksiisi.

www.ttl.fi/koulutus

koulutusinfo@ttl.fi

p. 030 4741 (vaihde)

