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1 Johdanto 

 

 

Sisäilmaongelmat aiheuttavat Suomessa merkittäviä terveydellisiä haittoja ja 

suuria kansantaloudellisia kustannuksia. Ongelma koskee suurta osaa raken-

nuskannastamme. (Ympäristöministeriö 2016, 3.) Yksi merkittävimmistä syistä 

sisäilman huonoon laatuun on rakennusten kosteus- ja homeongelmat, joiden 

vaurioittamissa julkisissa kiinteistöissä oleskelee päivittäin satoja tuhansia ihmi-

siä (Reijula, Ahonen, Alenius, Holopainen, Lappalainen, Palomäki & Reiman 

2012, 11). Rakennusten terveydellisistä olosuhteista säädetään useassa eri 

laissa sekä lakien nojalla annetuissa asetuksissa, määräyksissä ja ohjeissa. 

Rakennuksen terveellisyyttä ja turvallisuutta koskevien korjausten selvittä-

miseksi tarvitaan pätevän henkilön laatima selvitys rakennuksen kunnosta. 

(Ympäristöministeriö 2016, 8.)  

 

Monimuotoisissa ja usein vaikeissa sisäilman ongelmatapauksissa asiantuntijat 

joutuvat toimimaan tilanteissa, joissa on paljon epävarmuustekijöitä. Sisäilmaan 

liittyvät asiat herättävät tilojen käyttäjien keskuudessa huolta terveydestä, ahdis-

tuneisuutta, pelkoja ja vihamielisyyttäkin. Aktiivinen viestintä ja viestinnän hyvät 

käytännöt ovat yksi tärkeä peruspilari sisäilmaongelmien ratkaisemisessa. (Lah-

tinen, Ginström, Harinen, Lappalainen, Tarkka & Unhola 2013, 12.) Olen huo-

mannut, että viestinnän rooliin ja merkitykseen sisäilmaongelmien ratkaisemi-

sessa on alettu kiinnittää huomiota toden teolla vasta viime vuosina. On oivallet-

tu, että sisäilmaongelmien onnistunut ratkaisu vaatii paitsi eri tahojen tiivistä yh-

teistyötä, myös aktiivista viestintää. Onnistunut viestintä taas puolestaan edel-

lyttää paitsi hyvää asennetta, myös viestinnän osaamista, suunnittelua ja koor-

dinoimista.  

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kuvata ne viestinnän lainalaisuudet, joiden 

tunnistamisesta on mielestäni selkeästi nähtävissä hyötyä sisäilmaprosessissa 

toimivalle asiantuntijalle. Näkökulma painottuu erityisesti ulkopuolisen teknisen 

asiantuntijan työhön johtuen omasta työtaustastani ja -kokemuksestani sisäil-

ma- ja kuntotutkimuksia tehneessä yrityksessä. Lisäksi tavoitteena on, että 
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opinnäytetyö toimii kehittämistyövälineenä siten, että sisäilmaprosessissa toimi-

va tekninen asiantuntija tunnistaa entistä paremmin sisäilmaviestinnän yleisim-

piä haasteita ja saa vinkkejä niiden onnistuneeseen selättämiseen. Kehittämis-

työ vastaa kysymyksiin: Miksi sisäilmaviestintä on niin haasteellista ja miten 

teknisenä asiantuntijana voin viestinnän keinoin edesauttaa sisäilmaprosessin 

onnistumista. 

  

Opinnäytetyö rajautuu ulkopuolisen teknisen asiantuntijan näkökulmaan erityi-

sesti siitä syystä, että teknisen asiantuntijan roolissa vastuu ja terveydentilaan 

liittyvien asioiden painotus on usein erilainen kuin esimerkiksi vaikkapa tervey-

denhuollon asiantuntijan tai kiinteistön omistajaa edustavien tahojen rooleissa. 

Lisäksi opinnäytetyö rajautuu koskemaan vain rakennusterveyteen liittyvän ul-

kopuolisen teknisen asiantuntijan ja julkisen sektorin tai yrityssektorin välistä 

viestintää sekä edellä mainittujen toimijoiden sisäilmaprossiin liittyvien tilojen 

loppukäyttäjien viiteryhmää ongelmalähtöisessä tilanteessa. Sisäilma-

asiantuntijan ja kuluttaja-asiakkaiden välistä viestintää ei käsitellä tässä kehit-

tämistyössä, koska toimintaprosessi ja viestinnällinen näkökulma lähenee niissä 

tapauksissa niin sanottua normaalia asiakaspalvelutilannetta huomattavasti 

enemmän kuin julkis- ja yrityssektorilla useiden eri vastuutahojen verkostomai-

sessa toimintamallissa. Myös sisäilmaongelmia ennaltaehkäisevä rooli uudis- ja 

peruskorjausrakentamisessa on rajattu pois, koska rakentamisen aikainen vies-

tintäprosessi voi mahdollisesti sisältää eri näkökulmia kuin ongelmalähtöisessä 

sisäilmatilanteessa viestiminen.  

 

 

1.1 Opinnäytetyön taustaa  

 

Oma työkokemukseni juontaa juurensa valtionhallinnon useamman eri organi-

saation tehtävistä, joissa kaikissa yhdistävä tekijänä aina kulki mukana viestin-

nän eri osa-alueiden tehtävät. Viimeisimmät seitsemän vuotta kuitenkin työs-

kentelin ja toimin puolisoni kanssa yrittäjänä sisäilma-alan teknisiä palveluita 

tarjonneessa yrityksessä. Yrityksemme Sisäilmatalo Kärki Oy toimi valtakunnal-

lisesti kolmelta eri paikkakunnalta käsin. Yrityksessä työskenteli 19 teknistä asi-
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antuntijaa vuonna 2018. Asiakkaitamme olivat lähinnä julkiset tahot eli kunnat, 

kaupungit, sosiaali- ja terveysalan toimijat, seurakunnat sekä yritykset. Vuoden 

2019 maaliskuussa tapahtuneen yrityskaupan johdosta yritys vaihtoi omistajaa 

ja jatkaa edelleen toimintaansa valtakunnallisesti sisäilmaongelmien ratkaisemi-

sen parissa, mutta itse en työskentele yrityksessä enää.  

 

Kehittämistyön aihe valikoitui niistä käytännön kokemuksista ja sisäilmaviestin-

nän käytännön haasteista, joita Sisäilmatalo Kärki Oy:ssä työskennellessäni 

asiantuntijoidemme kanssa paljon kohtasimme. Huomasin, että asiantuntijan 

ammattiosaamisen lisäksi asiakkaat alkoivat vuosi vuodelta enenevässä määrin 

arvostaa myös asiantuntijan viestinnällistä osaamista sekä myös ostaa viestin-

tää palveluna teknisen koulutuksen saaneilta asiantuntijoitamme. Tämä kehi-

tyssuunta oli havaintojeni mukaan osalle asiantuntijoista mieluinen, koska se 

antoi mahdollisuuden vaikuttaa sisäilmaongelman selvitysprosessin kokonais-

valtaiseen onnistumiseen paremmin, kuin niissä tapauksissa, joissa asiantunti-

jan rooli rajautui vain ja ainoastaan teknisten selvitysten toteuttamiseen. Osalle 

asiantuntijoista viestinnällisten taitojen kysyntä kuitenkin oli epämieluista - ehkä 

useimmiten siitä syystä, että se vaati uskallusta poistua omalta ydinosaamis- ja 

mukavuusalueelta.  

 

Henkilökohtainen työurani sisältää paljon valtionhallinnon viestinnän työtehtä-

vissä toimimista. Olen ollut mukana monissa projektiluontoisesti toteutetuissa 

erikokoisissa muutos- ja kehityshankkeissa, joiden onnistumisessa kaikkien 

hankkeeseen osallistuneiden viestinnän ja vuorovaikutuksen onnistumisella tai 

epäonnistumisella on ollut havaittavissa selkeitä vaikutuksia lopputulokseen. 

Olen myös seurannut oman työurani ohessa vuosikymmeniä tiiviisti puolisoni 

työskentelyä sisäilma-asioiden parissa. Olemme omakohtaisten kokemusten 

kautta oppineet, että tekninen onnistuminen ei välttämättä vielä riitä sisäilmaon-

gelman ratkaisuksi. Teknisten ratkaisujen rinnalle tarvitaan aina onnistunutta 

viestintää ja vuorovaikutusta. Tämä kehittämistyö pohjautuu vahvasti paitsi vies-

tinnän teoriaan ja yleisiin tutkimusmenetelmiin ja lainalaisuuksiin, myös omaan 

työkokemukseeni viestinnän tehtävissä ja Sisäilmatalo Kärki Oy:ssä sekä si-

säilma-alan yleisissä toimintamalleissa tekemiini omiin havaintoihin. 
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Hernberg (2013, 18 - 19) toteaa asiantuntijan työstä, että pelkkä osaaminen ei 

riitä. Vähenevässä määrin on enää tilausta työlle, jossa keskitytään muista ih-

misistä välittämättä omaan erityisosaamisalueeseen. Sosiaalisten taitojen ja 

viestinnän merkitys korostuu. Tämä teoria tukee omia havaintojani sisäilma-

asiantuntijan roolista ja tehtävistä, mutta näkökulma unohtuu helposti keskityt-

täessä ammatillisen pätevyyden ja ydinosaamisen kehittämiseen.  Sisäilmavies-

tintä on ylipäätään aihe, jonka merkityksellisyyteen on huomioideni mukaan 

alettu heräillä vasta viime vuosina. Myöskään ammatillinen koulutus, kuten esi-

merkiksi rakennusinsinööriopinnot, ei vielä nykypäivänä huomioi asiantuntijan 

viestinnällisiä vaateita kovinkaan paljoa.   

 

 

1.2 Kehittämismenetelmät 

 

Innovaatioita pidetään usein tekniikkajohtoisina. Sitä ne eivät kuitenkaan usein-

kaan ole, vaan niillä voi olla vain vähän tekemistä uuden tekniikan kanssa. Kun 

innovaatiot määritellään laajasti, mukaan luetaan sosiaaliset innovaatiot, tavat 

toimia toisin, uudet käytännöt ja käytäntöjen muuttuminen rutiineiksi. Esimerkik-

si palveluissa toimitaan lähellä asiakasta ja etsitään ratkaisuja asiakkaan on-

gelmiin. Palveluinnovaation synnyssä asiakkaan rooli on keskeinen. Hyödyn 

tuottaminen sekä asiakkaalle että palvelun tarjoajalle on tavoite, johon kehityk-

sellä ja uudistamisella pyritään. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2015, 13– 14.) 

 

Tässä opinnäytetyössä keskitytään kehittämispohjaiseen oppimiseen ja tavoit-

teena on tuottaa uutta työkulttuuria sekä uusia oivalluksia ja toimintamalleja. 

Uusien oivalluksien ja toimintamallien myötä on kenties mahdollista jatkossa 

myös tuottaa ja kehittää uusia palveluja. Tutkimuksellisuus toteutuu siitä, että 

opinnäytetyössä käsitelty tieto ja esitetyt ratkaisumallit rakentuvat olemassa 

olevan tiedon päälle. Näin syntyy mahdollisuus hyödyntää vaivattomasti ja hel-

posti teoriaa käytäntöön. Opinnäytetyössä ei vain kuvailla asioita, vaan etsitään 

niille entistä parempia vaihtoehtoja ja viedään asioita käytännössä eteenpäin. 

(Ojasalo, ym. 2015, 19– 21.)  
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Lähestymistavaltaan tämä opinnäytetyö on kokonaisuudessaan lähinnä tapaus-

tutkimusta. Tapaustutkimus soveltuu hyvin lähestymistavaksi, kun tavoitteena 

on tuottaa kehittämisehdotuksia ja -ideoita. Tapaustutkimus tuottaa tietoa nyky-

ajassa tapahtuvasta ilmiöstä sen todellisessa toimintaympäristössä ja sen avul-

la on mahdollista ymmärtää kehittämisen kohdetta kokonaisvaltaisesti. Tapaus-

tutkimus sopii heikosti ymmärrettyjen tilanteiden tai käyttäytymisen sekä epä-

tyypillisten prosessien ja epävirallisen käyttäytymisen tutkimiseen ja kuvailemi-

seen. (Ojasalo ym. 2015, 52– 53.)  

 

Tiedonhankinnan menetelminä opinnäytetyössä ovat toimineet havainnointi, 

haastattelut ja sovellettu benchmarkingin.  Lisäksi opinnäytetyössä on pyritty 

tunnistamaan mahdollisimman paljon heikkoja signaaleita sisäilmaviestinnän 

haasteista ja muutostarpeista, jotta voidaan rikkoa piintyneitä ajatusmalleja ja 

luoda tilaa uusille ideoille. (Ojasalo ym. 2015, 150.) 

 

 

1.3 Termistöä 

 

Sisäilma on rakenteiden rajaamalla alueella olevaa ilmaa (Latvala ym. 2017, 8). 

Sisäilman laatuun vaikuttavat useat tekijät, kuten esimerkiksi ilmanvaihdon toi-

mivuus, sisustus- ja rakennusmateriaalit sekä liian kuiva tai kostea ilma.  

 

Viestintä on aina kaksisuuntaista, se on tiedonvaihtoa, vuorovaikutusta ja vai-

kuttamista. Sen rinnalla puhutaan perinteisemmin tiedottamisesta, joka on 

enemmän yksisuuntaista. (Järvi & Vainikainen 2010, 45.)  

 

Sisäilmaviestintä tarkoittaa tässä opinnäytetyössä sisäilmaprosessiin liittyviä 

vuorovaikutuksellisia ja viestinnällisiä toimenpiteitä.  

 

Sisäilmaprosessi tarkoittaa tässä opinnäytetyössä niiden toimenpiteiden suorit-

tamista, jotka ovat tarpeen havaitun sisäilmaongelman ratkaisemiseksi. Proses-

si pitää sisällään esimerkiksi kiinteistön kuntotutkimukset, sisäilmamittaukset ja 

muut vastaavat kiinteistön kunnon selvittämiseen liittyvät tutkimukset. 
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Sisäilmaongelmalla tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä tilannetta, jossa kiinteis-

tössä oleskelevat ihmiset ovat havainneet kiinteistössä oleskeluun yhdistettävää 

haju- ja/tai terveyshaittaa.  

 

Ulkopuolisella teknisellä asiantuntijalla tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä ra-

kennusten kosteus- ja homevaurioihin sekä sisäilmaongelmiin liittyvän tervey-

densuojelulain 49 §:n sekä asumisterveysasetuksen (Sosiaali- ja terveysminis-

teriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä 

ulkopuolisen asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista) mukaisen pätevyyden 

omaavaa henkilöä, joka on toimeksiantosuhteessa, mutta ei kuitenkaan työsuh-

teessa kiinteistön omistajatahoon. Usein puhekielessä käytetty vastaava termi 

on sisäilmakonsultti.  

 

Sisäilmaryhmä on organisaatio- tai projektikohtainen yhteistyöryhmä, jonka teh-

tävänä on tuoda moniammatillista osaamista sisäilmasto-ongelman selvittämi-

seen ja parantaa vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä sekä lisätä tilan käyttä-

jien luottamusta ongelman ratkaisemiseen. (Työterveyslaitos 2015.)  

 

 

2 Sisäilmaviestintä 

 

 

Heiskasen ja Lehikoisen mukaan (2010, 16– 17) viestintä on pitkään nähty or-

ganisaation tukitoimintona, jota viestinnän ammattilaiset tai ylin johto hallitsevat. 

Viestijöiden tehtävänä on ollut jakaa tietoa eri kanavissa. Ihmiset ovat olleet tie-

dottamisen kohteita. Tietoa ei kuitenkaan voi kontrolloida: se syntyy, leviää ja 

jalostuu ihmisten välisissä kanssakäymisissä ja työyhteisön eri tilanteissa ja 

prosesseissa (Heiskanen & Lehikoinen 2010, 16). Ihmiset ovat aktiivisia ja itse-

ohjautuvia. Tarvitaan vuorovaikutusta, dialogia ja kuuntelemista, jotta syntyy 

ymmärrystä. Myös asioiden tulkinta ja yhteinen arviointi on tärkeää. (Heiskanen 

& Lehikoinen 2010, 16– 17.)   
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Terveydensuojelulaki 7 § 26 määrää, että asunnon ja muun sisätilan sisäilman 

puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja mui-

den vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa 

tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa. Lähtökohtaisesti rakennuksen sisäil-

ma-haitan poistaminen on rakennuksen omistajan vastuulla (TervSuojeluL 7 § 

26, 2019). Käytännössä kuitenkin sisäilmaongelmien ratkaisutilanteisiin osallis-

tuu yleensä joko kiinteistön omistajan palvelukseen kuuluva tai ulkopuolinen 

tekninen asiantuntija sekä iso joukko muita toimijoita. Julkisella sektorilla pro-

sessissa on tyypillisesti mukana ainakin kiinteistön omistaja tai hänen edusta-

mansa taho, kiinteistön ylläpidosta vastaava taho, tilojen käyttäjät, työsuojeluor-

ganisaation edustajat ja työterveyshuollon edustajat. Tilan käyttäjien myötä voi 

myös syntyä erilaisia tärkeitä sidosryhmiä, jotka liittyvät ongelmaiseen kiinteis-

töön vain välillisesti, esimerkiksi koululaisten vanhemmat. Kaikki sisäilmapro-

sessissa tunnistettavissa olevat henkilöryhmät ovat sisäilmaviestinnän kannalta 

tunnistettavia tärkeitä kohderyhmiä, jotka myös prosessiin osallistuva teknisen 

asiantuntija joutuu kokemukseni mukaan huomioimaan omassa toiminnassaan 

ja viestinnässään.   

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) määrittelee, että kiinteistön omistajalla 

on yleinen vastuu rakennuksen kunnosta. Työpaikkarakennuksissa kiinteistön 

omistaja ei aina kuitenkaan ole tilan käyttäjä, vaan tiloissa voi toimia esimerkiksi 

jokin muu yritys tai työpaikka. Kiinteistön omistajalla tulisi kuitenkin olla aina ak-

tiivinen rooli kiinteistöjen tietojen kokoamisessa, analysoinnissa ja luovuttami-

sessa erilaisten toimenpiteiden toteuttamiseen liittyen. (Lappalainen, Reijula, 

Tähtinen, Latvala, Hongisto, Holopainen, Kurttio, Lahtinen, Rautiala, Tuomi & 

Valtanen 2017, 18.) Työnantajan vastuulla puolestaan on, että tilojen käyttäjät 

tuntevat mm. sisäilmasto-ongelmien haittailmoitusmenettelyt ja keskeiset toi-

mintatavat ongelmien ratkaisemisessa. Työpaikoilla lisäksi työsuojelupäälliköllä 

on yleensä merkittävä rooli yhteisistä toimintatavoista viestittäessä. (Lappalai-

nen ym. 2017, 17.) 

 

Sisäilmaviestinnän vastuista on vaikea löytää yksiselitteistä linjausta, ohjetta tai 

määräystä. Kiinteistön omistussuhteet, käyttötarkoitus ym. seikat toki aina vai-

kuttavat ja vaihtelevat tilanteittain. Koska asiaan ei ole yksiselitteistä totuutta, 
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näkisin hyvänä toimintamallina, että jokaisessa sisäilmaprosessissa viestintä-

vastuu määriteltäisiin aina erikseen ja erittäin selkeästi jo heti prosessin alku-

vaiheessa. Useissa asiaa käsitelevissä sisäilma-alan teoksissa ja ohjeissa vies-

tintä nähdään monen toimijan yhteisvastuullisena asiana.  

 

Sisäilmaryhmä on tyypillinen viestinnästä vastuulliseksi määriteltävä taho. Or-

ganisaatioiden rakenteet eivät useinkaan tue riittävästi sisäilmaongelmatilan-

teen tarvitsemaa yhteistoimintaa. Sen vuoksi on tietoisesti rakennettu uusia yh-

teistyöverkostoja, kuten sisäilmaryhmiä. (Lahtinen ym. 2013, 8.) Sisäilmaryhmiä 

on toiminnassa laajalti julkisella sektorilla. Mikäli organisaatiossa on viestinnän 

ammattilaisia, heidän osallistumisensa sisäilmaryhmän työskentelyyn on suota-

vaa. (Lahtinen ym. 2013, 9.) Sisäilmaryhmille on olemassa myös ohjeita ja mal-

leja mm. viestintäsuunnitelman laatimiseen ja viestinnän suunnitelmalliseen to-

teuttamiseen. Toimintamalli on uskoakseni hyvä niissä organisaatioissa, joissa 

sisäilmaryhmä todella toimii aktiivisesti ja kokonaisvaltaisesti sisäilma-asioiden 

parissa.  

 

Sisäilmaryhmän toiminta ei kuitenkaan ole pakollista ja edelleen on olemassa 

myös niitä organisaatioita, joissa vastaavanlaista ryhmää ei ole lainkaan. Käy-

täntö on osoittanut, että näissä tilanteissa saattaa viestinnän vastuut jäädä 

määrittelemättä kokonaan tai edetään pitkälti olettamusten varassa. Lisäksi olen 

useaan kertaan eri tahoilla liikkuessani kuullut kritiikkiä sisäilmaryhmien toimin-

taa kohtaan. Niitä pidetään paikka paikoin pelkkinä kahvittelukerhoina. Pidän 

todennäköisenä, että tällaista kritiikkiä saavat osakseen sellaiset sisäilmaryh-

mät, jotka eivät ole organisoineet toimintaansa riittävän hyvin ja/tai toiminnan 

painopiste ja ehkäpä jopa koko ryhmän olemassaolon tavoite on jäänyt kaikille 

osapuolille epäselväksi. Tällöin sisäilmaprosessin kokonaisviestinnän onnistu-

misen kannalta tilanne vaikuttaa heikolle.  

 

Ideaalitilanteena pidän sellaista tilannetta, jossa sisäilmaprosessin viestintää 

ohjaa ja koordinoi viestinnän ammattilainen, joka omaa kyseessä olevan asiak-

kaan viestintästrategian ja -kanavien tuntemusta. Tiuraniemen & Lemminkäisen 

(2015, 17) mukaan tällaisella menettelyllä varmistetaan, että viestintä käynnis-

tyy nopeasti, viestintä on suunnitelmallista, koordinoitua ja riittävän ennakoivaa. 
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Viestinnän ammattilainen voi myös tarvittaessa ohjata ja opastaa teknisen asi-

antuntijan viestintää. Karhu ym. (2005, 53) kuitenkin muistuttaa, että viestintää 

ei pidä jättää yksin viestintäammattialaisten hoidettavaksi. He eivät ehkä ole riit-

tävästi substanssissa mukana ja arvostus voi olla eri tasoa, jos viesti tulee suo-

raan substanssia edustavalta asiantuntijalta itseltään. Viestinnän ammattilainen 

olisi kuitenkin erinomainen taustatuki sparraajan ja viestinnän koordinaattorin 

rooliin sisäilmaprosessissa. Käytännössä viestinnän ammattilaisia on sisäilma-

prosesseissa mukana kuitenkin vain hyvin harvoin. Kärki (2019) uskoo tämän 

johtuvan siitä, että sisäilmaongelmat ovat valitettavan suuri osa monen julkis-

sektorilla toimivan tahon arkipäivää. Ongelmakohtia on paljon ja viestinnän tar-

ve ei ole tilapäistä ja nopeasti ohimenevää, vaan lähinnä vain muuntuu kulloin-

kin työn alla olevien kohteiden vaihtuessa. Asian arkipäiväistyessä selvityspro-

sessia hoitavilla tahoilla voi unohtua sopia, kuka mistäkin asiasta kulloinkin vies-

tii ja kenelle. Tilanteista välittyy tunne, että mennään vain kiireen ja käytännön 

järjestelyjen ohjaamana suunnittelematta viestinnällisiä asioita projektimaisesti 

ja aktiivisesti ennakoiden. (Kärki, 2019.)    

 

Lahtinen ym. (2010) muistuttavat, että viestinnän huolellinen suunnittelu auttaa 

varmistamaan sekä asiaa hoitaville että tiloja käyttäville henkilöille riittävästi tie-

toa asioiden ymmärtämiseksi ja ratkaisujen tekemiseksi. Vaikka siis viestinnän 

ammattilaista ei olisikaan käytettävissä, viestinnän vastuuhenkilö on syytä nime-

tä jokaiseen sisäilmaprosessiin. Lahtinen ym. (2010) kuitenkin puhuvat vain 

mediasuhteiden vastuuhenkilöstä (Lahtinen ym. 2010, 54– 55) ja sisäilmaryh-

män vastuista (Lahtinen ym. 2010, 22– 23). Kärki (2019) kuitenkin toteaa käy-

tännön opettaneen, että ryhmävastuu ei viestinnän osalta toimi, ellei vielä tar-

kemmalla tasolla sovita, kuka hoitaa viestinnän kokonaisvastuun. Kannatta 

myös huomata, että tekninen asiantuntija voi itse oma-aloitteisesti ehdottaa kiin-

teistön omistajalle viestinnän vastuuhenkilön nimeämisestä, mikäli viestintävas-

tuu näyttää roikkuvan ilmassa (Kärki, J-P. 2019).  
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2.1 Sisäilmaviestinnän ohjeet 

 

Sisäilmaviestintää on ohjeistettu alan useissa ohjeissa. Useimmissa kuitenkin 

pääpainotus on muissa asioissa, ja viestintää vain sivutaan lyhyesti. Useissa 

ohjeissa viestinnän ohjeistus on myös jätetty niin yleiselle tasolle, että yhteys 

käytännön toteutukseen voi olla hankala saada kiinni. Työterveyslaitoksen jul-

kaisu (Lahtinen ym. 2010) pureutuu yksittäisenä selkeästi syvällisimmin sisäil-

maviestintään sisäilmaryhmän toiminnan näkökulmasta katsottuna. Kirjassa an-

netaan mainioita työkaluja mm. viestintäsuunnitelman laatimiseen ja eri proses-

sivaiheiden asiasisältöön.  

 

Työterveyslaitos on puolestaan kuvannut tietokortin sisäilmaongelmien ratkai-

sun toimintamallista (Lahtinen, Lappalainen & Reijula 2009), jossa viestinnän 

rooli on huomioitu kattavasti. Perusajatus tietokortissakin (kuvio 1) lähtee siitä, 

että prosessin viestintää ohjaa ja koordinoi sisäilmaryhmä. Ulkopuolisen asian-

tuntijan roolista on vain maininta ”tarvittaessa”.   

 

 

Kuvio 1. Sisäilmaongelmien ratkaisun toimintamalli (Lahtinen, Lappalainen & 

Reijula 2009, 1). 

 

Työterveyslaitoksen (Tähtinen, Lappalainen, Palomäki, Rautio-Laine, Reiman, 

Helsingin kaupunki, Senaatti-kiinteistöt, Sipoon kunta, Suomen Sisäilmakeskus 
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Oy & Vahanen Oy 2016) julkaisemassa Tilaajan ohje sisäilmasto-ongelman sel-

vittämiseen -ohjeessa on kuvattu sisäilmasto-ongelman selvittämisen etenemi-

nen vaiheittain (kuvio 2). Visuaalisesti selkeä kuvaus antaa hyvän selkärangan 

sisäilmaongelmaisen tilanteen viestintäsuunnitelman laatimiselle. Etenemismal-

lissa on huomioitu koko prosessin läpi kattava viestintätarve ja eritelty kuhunkin 

etenemisvaiheeseen liittyvät viestinnän sisältötarpeet. Vastuuhenkilöt on eritelty 

etenemisvaiheen toimenpiteiden mukaan. Malli ei kuitenkaan ota kantaa vies-

tinnän vastuisiin tai kanaviin, vaan ne on jokaisen projektin itse tilannekohtai-

sesti harkittava ja muistettava.  

 

 

 

 

Kuvio 2. Sisäilmasto-ongelman selvitysvaiheet ja toimijat (Tähtinen & Lappalai-

nen 2016), 1/2.  
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Kuvio 3. Sisäilmasto-ongelman selvitysvaiheet ja toimijat (Tähtinen & Lappalai-

nen 2016), 2/2.  

 

 

2.2 Sisäilmaprosessin vaiheet 

 

Onnistuneen sisäilmaviestinnän edellytyksenä on sisäilmaprosessin ja projek-

tinhallinnan kokonaistuntemus (Kärki 2019). Projektilla on aina alku ja loppu, ta-

voite sekä resurssivaraukset. Projektin vaiheita ovat asettaminen, suunnittelu, 

toteutus ja päättäminen. Päättämisen jälkeen tulee vielä ylläpito- tai kehitysvai-

he. Erityisesti suuret ja työläät projektit jaetaan usein osaprojekteihin. Viestintä 

on oma osaprojektinsa, jossa suunnitellaan etukäteen sisäisen ja ulkoisen vies-

tinnän toimenpiteet, sisällöt, aikataulut ja vastuut. (Nurmi 2012, 124– 125.) 

 

Tiuraniemi & Lemminkäinen (2015) ovat Työsuojelurahaston rahoittamassa 

hankkeessa laatineet Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan väistötilojen paluu-

muuton viestinnän onnistumiseen liittyvän mallinnuksen erityisesti oppilaitos-

kontekstiin soveltuvaa sisäilmaongelmiin liittyvästä viestinnästä. Hankkeeseen 

liittyvässä loppuraportissa on kuvattu sisäilmaongelmaisen kiinteistön viestinnän 

elinkaarimalli (kuvio 4), jossa kuvataan prosessin vastuut sekä vaiheittainen 

eteneminen (Tiuranniemi & Lemminkäinen 2015, 10).  
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Kuvio 4. Sisäilmaongelmaisen kiinteistön viestinnän elinkaarimalli (Tiuraniemi & 

Lemminkäinen 2015, 10). 

 

Tiuraniemen & Lemminkäisen (2015) elinkaarimalli toimii hyvänä yleisohjeistuk-

sena sisäilmaprosessin viestinnän vaiheista ja niihin liittyvistä viestinnällisistä 

asiasisällöistä. Mallista on hyvin poimittavissa viestinnällinen sisältörakenne 

myös yksittäisiin sisäilmaprosessin vaiheisiin, vaikka prosessiin ei kuuluisikaan 

väistötiloihin siirtymistä tai työn alla olisikin vain jonkin yksittäisen prosessinvai-

heen viestintätilanne. Teknisen asiantuntijan on tärkeää tunnistaa sisäilmapro-

sessin vaiheet, vaikka elinkaarimallin mukaisesti ajateltuna oma työpanos koh-

distuisikin vain johonkin tiettyyn vaiheeseen.  

 

 

2.3 Sisäilmaviestinnän kanavat teknisen ulkopuolisen asiantuntijan kan-

nalta 

 

Käytettävän viestintäkanavan valintaan vaikuttavat useat eri tekijät, kuten mm. 

kunkin organisaation ominaispiirteet ja viestintään liittyvät tarpeet, viestintäkäy-

tänteet ja toimintatavat (Tikkanen ym. 2014, 9).  
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Teknisen asiantuntijan viestinnän pääasiallisiksi kanaviksi olen käytännössä 

kaikessa yksinkertaisuudessaan huomannut seuraavat: raportti, tiedote ja tiedo-

tus- tai infotilaisuus. Raportilla tarkoitan sitä kirjallista tuotosta, johon asiantunti-

ja dokumentoi lähtötilanteen, tehdyt toimenpiteet, tutkimustulokset ja jatkotoi-

menpidesuositukset. Tiedote puolestaan laaditaan yleensä raportin pohjalta. 

Tiedotteen tarkoituksena on kertoa selkokielellä ja yksinkertaisesti raportin si-

sältö. Tiedotus- tai infotilaisuus puolestaan on tilaisuus, jossa tekninen asian-

tuntija kertoo tilannetietoa sisäilmaprosessin etenemisestä, käy läpi raportin 

lopputuloksia ja kertoo jatkotoimenpiteistä.  

 

Tiedotteen laatimisvastuu lankeaa joissakin tapauksissa tekniselle asiantuntijal-

le. Näin ei ole automaattisesti, mutta näkemykseni mukaan toimintamalli on 

kannatettava. Asian parhaiten tuntevana tahona asiantuntijalla on riittävästi 

substanssiosaamista tilannekuvan avaamiseen. Tiedotteen laatiminen edellyt-

tää asiantuntijalta kuitenkin viestinnällisiä taitoja. Parhaimpiin tuloksiin sisäilma-

viestinnällisesti onkin kokemukseni mukaan päästy niissä tapauksissa, joissa 

teknisellä asiantuntijalla on ollut taustatukena viestinnän asiantuntija tai tämän 

laatima tiedotemalli. Pahimmassa tapauksessa teknisen asiantuntijan tiedote on 

suoraan raportista kopioitua ammattitekstiä ja tiedotteen perusidea raportin tär-

keimmän asiasisällön tiivistämisestä selkokieliseen asuun jää toteutumatta. 

Haasteita asettaa myös se, että tiedotteilla on usein laaja ja kirjava vastaanotta-

jajoukko. Media on usein kiinnostunut tiedotteista myös, erityisesti jos kyseessä 

on julkisesti merkittävä kohde, esimerkiksi koulu tai päiväkoti.  

 

Karhu, Salo-Lee, Sipilä, Selänne, Söderlund, Uimonen & Yli-Kokko (2005, 172) 

toteavat, että tiedotus- tai infotilaisuus on aina tiedotetta järeämpi viestintäkana-

va. Asiantuntijaa tarvitaan tiedotustilaisuuksiin paitsi kertomaan tehdyistä tutki-

muksista ja tutkimustuloksista ym. prosessiin liittyvistä konkreettisista asioista, 

myös vahvistamaan ja kumoamaan ennakkokäsityksiä sekä rauhoittamaan 

mieltä. Tiedotustilaisuudessa asiantuntijan odotetaan olevan tottunut olemaan 

yleisön edessä ja tuomaan selkeästi esiin omat näkökantansa. (Karhu ym. 

2005, 172.) Tiedotustilaisuus on usein teknisen asiantuntijan näkökulmasta 
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pelkkä viestinnällinen tukitoimi raportille ja tiedotteelle. Tiedotustilaisuus on kui-

tenkin erittäin tärkeä osallistamisen keino ja monisuuntaisen vuorovaikutuksen 

mahdollistaja. Kärki (2019) suositteleekin, että jokaisen raportin valmistumisen 

yhteydessä pidettäisiin tiedotustilaisuus ja tilaisuuden sisällöstä laadittaisiin eril-

linen tiedote niitä varten, jotka eivät pääse tiedotustilaisuuteen paikalle.  

 

 

2.4 Sosiaalinen media 

 

Viestintäkanavista ei nykypäivänä oikeastaan voitane puhua mainitsematta so-

siaalista mediaa, vaikka tätä ei kokemukseni mukaan mielletäkään vielä kovin-

kaan tavanomaiseksi teknisen asiantuntijan viestintäkanavaksi. Löytänä & Kor-

kiakoski (2014, 98) muistuttavat, että asiakaskokemus konkretisoituu kaikissa 

kosketuspisteissä sekä niiden yhteisvaikutuksena. Internetin ja sosiaalisen me-

dian vaikutuksesta painitaan sen haasteen keskellä, miten hallita kaikkia mah-

dollisia kohtaamisia omissa ja tuntemattomissa kosketuspisteissä. Yhä suu-

remmassa määrin vuoropuhelua käydään yritysten ulottumattomissa, ja vaiku-

tukset ovat entistä merkittävämpiä. Esimerkiksi yksittäisen ihmisen kirjoitus Fa-

cebookissa voi päätyä lööppeihin, olipa kirjoitus asiaa tai virheellistä tietoa. Ih-

miset liikkuvat entistä helpommin kanavasta toiseen ja on vaikeaa, jopa mahdo-

tonta, rajata vuoropuhelua haluamiinsa kanaviin. (Löytänä & Korkiakoski 2014, 

98– 102.) 

 

Asiantuntijan kannalta sosiaalinen media voi olla pelottava paikka. Se on mo-

nesti ensivaikutelmaltaan vaikeasti hallittavan tuntuinen ympäristö. Viestit alka-

vat helposti elää omaa elämäänsä rönsyilevissä keskusteluissa ja vaatii aikaa, 

että keskusteluissa pysyy mukana. (Poutanen & Laaksonen 2019, 35.) Pouta-

nen & Laaksonen (2019, 35) muistuttavatkin, että aluksi on mietittävä, missä 

sosiaalisen median kanavissa haluaa olla mukana ja millä tavalla. Kanavien tul-

lessa tutuiksi niiden toimintalogiikan oppii ja aktiivinen käyttö ei vaadi enää niin 

paljon aikaa kuin aloittaessa. Sosiaalisen median viestintää arvostetaan ja tue-

taan vielä harmillisen vähän akateemisissa yhteisöissä, mutta tilanne on selväs-

ti muuttumassa (Poutanen & Laaksonen 2019, 36). Asiantuntijoita koulutetaan 

enenevässä määrin toimijoiksi myös internetin eri kanavissa ja heidän toivotaan 
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myös viestivän oma-aloitteisesti. Samalla asiantuntijalle rakentuu toimiva ja vai-

kuttavuutta vahvistava asiantuntijabrändi. Ihmiset ovat kiinnostuneita toisista 

ihmisistä (Poutanen & Laaksonen 2019, 29). Viestin perille menoon vaikuttavat 

paitsi tietosisällön lisäksi myös tunneulottuvuus eli käsitys asiantuntijan persoo-

nasta ja uskottavuudesta. Sosiaalisen median henkilökeskeisyys ei kuitenkaan 

tarkoita, että asiantuntijan tarvitsee paljastaa henkilökohtaisuuksia. Omaa per-

soonaa voi tuoda esille myös pysymällä selkeästi ammatillisissa aiheissa. Vaik-

ka viestin sanoma olisikin jokin tieteellinen tutkimustulos, auttavat kertojan kas-

vot sen välittämisessä. (Poutanen & Laaksonen 2019, 36– 42.) 

 

 

2.5 Julkisuusperiaate 

 

Neuvonen (2019, 46) toteaa, että julkisuusperiaate on keskeinen viranomaiseen 

kohdistuva asia. Se tarkoittaa, että viranomaisen hallussa oleva tieto on julkista, 

ellei laissa ole toisin säädetty. Julkisuusperiaate on myös osa hyvää hallintoa. 

(Neuvonen 2019, 46.) Laki viranomaisten tietojen julkisuudesta koskee kuiten-

kin pääsääntöisesti vain viranomaisia. Yksityisillä yrityksillä tai toimijoilla ei pää-

sääntöisesti ole julkisuusvelvoitetta, ellei esimerkiksi pörssisääntelystä tai 

muusta vastaavasta seuraa tiedonantovelvollisuuksia. (Neuvonen 2019, 195.) 

 

Sisäilma-asioihin liittyvien teknisten asiantuntijaraporttien julkisuus yleisesti ot-

taen kiinnostaa ja puhututtaa paljon. Työpaikkakiinteistöjen työntekijät ja kuntien 

kiinteistöjen käyttäjät kaipaavat avoimuutta ja ajantasaista sekä rehellistä vies-

tintää. Tämä on ymmärrettävää ja erittäin kannatettavaa. Avoimuuden ja rehelli-

syyden merkkinä tunnutaan kuitenkin kokemukseni mukaan harmillisen usein 

pidettävän kuntotutkimusraportin tai vastaavan asiakirjan julkista jakelua tai jul-

kista nähtävillä oloa. Totta onkin, että viranomaisen hallussa olevat asiakirjat 

ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erik-

seen rajoitettu (Valvira 2017, 6). Raportit ovat kuitenkin lähtökohtaisesti teknis-

ten ammattilaisten työvälineitä, jotka eivät esimerkiksi kerro kattavasti kiinteis-

tön historiasta ja mahdollisesti aiemmin tehdyistä tutkimuksista tai korjauksista. 

Näin ollen tilanteen kehittyminen eri osapuolten kannalta ei avaudu yksittäistä 
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raporttia lukemalla, vaan päinvastoin saattaa johtaa jopa virheellisen tilanneku-

van syntymiseen.  

 

Teknisten asiantuntijoiden kannalta raporttien julkisuuspaine ei kokemukseni 

mukaan helpota viestinnän onnistumisesta huolehtimista. Raporttien kieliasun 

täytyy pääsääntöisesti olla ammattimaista kieltä. Seassa vilisee erikoistermis-

töä. Liitteinä saattaa esiintyä laboratoriotuloksia, joiden raja-arvot, tulkinnat ja 

johtopäätökset ovat vaikeita tulkittavia. Asioiden vaikeaselkoisuus ja monitahoi-

suus voi johtaa väärin tulkintoihin. Myös asioiden tahaton tai tahallinen asiayh-

teyksistään irrottaminen voi luoda jopa totuuden vastaista ja tilannetta vääristä-

vää informaatiota. Neuvonen (2019, 104) sanoo, että viranomaisjulkisuuden 

vaatimus koskee tarkasti ottaen viranomaisen hallussa olevaa tietoa eikä kirjai-

mellisesti yksittäistä fyysistä asiakirjaa tai muuta tallennetta. Näin ollen voisim-

me kai tulkita, että sisäilma-asioita sisältävän raportin julkaiseminen sellaise-

naan ei olisi pakollista, vaan asiasisällön informoiminen olisi riittävää. Laki vi-

ranomaisen julkisuudesta kuitenkin sisältää paljon säädöksiä asiakirjojen julki-

suudesta, kuten esim. ”Jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjas-

ta, joka on julkinen.” (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta, 9§.) 

 

Julkisuuslain 5 §:ssä on maininta, että lain tarkoittamia julkisia asiakirjoja eivät 

ole valmisteluvaiheessa laaditut asiakirjaluonnokset tai muistiot ja vastaavat, 

joista ei ole vielä päätöstä tai joita ei ole annettu esiteltäviksi. Neuvonen (2019, 

200) kuitenkin tulkitsee, että pääsääntöisesti asiakirja on julkinen heti, kun vi-

ranomainen on sen saanut ja asiakirja on viranomaisen käytettävissä (eli luetta-

vissa). Lisäksi Neuvonen (2019, 227) muistuttaa, että viranomaisen julkisuuden 

toteutumiseen kuuluu myös julkinen tiedottaminen ja velvollisuus pitää saatavil-

la asiakirjoja keskeneräisistä ja valmisteltavista asioista. Viranomaisen on myös 

edistettävä avoimuutta ja huolehdittava toimintaansa koskevien tietojen saata-

vuudesta (Neuvonen 2019, 229). Koska lakitekstit jättävät asiaan tulkinnan va-

raa, tukeutuisin itse Kortesuon (2016, 119) neuvoon olla avoin jo ennakolta. Se 

on yksi tehokkaimmista kriisiviestinnän keinoista. Kortesuo (2019, 119) myös 

neuvoo antamaan tietoa valikoimatta, koska ei voida koskaan etukäteen tietää, 

mitä tietoa kuulijat kaipaavat.  
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Julkisista viranomaistahoista pidän Helsingin kaupunkia malliesimerkkinä avoi-

muudesta sisäilma-asioiden viestinnässä. Internet-osoitteesta 

www.hel.fi/talotiedot löytyvät kaikki 1.1.2017 jälkeen Helsingin kiinteistöistä laa-

ditut aineistot ja tiedotteet. Lisäksi Helsingin kaupunki on koonnut sisäilma-

asioita varten erillisen sivuston osoitteeseen: www.hel.fi/sisailma. Sivustolta löy-

tyy mm. myös lomake, jonka kautta kuka tahansa voi tilata haluamansa kunto-

tutkimusraportin itselleen. Helsingin kaupungin toteuttama toimintamalli on us-

koakseni se suunta, jota kohti sisäilma-asioiden julkisuudessa ollaan entistä 

enemmän menossa. Vastaavanlaisen sivuston rakentaminen ja ylläpito ei kui-

tenkaan uskoakseni ole mahdollista tai järkevää kaikille, vaan olisi löydettävä 

kunkin tahon tilanteeseen sopivimmat keinot avoimuuden toteutumiseksi.  

 

 

3 Viestinnän lajit sisäilmaprosessissa 

 

 

3.1 Muutosviestintä 

 

Sisäilmaongelmaisessa tilanteessa voidaan ajatella olevan kyse jonkin astei-

sesta muutostilanteesta. Tilojen käyttäjät voivat joutua tutkimusten ja korjausten 

ajaksi siirtymään väistötiloihin tai esimerkiksi oma työhuone voi olla käyttökiel-

lossa ongelmatilanteen selvittelyn ja ratkaisun ajan. Vaikka sisäilmaongelmai-

nen tilanne ei aiheuttaisi konkreettista muutosta työskentelyolosuhteisiin, muu-

tosta odotetaan tapahtuvan abstraktimmin sisäilmasto-olosuhteissa.  

 

Heiskanen & Lehikoinen (2010, 9) määrittelevät, että muutostilanteiden viestintä 

ei ole mikään oma viestinnän laji; se on ammattimaista perusviestintää, jossa 

kaikki hyvät vuorovaikutuksen ja osallistamisen keinot ovat tarpeen. Muutos-

viestintään löytyy kuitenkin paljon ohjeistusta ja sen erityispiirteiden tunnistami-

sesta ei sisäilmaviestinnässäkään ole haitaksi. Kauhanen (2018, 56) opastaa, 

että ensinnäkin muutosviestinnän tulee olla moninkertaista normaaliin viestin-

tään verrattuna. Muutosviestinnän tulee myös olla monikanavaista. Lisäksi on 

tärkeää osallistaa ihmisiä prosessin suunnitteluun ja toteutukseen sopivilla ja 

http://www.hel.fi/talotiedot
http://www.hel.fi/sisailma
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tarkoituksenmukaisilla tavoilla. Muutosviestintään olisi hyvä myös varata riittä-

västi aikaa ja resursseja. (Kauhanen 2018, 56.)  

 

Åhman (2014, 282) määrittelee muutosvastarinnan selkeyden ja ihmismielen 

ymmärryksen puutteeksi. Kauhanen (2018, 56) kuitenkin muistuttaa, että ihmi-

nen suhtautuu luonnostaan muutokseen varauksellisesti. Taustalla heijastuu it-

sesuojeluvaisto. Kauhasen (2018, 56) mukaan muutosvastarinta on ihmisen 

psyykkisen ohjauksen normaali ilmentymä. Alitajuisestikin tavoitteena on säilyt-

tää tasapaino ja hallinnan tunne. Muutosvastarinta pitää osata kohdata ja käsi-

tellä. Muutosvastarintaan liittyvät seikat pitää uskaltaa ottaa esille ja käsitellä 

rauhallisesti ja asiallisesti. Ketään ei pidä syyllistää tai arvioida. Muutosvasta-

rinnan kohtaamisessa auttavat vuorovaikutuksen perusteet: kysele, kuuntele, 

keskustele, pyydä perusteluja, anna aikaa kypsytellä. (Kauhanen, 2018, 56– 

58.)  

 

Rantanen (2013, 90) nostaa esiin seikan, että muutosvastarinnasta puhutaan 

usein niiden asioiden äärellä, joissa vallitsevana tunnetilana onkin itse asiassa 

pelko. Pelolla on suuri vaikutus ihmisen mielen toimintaan. Pelko on alun perin 

elämää suojeleva tunne, jonka ansiosta on saattanut henki säästyä. Pelko ai-

heuttaa fyysisiä seurauksia, esim. hengitys kiihtyy, verenpaine nousee ja sydä-

men syke nousee. Pelko vaikuttaa myös mielen toimintaan siten, että esim. 

huomiokenttä kapenee ja päätöksenteosta tulee hätäistä. Kaikesta tarjolla ole-

vasta tiedosta huolimatta koetaan usein hankalaksi se, mitä peloille tehdään tai 

mitä pelokkaille ihmisille sanotaan. Apu lähtee siitä, että ymmärretään, mistä 

pelossa on kyse. (Rantanen 2013, 90– 93.) 

 

 

3.2 Kriisiviestintä 

 

Sisäilmaongelmaa voidaan ajatella myös jonkintasoisena kriisitilanteena, koska 

aina kyse on ihmisen terveydestä ja hyvinvoinnin jonkinasteisesta järkkymises-

tä. Huhtala & Hakala (2007, 13) määrittelevät, että kriisi tarkoittaa kohtalokasta 

häiriötä, äkillistä muutosta tai ratkaisevaa käännettä. Kriisi vaatii aina ratkaisua 
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ja viestintää. Tiedon on kuljettava joustavasti, ja siihen on voitava luottaa. Pää-

töksiä on tehtävä nopeasti. Kriisitilanteissa vastuuhenkilöt joutuvat priorisoi-

maan tehtäviä ja asioita, joista tiedotetaan, sekä valitsemaan tavan, miten niistä 

tiedotetaan. Jokaisella kriisillä on erityispiirteensä, mutta tiedonkulun ja viestin-

nän monet kysymykset kriisien hoidossa ovat usein samanlaisia. (Huhtala & 

Hakala 2007, 13– 14.) 

 

Kriisiviestintä on ammattimainen viestinnän muoto, joka pyrkii yhtä aikaa nel-

jään päämäärään. Sen tavoitteena on 

1. ehkäistä ja vähentää organisaatioon kohdistuvia kohuja ja kriisejä 

2. lieventää ja lyhentää organisaatioon kohdistuvia kohuja ja kriisejä 

3. turvata organisaation työrauha 

4. palauttaa organisaatio normaalitilaan.  

(Kortesuo 2016, 12.) 

 

Kriisiviestinnän tarve voidaan jakaa ajallisesti kolmeen vaiheeseen:  

1. rauhan aikana tehtäviin ennakoiviin viestintäkeinoihin 

2. kohun ja kriisin aikaisiin viestintäkeinoihin 

3. jälkihoitoon. (Kortesuo 2016, 13.) 

 

Rantanen (2018, 102) toteaa, että kaikki uudet tapahtumat, asiat ja ihmiset ovat 

meille mahdollinen uhka, kunnes toisin todistetaan. Arvioimme uusissa tilanteis-

sa, onko luvassa mahdollisesti haittaa vai hyötyä. Arviointiin menee Rantasen 

(2018,102) mukaan aikaa vain noin 0,2 sekuntia ja se ei välttämättä ole kovin 

tietoista. Oma rauhallisuus ja oman temperamentin tuntemus auttavat onnistu-

maan ja johtamaan ihmisiä vaikeissakin paikoissa. (Rantanen 2018, 105– 106.) 

Kriisissä viestinnän suunnitelmallisuus palkitaan, spontaanius toimii harvoin 

(Sorainen 2018, 270).  

 

Lahtisen ym. (2013, 12– 13) mukaan erityisesti pitkittyneissä ja vaikeissa si-

säilman ongelmatilanteissa syntyy kiinteistöongelmien ja terveyshaittojen lisäksi 

eri osapuolten luottamuksen rapautumista. Pahimmillaan voi kehittyä syvenevä 

ja laajeneva ongelmakierre, joka johtaa lopulta konfliktin leviämisen mediaan. 

Kierre voi syntyä mm. näkemyseroista tilanteissa, joissa tilan käyttäjät oireilevat, 
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mutta oireilun aiheuttajaa ei löydetä. Kierteen syvetessä asiallinen keskustelu 

muuttuu syyttelyksi, tilanteen hoitaminen vaikeutuu ja ratkaisut viivästyvät. Luot-

tamuspula voi johtaa myös siihen, että prosessissa mukana olevien asiantunti-

joiden puolueettomuus tai osaaminen kyseenalaistetaan.     

 

Sisäilmaongelmiin liittyvät julkisuuskriisit ovat olleet viime vuosina tuttuja erityi-

sesti monissa kunnissa (Lahtinen ym. 2013, 13). Kosteusvaurioituneet koulut 

ovat olleet uutisotsikoissa ja väistötiloihin siirtymiset ovat saaneet hyvin palstati-

laa. Luottamus julkiseen toimijaan tuntuu olevan kehnolla tolalla. Pahimmillaan 

tilanteet kärjistyvät. (Lahtinen ym. 2013, 13– 14.) Kortesuo (2016, 20) toteaa 

raflaavasti, että hyvä kriisiviestintä pysäyttää huhumyllyn, eikä sonta lennä sen 

enempää. Jos viestinnässä tunaroidaan, sotku vain leviää ja laajenee. Tilan-

teissa, joissa kohu pitkittyy, syynä on usein se, että joku on epäonnistunut vies-

tinnällisesti ja näin omalla toiminnallaan pahentanut tilannetta itse. Lahtinen ym. 

(2010, 15) puolestaan muistuttavat, että olennaista on luottamuksellisen ilmapii-

rin rakentaminen kokonaisvaltaisella ongelmatilanteen tutkimisella luotettavin 

menetelmin sekä systemaattisella, projektinomaisella toiminnalla ongelman rat-

kaisemiseksi. Avoin toimintatapa auttaa, vaikka ristiriitoja ja luottamuspulaa oli-

sikin ilmassa. On myös hyvä tiedostaa, että kaikkia yhteentörmäyksiä ei pysty 

aina välttämään, vaan syntyneiden ristiriitojen käsittely on tärkeä osa sisäilma-

prosessia. Ratkaisukeskeinen ja tulevaan suuntautuva asenne sekä aito kuun-

telu ja keskustelu ovat hyviä perustyökaluja konfliktien käsittelyssä. (Lahtinen 

ym. 2013, 15.)  

 

 

3.3 Riskiviestintä 

 

Lahtisen ym. (2013, 58) mukaan riskiviestinnällä tarkoitetaan viestintää tilan-

teissa, jotka sisältävät terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä riskejä. Sisäilmaon-

gelmien terveysvaikutuksista kaivataan varmaa tietoa heti ensimmäisten on-

gelmaepäilyjen ilmaantuessa. Täsmällistä tietoa on kuitenkin harvoin heti saa-

tavilla ja lisäksi terveysriskin käsite itsessään on suhteellinen. (Lahtinen ym. 

2013, 58.) Riskiviestintä on parhaimmillaan dialogia, vastavuoroista näkemys-
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ten vaihtamista. Se ei ole siis pelkästään yksisuuntaista tiedon välittämistä. 

Kaikkien osapuolien olisi tärkeää saada äänensä kuuluviin ja tuntea tulevansa 

kuulluiksi. (Lahtinen ym. 2013, 58.) Tämä on haasteellista silloin, kun kiinteistön 

käyttäjiä on paljon. Tavoitteena on auttaa ymmärtämään riskiä ja sitä koskevaa 

päätöksentekoa sekä toimenpiteitä riskien hallitsemiseksi (Lahtinen ym. 2013, 

58).  

 

Seuraan Twitterissä #sisäilma-tunnisteen alla ajoittain hyvinkin aktiivisena esiin-

tyvää keskustelua, jossa tuntuu olevan jonkin asteista vastakkainasettelua eri-

tyisesti sisäilmasta sairastuneiden henkilöiden tai heitä edustavien yhdistysten 

sekä tiedeyhteisöjä edustavien asiantuntijoiden välillä. Vahvasti tutkittuun fakta-

tietoon nojaavat keskustelijat käyttävät sisäilmasta aiheutuneiden oireilujen yh-

teydessä usein termiä ”toiminnallinen häiriö”. Toiminnallisilla häiriöillä tarkoite-

taan yleisesti ottaen sen kaltaisia oireita, joita ei perinteiset sairaustilat selitä, 

mutta jotka tavalla tai toisella kuitenkin aiheuttavat elämänlaadullista tai toimin-

takyvyllistä haittaa. Sisäilmasta sairastuneet tai heitä edustavat tahot ovat när-

kästyneitä termin käyttämisestä ja kokevat, että oireita ja sairastumista ei oteta 

vakavasti, vaan tulkitaan oireilevat luulosairaaksi. Tämä keskusteluasetelma on 

mielestäni oiva esimerkki sisäilman liittyvistä riskiviestinnällisistä haasteista.  

 

Salonen ym. (2015, 70) kuvaavat sisäilmakentän terveysvaikutuksiin liittyviä 

haasteita Työterveyslaitoksen sisäilmaongelmaisten työpaikkojen ratkaisuihin 

keskittyvässä julkaisussa. Tutkimukset ovat osoittaneet kosteus- ja homevauri-

oilla olevan ajallista yhteyttä astman pahenemiseen, uusien astmojen syntyyn, 

hengitystieinfektioihin ja hengitystieoireiluun. Muista terveysvaikutuksista ei ole 

Salosen ym. (2015, 70) mukaan luotettavaa näyttöä. Tästä johtuu se, että oirei-

lun syy-seuraussuhde on epäselvä, eikä esim. sisäilman mikrobeille tai muille 

mitattaville altisteille voida asettaa terveysperusteisia raja-arvoja. Potilaan oire-

kuvan mukaan ei voida tietää, onko rakennuksessa sisäilmaongelma. Lisäksi 

sisäilmaongelmiin liittyy asioita, joista olemassa oleva tieto on niukkaa tai epä-

määräistä, eikä paraskaan asiantuntija pysty vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. 

(Salonen ym. 2015, 73.) Hakala (2015, 33) kuitenkin huomauttaa, että ihmiset 

toivovat kuulevansa tosiasioita, mutta heidän on vaikea arvioida todennäköi-

syyksiä ja hallita epävarmuuksia. Terveysperusteisia suosituksia ei kuitenkaan 
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välillä pystytä tekemään ja toimenpidesuosituksiin päädytään työ- ja toimintaky-

vyn ja yleisen hyvinvoinnin kannalta tehdyn tarkastelun seurauksena (Salonen 

ym. 2015, 77).  

 

Wiion (1998, 79) mukaan ihmisellä on kyky sulkea ohjausjärjestelmänsä sellai-

selta tiedolta, jota hän ei halua ottaa vastaan. Sisäilmaongelmaisissa tilanteissa 

tilojen käyttäjien kokema riski on laajempi käsite kuin asiantuntijan arvioima ris-

ki, koska tilan käyttäjän käsitykseen vaikuttavat hänen saamansa informaation 

lisäksi mm. hänen oma taustansa, oma tilannearvionsa, arvomaailmansa ja oi-

keudenmukaisuuskäsityksensä (Lahtinen ym. 2013, 60). On hyvä ymmärtää, et-

tä vaikka asiantuntija pitäisi sisäilmaongelmaa pienenä riskinä, voi se kiinteistön 

käyttäjien kannalta olla pelottava asia (Lahtinen ym. 2013, 60). Salonen ym. 

(2015, 25– 26) muistuttavat, että kyse ei ole pelkästään teknisen ongelman tek-

nisestä korjaamisesta vaan myös ihmisten kokemuksista, joiden kunnioittami-

nen on tärkeää. Pohjimmiltaan kysymys ei ole oikeasta ja väärästä riskin tulkin-

nasta, koska koettu riski on kokijalleen aina todellinen. Asiantuntija arvioi riskiä 

asiantuntemukseensa ja tieteelliseen tietoon perustuen, siksi tämä subjektiivi-

sen riskikokemuksen huomioiminen voi unohtua. Käyttäjien kokemusta, vaikka 

se olisi asiantuntijan näkökulmasta jopa täysin suhteeton, ei tulisi missään ni-

messä vähätellä tai sivuuttaa. (Salonen ym. 2015, 25– 26.) 

 

 

3.4 Asiantuntijaviestintä 

 

Järvi & Vainikainen (2010, 45) muistuttavat, että ellei asiantuntijan tutkimusta, 

kehittämishanketta tai hyvää osaamista tunneta tai se ymmärretään väärin, se 

ei hyödytä ketään. Jotta näin ei kävisi, tarvitaan paljon viestintää, tiedottamista, 

markkinointia ja joskus maksettua mainostilaakin. Erityisesti tarvitaan tulkintaa 

ja perusteluja – asiantuntijan ymmärrettävästi kirjoittamaa tekstiä ja havainnol-

lista puhetta. Lisäksi tarvitaan toimivia mediayhteyksiä, kun on erityistä sanotta-

vaa. (Järvi & Vainikainen 2010, 45.) Hernberg (2013, 194) yksinkertaistaa, että 

asiantuntijoille maksetaan ajattelemisesta ja tietämisestä, joten ikuinen oikeas-

sa oleminen on heille yleinen ammattitauti. Oikeassa oleminen ei kuitenkaan ole 
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se seikka, joka ratkaisee sisäilmaviestinnän onnistumisen. Oikeassa olemista 

tärkeämpää on roolinottokyky, jonka Pohjanheimo (2012, 85) määrittelee seu-

raavasti: ”Kyky tarkastella asioita eri näkökulmista on perustaito. Ilman sitä on 

mahdotonta tarkastella asioita eri osapuolten näkökulmasta sekä johdattaa asi-

oita kohti toimivaa kompromissia.”  

 

Hernberg (2013, 138) korostaa, että asiantuntijan vaikuttavuus rakentuu huo-

mattavasti laajemmasta määrästä osatekijöitä kuin pelkästään asiaosaamisen 

syvyydestä. Toki asiantuntijan perinteinen tehtävä on kertoa faktoja ja totuuksia, 

antaa ihmisille tutkimukseen perustuvaa tietoa, joka on totta ainakin sen hetki-

sen parhaan tietämyksen mukaan (Poutanen & Laaksonen 2019, 112). Asian-

tuntija on aina perehtynyt asiaansa tasolla, joka ylittää tavallisen kansalaisen 

tietotason. Poutanen & Laaksonen (2019, 114) kuitenkin muistuttavat, että tut-

kimustiedon yleisöllä ei voi eikä pidäkään olla samaa taustatietoa ja osaamista 

kuin asiantuntijalla. Tästä syystä tarvitaan tiedon popularisointia, jossa vaihde-

taan tyyli- ja tekstilajia. Asiantuntija tekee sisällöstään yleistajuista, tulkitsee, se-

littää ja soveltaa asiaa johonkin käytännölliseen asiayhteyteen. Tarkoituksena 

on karsia pois ammattitermejä sekä tehdä valintoja sen suhteen, mitä asiasta 

on syytä kertoa aiheen avautumiseksi. (Poutanen & Laaksonen 2019, 112– 

115.) 

 

Poutanen & Laaksonen (2019, 29) kuvaavat viestintämaiseman muuttuneen. In-

ternet, sosiaalinen media ja verkon avoimuus ovat tuoneet perinteisten asian-

tuntijoiden rinnalle taitavasti viestiviä kokemusasiantuntijoita. Tieteellinen asian-

tuntija puhuu tutkimuksen tuloksista, mutta kokemusasiantuntija pyrkii herätte-

lemään tunnereaktioita. Tunteet auttavat tulkitsemaan tietoa ja saavat meidät 

toimimaan tietyllä tavalla. Tunne-ulottuvuuden hallinta on kuitenkin viestinnässä 

haastavaa. (Poutanen & Laaksonen 2019, 139– 141.) Sorainen (2018, 339) pu-

huu tunnetaidoista, joka tarkoittaa taitoa käsitellä sekä omia että muiden tuntei-

ta. Tunnereaktio tulee helposti ennen järjen ääntä, joten on tärkeää tunnistaa 

itsessään ensimmäinen spontaani tunnereaktio ja hengähtää tarvittaessa sen 

yli. Tunteet eivät saa viedä asiantuntijaa siten, että tilanne ei näytä olevan hä-

nellä hallussa. On myös syytä ymmärtää, että jämäkkä ote ei tarkoita tunteet-

tomuutta. Jämäkkyyden ja päättäväisyyden sekä inhimillisyyden ja empatian 
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osoittaminen ovat tärkeitä turvallisuuden tunteen ja rahoittavan tunnelman ra-

kentamisen kannalta. (Sorainen 2018, 339– 340.) 

 

Hakalan (2015, 33) mukaan viestijällä on väliä. Tismalleen samansisältöinen 

viesti saa eri merkityksiä eri ihmisten esittämänä. Viestin esittäjän persoona siis 

vaikuttaa huomattavasti viestin vaikuttavuuteen ja auttamatta myös tulkintaan. 

Arvioimme henkilöitä, emme niinkään heidän sanomansa todellisuutta. Siksi jul-

kisuudesta tuttujen hahmojenkin mielipiteet tulevat tyrmätyksi tai hyväksytyksi 

kevyin perustein. (Hilliaho & Puolitaival 2015, 107.) Tässä ajatuksessa aletaan 

lähestyä termiä ”henkilöbrändäys”. Viestinnän kirjallisuutta ja sosiaalista mediaa 

seuranneena olen huomannut termin aiheuttavan intohimoja puolesta ja vas-

taan. Lisäksi termillä on monia eri määritelmiä. Menemättä henkilöbrändäyk-

sessä syvemmälle, totean Hernbergin (2013, 125) asiantuntijabrändiin liittyvät 

määritelmän pohdinnan arvoiseksi seikaksi asiantuntijaviestinnän kehittämises-

sä: ”Asiantuntijabrändin rakentamisessa on kyse siitä, että paketoit työosaami-

sesi tavalla, joka erottuu positiivisesti, jolla on merkitystä olennaisille ihmisille, 

joka auttaa sinua saamaan ansaitsemaasi arvostusta ja joka edesauttaa tunnet-

tuuttasi oikeiden ihmisten keskuudessa.”  

 

 

4 Sisäilmaviestinnän haasteita ja vinkkejä 

 

 

Viestintä on haasteellista aina. Viestinnän guruna pidettävän professori Osmo 

A. Wiion (1998, 224) viestinnän lait ovat lohdutonta luettavaa. Jos viestintä voi 

epäonnistua, niin se epäonnistuu. Jos viestintä näyttää onnistuvan toivotulla ta-

valla, niin se on väärinkäsitys. Mitä enemmän viestitään, sitä huonommin vies-

tintä onnistuu. (Wiio 1998, 224.)  

 

Silti viestintää ei voi lopettaa. Uskallan väittää, että ilman viestintää ei tapahdu 

mitään. Viestintäähän tapahtuu jo ilman sanojakin. Elekieli voi tulla tulkituksi il-

man tietoista tarkoitusta. Joskus myös hiljaisuus tulkitaan viestiksi, vaikka niin ei 

olisi ollut tarkoituskaan. Erilaisista vuorovaikutustilanteista on erotettavissa eri-
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laisia viestinnällisiä haasteita. Sisäilma-asiantuntijoiden kanssa käydyissä kes-

kusteluissa olen erottanut selkeästi toistuvina haasteina ainakin seuraavat nä-

kökulmat: huhupuheet, asenteet, median uutisointitavat sekä se seikka, että si-

säilma-asioilla on jo lähtökohtaisesti hyvin usein huonon uutisen kaiku pohja-

tunnelmana. Myös tutkitun faktatiedon ja uskomusten välistä kamppailua näkee 

erityisesti sosiaalisessa mediassa paljon. Näihin kaikkiin näkökulmiin löytyy 

viestinnän teorian viitekehyksestä vinkkejä, joiden avulla voi edesauttaa viestin-

nän onnistumista.  

 

 

4.1 Huhupuheet ja asenteet 

 

Joskus liikkeelle lähtee väärä huhu. Sen kumoaminen on usein hankalaa: kun 

väärän huhun nostaa esille, se vain voimistuu, koska ihmisten huomio kiinnittyy 

juoruun. Jos yrität kumota huhun, silloin siitä saavat tietää nekin, jotka siitä eivät 

aiemmin olleet kuulleetkaan. (Kortesuo 2016, 126.) 

 

Kortesuon (2016, 127) mukaan pahin moka on kumota huhut eksplisiittisesti. 

Puhujan ei kannata todeta, että liikkeellä on ollut huhuja, jotka hän aikoo oikais-

ta. Huhupuheisiin toimii vain implisiittinen menettely. Puhujan ei siis esimerkiksi 

kannata kieltää sisäilmaongelman olemassaoloa. Sen sijaan pitää tehdä tilan-

teeseen sopivat tutkimukset ja julkistaa sen tulokset. Tavoitteena on siis todis-

taa, että asiat tehdään oikein. Tässä mielessä sisäilmaviestintä on näkemykseni 

mukaan viime vuosina kehittänyt jo huimasti hyvään suuntaan. Asenteet ovat 

muuttuneet ongelmakentän laajuuden keskellä ja on alkanut syntyä ymmärrys-

tä, että ongelma on todellinen, eikä sen kieltämisellä saavuteta hyvää lopputu-

losta.  

 

Heiskanen & Lehikoinen (2010, 165) muistuttavat, että olennainen osa kriisin-

hallintaa on huolehtia sisäisestä tiedonkulusta. Mitä nopeammin tieto kriisistä 

välitetään oman organisaation sisällä, sitä tehokkaammin estetään turhien hu-

hujen leviäminen. Rakennusteknisenä asiantuntijana sisäilmaprosessissa voi ja 

kannattaa muistuttaa asiakasorganisaatiota sisäisen viestinnän vastuuttamises-
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ta ja suunnitelmallisesta hoitamisesta. Sillä luodaan hyvää pohjaa myös asian-

tuntijaviestinnän onnistumiselle. Kortesuo (2016, 125) muistuttaa hoitamaan ai-

na sisäinen viestintä ennen ulkoista. Viestin tulkintaan vaikuttaa myös viestintä-

kanava, esim. isojen asioiden kertomiseen järjestetään aina erillinen tiedotusti-

laisuus (Kortesuo 2016, 131).  

 

Paitsi vastaanottajan asenne, niin myös viestijän oma asenne ratkaisee. Ag-

gressiivisuudella ei juuri koskaan saavuta hyvää lopputulosta. On tärkeää olla 

solidaarinen, avoin rauhanrakentaja. (Kortesuo 2016, 219.) Ihmisen käyttäyty-

miseen vaikuttavat paljon hänen asenteensa, valmius suhtautua tietyllä tavalla 

tiettyyn kohteeseen. Asenteet ovat yleensä hyvin kiinteitä ja muuttuvat harvoin. 

(Wiio 1998, 26.) 

 

Kortesuo (2016, 129) kuvailee, että väärän huhun tai mielipiteen ollessa valloil-

laan, usein tilanteessa on myös ns. vastapuoli. Kriisiytyneessä sisäilman on-

gelmatilanteissa vastakkainasettelu ei ole epätavallista tilojen omistajan tai 

omistajan edustajien ja tilojen käyttäjien kesken. Työpaikoilla taas puolestaan 

kyse on saattaa olla usein työnantajan ja työntekijöiden vastakkainasettelusta. 

Julkisten kiinteistöjen kohdalla tyypillistä lienee kaupungin tai kunnan teknisten 

vastuuhenkilöiden ja tilojen käyttäjien tai heidän edustajiensa, esimerkiksi päi-

väkodin tai koulujen lasten vanhempien vastakkainasettelu.  

 

Kortesuo (2016, 129) suosittelee vastakkainasettelun ratkaisuksi vihollisen kut-

sumista kotiin. Se taho saa sympatiat puolelleen, joka osoittaa haluavansa lä-

hentyä vastapuolen kanssa. Sisäilmaan liittyvissä tilanteissa tulkitsen tämän 

tarkoittavan sitä, että vastapuoli kutsutaan aktiivisesti ja riittävän usein sisäilma-

ongelmaisen kohteen asioita käsitteleviin info- tai keskustelutilaisuuksiin. Usein 

vastapuolelta erottuu pieni, mutta äänekäs joukko kriittisesti kaikkeen kuule-

maansa suhtautuvia henkilöitä. Tällöin ei välttämättä yhteinen ja yleinen info-

tilaisuus riitä, vaan tulisi järjestää erillinen tilaisuus huolenaiheiden läpikäymisel-

le. Läsnä olisi syytä olla sisäilmaprosessin vastuuhenkilöt kattavasti, mm. ter-

veydenhuollon ammattilaiset sekä omistajan edustajat. (Kärki 2019.) 
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4.2 Tieteellisesti todistettu fakta, halo-efekti ja attribuutiovirhe 

 

Tietoa pidetään yleisesti ottaen faktana silloin, kun se perustuu luotettavaan tie-

teelliseen tutkimukseen. Koskela ym. (2007, 80) kuitenkin muistuttavat, että tie-

teellinen tutkimus on varsin harvoin täysin yksimielistä mistään tosiasiasta tai 

ilmiöstä. Tutkimukselle on luonteenomaista jatkuva vuoropuhelu, joka toistuvasti 

kyseenalaistaa yleisesti hyväksytytkin teoriat. Täydellinen yksimielisyys on tästä 

syystä harvinainen tila, eikä se juuri koskaan kestä kauaa. Aina ilmaantuu uu-

sia, ristiriitaisia tietoja ja hyväksyttyjen näkemysten haastajia. (Koskela ym. 

2007, 80.) 

 

Mattila (2018, 66) väittää, että emme suinkaan ensin havainnoi ja vasta sen jäl-

keen päättele, vaan ratkaisemme ensin kantamme ja löydämme haluamamme 

todisteet vasta tämän jälkeen. Mattila (2018, 66) puhuu myös halo-efektistä, jo-

ka tarkoittaa myönteisten ja kielteisten seikkojen säteilyvaikutusta. Se saa mei-

dät ihastumaan yksittäiseen ominaisuuteen, esimerkiksi päättäväisyyteen tai ul-

konäköön niin paljon, että kokonaisuus kietoutuu kullan hohtoiseen sumuun. 

Tästä syystä mm. hyvännäköiset poliitikot ja urheilijat arvioidaan sokkotesteissä 

taitavammiksi kuin huolittelemattoman oloiset kollegat, vaikka pätevyyteen liitty-

vää tietoa ei olisi käytettävissä.  

 

Mattila (2018, 66) kertoo, että halo-efekti toimii myös kääntäen. Pettyessämme 

henkilön suoritukseen tai käyttäytymiseen, asetamme hänet tietoiseen tai tie-

dostamattomaan tarkkailuun ja keräämme päässämme todistusaineistoa syn-

kän kokonaisarvion perusteluiksi. Halo-efektin olemassaolo on hyvä sisäilma-

viestintää ajatellen tiedostaa ja huomioida ainakin niiltä osin, kuin siihen on itse 

helppo vaikuttaa. Yleisesti tiedostettuja seikkoja ovat mm. se, että siisti pukeu-

tuminen antaa uskottavamman vaikutelman asiantuntijasta, kuin epäsiisti ulkoi-

nen olemus. Esiintymisvarmuutta voi kehittää harjoittelemalla. Vakuuttavuutta 

voi pyrkiä luomaan hyvällä taustavalmistautumisella: perehdy aina huolella kul-

loinkin viestinnän kohteena olevaan kiinteistöön, tehtyihin toimenpiteisiin ja pro-

sessin kulkuhistoriaan mahdollisimman kattavasti. Pelkästään oman osuuden 



   31 

 

tunteminen prosessissa ei välttämättä anna riittävän vakuuttavaa kuvaa asian-

tuntijuudestasi kuulijalle.  
 

Sisäilmaongelmat ovat lähes poikkeuksetta aina usean eri asian muodostamia 

monitahoisia ja laajoja kokonaisuuksia. Mattila (2018, 67) kuvailee, että meissä 

ihmisissä on sisäsyntyinen halu löytää tapahtumille ja asioille syy. On vaikea 

hyväksyä sitä, että tapahtumat olisivat seurausta monen tekijän yhteisvaikutuk-

sesta. Tätä ilmiötä kutsutaan Mattilan (2018, 67) mukaan attribuutiovirheeksi. 

Samaisen ilmiön mukaisesti meitä ihmisiä ohjaa sisäsyntyinen halu etsiä synti-

pukkia. Sisäilmaongelmiin voi olla syntipukin löytäminen hankalaa. Ongelmat 

kehittyvät yleensä pitkän ajan kuluessa ja syy-seuraussuhteet eivät useinkaan 

ole selvästi havaittavia. Ehkä juuri psykologian termistöön kuuluvien halo-

efektin ja attribuutiovirheen vuoksi käy välillä niin, että ”viestintuoja ammutaan” 

eli rakennusteknisistä toimenpiteistä kertomaan saapunut asiantuntija leima-

taankin koko tilanteen syntipukiksi. Tällaisia tarinoita olen harmittavasti kahvi-

pöytäkeskusteluissa kuullut. Käytännössä lienee mahdotonta taistella ihmisen 

psykologisia, ehkä usein hyvinkin tiedostamattomia ilmiöitä vastaan, mutta näi-

den tiedostaminen voi helpottaa tilanteessa selviytymistä. Kyse on harvoin asi-

antuntijan henkilökohtaisesta epäonnistumisesta, vaan tilanne kertoo viestin 

vastaanottajajoukon inhimillisyydestä.  

 

Omalla toiminnallaan voi pyrkiä vaikuttamaan tilanteisiin suotuisasti. Lahtinen 

ym. (2013, 62) neuvovat, että kuunteleminen ja huolestuneisuuden sekä myötä-

tunnon ymmärtämisen viestiminen on tärkeää. Voi myös itse tehdä selventäviä 

kysymyksiä kuulijoille ja vetää yhteen kuultua. Tilannetta voi myös pyrkiä rau-

hoittelemaan kertomalla, että itse on sitoutunut selvittämään tilannetta. Väärät 

tiedot kannattaa oikaista, mutta väittelyyn ei kannata juuttua. Tieto ei mene kuu-

lijalle perille, jos tunteet vellovat voimakkaina. Kuulijat ovat valmiimpia ottamaan 

vastaan uutta tietoa ja uusi näkökulmia silloin, kun tunnelma on salliva. Tuntei-

den osoituksia ei siis kannata pelätä tai yrittää torjua. Ei kannata myöskään ryh-

tyä puolustelemaan tai provosoitumaan keskusteluista. (Lahtinen ym. 2013, 62.) 
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4.3 Media 

 

Median rooli tiedon lähteenä on muuttunut. Ihmisistä ja yrityksistä on tullut me-

dioita ja olemme hypänneet huomiotalouteen, jossa huomio ansaitaan mutta 

myös otetaan. (Kurvinen ym. 2019, 199.) Kurvinen ym. (2019, 200) ravistelee 

totuttuja toimintamalleja toteamalla, että uusi aika vaatii enemmän älliä ja ideoi-

ta kuin tunnottomia resursseja. Kiinnostava viestintä on selkeästi erottuvaa 

kommunikointia valituille kohderyhmille, ei kaikkea kaikille. Kurvinen (2019, 200 

– 201) myös huomauttaa, että viestinnän paikat on osattava luoda itse. Tulisi 

aktiivisesti hakea keinoja, joilla huomio kaiken tietotulvan keskellä saadaan 

omaan asiaan. Nykyään on mahdollista tavoittaa kerralla miljoonia ihmisiä vii-

veettä, jos on jotain kiinnostavaa sanottavaa. (Kurvinen 2019, 200– 201.) 
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Kuvio 5. Ohje asiantuntijalle mediaan. (Järvi & Vainikainen 2010, 50– 51.)  
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4.3.1 Perinteinen media (tiedotusvälineet) 

 

Tiedotusvälineistä puhutaan usein mediana, jolla kuvitellaan olevan selkeät yh-

tenäiset pelisäännöt ja toimintatavat. Todellisuudessa media on monikasvoinen 

ja sen kenttä pitää sisällään erilaisia toimijoita asiantuntija- ja ammattilehdistä 

suuren yleisön medioihin ja printtiversioista sähköisiin tiedotusvälineisiin. (Järvi 

& Vainikainen 2010, 47.) 

 

Asiantuntija kirjoittaa itse osaan tiedotusvälineistä (mm. tieteelliset aikakausi-

lehdet ja asiantuntijafoorumit), mutta osa mediasta on ns. välittävää uutisfooru-

mia, joihin asiantuntijan asiantuntemus välittyy useamman välikäden kautta. Vä-

littävien uutisfoorumien kanssa lopputuloksen ratkaisee asiantuntijan kyky toi-

mia uutisia välittävien tahojen kanssa. (Järvi & Vainikainen 2010, 48.) Sisäilma-

viestinnän ongelmatilanteissa ollaan lähinnä välittävien uutisfoorumeiden äärel-

lä. Toimittajien näkee usein taustoittavan tilanteita esim. hakemalla mukaan 

käyttäjien kommentteja ja esim. otsikoinnit voivat olla hyvinkin suhteettoman 

tuntuisia. Suuret raflaavat otsikot homekouluista eivät liene jääneet keneltäkään 

huomaamatta Suomessa viime vuosina. Järvi & Vainikainen (2010, 48) muistut-

tavatkin, että tiedotusvälineet elävät uutisista. Asia ei ole mikään uutinen, ellei 

se kiinnosta ketään. Kiinnostavuuden lisäämiseksi juttuja rakennetaan välillä 

skandaalimaisestikin.  

 

Järvi & Vainikainen (2010, 48) kuvaavat hyvin ristiriitaisuutta median ja asian-

tuntijan viestintätapojen välillä. Media toimii nopeasti, aiheet vaihtuvat tiuhaan, 

toimittajat tavoittelevat tiiviyttä ja tämän hetken tietouden julki tuomista. Media 

haluaa tuoda asiat esiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, vaikka ne 

myöhemmin täsmentyisivät tai muuttuisivat. Asiantuntijaa saattaa tämä toimin-

tamalli ahdistaa. (Järvi & Vainikainen 2010, 48.) Asiantuntija usein ratkoo pi-

demmän aikavälin asioita ja usein haluaisi kertoa niistä vasta homman valmis-

tuessa tai asioiden muotouduttua jo vähintäänkin hyvin lopulliseen muotoonsa. 

Lisäksi monitahoisten asiayhteyksien ja laajojen – osittain epävarmojenkin asia-

kokonaisuuksien vuoksi – asiantuntija esittää mielellään monia varauksia ja eh-

toja, jotka media automaattisesti karsii pois tilaa säästäen ja kiinnostavaa uutis-
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tiiveyttä tavoitellen. (Järvi & Vainikainen 2010, 48– 49.) Tämä asiantuntijavies-

tinnän ja median toimintatapojen ero on hyvä sisäilma-asiantuntijan tiedostaa. 

Ymmärrys median toimintatapoja kohtaan voi auttaa myös asiantuntijaa oman 

viestintänsä kehittämisessä sekä viestien muotoilussa.  

 

Helpoimmin saavutettavissa ovat paikalliset lehdet ja radiokanavat, sillä niitä 

kiinnostaa aina oman kylän tekemiset (Hilliaho & Puolitaival 2015, 180). Korte-

suo (2016, 149) neuvoo, että median kohtaamista kannattaa harjoitella. Tilanne 

on eri kuin jutellessa kollegan tai asiakkaan kanssa. Vaikka tilanne voi tuntua 

haastavalta ja jännittävältä, toimittajia ei kuitenkaan kannata ajatella vastapuo-

lena, vaan pikemminkin yhteistyökumppaneina tai sidosryhmänä. Kortesuo 

(2016, 150) myös kannustaa suunnittelemaan viestin sisällön aina etukäteen ja 

suostumaan aina, kun asiallinen ja uskottava media pyytää haastattelua tai 

kommenttia. Tällöin saa hyvän tilaisuuden tuoda asiaansa esiin itse. Vaikka ai-

he olisi negatiivissävytteinen, suostuminen yhteistyöhön median kanssa antaa 

mahdollisuuden vaikuttaa viestin sävyyn ja rajauksiin. Haastattelua ei kannata 

antaa valmistautumattomana tai hälisevässä paikassa, ellei viesti ole hiottu hy-

vin ennalta kuntoon. Tarvittaessa voi ehdottaa esim. puhelinhaastattelua vartin 

tai parin päähän ja näin varmistaa itselleen valmistautumisaikaa. Joskus on 

hyödyllistä myös itse ehdottaa haastattelua toimittajalle. Mediasuhteiden ylläpi-

tämistä helpottaa, jos toimittajien yhteystiedot löytyvät omasta puhelimesta. 

Kannattaa siis systemaattisesti rakentaa yhteistyöverkostoja median edustajien 

kanssa.  (Kortesuo 2016, 150– 151.)  

 

Yhteistyötä toimittajien kanssa voi helpottaa myös tiedostamalla, että toimittajilla 

on käytössään tekniikoita, joiden tavoitteena on paljastaa totuus. Kortesuo 

(2016, 157– 159) avaa näitä keinoja muistuttamalla, että vaikka keinot ovat ta-

vallaan julmia, ne voivat olla myös ainoa keino paljastaa mahdolliset valheet. 

Toimittaja saattaa mm. kysyä jotain muuta kuin on etukäteen sovittu. Tähän 

valmistautumiseksi kannattaa miettiä etukäteen vastaukset kaikkein hankalim-

piinkin kysymyksiin mitä tilanteesta voi kuvitella. Journalistisiin tekniikoihin kuu-

luu myös esim. jankata samaa kysymystä ja odottaa, että haastateltava her-

mostuu, suuttuu ja puhuu lopulta ohi suunsa.  Kannattaa siis pysyä rauhallisena 

ja pitää kiinni ydinviestistä, vaikka joutuisi vastaamaan samaan kysymykseen 
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uudelleen ja uudelleen. On syytä myös huomioida, että kysymykset voivat olla 

joskus jo itsessään ovelia, esimerkiksi johdattelevasti sisältää jo valmiin mielipi-

teen tai ennakko-oletuksen asiasta. Yleisohjeena Kortesuo (2016, 159) antaa 

näihin haasteellisiin kysymyksiin vastaamiseksi, että ei kannata kieltää negatii-

vista, vaan myöntää positiivinen. (Kortesuo 2016, 155– 159.) 

 

 

4.3.2 Sosiaalisen median haltuunotto 

 

Poutanen & Laaksonen (2019, 30) taustoittavat, että perinteisesti asiantuntijan 

rooli julkisuudessa on ollut toimia kommentaattorina tai tyyppinä, joka antaa 

toimittajan pyynnöstä kommentteja johonkin asiaan. Sosiaalinen media on kui-

tenkin muuttanut viestintäkenttä ja myös median tapoja toimia. Asiantuntijan ei 

tarvitse enää istua työpisteellään odottelemassa median yhteydenottoa. Julki-

suuden voi ottaa haltuun myös itse. Proaktiivinen asiantuntijaviestijä valitsee 

sopivat verkkokanavat ja tuo asiantuntemuksensa oma-aloitteisesti esille. Sosi-

aalinen media suosii henkilöitä enemmän kuin organisaatioita. Toimittajat myös 

seuraavat aktiivisesti erityisesti Twitteriä. Toimittajille voi myös lähettää sosiaa-

lisen median kautta suoraan vinkkejä tai yksityisviestejä. (Poutanen & Laakso-

nen 2019, 30– 32.) 

 

Mielipidejohtaja on nimitys henkilölle tai yritykselle, joka on alansa näkemyksel-

linen ja vankkumaton asiantuntija (Kurvinen ym. 2017, 194). Mielipidejohtajat 

ovat arvostettuja omilla toimintansa osa-alueilla. He tietävät omasta alastaan 

normaalia asiantuntijaa enemmän ja heidän mielipiteitään arvostetaan keskus-

teluissa ja medioissa. Asiantuntijan ja mielipidejohtajan ero on siinä, että siinä 

missä asiantuntija näkee vain historian ja nykyhetken, mielipidejohtajalta odote-

taan ymmärrystä ja näkemystä siitä, mitä on tulossa. Rakentamalla näkyvyyttä 

sosiaalisessa mediassa relevantin ja kiinnostavan sisällön avulla, voi luoda en-

nakolta hyvää pohjaa omalle asiantuntijaviestinnän uskottavuudelle myös vai-

keita tilanteita ajatellen. (Kurvinen ym. 2017, 195.)  
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Perinteinenkin media kaivaa Kurvisen (2019, 204) mukaan aktiivisesti juttuaihei-

ta ja lisätietoja sosiaalisen median kautta. Ei ole myöskään enää epätavallista 

kuulla jostain merkittävästä uutisesta sosiaalisen median kautta ennen perin-

teistä mediaa. Silti asiantuntijan ammatilliseen sosiaalisen median käyttöön liit-

tyy ennakkoluuloja ja pelkoja. Poutanen & Laaksonen (2019, 157) määrittelevät 

niistä osan liittyvän ennen kaikkea omaan ajankäyttöön ja osaamiseen ja mui-

den suhtautumiseen. Viestiminen ottaa aikansa, eikä siihen yleensä ole resur-

soitu työtunteja. Kuitenkin asiantuntijan usein odotetaan kaiken muun työn ohel-

la ehtivän myös viestiä. Siksi siihen kannattaa kehittää helppoja tapoja eli hyö-

dyntää sosiaalista mediaa. Sosiaalinen media on armollinen kokeilukulttuurille, 

kokeilemalla ja muita seuraamalla oppii. Lisäksi aiheesta löytyy paljon erilaisia 

oppaita. Mitä tutummaksi sosiaalinen media käy, sitä vähemmän siellä viestimi-

nen myös kuluttaa aikaa. Asiantuntijaviestintää ajatellen sosiaalinen media ja 

mobiililaitteiden yleistyminen ovat hyödyksi. Viestintää voi hoitaa vaikkapa ju-

nassa tai kahvitauolla. (Poutanen & Laaksonen 2019, 158– 159.)  

 

Hakala (2015, 8) muistuttaa myös aiheellisesti, että sosiaalisen median myötä 

kuka tahansa voi julkaista mitä tahansa. Mitä helpommaksi viestien levittäminen 

on tullut, sitä enemmän meillä on huonosti muotoiltuja, sanomaltaan sekavia ja 

vastaanottajilleen merkityksettömiä viestejä. Samalla tilanne tarjoaa taitaville 

viestijöille mahdollisuuksia. Hyvät viestit näkyvät kirkkaammin sumeassa, huo-

nosti mietityssä tai muotoillussa viestintäkentässä. (Hakala 2015, 8.) 

 

 

5 Kehittämistyön menetelmät 

 

 

Nopeasti muuttuva ja verkottuva toimintaympäristö on luonut suuria muutostar-

peita yritysten toimintoihin (Ojasalo ym. 2015, 13). Poutanen ja Laaksonen 

(2019, 25) muistuttavat viestinnän murroksen tarkoittavan sitä, että suurille ylei-

söille kohdennettavan tiedon julkaisemiseen ei tarvita enää välttämättä kirjan-

kustantajaa tai toimittajia, vaan jokainen asiantuntija voi ryhtyä omaksi mediak-

seen. Viestintämaiseman ja toimintatapojen muutos vaikuttaa konkreettisesti 
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asiantuntijoiden rooliin. Samaan aikaan kuitenkin luottamus tiedeyhteisöjä koh-

taan on suurta. Vuonna 2016 julkaistun tiedebarometrin mukaan yliopistoja ja 

korkeakouluja kohtaan tunnetaan luottamusta. (Poutanen & Laaksonen 2019, 

27– 28.) Tiedon tulva on kuitenkin valtavaa. Tietoa on saatavilla runsaasti, mut-

ta yhä useammin koetaan, että ollaan entistä tietämättömiä asioista. Tämän 

vuoksi tarvitaan täsmätietoa yritysten ongelmien ratkaisemiseksi. Tiedon mas-

sasta pitää helposti pystyä erottamaan olennainen, juuri itseään ja edusta-

maansa tahoa palveleva tieto. Näistä syistä tutkimustiedon merkitys nousee 

korkealle. (Ojasalo 2015, 13.) 

 

Vaikka sisäilmaongelmat ovat yleisiä, liittyy niihin myös paljon avoimia kysy-

myksiä. Salonen ym. (2015, 104) muistuttavat, että vieläkään ei esimerkiksi tie-

detä, mikä oireet ja sairastumisen oikeasti aiheuttaa. Myös diagnostiikka ontuu. 

Aina ei myöskään löydetä oireiden aiheuttajaa, vaikka rakennus tutkittaisiin ja 

korjattaisiin. (Salonen ym. 2015, 104.) Tämän kaltaiset epävarmuustekijät jättä-

vät tilaa ihmisten huolestuneisuudelle. Luottamuksen ilmapiirin rakentaminen ja 

ylläpitäminen on olennaista sisäilmaongelmaisen tilanteen ratkaisun kannalta 

(Lahtinen ym. 2013, 15). Luottamuksen ilmapiirin rakentaminen puolestaan vaa-

tii substanssiosaamisen rinnalle viestinnällistä kehittämisotetta kaikilta ongelma-

tilanteen ratkaisuun osallistuvilta osapuolilta. Tämä näkökulma on huomioideni 

mukaan jäänyt vielä toistaiseksi vähälle. Siksi tämä kehittämistyö pureutuu eri-

tyisesti sosiaalisiin innovaatioihin, uusiin toimintatapoihin ja hyväksi havaittujen 

käytäntöjen rutiiniksi muuttamiseen. Menetelmät on valittu siten, että kehittämis-

työ edistäisi mahdollisimman hyvin organisaatioiden ketteryyttä ja muutosten 

nopeaa omaksumista.  (Ojasalo ym. 2015, 13.)  

 

Opinnäytetyön lähestymistapojen perusjaottelu perustuu laadulliseen eli kvalita-

tiiviseen ja määrälliseen eli kvantitatiiviseen tutkimukseen. Tässä kehittämis-

työssä lähestymistapa oli kvalitatiivinen. Laadullinen tutkimus pyrkii ymmärtä-

mään ilmiötä (Kananen 2015, 127). Teorian ja käytännön suhteen vertailun pe-

rustana on tutkimuksen suunta eli se, lähteekö tutkimus liikkeelle käytännöstä 

vai teoriasta (Kananen 2015, 67). Kananen (2015, 67) linjaa, että käytännöstä 

lähtevä tutkimus perustuu yksittäistapauksiin, jolloin tavoitteena on saada ym-

märrys ilmiöstä ja sen avulla johtaa yleistys eli teoria.   



   39 

 

 

 

5.1 Tapaustutkimus kehittämistyön menetelminä 

 

Ojasalon ym. (2015, 52– 53) mukaan tapaustutkimus on hyvä lähestymistapa 

silloin, kun tavoitteena on tuottaa kehittämisehdotuksia ja -ideoita sekä ymmär-

tää syvällisesti kehittämisen kohdetta. Tapaustutkimus tuottaa tietoa nykyajassa 

tapahtuvasta ilmiöstä sen todellisessa tilanteessa ja toimintaympäristössä (Oja-

salo ym. 2015, 52). Tapaustutkimuksen avulla on mahdollista ymmärtää kehit-

tämisen kohdetta kokonaisvaltaisesti ja vastata kysymyksiin ”miten?” ja ”mik-

si?”. Tapaustutkimuksella ei pyritä tilastolliseen yleistämiseen, vaan tarkoituk-

sena on tuottaa ja koota tietoa kehittämisen tueksi. Case-tutkimuksessa halu-

taan saada syvällinen ja monipuolinen kuva tutkittavasta ilmiöstä (Kananen 

2015, 76). Tilastollisen tiedon tuottamisen sijaan keskitytään tarkastelemaan ta-

pausta huomioimalla paikalliset, ajalliset sekä sosiaaliset tilanteet ja yhteydet. 

(Ojasalo ym. 2015, 52– 53.) 

 

Tutkimuksen kohteena eli tapauksena on tässä opinnäytetyössä sisäilmavies-

tinnän prosessi ulkopuolisen teknisen asiantuntijan näkökulmasta tarkasteltuna. 

Sisäilmaviestinnän prosessi on havaintojeni mukaan vielä toistaiseksi hyvin hei-

kosti ymmärretty osa-alue sisäilmaongelmaisen tilanteen ratkaisemisessa. Kui-

tenkin signaaleja asiantuntijan sisäilmaviestinnän kehittämistarpeille on ollut jo 

pidemmän aikaa sisäilma-alan yrityksen käytännön työssä havaittavissa. Tutki-

muksen kohde on tässä kehittämistyössä rajattu funktionaalisesti (prosessi). 

Kuten tapaustutkimukselle on yleistä, myös tässä opinnäytetyössä on määritte-

lyjen ja rajausten taustalla aiempaa omakohtaista tietoa ja kokemusta. (Ojasalo 

ym. 2015, 53– 54.) 

 

Kehittämis- ja toimintatutkimus ovat menetelmiä, jotka tähtäävät muutokseen ja 

kohteena on yleensä ihminen. Toimintatutkimuksessa tutkija itse on myös mu-

kana toteuttamassa muutosta. Kehittämis- ja toimintatutkimus ovat usein yhdis-

telmä kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimusta. (Kananen 2015, 76– 77.) Taus-

toitin tätä opinnäytetyötä varten myös näiden tutkimusotteiden hyödyntämistä ja 

osittain jo suunnittelinkin tutkimusosiota näiden näkökulmien kautta. Työarjes-
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sani tapahtui kuitenkin kesken opinnäytetyön suuria muutoksia ja jouduin luo-

pumaan näihin menetelmiin liittyvistä suunnitelmista.   

 

 

5.2 Havainnointi, haastattelut ja benchmarking 

 

Laadulliselle tapaustutkimukselle tyypillistä on, että aineistot kerätään luonnolli-

sissa tilanteissa, muun muassa havainnoimalla tilanteita (Ojasalo ym. 2015, 

55). Kananen (2015, 135) määrittelee, että varsinkin kun kyseessä on prosessit, 

jotka liittyvät ihmisiin, on havainnointi käyttökelpoinen työkalu. Havainnoinnin 

avulla voidaan saada tietoa siitä, miten ihmiset käyttäytyvät ja mitä tapahtuu 

luonnollisessa toimintaympäristössä. Havainnointi soveltuu hyvin kehittämisteh-

täviin, joiden kohteena on yksilön toiminta ja vuorovaikutus toisten kanssa. 

(Ojasalo ym. 2015, 114.) Tutkija saa havainnoinnissa muuttumatonta ja väritty-

mätöntä tietoa (Kananen 2015, 134). Kuten tässäkin kehittämistehtävässä mo-

neen kertaan todetaan, viestintä on mitä suuremmissa määrin vuorovaikutusta. 

Näistä edellä mainituista syistä tässä kehittämistehtävässä onkin käytetty tutki-

musmenetelmänä paljon havainnointia, mm. osallistumalla erilaisiin sisäilmain-

fotilaisuuksiin sekä suunnittelupalavereihin. Julkisissa infotilaisuuksissa on ollut 

kyse passiivisesta ulkopuolisen tarkkailijan roolista, asiantuntijoista koostuvissa 

suunnittelupalavereissa puolestaan aktiivisesta ja kehittävästä roolista. Havain-

nointitekniikka on ollut tarkoituksellisesti joustavaa ja väljää, koska tahtotilana 

on ollut saada tilanteista irti tietoa mahdollisimman paljon ja monipuolisesti. 

(Ojasalo ym. 2015, 115– 116.) 

 

Koska tapaustutkimus liittyy tyypillisesti ihmisen toiminnan tutkimiseen eri tilan-

teissa, kehitettävän ilmiön asiantuntijat voivat kuvata ja selittää ilmiötä. Tästä 

syystä myös erilaiset haastattelut ovat hyviä tiedonkeruumenetelmiä tapaustut-

kimuksessa. (Ojasalo 2015, 55.) Tässä opinnäytetyössä käytettiin menetelmänä 

viiden sisäilmaviestintää työtehtävissään hoitaneen teknisen sisäilma-

asiantuntijan syvähaastattelua. Syvähaastattelussa haastateltavan kanssa kes-

kustellaan luottamuksellisesti kiinnostuksen kohteena olevasta teemasta (Oja-

salo ym. 2015, 109). Pohdin etukäteen, onko haastateltavien määrä liian pieni. 

Ojasalo ym. (2015, 111) kuitenkin toteaa, että tällainen kysymys on jo lähtökoh-
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diltaan väärä, koska haastattelujen määrä ja analysointitapa riippuvat tehtävän 

luonteesta ja sen tavoitteista. Päädyin siihen, että määrä on riittävä, koska kaik-

kien haastateltujen asiantuntijoiden kokemustausta ulottui selkeästi omaa teh-

täväkenttää laajempaan näkemykseen sisäilmaviestinnän nykytilasta. Lisäksi 

haastattelun toimintamallina asiantuntijoiden rajaaminen Sisäilmatalo Kärki 

Oy:n asiantuntijoihin itselleni vieraiden ja kilpailevien yritysten toimijoiden mu-

kaan ottamisen sijaan mahdollisti parhaan mahdollisen vuorovaikutuksen ja 

osallistujien välisen luottamuksen. (Ojasalo ym. 2015, 108– 109.) Taustalla kui-

tenkin käytettiin strukturoidun haastattelun toimintamallia siten, että haastattelun 

kysymykset muotoiltiin valmiiksi ja lähetettiin etukäteen sähköpostitse kaikille 

haastateltaville. Strukturoitu haastattelu on enemminkin kvantitatiivisen tutki-

muksen kuin laadullisen tutkimuksen menetelmä (Kananen 2015, 145). Näin 

pystyttiin kuitenkin varmistamaan, että vuorovaikutuksellinen keskustelu on 

myös riittävän tavoitteellista. Kanasen (2015, 153) mukaan sähköpostin käyttö 

aineistonkeruussa on mahdollista. Silloin on kyseessä ”sähköpostihaastattelu”, 

joka on ei-reaaliaikainen laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmä. 

Sähköpostihaastattelussa täytyy Kanasen (2015, 186) mukaan olla vuorovaiku-

tusta ja tästä syystä sähköpostihaastattelua täydennettiin puhelinkeskusteluin ja 

avoimin haastatteluin. Kaksi haastatelluista asiantuntijoista vastasi sähköpostit-

se ja haastattelua täydennettiin puhelinkeskustelulla. Kolmen asiantuntijan osal-

ta haastattelu tapahtui epämuodollisesti avoimen haastattelun periaatteilla. Mi-

käli olisin pitäytynyt tiukasti pelkässä sähköpostihaastattelussa ja Kanasen 

(2015, 186) ohjeistuksen mukaan käynyt useita kierroksia sähköpostihaastatte-

luja vuorovaikutuksellisuuden ja jatkokysymysten mahdollistamiseksi, olisi vaa-

rana ollut tutkittavien kieltäytyminen haastattelusta työkiireisiin vedoten.  

 

Tämän opinnäytetyön haastattelujen toteutuksessa on hyödynnetty myös tee-

mahaastattelua soveltuvilta osin. Kanasen (2015, 144) mukaan teemahaastatte-

lu lukeutuu strukturoimattomaan haastatteluun. Koska ilmiötä ei vielä kunnolla 

tunneta, tarkkojen kysymysten sijaan käytetään teemoja. Tällöin tutkittava valot-

taa keskusteluissa ilmiötä monipuolisesti. Strukturoidut ja fokusoidut kysymyk-

set eivät johda asiaa epähuomiossa ilmiön ohi. (Kananen 2015, 144.) Teema-

haastattelun alussa ei mennä yksityiskohtiin, sillä yksityiskohta sulkee pois ei-

yksityiskohtaisia asioita, joilla voi olla merkitystä. Kyseessä on niin sanottu sup-
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pilotekniikka, jossa yksittäisen teeman puitteissa edetään yleisestä yksityiskoh-

tiin. (Kananen 2015, 150.) Kananen (2015, 151) neuvoo, että teemahaastatte-

lussa kannattaa käyttää avoimissa kysymyksissä kysymyssanoja: mitä, miksi ja 

kuinka. Ne vaativat selittämistä, eikä niihin voi vastata suoraan yhdellä sanalla. 

Teemahaastattelu ei noudata tiukasti etukäteen tehtyä suunnitelmaa, vaikka 

suunnitelma on syytä olla olemassa runkona, joka auttaa varmistamaan kaik-

kien osa-alueiden huomioimisen. (Kananen 2015, 154– 155.) 

 

Haastattelun haasteena oli laatia kysymykset siten, että niistä ei muodostu epä-

eettisiä ja johdattelevia. Pelkkä muutaman avoimen kysymyksen lähettäminen 

sähköpostitse ei täytä Kanasen (2015, 152) mukaan luotettavan tiedonkeruu-

menetelmän kriteerejä. Teemahaastattelu ei voi koskaan olla luonteeltaan sel-

lainen, että tutkijalla on muutamia teemoja, jotka käydään mekaanisesti läpi il-

man, että uusia keskustelupolkuja löytyy (Kananen 2015, 148). Kerätty aineisto 

luo aina uusia kysymyksiä (Kananen 2015, 150). Tämän välttämiseksi määritte-

lin kysymykset teemahaastattelun määrittelyitä noudattaen ja syvensin haastat-

teluita puhelin- ja face-to-face -keskusteluin. Teemat ja haastattelukysymykset 

on esitetty liitteessä 1. 

 

Ojasalo ym. (2015, 186) määrittelevät, että benchmarking on menetelmä, jonka 

perustana on kiinnostus siihen, miten toiset toimivat ja menestyvät. Havaitsin, 

että tämän kehittämistehtävän pohjana olisi ollut hyvä olla tietoa sisäilma-alan 

toimijoiden viestinnällisistä toimintatavoista laajalti. Alalla vallitsee toimijoiden 

välistä suurta kilpailua ja tiukkoja vaitiolovelvollisuuksia. Siksi päädyin kuitenkin 

vain soveltamaan benchmarkingia kevyesti asiantuntijahaastatteluihin yhtey-

dessä. Yleisesti ottaen bencmarkingissa tutkitaan menestyviä organisaatioita ja 

pyritään oppimaan niiden menestyksen syitä (Ojasalo 2015, 186). Ojasalo ym. 

(2015, 186) kuitenkin toteaa, että tavoitteena on myös ottaa käyttöön muualla 

hyväksi havaittuja tapoja toimia. Tämä seikka toimi haastattelujen bencmarking-

menetelmänä ja ohjenuorana kääntäen niin päin, että keräsin asiantuntijoilta 

kokemuksia sekä tietämystä huonoista toimintatavoista ja teimme yhteistä poh-

dintaa niiden pohjalta syntyvistä kehittämisideoista.  
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Viestintä on jo itsessään aiheena vaikeasti rajattava sekä vaikeasti mitattava 

toiminto. Lisäksi haastatteluihin liittyy riskejä siitä, onko muistinvaraisesti tuotet-

tu tieto luotettavaa. Haastattelut liittyvät aina menneeseen aikaan ja muistin ra-

jallisuus tai asioiden kaunistelu voi vääristää tutkimusta. Myös se seikka, että 

tutkija päättää haastattelujen teemat, vaikuttaa miten haastattelu etenee. Myös 

tulkintavirheiden mahdollisuus on aina olemassa. (Kananen 2015, 340.) Ha-

vainnoinnissa tutkija tulkitsee ympäristöä oman viitekehyksensä kautta. Tutkija 

sovittaa havainnoinnin kohteena olevan ilmiön tapahtumat omaan näkemyk-

seensä, mutta tutkijan ja tutkittavan maailmat voivat olla erilaiset (Kananen 015, 

337). Kananen (2015, 339) käyttää kuvaavaa termiä puhuessaan tutkijasta laa-

dullisen tutkimuksen tutkimusinstrumenttina. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa 

tutkijan vaikutus olisi Kanasen (2015, 339) mukaan minimaalista.  

 

 

6 Käytännön ohjeita sisäilmaviestinnän kehittämiseen 

 

 

Viestintä- ja esiintymistaidot ovat kuin mitkä tahansa taidot. Ne voi oppia, jos 

haluaa. Hakala (2015, 32) käyttää inspiroivana esimerkkinä Applen edesmen-

nyttä keulahahmoa Steve Jobsia. Hän oli suvereeni esiintyjä, joka sai taidoillaan 

Applen huolella käsikirjoitetut tuotejulkistukset muistuttamaan uskonnollisia he-

rätyskokouksia. Mutta takana oli uutteraa harjoittelua. Yksittäisten tuotejulkistus-

ten käsikirjoitusta ja esitysmateriaaleja hiottiin kuukausikaupalla, ja pelkkään 

esityksen harjoitteluun oli varattu kaksi edeltävää päivää. Ero Jobsin 1980-luvun 

ensimmäisten esiintymisten ja 2000-luvun itsevarmojen ja luonnollisten esiinty-

misten välillä on huomattava. Jobsista kasvoi harjoittelun tuloksena hahmo, jota 

pidettiin yhtenä maailman vetovoimaisimpana puhujana. (Hakala 2015, 32.) 

 

Käytännön ohjeita viestinnän kehittämiseen löytyy kirjallisuudesta paljon. On 

kuitenkin tärkeää pyrkiä pois yleistyksistä ja tavoitella sisäilma-alallakin viestin-

nän tärkeyden sisäistämistä siten, että se ei ole irrallinen toiminto vaan auto-

maattisesti osana ammattimaista asiantuntijatyötä. Sorainen (2019, 226) toteaa, 

asiantuntijoiden vaikutus päätöksentekoon kasvaa jatkuvasti. On jo myös viittei-
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tä siihen, että asiantuntijoiden ja yksityisten ihmisten tuottamia sisältöjä aletaan 

arvioida ammattimaisin perustein, markkinoinnin ja journalismin säännöin. (So-

rainen 2019, 226.) Sorainen (2019, 201) myös huomauttaa, että yleinen ja yh-

teinen vaikeus niin asiantuntijoille kuin viestinnän ammattilaisillekin on ratkaista 

tapa viestiä ja keskustella tunteiden sävyttämissä tilanteissa. Sisäilmaongelmai-

sissa tilanteissa on tunteet yleensä vahvasti läsnä. Yleiset viestintäohjeet voivat 

jäädä liian teoreettisiksi, irrallisiksi tai käytännössä vaikeasti sovellettaviksi. Sik-

si tämä kehittämistyö keskittyy rajatusti teknisen sisäilma-asiantuntijan viestin-

tään sekä niihin kehittämisnäkökulmiin, joita kehittämistyön menetelminä käytet-

tyjen havainnoinnin ja haastattelujen pohjalta nousi esiin.  

 

 

6.1 Ydinviesti ja yksinkertaistaminen 

 

Asiantuntijahaastatteluissa nousi esiin, että asioiden yksinkertaistaminen ei ole 

asiantuntijalle aina helppoa. Olennaisimman tiedon esiin kaivamista monimut-

kaisissa tilanteissa ei koeta helpoksi. Lisäksi yksinkertaistaminen ja tiivistämi-

nen aiheuttaa pohdintoja siitä, mitä voi jättää kertomatta ja mitä kannattaa tiivis-

tää. Tilanteissa, joissa taustat ovat monitahoiset ja asiaan liittyvää faktatietoa on 

paljon, tiivistäminen tai yksinkertaistaminen tuntuu välillä asiantuntijoista tilan-

teen vääristämiseltä tai kertomatta jättämisen keinoin valehtelemiselta. Tekni-

nen sisäilma-asiantuntija nojaa työssään lukemattomiin faktoihin, raja-arvoihin, 

alan normeihin, tutkittuun tietoon, rakennuspiirustuksiin sekä muihin taustama-

teriaaleihin. Tätä kaikkea informaation paljoutta ei ole mahdollista eikä järkevää 

informoida sellaisenaan tilojen käyttäjille. Asiantuntijan ammattitaitoa on juurikin 

se, että hän hahmottaa aina kulloisenkin tilanteen kannalta tarvittavat tiedot ja 

huomioi ne. Silti on törmätty tapauksiin, että esimerkiksi media on kaivanut esiin 

yksityiskohtaisia näytetuloksia tai asiayhteyksistään irrotettuja lauseita jostain 

yksittäisestä kuntotutkimusraportista ja lööpit tuovat julki raflaavia otsikoita.  

Asiantuntijan ongelma on usein siinä, että hän tietää asiasta niin paljon (Karhu 

ym. 139). Rajallinen aika infotilaisuuksissa ja järkevissä mitoissa pysyvä tila tie-

dotteissa edellyttää sanoman tiivistämistä. Ensimmäisenä on syytä miettiä, mikä 

on kaikkein tärkein asia eli ydinviesti. Karhu ym. (2005, 139) neuvovat ydinvies-



   45 

 

tin kirkastamiseksi pohtimaan, mitä sanoa, jos koko asiasta saisi sanoa vain 

kaksi lausetta. Hakala puolestaan (2015, 13) opastaa, että viestijän on jokaisen 

viestin kohdalla mietittävä kahta asiaa: mitä viestii ja miten viestin muotoilee. 

Nämä kysymykset auttavat varmistamaan, että viesti puhuttelee vastaanottajia 

ja että viesti ymmärretään siten kuin on suunniteltukin. Hakala myös muistuttaa 

(2015, 131), että mitä lyhyemmin asian voi sanoa, sen parempi. 

 

Asiantuntijat näkevät usein tiivistämisen turhaan karsivan asian ymmärtämiselle 

välttämättömiä elementtejä. Osa on lisäksi huolissaan asiantuntijastatuksestaan 

vertaisryhmänsä keskuudessa. Hakala (2015, 38) kuitenkin linjaa jyrkästi, että 

tunnetuksi asiantuntijaksi ei nousta ilman viestinnällisiä yksinkertaistamisen tai-

toja. Monimutkaisetkin asiat on osattava paketoida sellaiseen muotoon, että jo-

kainen ymmärtää viestin. (Hakala 2015, 36– 38.) Joskus voi olla vaikea hahmot-

taa, onko oma tyyli esittää asioita riittävän yksinkertainen. Tällöin voi miettiä, mi-

ten selittäisi tilanteen alakoulun nuorimmille oppilaille ja pysyä siinä tyylissä, ell-

ei ole varma kuulijoiden taustatiedoista tai osaamistaustoista. Hakalaa (2015, 

78) lainaten, yksinkertaistamisessa kyse voi olla hyvinkin raaoista valinnoista. 

Valintoja on kuitenkin tehtävä. Hernberg (2013, 48) muistuttaa, että asiantunti-

jan tehtävä on tuottaa ja analysoida tietoa, jotta jossakin joku voi tehdä tiedon 

perusteella päätöksiä. Jos on kiireisen työpäivän keskellä valittava, työskennel-

läkö sen asiantuntijan kanssa, joka on kyllä tietojensa puolesta alan huippu, 

mutta puhuu ammattislangia ja suoltaa vaikeatajuisia raportteja, vaiko sen, joka 

osaa puristaa ydinkohdat yhteen selkeään diagrammiin, ei valinta ole yleensä 

kovin vaikea. (Hernberg 2013, 48– 49.) 

 

Tärkein viesti kerrotaan aina ensimmäiseksi ja se myös toistetaan viimeiseksi 

(Lahtinen ym. 2013, 64.) Ammattitermit ja vaikeat käsitteet on syytä avata ja 

muutoinkin kannattaa käyttää selkeää arkikieltä. Erilaiset termit kannattaa aina 

jokaisella kerralla erikseen avata. On myös hyödyllistä havainnollistaa viestiä - 

osa viestin vastaanottajista hahmottaa parhaiten kaavioita, osa tykkää kuvista ja 

tekstistä. Kaikkiin kysymyksiin tulee aina vastata. Jos ei tiedä vastausta, voi ker-

toa selvittävänsä ja palaavansa asiaan. Spekulointia kannattaa välttää. (Lahti-

nen ym. 2013, 64.) 
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On hyödyllistä harjoitella etukäteen puhumalla ääneen ydinviestiä. Karhu ym. 

(2005, 144) muistuttavat, että jonkin asian hallitseminen ja sen ääneen sanomi-

nen ovat kaksi eri juttua. Tätä pidetään nimenomaan huippuasiantuntijoiden on-

gelmana. Asioiden kirjoittaminen paperille ei Karhun ym. (2005, 144) mukaan 

yleensä auta lainkaan. Muistiinpanot ovat kirjoitettua kieltä ja ei kuulosta luonte-

valta, jos puhutaan suoraan muistiinpanoista. Avainsanoja- tai lukuja voi toki kir-

joittaa muistilapulle esiintymisen tueksi. Karhu ym. (2005, 145) neuvovat, että 

kannattaa myös miettiä etukäteen kaikkia mahdollisia kysymyksiä, yllättäviäkin. 

Tavoite on, että vastaan tulisi mahdollisimman vähän yllätyksiä. Jos keskustelu 

tai kysymykset uhkaavat ajautua pahasti sivuraiteille, perusviesteihin palaami-

nen auttaa pääsemään oikeille raiteille. (Karhu ym. 2005, 142– 145.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 6. Hyvä tiedote. (Järvi & Vainikainen 2010, 50– 51; Hakala 2015, 136.) 

 

Hyvä tiedote 

- Kerro asiat tiiviisti.  

- Uusi asia aina esille ensin – mielellään jo otsikossa. 

- Panosta otsikon muotoiluun. Iskevä ja informatiivinen otsikko on tiedot-

teen tärkein osa. Muista myös kuvaavat väliotsikot – niillä jäsennellään 

teksti ja ruokitaan lukijan kiinnostusta.  

- Tiivistä pääasiat, seulo selkeästi esiin tärkeimmät viestit tausta-

aineistoistasi.  

- Älä kirjoita itsestäänselvyyksiä (esim. muutos on jatkuvaa). 

- Pidä kieliasu selkeänä. Kirjoita käytännöllisesti, tavalliselle ihmiselle. 

- Älä käytä ammattislangia tai vierasperäisiä sanoja.  

- Mahduta tiedote 1 – 2 sivulle.  

- Varmista, että vastaat tiedotteessa kysymyksiin: kuka, mitä, missä, mil-

loin, miksi ja mitä tästä seuraa. 

- Lisää tiedotteen loppuun lisätietojen antajan yhteystiedot. Lisätietojen 

antajan on oltava tavoitettavissa sen päivän, kun tiedote on jakelussa.  
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6.2 Vuorovaikutus  

 

Asiantuntijoiden haastatteluissa nousi esiin, että tilojen käyttäjien huoli ja tiedon 

tarve ymmärretään hyvin. Tahtotilaa vuorovaikutukseen siitä näkökulmasta on 

havaittavissa selkeästi kaikilla. Käytännön työarjessa vuorovaikutuksen haas-

teiksi koettiin kuitenkin erityisesti aikataulupaineet ja epäselvät viestintävastuut. 

Asiantuntijat toivovat työrauhaa keskeneräisissä projekteissa, mutta usein tilo-

jen käyttäjätahoilla on suuri tarve saada tiedon murusia mahdollisimman varhai-

sessa vaiheessa, vaikka työ olisi kesken. Asiakkaan puhelinsoitto tai sähköpos-

tiviesti voi olla yksittäisenä harmiton ja nopea hoidettava, mutta yhteydenottojen 

kertaantuessa ne koetaan aikasyöpöksi. Herää kysymys, kuka maksaa asian-

tuntijalle viestinnän hoitamisesta. Jos projektin vuorovaikutukseen panostetaan, 

se vaatii aikaa - ja asiantuntijatyössä usein nimenomaan aika on keskeisin työn 

laskutusperuste. Lisäksi viestintävastuut koetaan usein epäselviksi. Toisaalta ei 

nähty esteitä sille, että asiantuntija itse voisi aktiivisemmin nostaa esiin vuoro-

vaikutuksen ja viestinnän hyödyllisyyttä ja pyytää vastuiden täsmentämistä.  

 

Mikään organisaatio ei voi enää ajatella vain jakavansa tietoa vaan käyvänsä 

keskustelua (Sorainen 2018, 231). Hernberg (2013, 89) määrittelee, että vuoro-

vaikutus on molemminpuolista viestintää, jossa kumpikin osapuoli vaikuttaa ti-

lanteen kehittymiseen. Vuorovaikutuksessa olennaista on, että osaa kuunnella 

ja havainnoida toista ja hyödyntää havaintojaan (Hernberg 2013, 88). Hernberg 

(2013, 88) myös kuvailee, että myynnillisessä vuorovaikutuksessa myyjä etsii 

asiakkaan puheesta ja eleestä signaaleja, joita hyödyntämällä hän voi johdatella 

tilannetta kohti molempien kannalta edullista lopputulosta. Ei ole kyse manipu-

laatiosta, koska tilanteeseen ei pyritä vaikuttamaan valheellisin keinoin, vaan 

tähdätään molemminpuoliseen hyötyyn.  

 

Ajattelen sisäilmaviestinnän ja viestinnän ylipäätään muutoinkin olevan erään-

laista myynnillistä vuorovaikutusta. Tavoitteena on yhteinen päämäärä ja yhtei-

nen ymmärrys asioista. Hernberg (2013, 93) kuvailee sisäilmaviestintään osu-

vasti sitä, miten konsultin työssä törmää usein tilanteisiin, joissa asiakas ilmoit-
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taa haluavansa yhtä asiaa, mutta keskustelujen kautta käykin ilmi, että oikeas-

taan hän tarvitsee jotain aivan muuta. Asiakkaan alkuperäinen käsitys voi johtua 

esimerkiksi puutteellisista tiedoista tai virheellisestä päättelyketjusta. Olennaista 

on siis se, että asiakkaalle pystyy rakentamaan luottamusta siihen, että asian-

tuntijalla on ratkaisu ongelmaan. (Hernberg 2013, 93.)  

 

Asiantuntijan on osattava palastella ja paketoida asiantuntemustaan kulloiseen-

kin tilanteeseen ja kulloisellekin yleisölle sopivalla tavalla. Jos tänään on ajan-

kohtaista tämä yhdistelmä ja tuo esitystapa, huomenna voi ollakin fiksumpaa 

linkittää aihealue eri asiayhteyteen. (Hernberg 2013, 47.) Perusperiaatteena tu-

lisi olla se, että kohderyhmiä ei määritellä yhdeksi viestinnän kohderyhmäksi, 

vaan eritellä ne pienempiin ryhmiin esim. vastuun tai aseman mukaan. Eri hen-

kilöillä ja henkilöstöryhmillä voi olla hyvin erilaisia tarpeita ja odotuksia, joten 

viestinnän sisällöt ja tavat olisi suunniteltava näiden mukaisesti. Puhutaan vies-

tinnän personoimisesta. (Heiskanen & Lehikoinen 2010, 76– 77.) Vuorovaiku-

tusta ja viestintää voi parantaa myös kömpimillä ulos omasta kuplasta. Mitä lä-

hemmäs kriittisiä kuplia uskaltautuu, sen paremmin voi ymmärtää arvostelua, 

ennakoida ongelmia ja ennaltaehkäistä niitä. (Sorainen 2018, 233.) Sorainen 

(2018, 237) myös muistuttaa, että luottamusta herättävät avoimuus, rehellisyys 

ja johdonmukaisuus. Valehtelu, salailu ja hapuileva argumentointi rapauttamat 

luottamusta armottomasti.  

 

Myös sisäilmaviestinnässä ja erityisesti hankalissa sisäilmasto-ongelmissa vuo-

rovaikutus tilojen käyttäjien kanssa on avainasemassa. Osallistava toimintatapa 

kannattaa, koska tilan käyttäjien omat havainnot voivat auttaa ongelman ratkai-

semisessa ja yhteistyö vahvistaa luottamusta sekä vähentää turhaa huolestu-

neisuutta. Mitä enemmän ihmiset voivat olla mukana prosessissa ja päätöksen-

teossa, sitä paremmin he hyväksyvät tehdyt päätökset ja ratkaisut. (Lahtinen 

ym. 2013, 18.)  
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6.3 Luottamuksen rakentaminen 

 

Haastatteluissa kävi ilmi, että usealla asiantuntijalla oli kokemusta epäluotta-

muksen ilmapiiristä. Kokemuksia yhdisti se, että vaikka asiantuntija koki viestin-

tää hoidettavan avoimesti ja aktiivisesti, silti tilanteissa vallitsevana tunnelmana 

oli säilynyt epäilys tietojen pimittämisestä tai harhaanjohtamisesta. Tilannetta ei 

helpottanut se, että tekninen asiantuntija pyrki pysymään tiukasti omassa roo-

lissaan ja viestimään vain omaan tehtäväalueeseensa kuuluvista asioista. Tiu-

kat aiherajaukset koettiin tulevan tulkituksi helposti välttelynä tai välinpitämät-

tömyytenä. Tästä syntyi kokemusta, että teknisen asiantuntijan pitäisi pystyä 

oman osaamisensa lisäksi venymään samalla myös esim. terapeutiksi tai lääkä-

riksi.  Havaintojen mukaan näitä tilanteita kuitenkin helpotti esim. infotilaisuuk-

sissa se, että paikalla oli vuorovaikutustaidoiltaan taitava terveydenhuollon am-

mattilainen, joka otti roolia välittömästi sellaisissa kohdissa, kun aihepiiri eksyi 

rakennusteknisen asiantuntijan roolista terveydentilaan liittyviin huoliin. Vuoro-

vaikutuksen aktiivisuudella oli muutenkin havaintojen mukaan suurta vaikutusta 

luottamuksen ilmapiirin säilyttämisessä. Niissä infotilaisuuksissa, joissa esim. 

kiinteistön edustajat olivat hyvin passiivisia, tuntui yleinen keskustelu käyvän 

kiivaampaan ja epätyytyväisempään tahtiin ja sävyyn kuin päinvastaisissa tilan-

teissa.  

 

Salonen ym. (2015, 29) mukaan sisäilmaongelmaisissa tilanteissa tilan käyttä-

jien huolen hoitaminen ja luottamuksen rakentaminen tilan käyttäjien ja ongel-

matilannetta hoitavien välillä on keskeinen onnistumistekijä. Luottamus ongel-

maa hoitaviin tahoihin on tutkitusti yhteydessä pienempään koettuun riskiin ja 

vähäisempään huoleen. Yhteys on vahva varsinkin, jos on vain vähän tieteellis-

tä tietoa ja paljon epävarmuustekijöitä. (Salonen ym. 2015, 29.) Tilanne on aina 

kokijalleen todellinen. Kokemusten ja tunteiden sivuuttaminen voi tuntua hel-

poimmalta, mutta johtaa usein vain vaikeampiin tilanteisiin. Sisäilmaongelman 

poistaminen yksin ei riitä, on hoidettava myös huolestuneisuutta, mikäli halu-

taan päästä hyvään lopputulokseen. (Lahtinen ym. 2013, 18– 19.) 
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Heiskasen & Lehikoisen (2010, 49) mukaan nykyajan ongelmaksi on noussut 

se, että sopeutuminen nopeassa tahdissa tuleviin muutoksiin jää usein pinnal-

liseksi ja näennäiseksi. Ihmisen täytyisi pystyä hyväksymään muutos ja uudet 

asiat tunnetasolla. Kun ihmiset ymmärtävät muutoksen tuomat mahdollisuudet, 

heidän on helpompi sitoutua ja olla aktiivisemmin mukana. (Heiskanen & Lehi-

koinen 2010, 50– 51.) On hyvä osata kertoa, mitä voidaan tehdä ja mikä ei ole 

mahdollista. Epärealistisista odotuksista seuraa pettymystä ja luottamuksen ra-

pautumista. Toisaalta on pidettävä yllä myös realismia aikataulujen suhteen ja 

kerrottava myös mitä tapahtuu silloin, kun kiinteistön käyttäjien näkökulmasta ei 

näytä tapahtuvan mitään, esimerkiksi, kun odotetaan korjaussuunnitelmaa tai 

urakkasuunnitelmia. Mikäli on tapahtunut virheitä tai laiminlyöntejä, myös niistä 

on kerrottava avoimesti. (Lahtinen ym. 2013, 63.) Mahdolliset väärät tiedot on 

oikaistava, mutta varottava juuttumista väittelyyn. Huonoja uutisia voi tasapai-

nottaa rakentavilla ja ratkaisukeskeisillä viesteillä ja myötätunnon osoittamisella. 

(Lahtinen ym. 2013, 63.) 

 

Muista aina myös lopuksi kertoa, milloin ja missä asiaan palataan seuraavan 

kerran. Älä jätä tilannetta tyhjän päälle. Mikäli et pysty sanomaan tarkkaa ajan-

kohtaa, haarukoi esimerkiksi kuukausitasolla. Näin asetat odotukset realistiseen 

aikajanaan ja varmistat työrauhan prosessin käytännön toimien edistämiselle. 

Jos arvioimasi aikataulu viivästyy, informoi ajoissa asianosaisia viivästyksestä 

sekä sen syistä. Viestinnällä on suuri rooli luottamuksen syntymisessä, mutta 

ensisijaista on kuitenkin hyvä prosessin hoito ja hallinta kokonaisuudessaan. 

Jos teot kertovat toista, sanoihin ei enää luoteta. (Salonen ym. 2015, 31.)                                  

 

   

6.4 Vaikuttavuuden lisääminen ja tarinallistaminen  

 

Viestinnän vaikuttavuuden mittaaminen ei ole helppoa. Myöskään teknisen si-

säilma-asiantuntijan työn vaikuttavuuden mittaaminen ei ole helppoa, tai aina-

kaan nopeaa. Sisäilman laadun vaikutukset eivät välttämättä näy tai ole koetta-

vissa välittömästi. Tekninen asiantuntija voi tehdä työnsä kaikkien oppikirjojen ja 

olemassa olevan tiedon valossa täysin oikein ja silti tilojen käyttäjien terveysoi-
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reilu voi kiinteistössä jatkua. Haastatteluissa nousi eroja sen asian kokemuk-

sessa, millä asiantuntijan työn vaikuttavuutta ja onnistumista koetiin reiluksi mi-

tata. Osa ajatteli selkeämmin ns. loppukäyttäjiä eli sitä ihmisjoukkiota, joka fyy-

sisesti tiloissa oleskelee. Osa ajatteli työn tilaajan eli kiinteistön omistajan tahto-

tilan määrittelevän, milloin työ ja siihen liittyvä viestintä on ollut vaikuttavaa. Ha-

vaintojeni mukaan asiantuntijat olivat aika arkoja persoonansa esiin tuomisessa 

eri sisäilmaviestinnän tilanteissa. Asiantuntijan roolin taakse oli helppo mennä 

piiloon. Kuitenkin ne tilanteet, joissa asiantuntija antoi itsestään ja historiastaan 

kuulijakunnalle monipuolista tietoa, tuntuivat synnyttävän parhaiten myös luot-

tamuksellisuutta ja sitä kautta uskoakseni myös vaikuttavuutta.  

 

Viestinnässä on kuitenkin pohjimmiltaan kyse aina vaikuttamisesta. Hakalan 

(2015, 21) mukaan viestinnän vaikuttavuuden hankaluutta tuskailevien yleinen 

virhe on ajatella viestintää pelkkänä mekaanisena tiedon siirtämisenä henkilöltä 

a henkilölle b. Tavoitteena on kuitenkin pikemminkin kuljettaa viestinnän vas-

taanottaja paikasta a paikkaan b muuttamalla hänen asenteensa tai ylipäätään 

saadakseen hänet uskomaan viestiin. Siksi viestinnässä ei ole kyse niinkään 

tiedon jakamisesta, vaan mielikuvien taistelusta. (Hakala 2015, 21). Viestinnäs-

sä siirretään merkityksiä (Wiio 1998, 104). Karhu ym. (2005, 124) muistuttavat, 

että pelkillä järkiargumenteilla vaikutetaan vain harvoin ja siksi olisi syytä käyt-

tää aina sekä tunne- että järkiargumentteja. Lisäksi kaksipuolinen argumentointi 

(puolesta ja vastaan) on yleensä tehokasta, koska se antaa viestijästä luotetta-

van kuvan.  

 

Kyky kuunnella on yksi hyvän viestijän tärkeimpiä avuja. Hakala (2015, 30) 

muistuttaa, että vaikuttavassa viestinnässä tarvitaan hyvin hienovaraista tasa-

painoilua kuuntelun ja puhumisen välillä. On sekä tarkkailtava että reagoitava. 

Kuuntelu tarkoittaa nimenomaan toisen ajattelutavan ymmärtämistä. Mitkä ovat 

hänelle tärkeitä asioita ja miksi? Millaisia merkityksiä hän eri asioille antaa? 

Kuinka hänen nykyinen tilanteensa vaikuttaa siihen, miten hän suhtautuu vies-

tiimme ja miten hän tulkitsee sen? (Hakala 2015, 31.) 

 

Asiantuntijassa kiinnostaa usein myös hänen henkilökohtainen tarinansa. Järvi 

& Vainikainen (2010, 56– 57) kannustavat hyödyntämään rohkeasti omaa tari-
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naa ja taustaa. Ihmisistä kertovien tarinoiden voima on suuri, sillä ihminen on 

perinteisesti kiinnostunut toisesta ihmisestä. Asiatietokin leviää paremmin elä-

vän ihmisen ja tarinan kautta. Moni menestysbrändikin (esim. Fazerin sininen) 

on pohjimmiltaan tarina. (Järvi & Vainikainen 2010, 56– 57.)  

 

Tarinat ovat tehokas keino vaikuttaa ihmisiin. Sitä kannattaa mahdollisuuksien 

mukaan hyödyntää myös paitsi itsensä esittelyssä, myös muussa asiasisällös-

sä. Kurvinen ym. (2017, 227) määrittelevät tarinoiden tarkoitukseksi keskustelun 

synnyttämisen, luottamuksen rakentamisen ja muistijälkien jättämisen. Asiat 

jäävät paremmin mieleen tarinan muotoon puettuna herättämiensä tunteiden 

kautta. Tarinan voima perustuu nimenomaan siihen, että se vetoaa tunteeseen, 

kun pelkät faktat vetoavat vain järkeen. Tarinallisuutta hyödyntämällä voi luoda 

tunnelmaa. Olemme alttiita toisten fiiliksille. Toisen ihmisten hyvä tai huono tun-

nelma tarttuu aina, halusimme tai emme. Jos tunnelmaa ei muotoilla tai johdeta, 

se on sattumanvaraisesti joko hyvää tai huonoa. Hyvä tunnelma saattaa pelas-

taa jonkun pieleen menneen asian, huono tunnelma taas saattaa pilata tär-

keänkin tapahtuman. (Rantanen 2016, 11.) Rantasen (2010, 12) mukaan keskit-

tymällä tunnelmaan ohjaamme ajattelua ja siitä syntyvää toimintaa syvemmin 

kuin millään muulla tekniikalla.  

 

 

6.5 Esiintyminen  

 

Haastatteluissa ja havainnoissani kävi ilmi, että esiintyminen koettiin vain ns. 

pakolliseksi pahaksi. Selkeästi nousi esiin se, että asiantuntijat kokevat esiinty-

misen helpommaksi, kun aihe on tuttu ja taustatiedot hyvin itsellä hallussa. Ti-

lanteissa, joihin joutuu esim. viestinnällisesti tuuraamaan työkaveria, vaikka ei 

ole itse ollut tiiviisti kyseisessä työssä mukana, koettiin epämieluisiksi. Myös ko-

kemuksen koettiin tuovat helpotusta esiintymiseen. Kukaan ei kuitenkaan tun-

nustanut harjoittelevansa esiintymistä etukäteen. Havaintojeni mukaan toiset 

asiantuntijoista oli selkeästi luontaisempia esiintyjiä ja itsevarmempia kautta lin-

jan kaikissa viestintätilanteissa kuin toiset. Olisi helppoa vetää johtopäätös ja 

ohjeistaa, että sisäilmaviestintä kannattaa keskittää vain ja ainoastaan näille 
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henkilöille. Käytännössä tiedän tällaisen jaottelun olevan melko mahdotonta. 

Asiakas usein haluaa viestintää hoitamaan juuri sen saman asiantuntijan, joka 

on esim. kuntotutkimuksenkin fyysisesti tehnyt ja tuntee tapauksen parhaiten.  

 

Erinomaiset viestintätaidot rakentuvat hyvästä itseluottamuksesta. Sisältöjä ja 

esiintymistä voi aina harjoitella, mutta ilman hyvää itseluottamusta taidot eivät 

kartu. Kannattaa siis systemaattisesti keskittyä rakentamaan ensin luottamusta 

omaan näkemykseen, asiantuntijuuteen ja habitukseen. Lisäksi kannattaa olla 

myös rehellinen itselleen suhteessa omin hyviin ja huonoihin ominaisuuksiinsa. 

(Sorainen 2018, 333.) 

 

Valvio & Parviainen (2013, 43) opastavat, että asiasisällön ja etukäteisvalmiste-

lujen lisäksi esiintymisessä kannattaa kiinnittää huomioita katsekontaktiin, ää-

nenkäyttöön, pukeutumiseen, ulkoiseen olemukseen, asentoon ja liikkumiseen 

eli asioihin, jotka liittyvät elekieleen ja habitukseen. Niiden avulla esiintyjä voi 

saada lisää itsevarmuutta sekä tehdä esityksestä uskottavamman ja parem-

man. Jos kouluttajaa on helppo katsoa, häntä on todennäköisesti myös hel-

pompi kuunnella, ja tällöin häneltä ehkä oppiikin jotain. (Valvio & Parviainen 

2013, 43– 44.)  

 

Ihmisen eleet ovat tärkeä viestinnän muoto. Silmänisku, otsan rypistys, kulma-

karvojen kohautus, suupielten kohoaminen, pään nyökkäys tai pudistus ovat 

kaikki sanomia niin kuin sanatkin. Eleviestintä on sekä perinnöllistä että opittua.  

Sanaton viestintä välittää kielellistä viestintää enemmän tunnetiloja. Kokonais-

vaikutus on tehokas silloin, kun eleet ja kielellinen sanoma tukevat toisiaan 

(Wiio 1998, 104– 105.) Kortesuo (2013, 82– 83) luettelee useita kehonkieleen 

liittyviä asioita, joilla on ehkä tiedostomatontakin vaikutusta viestinnän onnistu-

miseen. Esimerkiksi suora ryhti kertoo siitä, että esiintyjä luottaa itseensä ja että 

hänen aikeensa ovat rehelliset. Jos kädet ovat puuskassa, vaikutus on hieman 

vihamielinen tai puolustautuva. Myös jalkojen asento voi viestiä. Sisäänpäin 

kääntyneet jalkaterät viestivät arkuutta, kun taas leveä haara-asento puolestaan 

kertoo rehvakkuudesta. Seisoessa kannattaisi esiintymisoppien mukaan pitää 

hartioiden levyinen, maltillinen haara-asento. Istuessa olisi paras asettua ryh-
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dikkäästi tuolin reunalla ja pitää jalat mieluiten vierekkäin, jalkaterät suoraan 

eteenpäin. (Kortesuo 2013, 84.)  

 

Esiintyminen jännittää useita. Persoonalleen ihminen ei voi mitään, mutta paljon 

on tehtävissä oman esiintymisen onnistumisen varmistamiseksi. (Järvi & Vaini-

kainen 2010, 85.) Usein käsketään olemaan aito oma itsensä. Kurvinen ym. 

(2017, 230) toteaa, että aitous on kulunut klisee ja aitouden hakeminen on re-

vennyt käsiin – todellisuudessa olisi parempi puhua inhimillisyydestä. Pystym-

me samaistumaan inhimillisyyteen ja haavoittuvuuteen, mutta emme täydelli-

syyteen. Pahin sudenkuoppa on rakentaa täydellistä kiiltokuvaa ja unohtaa ih-

minen taustalle. Vasta virheet tekevät ihmisestä inhimillisen, kiinnostavan ja 

samaistuttavan. Älä siis aseta itsellesi esiintymisen rimaa liian korkealle. Saat 

olla – ja sinun kannattaakin olla inhimillinen ja helposti lähestyttävä omanlainen 

persoonasi, kunhan osaat asiasisältösi hyvin. (Kurvinen 2017, 230.) 
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Kuvio 7: Pikaohje hyvän tiedotustilaisuuden pitämiseen. (Järvi & Vainikainen 

2010, 73, 76.) 

 

 

6.6 Hankalan tilanteen purkaminen 

 

Asiantuntijoiden kokemusten mukaan hankalia viestintätilanteita syntyy erityi-

sesti silloin, kun ihmiset oireilevat tiloissa ja ovat luonnollisesti huolissaan ter-

Pikaohje hyvän tiedotustilaisuuden pitämiseen 

1. Suunnittele tiedotustilaisuus hyvin. Huomioi, että suunnittelu vie aikaa. 

2. Kerro kutsussa, miksi tilaisuus järjestetään, mitä siellä on odotettavissa ja 

ketkä alustavat asiassa. Alustajien yhteystiedot on hyvä olla kutsussa 

mainittuna, jotta nekin jotka eivät pääse paikalle, voivat halutessaan saa-

da tarvitsemansa lisätiedot. 

3. Järkevässä tiedotustilaisuudessa puheenvuoroja käyttävät vain henkilöt, 

joilla on olennaista sanottavaa juuri käsiteltävänä olevan asian kannalta. 

Mukana voi olla henkilöitä, joilta asioiden taustoja voidaan tarvittaessa 

täydentää. Liian monen henkilön läsnäolo helposti ahdistaa kuulijoita.  

4. Tilaisuuden paikan on oltava helposti löydettävissä. Muista tarvittaessa 

opastus. 

5. Pistä persoonasi peliin. Esittele itsesi ja luo helposti lähestyttävä ”fiilis” 

heti tilaisuuden alussa kertomalla lyhyesti henkilökohtainen tarinasi asi-

antuntijuutesi taustoista.  

6. Mene suoraan tilaisuuden asiaan, älä selittele. Älä pyytele missään tilai-

suudessa anteeksi sitä, ettet ole oikea ihminen puhumaan asiasta tai ett-

et ole ehtinyt valmistautua mielestäsi riittävästi.  

7. Pidä kirkkaana mielessä, mikä viesti halutaan tilaisuudessa välittää. Tee 

itsellesi hyvät muistiinpanot ja etene niiden mukaan. 

8. Suositeltava kesto on n. 1 tunti.  

9. Jätä aikaa kysymyksille ja keskustelulle.  

10. Tilaisuudessa jaettava materiaali (huolehdi ennen tilaisuutta jakoon nä-

kyvälle paikalle oven lähistölle): 

o tiedote asian ydinkohdista 

o alustajien Powerpoint-esitykset tiivistelminä 

o aihepiiriin liittyvät alan yleiset oppaat, ohjeet, tukimateriaalit.  



   56 

 

veydestään, mutta kiinteistön tutkimukset jostain syystä viivästyvät tai raken-

nusteknisesti kiinteistöstä ei löydy vikaa. 

 

Jos tilanne alkaa olla esiintymisen kannalta tukala tai tunnelma vaivautunut, 

neuvovat Vaivio & Parviainen (2013, 183) purkukeinoiksi huumorin, pahoittelun, 

tilanteen uudelleen kokoamisen tai ihan vain rehellisen tilanteen tunnustamisen 

ilman tekosyitä. Huumori on vaikea laji, ja se voi pahimmillaan vain pahentaa ti-

lannetta. Lähinnä se toimii vain sellaisissa tilanteissa, joissa voit kohdistaa 

huumorin itseesi ja siten herätellä kuulijat tuntemaan sympatiaa esitystäsi koh-

taan. Myös turha anteeksipyytely voi pahentaa tilannetta. Pahoittelu on kuiten-

kin paikallaan aina silloin, kun aidosti on siihen aihetta, mm. jos esitys on viiväs-

tynyt luvatusta tai laitteiden käyttö aiheuttaa ongelmaa. (Vaivio & Parviainen 

2013, 183.) Sorainen (209, 341) toteaa, että anteeksipyytämisestä on tullut 

muotia, mutta ilman tyylitajua sillä ei tee mitään. Puolihuolimaton tokaisu kään-

tyy helposti vain itseään vastaan.  

 

Rehellinen tilanteen tunnustaminen auttaa usein luottamuksen rakentamisessa 

uudelleen yleisöön päin. Tosiasioiden tunnustaminen luo suoraselkäisen ja reh-

din vaikutelman. Tilanteen uudelleen kokoaminen taas puolestaan tarkoittaa si-

tä, että yksinkertaistetaan kuulijoille, mistä tähän pisteeseen on tultu ja miten 

tästä jatketaan eteenpäin. Kuulijoille luodaan näin mahdollisuus saavuttaa taas 

luottamus esiintyjään ja unohtaa aiemmat ongelmat. (Vaivio & Parviainen 2013, 

184.) Kortesuo (2016, 175) kertoo, että ennen vanhaan valehtelua pystyi käyt-

tämän kriisinhallintakeinona. Väitteiden todentamiseen ei välttämättä ollut kei-

noja, todisteet haudattiin salaisiin arkistomappeihin. On hyvä tiedostaa, että ny-

kyään mikä tahansa totuus tulee ilmi. On kuvakaappauksia, tietovuotoja, verk-

komurtoja, sosiaalisen median keskusteluja jne. Jos toteaa olevansa pahassa 

välikädessä, on parempi jättää kokonaan kommentoimatta kuin valehdella. 

(Kortesuo 2013, 176.) 

 

Hankalia tilanteita voi auttaa myös ymmärrys, että ulospäin suuntautuneet ihmi-

set kokevat tärkeäksi sen, että saavat purkaa sisäisen tunteensa toimintaan tai 

puheeseen. Dunderfeltin (2015, 52) mukaan toisin sanoen stressaantunut tai är-

tynyt ekstrovertti saattaa kommentoida ilkeästi tai muutoin käyttäytyä epäai-
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kuismaisesti, eikä välttämättä edes itse huomaa sitä. Hetken päästä hänen oma 

sisäinen jännitetilansa on lauennut, mutta ympärillä olijat ihmettelevät, mitä ta-

pahtui. (Dunderfelt 2015, 52.) Sisäilmainfotilaisuuksissa olen itse törmännyt täl-

laisiin tilanteisiin usein. Neuvoksi Dunderfelt (2015, 52) heittää niin sanotun 30 

sekunnin säännön. Jos se ei aiheuta liian suurta hämmennystä, niin tilantee-

seen ei kannata puuttua silmänräpäyksessä. Tällöin nimittäin reaktio voi vain 

vahvistua. Sen sijaan rauhallinen, hyväksyvä läsnäolo otsaa rypistelemättä, 

rennosti ja avoimesti ilman suorittamispaineita antaa hyväksyvän vaikutelman. 

Vaikka itse olisi eri mieltä, on hyvä ymmärtää, että puhuja on kokenut näin ja 

näin hän kokemuksistaan ajattelee. Olemme kaikki erilaisia ja koska sitä ei pys-

tytä muuttamaan, se on vain pakko hyväksyä. (Dunderfelt 2015, 58– 59.) 

 

Toki myös Dunderfelt (2015, 61) tajuaa, että jokainen tilanne vaatii omanlaisen-

sa suhtautumisen. Joskus tarvitaan enemmän ohjailevaa läsnäoloa, joskus ol-

laan enemmän vastaanottavia kuulijan roolissa. Keskeyttämisen taitokin voi olla 

hyvää vuorovaikutusta, kun se tehdään kuuntelemisen jälkeen mitenkään hyök-

käämättä. Tietyntasoinen jämäkkyys auttaa siinä, että keskustelu ei ajaudu 

kaaosmaiseen tilanteeseen, jossa kukaan ei ota siitä vastuuta. (Dunderfelt 

2015, 61.) Sorainen (2019, 336) opastaa, että on myös uskallettava kertoa, ellei 

jotain asiaa voi kertoa. Silloin on hyvä kertoa syyt siihen, miksi asiaa ei voi ker-

toa. Pysy aina asiallisena ja kohteliaana, vaikka keskustelu olisi aggressiivista 

tai loukkaavaa. Provosoituminen murentaa luottamusta. (Hilliaho & Puolitaival, 

2015, 132.)  

 

Joskus ihminen joutuu organisaation edustajana esittämään viestin, jonka taka-

na hän ei pysty seisomaan. Joutuessaan tällaiseen tilanteeseen, kannattaa 

hankkia kunnolla taustatietoa, miksi juuri kyseinen viesti on annettava. Tässäkin 

tapauksessa on viestintätilanteeseen valmistauduttava hyvin lukemalla ja sisäis-

tämällä viesti niin, että sen pystyy esittämään vakuuttavasti. (Kortesuo 2013, 

82.) Jos viestin sisältö on sen kaltainen, että sitä ei yksinkertaisesti pysty allekir-

joittamaan ja viestimään vakuuttavasti, lienee viisaampaa vaihtaa esiintyjää ko. 

viestin osalta tai sopia etukäteen jokin muu toimintamalli. Kärki (2019) kertoo, 

että sisäilmaviestinnän osalta ei enää nykypäivänä juurikaan onneksi törmää ti-

lanteisiin, joissa asiantuntijaa pyydettäisiin esimerkiksi kaunistelemaan totuutta 
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kiinteistön kunnon suhteen. Asenteet ovat muuttuneet sekä tietoisuus sisäilman 

terveyshaitoista on lisääntynyt. Nämä seikat ovat parantaneet kokemustiedon 

mukaan tilannetta myös viestinnän kannalta avoimempaan ja rehellisempään 

suuntaan. (Kärki 2019.) 

 

 

7 Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

 

Heiskasen & Lehikoisen (2010, 34) mukaan käsitys viestinnästä on muuttumas-

sa. Yhä vahvemmaksi nousee organisaatioissa se näkemys, että viestintä on 

tärkeä työyhteisötaito. Se tarkoittaa yksilön kannalta sitä, että viestintätaidot 

nousevat enenevässä määrin itsensä kehittämisen välineeksi ja kilpailukeinoksi. 

Viestintä ei ole enää erillinen funktio, vaan olennainen osa kaikkea tekemistä. 

(Heiskanen & Lehikoinen 2010, 35.) Viestinnän ei tarvitse olla vain tiedotteiden 

tai tiedon jakamista, vaan se parhaimmillaan toimii yhteisen ymmärryksen luo-

jana (Heiskanen & Lehikoinen 2010, 36).   

 

Hakala puolestaan (2015, 29) muistuttaa, että viestintätilanteisiin vaikuttavia 

muuttujia on useita – siksi myös viestintätilanteet eroavat suuresti toisistaan. Ei 

ole olemassa kahta täysin samanlaista viestintätilannetta, siksi ei ole myöskään 

kaikkiin tilanteisiin sopivia viestinnän patenttiratkaisuja. Tästä syystä menestyk-

sekkäällä viestijällä on oltava taitoa luovia erilaisissa tilanteissa ja lukea erilaisia 

yleisöjään ja niiden tunnetiloja. (Hakala 2015, 29.) Viestintätaitojen opettelua ei 

kannata arastella, sillä me kaikki kuitenkin viestimme koko ajan, halusimme tai 

emme. Emme yksinkertaisesti voi olla viestimättä. Jos olemme hiljaa, se on jo 

itsessään viesti – ja usein todella äänekäs sellainen. Siksi kannattaa mieluum-

min opetella viestimään hyvin. Taitavat viestijät voivat muuttaa maailmaa. Se 

vaatii osaamista, mutta ei mitään sellaista taitoa, jota ei voisi ahkeralla harjoitte-

lulla oppia. (Hakala 2015, 22.) Hakala (2015, 174) toteaa vielä myös, että kai-

kista meistä ei tule huippukirurgia tai fysiikan nobelistia, mutta jokaisesta voi tul-

la karismaattinen viestijä.  
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Hyvä viestintä herättää huomion, ylläpitää kiinnostusta ja vaikuttaa toimintaan. 

Kun ymmärrämme, miten vastaanottaja viestejä käsittelee, se auttaa meitä ra-

kentamaan omaa sanomaamme. Mitä tahansa viestimme, lopulta on kyse sitä, 

että valitsemme sanamme oikein ja käytämme niitä taitavasti. Silloin saamme 

viestimme perille. (Hakala 2015, 25.) Taitavan viestinnän valta on suuri. Sillä 

ehkäistään sotia, kitketään rasismia, lisätään ihmisten välistä ymmärrystä. (Ha-

kala 2015, 174.) Hyvällä viestinnällä myös edesautetaan sisäilmaprosessien 

onnistunutta ratkaisua ja tuetaan ihmisiä, jotka kärsivät sisäilmaongelmaisesta 

tilanteesta.  

 

Sisäilmaviestintään on alettu kiinnittää enenevässä määrin huomiota. Yleinen 

asenneilmapiiri sisäilma-asioissa on myös kehittynyt avoimempaan suuntaan. 

Silti edelleen on vallalla tunteita, että yksikön oireita ei oteta tarpeeksi vakavasti 

ja toimenpiteitä saada aikaiseksi tarpeeksi nopeasti. Mediakin tuntuu välillä elä-

vän omaa hallitsematonta elämäänsä erillään asiantuntijoiden mielipiteistä ja 

taustatiedoista. Paljon siis löytyy vielä kehitettävää sisäilman saralla, paitsi suh-

teellisen tuoreena tieteenalana, niin myös tavoissamme viestiä siihen liittyviä 

asioita. Ottamalla viestinnän kanavat käyttöön rohkeasti ja monipuolisesti sekä 

laittamalla omaa asiantuntijapersoonaansa rohkeasti peliin, voi asiantuntija on-

nistua kasvattamaan nopeasti oman viestintänsä vaikuttavuutta.  

 

Sosiaalisen median mukanaan tuomien uusien viestinnän kanavien ja uusien 

viestintämuotojen sekä lisääntyvän vuorovaikutuksellisuuden keskellä kuitenkin 

vanhat perusasiat pysyvät muuttumattomina. Ydinviesti on oltava selkeästi itsel-

lä selkärangassa ja viesti on osattava yksinkertaistaa siten, että jokainen vas-

taanottaja voi sen erilaisista lähtökohdista huolimatta ymmärtää. Samoin vanhat 

perinteiset esiintymisopit pitävät yhä pintansa, vaikka itse samalla jo kovasti 

pohdinkin, mihin nuoriso ja heidän mukanaan nopeasti vallalle vyöryvät ilmiöt, 

kuten vahva sosiaalisen median vaikuttaminen, viestinnän kenttää tulevatkaan 

muuttamaan. Voisin hyvin kuvitella, että tällä hetkellä koulun penkillä kasvavas-

ta sukupolvesta on muotoutumassa jälleen edellistä sukupolveaan monipuoli-

sempi, teknisempi ja rohkeampi viestijäjoukko. Tiedonpaljous ei todennäköisesti 

tule tulevaisuudessa vähenemään, kyse lienee enemmän siitä, kuka ja ketkä 
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osaavat sen kaiken tiedon määrän tulevaisuudessa oikealla tavalla tiivistää ja 

hyödyntää.  

 

 

7.1 Sisäilmaviestijän 10 käskyä 

 

Tämän kehittämistyön johtopäätöksenä kokosin sisäilmaviestijän 10 käskyä, 

jotka soveltuvat hyvin myös muuhun asiantuntijaviestintään. Viestinnän ammat-

tilaisille lista voi olla itsestäänselvyys. Täytyy kuitenkin muistaa, että sisäilma-

prosessissa teknisten asiantuntijoiden ydinosaaminen kohdistuu aivan muihin 

asioihin, eikä perinteinen toimintamalli ole sisältänyt aiemmin juurikaan viestin-

nällisiä painotuksia.  

 

Sisäilmaviestijän 10 käskyä:  

 

1. Puhu aina totta.  

2. Mieti ja sisäistä ydinviestisi etukäteen.   

3. Yksinkertaista niin, että 3-vuotiaskin ymmärtäisi.  

4. Tiivistä siten, että tärkeimmät pointit mahtuvat yhdelle post it -lapulle.  

5. Kuuntele, pyri ymmärtämään ja osoita empatiaa, niin rakennat luottamus-

ta.  

6. Varaudu pahimpaan, pyri ennakoimaan pahat kysymykset.  

7. Opettele esiintymistaitoja, mutta älä pelkää olla aito oma itsesi.  

8. Rakenna systemaattisesti asiantuntijabrändiäsi, jolloin olet vaikuttavampi 

sekä asiantuntijana että viestijänä.  

9. Opettele hyödyntämään sosiaalista mediaa. Ole siellä missä muutkin 

ovat.  

10. Ota rohkeasti viestintävastuuta. Tekemällä oppii, myös viestintää.  

 

Vaikka kaikki 10 käskyä voivat kuulostaa yksinkertaisilta ja helpoilta, käytän-

nössä vastaantulevat tilanteet vaihtelevine taustoineen ovat usein kaikkea muu-

ta kuin yksinkertaisia. Sen ei kuitenkaan pidä antaa lannistaa. Kääntäen miet-

tien edellä mainitut 10 käskyä ovat karua mietittävää: Totuuden kaunistelu tai 
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vääristely voi johtaa loputtomaan valkoisten valheiden kierteeseen, jossa uppo-

aa joka sanalla vain syvemmälle. Huonosti hahmotettu ydinviesti on myös huo-

nosti kuulijoiden löydettävissä ja aiheutuu siis pelkästään paljon puhetta tyhjäs-

tä. Monimutkainen ammattislangi saa todennäköisesti kuulijakunnan lähinnä 

vain pitkästymään tai vaipumaan epätoivoon. Empatiakyvytön ja kuuntelemaan 

haluton asiantuntija toimii ärsykkeenä ehkä joillekin kuin punainen vaate härälle. 

Yllättäen kohdattavat hankalat kysymykset saavat taatusti kokeenkin konkarin 

vaivaantumaan. Esiintyjä, joka ei hallitse esiintymisen alkeitakaan on monelle 

vaivaannuttava kokemus myös yleisössä. Ellei pysty aikaansaamaan viestinnäl-

lään vaikuttavuutta, niin on sama kuin puhuisit seinille. Mikäli ei olla valmiita ot-

tamaan haltuun niitä viestinnän kanavia ja välineitä, missä suurimmat massat 

keskustelevat, ollaan auttamatta sivussa keskustelun ytimestä. Ja ellei ketään 

kiinnosta viestinnän vastuu, ei tieto yksinkertaisesti kulje.  

 

 

7.2 Pohdintoja jatkotutkimusaiheiksi 

 

Viestinnän vaikuttavuus ei ole aina yksiselitteistä, eikä se ole useinkaan kovin 

helposti mitattavissa tai todennettavissa. Olisi kuitenkin mielenkiintoista ja si-

säilmaviestinnän kehittämisen kannalta arvokasta, mikäli pystyttäisin tutkimaan 

jonkin vahvasti viestintään panostaneen sisäilmaprosessin onnistumista siten, 

että tutkimusasetelma painottuisi viestinnän vaikuttavuuden ja onnistumisen nä-

kökulmiin. Mikäli tämän kaltaisessa tutkimuksessa todettaisiin sisäilmaviestin-

nän onnistumisen vaikutukset kokonaisuuden kannalta olennaisiksi, heräisivät 

toivottavasti paitsi asiantuntijat itse arvostamaan viestinnän vaikutuskeinoja 

ammattiosaamisen rinnalla, mutta myös mm. teknisten asiantuntijoiden eri kou-

lutustahot panostamaan viestinnän osaamisen kehittämiseen entistä enemmän. 

Haasteena on selkeästi kuitenkin tunnistettavissa paitsi viestinnän vaikuttavuu-

den vaikea mitattavuus, niin myös se, että sisäilmaprosessit ovat usein jo pel-

kästään tekniseltä kantilta katsottuna pitkäkestoisia, eivätkö vaikutukset välttä-

mättä ole edes heti teknisen suorituksen jälkeenkään mitattavissa.  

 



   62 

 

Toinen mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe olisi, millaisia osallistamisen keinoja 

on onnistuneesti käytetty sisäilmaprosessin viestinnällisten haasteiden selättä-

misessä. Tiedossani on mm. yksittäisiä tapauksia, joissa sisäilmaviestinnän 

kohdejoukoksi on tunnistettu niin suuri määrä ihmisiä, että on päädytty järjestä-

mään erillisiä ja erikseen eri kohderyhmille räätälöityjä infotilaisuuksia sisäilma-

ongelmaisessa tilanteessa. Näin toimien on pyritty luomaan keskustelu- ja vuo-

rovaikutusmahdollisuuksia mahdollisimman laajasti koko kohdejoukolle. Tällai-

nen toimintamalli vaatii paljon aikaa ja vaivaa, siis usein myös lisää kustannus-

vaikutuksia. Mutta jos tämän kaltaisista osallistamisen kokemuksista pystyttäi-

siin löytämään hyviä ja helposti monistettavia käytänteitä, tai jos kokemusten 

pohjalta rakentuisi joitain uusia hyviä vuorovaikutteisia toimintamalleja tai vies-

tinnän foorumeita, harppaisi sisäilmaviestinnän kehittäminen aimo harppauksen 

eteenpäin. Uskoakseni myös viestinnällisten hyötyjen ja vaikuttavuuden kasva-

minen toisi myös sisäilmaprosessiin kustannushyötyjä pidemmällä aikavälillä.  

 

 

7.3 Opinnäytetyön tulosten ja menetelmien kriittinen tarkastelu 

 

Yhteenvetona voitaisiin todeta, että asiantuntijan sisäilmaviestinnässä hanka-

laksi osoittautuivat erityisesti luottamuksellisen vuorovaikutuksen rakentaminen 

ja epäselvät viestintävastuut. Lisäksi haasteita koettiin ydinviestien kiteyttämi-

sessä riittävän lyhyeen muotoon sekä monitahoisten ja vaikeiden teknisten asi-

oiden selkiyttämisessä kansantajuiseksi. Esiintymisen osalta oli havaittavissa 

suuria asenne-eroja asiantuntijoiden välillä. Yhteistä oli kuitenkin ymmärrys sii-

tä, että esiintyminen ja viestintä ovat olennainen osa myös teknisen asiantunti-

jan työtä. 

 

Tämän opinnäytetyön syventämiseksi olisi ollut hyvä, jos tiedonhankintamene-

telmiä olisi pystynyt laajentamaan monipuolisemmaksi. Toimivia ja hyödyllisiä 

menetelmiä oli selkeästi havaittavissa. Esimerkiksi benchmarking olisi mielestä-

ni voinut antaa arvokasta lisätietoa ja syventää opinnäytetyön tuloksia sekä jopa 

auttaa luomaan suoraan uusia palvelumuotoja teknisellä alalla totuttujen sisäil-

mapalveluiden rinnalle. Totesin kuitenkin pienten tunnusteluiden jälkeen 

benchmarking -tiedon saannin mahdottomaksi, johtuen alalla toimivien yritysten 
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keskinäisestä kilpailusta. Myös yhteisöllisissä ideointimenetelmissä oli monia 

tekniikoita, joita olisi ollut mielenkiintoista hyödyntää tässä opinnäytetyössä. In-

nostuin itse mm. aivoriihi -menetelmästä. Siinä 6 – 12 hengen ryhmällä olisi py-

ritty ideoimaan uusia lähestymistapoja ja ratkaisuja. Näissä yhteisöllisissä ide-

ointimenetelmissä olisi tärkeää pystyä luomaan kiireettömyyden ja avoimuuden 

tuntu (Ojasalo ym. 2015, 159). Tähän ei kuitenkaan asiantuntijoiden ajankäytön 

tiiviyden vuoksi löytynyt käytännön mahdollisuuksia.  

 

Tämän opinnäytetyön piti alun perin toimia oppimisprosessina paitsi itselleni, 

myös Sisäilmatalo Kärki Oy:n asiantuntijoille. Alkuperäisen aiheen valinnan yh-

teydessä yksi tavoitteistani oli myös luoda uutta palveluliiketoimintaa tähän 

opinnäytetyöhön pohjaten. Ennakoimattomien ja omasta tahdostani riippumat-

tomien muutosten vuoksi opinnäytetyön luonne ja aiheen tarkastelu muuttuivat 

yleisluontoisemmaksi. Oma roolini kokemusasiantuntija sai muutosten myötä 

tässä opinnäytetyössä suuremman roolin, kuin alun perin oli tarkoitus. Aihepiirin 

käsittelyä olisi syventänyt alkuperäisen suunnitelman parempi toteutuminen.  

 

Sisäilmaongelmista kärsivien lukumäärä on maassamme suuri. Asialla on myös 

suuret kansantaloudelliset vaikutukset. Ongelmakenttä on myös rakennustekni-

sestä näkökulmasta laaja. Sisäilmaan liittyvän muun tieteen kehittyessä viestin-

tä on ollut taka-alalla. Sisäilmaviestinnän voisi luonnehtia olevan vasta niin sa-

notusti lapsen kengissä. On tärkeää nostaa aihetta esiin ja tuoda tutkittua tietoa 

sekä kehittämisajatuksia asiantuntijoiden helposti saataville. Nykyajassa ollaan 

jo toivottavasti valmiita oivaltamaan, että viestinnästä on mahdollista saada 

käyttökelpoista apua muiden ratkaisukeinojen rinnalle. Viestintää ei päästä kar-

kuun. Maailma muuttuu paitsi tekemällä, myös taitavasti viestimällä.  
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  Liite 1 
Haastattelukysymykset 

      

Teema Haastattelukysymys 

Omakohtaiset kokemukset 1. Mitä sisäilmaviestinnän tilanteita olet 

kohdannut työtehtävissäsi?  

2. Kuinka kuvailisit hyvin hoidettuja 

sisäilmaviestinnän tapauksia (mikä tilanne ja 

miksi onnistuit)? 

3. Kuinka kuvailisit heikosti hoidettuja 

sisäilmaviestinnän tapauksia (mikä tilanne ja 

miksi et onnistunut)? 

Sisäilmaviestintä 1. Millaisena koet viestinnän roolin ja merkityksen 

sisäilmaongelman selvitysprosessissa?   

2. Kuinka organisoisit viestinnän 

sisäilmaongelman selvitysprosessissa?   

3. Mitä haasteita näet sisäilmaviestinnässä 

(erityisesti ongelmalähtöistä sisäilmaprosessia 

ajatellen)? 

Asiantuntijaviestintä, 

teknisen asiantuntijan 

viestintärooli sisäilman 

ongelmaprosessissa 

1. Millaisena koet sisäilmaviestinnän vastuun 

asiantuntijatyössäsi? 

2. Mikä asiantuntijaviestinnässä on helppoa ja 

mikä vaikeaa? 

3. Mitkä viestintäkanavat koet työsi kannalta 

tärkeiksi?  

Alan yleiset käytännöt 1. Miksi viestintään on alettu kiinnittämään 

huomiota sisäilma-asioissa? 

2. Mitä yleisiin toimintamalleihin liittyviä havaintoja 

olet tehnyt viestinnän tilanteista 

sisäilmaongelman selvitysprosesseissa? 

3. Kuinka näkisit viestinnän kehittämisen 

vaikuttavan sisäilmaprosessin onnistumiseen?  
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