
Homepakolaiset ry

-Sisäilmasta vakavasti sairastuneita, joiden vaikea löytää 
sisätiloja, joissa ei oireile

-Suomessa sisäilmasta sairastuneena todella vaikeaa 
elää, koska tätä sairautta ei ole virallisesti tunnustettu.

-Aktiivinen kansalaisjärjestö. Pyrimme tuomaan ongelman 
yleiseen tietoisuuteen ja saaman aikaan muutoksia 
ongelman ratkaisemiseksi



Homepakolaiset ry

-vaikea löytää sisätiloja, joissa ei sairastuisi
-vaikea löytää vaatteita, patjoja, tyynyjä ja muita 
tarpeellisia tarvikkeita
-sosiaalinen elämä rajoittuu, kun oireilee monissa tiloissa 
ja ihmisten vaatteiden mukana kulkeutuville myrkyille
-Kela, vakuutuslaitokset ym. eivät maksa päivärahoja eikä 
korvauksia ellei kyse ole astmasta, kaikki muu lasketaan 
oireiluksi, vaikka laaja-alainen oireilu estää 
osallistumisen normaaliin elämään



” Kaikki vain kehottivat olemaan välittämättä koko 
oireiluista ja kertoivat, ettei siitä voinut olla haittaa.”

”Herkistyin niin pahasti, etten ole enää onnistunut edes 
asuntoa löytämään, jonka sisäilmaa sietäisin.”

”Itse menetin koko elämäni, rysähdin yhteiskunnan 
menestyneimmästä osasta kodittomaksi.” 

”Miksi terveysviranomaiset, joiden tehtävänä pitäisi olla 
kansalaisten terveydestä huolehtiminen, vain ummistavat 
silmänsä koko ongelmalta?”

Kysyy mies vailla tulevaisuutta



”Kymmenen vuoden aikana olen vaihtanut lähes 10 
työpaikkaa ja 20 asuntoa sisäilmaongelmien vuoksi. Olen 
kiertänyt 200 asuntoa, enkä ole löytänyt itselleni sopivaa.”
” En keksi turvattomampaa tilaa kuin työpaikan 
menettäminen, asunnon menettäminen, terveyden 
menettäminen, voimavarojen loppuminen.. tämä kaikki 
ilman oikeaa diagnoosia ja hoitoa.”
”Tällä hetkellä nukun teltassa, olen työtön ja oireilen 
jatkuvasti.”
” Vielä en aio kaatua tämän kauheuden alle. Siihen olen 
ihan liian arvokas.”

Maria 35-vuotta



Sisäilmasta sairastuneet - kansanterveysongelma?

-”Virallinen Suomi” ei tunnusta sisäilmasta sairastuneita -
> väliinputoajia
-Sairastuneille tulee taata perustuslain mukaiset 
ihmisoikeudet ja sosiaaliturva
-Yhteiskunnan luomat olosuhteet mahdollistavat 
sairastumisen
-Ympäristösairaus, jolla selvä yhteys moderniin 
rakentamiseen



Home- ja kosteusvaurioihin liittyviä oireita ja sairauksia

-Home- ja kosteusvauriot aiheuttavat monia muitakin 
sairauksia kuin hengitystieoireita ja astmaa
-Pahimmillaan kyse vakavista sairastumisista eikä pelkästä 
oireilusta 
-Sisäilmanmyrkyt voivat invalidisoida ihmisen: kyse on 
myrkyistä, jotka vahingoittavat mm. ihmisen 
immuunipuolustusjärjestelmää ja keskushermostoa



Home- ja kosteusvaurioihin liittyviä oireita ja sairauksia

-Rajuja oireita mm. voimakkaat kiputilat, oksentelu, 
verenvuodot, kuume, muistihäiriöt
-Sairauksia mm. monikemikaaliyliherkkyys MCS, syövät, 
reuma, Alzheimerin-tauti 
-Toksisille homeille ja vahvoille kemikaaleille altistuneilla 
enemmän keskenmenoja ja autismia 

Laajempi oire- ja sairauslista löytyy 
kotisivuilta www.homepakolaiset.fi 



-Homepakolaiset ry perustettu tänä vuonna

-Homepakolaiset tavanneet kansanedustajia ja asiantuntijoita, 
Työterveyslaitoksen, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen 
sekä Sosiaali- ja terveysministeriön sisäilma- ja 
ympäristösairauksien johtohenkilöitä.

-Viranomaiset eivät ole puuttuneet tilanteeseen sen 
vakavuuden edellyttämällä tavalla



-Valtion tutkimuslaitokset eivät ole kartoittaneet 
sairastuneiden määrää eivätkä hyödynnä maailmalla olevaa 
tietoa.

-Ajanmukaista tutkimustietoa mm. toksiineista ei hyödynnetä 
eikä tutkimusta valtion toimesta tehokkaasti edistetä

-Lääkäreitä ja virkamiehiä ei ole koulutettu riittävästi

-Vastuu ei tunnu kuuluvan kenellekään



”Työnantajalla ei ole tarjota puhtaita tiloja. KELAn piiriin en 
kuulu, työvoimatoimiston piiriin en kuulu, liiton päivärahojen 
piiriin en kuulu.”

”Mahdolliset harrastukset ja asiointipaikat pitää miettiä. Enää 
ei voi etukäteen arvailla missä oireilen ja sen jälkeen toivun 
hyvän aikaa. Sosiaalinen elämä on supistunut paitsi minulla, 
myös perheelläni tämän pulman myötä.”

”Tämäkö on hyvinvointia ja ihmisarvoista elämää?”

Voi elämän kevät, nainen 43v



”Aloitin lukion vuonna 2009. Olin onneni kukkuloilla, sillä 
pääsin haluamaani lukioon.”

”On ollut vaikka mitä oireita, ripulia ja oksennusta.”

”Pitäisi varmaan vaihtaa koulua, mutta en tiedä. ”

”Auttakaa minua!!!!”

Huolestunut tyttö, 19v, Helsinki



Ehdotamme:

-Suomeen on perustettava konkreettisiin toimiin tähtäävä 
valtiojohtoinen kriisiryhmä päätavoitteenaan laatia 
kuntouttamisohjelma, miten väliinputoajiksi ajautunut 
ihmisryhmä saadaan integroitua takaisin yhteiskuntaan.

-ryhmään mukaan sisäilmasta sairastuneita 

Tässä ryhmässä voitaisiin ratkoa mm. seuraavia asioita:

1. Sisäilmasta sairastuneiden määrän kartoitus.
-kuinka suuri ongelma on ja arvio sen kasvusta 



2. Sairastuneet tarvitsevat asuntoja. 

-Kiireisin toimenpide hätämajoituksen järjestäminen

-Osa nukkuu ulkona eikä kykene löytämään itselleen sopivaa 
asuntoa

-Pidemmällä tähtäimellä pysyvien terveellisten 
asumisratkaisujen kehittäminen

-Uusien energiansäästödirektiivien takaisinveto?



3. Sairastuneet tarvitsevat altisteettomia työpaikkoja, 
etätyömahdollisuuksia, etäopiskelumahdollisuuksia.

-Haluamme takaisin töihin

4. Sisäilmasta sairastuneille tarvitaan soveltuvia 
terveydenhoitotiloja mm. sairaaloita ja terveyskeskuksia.

-Minne sisäilmasta vakavasti sairastunut voi mennä hoitoon?

-Lääkäreiden tietämystä lisättävä pikaisesti



5. Vakavasti sairastuneet tarvitsevat vammaisuus-
statuksen.
-Saksassa monikemikaali-herkistyneet lasketaan 
liikuntavammaisiksi
-Pyörätuolissa olevalle rappuset ovat esteitä, sisäilmasta 
sairastuneelle esteitä ovat altisteet eli sisäilmassa olevat 
erilaiset myrkyt.
-Vakavasti sisäilmasta sairastuneella elimistön sietokyky 
myrkyille on laskenut. 



6. Traumaattisen kokemuksen läpikäyneille tulee tarjota 
traumaterapiaa.
-Terveyden, kodin, irtaimiston ja työn menettäminen ovat 
kaikki erittäin traumaattisia tapahtumia.
-Sairastuneet tarvitsevat kriisiapua silloin kun kaikki elämän 
peruspilarit ovat romahtaneet. 



7. Viranomaisia tulisi kouluttaa ja ohjeistaa. 
-Esim. kunnissa ei tällä hetkellä osata toimia, kun sairastunut 
hakee apua kunnan viranomaisilta. 

8. Sairaus on virallistettava ja sairaudelle on saatava 
diagnoosinumero.
-Miksi Suomessa ei oteta käyttöön esim. Japanissa, 
Saksassa ja Itävallassa käytettyjä ICD-10 koodeja tälle 
sairaudelle? 



“Vanhin lapsistani sairastui jo 2003 ja sisarussarjan 
seuraava syksyllä 2010. Vanhimman lapsen sairaus on 
edennyt jo hyvin vaikeaksi hajuste- ja 
mikrobiyliherkkyyksineen sekä anafylaksia oireineen.”

“Molemmat lapset käyvät kotikoulua, vanhin jo vuosia. Tänä 
syksynä minut nimettiin lapsieni omaishoitajaksi.”

Sairaiden lastensa hoitaja, nainen 43, Jyväskylä



www.homepakolaiset.fi 

Kiitos!


