
Millaista sisäilmaviestintää tarvitaan?
Vaikuta sisäilmaviestintään -kyselyn tulokset

Homepakolaiset ry:n julkaisuja 2018



Millaista
sisäilmaviestintää 
ihmiset kaipaavat?
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K yselytutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, millaista tietoa 
sisäilma-asioista ja niihin liittyvästä sairastamisesta ihmiset 
kaipaavat ja mitä kautta he haluaisivat saada tietoa. Kyselyn 

toteutti Homepakolaiset ry Maailma Kylässä -tapahtuman kävijöille 
26.–27.5.2018 yhdistyksen teltalla. 

Kysely (liite 1) koostui pääasiassa avoimista kysymyksistä, koska vas-
taamista ei haluttu rajata liikaa, vaan kyselyn toivottiin tuovan esille 
mahdollisimman monipuolisia, ennalta ohjaamattomia näkökulmia. 

Kaikki tapahtumavierailijat olivat tervetulleita vastaamaan kyselyyn. 
Kyselyn tulokset kerrottiin toimitettavan eteenpäin sisäilma-aiheisen 
toimenpideohjelman (Terveet Tilat 2028 -ohjelma) vastuuhenkilöille 
valtioneuvostoon, sosiaali- ja terveysministeriöön ja Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitokselle.

Lomakkeeseen vastattiin nimettöminä. Teltalla vieraili sekä itse sai-
rastuneita että aihepiiristä muista syistä kiinnostuneita, esimerkiksi 
sisäilmaongelmia tai sisäilmasta oireilevia työnsä kautta kohdanneita. 

Kyselyllä saatiin käsitystä siitä, mistä asioista sisäilmasta sairastavat tai 
heidän läheisensä/kollegansa kaipaavat tietoa. Esimerkiksi aihepiiriin 
liittyvien ammattilaisten tiedontarve vaatisi oman selvityksensä.

Vastauksissa tuli esiin kiinnostavia asioita, joita olisi suositeltavaa sel-
vittää lisää perusteellisemmalla tutkimuksella ja huomioida tarkem-
min sisäilma-asioita käsittelevän kehitystyön ja viestinnän suunnitte-
lussa ja toteutuksessa. 

Jotkut tapahtumavierailijat eivät halunneet vastata kyselyyn lainkaan, 
koska kokivat, että sisäil maviestintää on saatu jo tarpeeksi. Viestinnän 
sijaan kaivattiin konkreettisia, käytännön elämässä auttavia tekoja ja 
ratkaisuja. Niitä toivoivat myös kyselyyn vastanneet.
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Vastaajien taustatiedot

Taulukko 1: Kyselyyn vastasi 99 henkilöä, joista 77 oli 
sisäilmasta oireilevia tai sairastuneita. Vastaajista 22 oli 
tekemisissä aiheen kanssa muusta syystä, esimerkiksi 
työnkuvan puolesta tai läheisen/tuttavan/kollegan 
tilanteen vuoksi.

Taulukko 3: Vastaajilta kysyttiin oireilun/sairastaminen 
kestoa vuosina. Osa ei-sairastuneista vastasi 
kysymykseen läheisensä oireilun/sairastamisen keston 
mukaan. Kysymykseen vastasi 95/99 henkilöä.  

Taulukko 5: Yli kolmasosa vastaajista kuului ikäryhmään 
41–50-vuotiaat. Kysymykseen vastasi 97/99 henkilöä.  

Taulukko 2: Vastaajilta tiedusteltiin heidän suhdettaan 
sisäilma-asioihin. Vastaajien oli mahdollista valita 
vaihtoehdoista useampia sopivia kohtia. 
Kysymykseen vastasi 94/99 henkilöä. 

Taulukko 4: Toimintasektoria koskevaan kysymykseen 
vastanneista puolet toimii julkisella sektorilla. 
Kysymykseen vastasi 84/99 henkilöä.  

Taulukko 6: Naisia vastasi kyselyyn noin 70 %.
Kysymykseen vastasi 93/99 henkilöä.  



Mitä tietoa tarvitsisit tai 
olisit aikaisemmin tarvinnut 
sisäilmaan liittyvästä 
oireilusta tai sairastamisesta?

KYSYMYS 1a
Avoin kysymys

Vastanneita 64/99
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Kysymyksellä haettiin konkreettisia tiedontar-
peita. Näitä myös saatiin, mutta tämän lisäksi 
vastauksissa korostuivat erittäin paljon vaikeu-

det saada auttavaa tietoa ja tietoa ratkaisuista tilan-
teeseen tahoilta, joilta sitä yleensä odotettiin oireil-
lessa/sairastuessa saatavan. 

Pääasiallisia tiedon tarpeita
Selvästi eniten tietoa tarvitaan seuraavista 
aihepiireistä:

•	Mitkä ovat oireet? 

•	Miten tunnistaa tilanne?

•	Mitä pitää tehdä, kun epäilee oireiden    
 syyksi sisäilmaa? 

•	Miten oireita hoidetaan?

Lisäksi tietoa kaivataan
Ratkaisuista moniin käytännön kysymyksiin:

•	Mitkä ovat vaihtoehdot työelämässä?

•	Mitä turvaa lainsäädäntö antaa oireilevalle/  
 sairastuneelle?

•	Millaista sosiaaliturvaa on saatavissa eri    
 tilanteisiin?

•	Sairastuneelle soveltuva rakentaminen ja   
 materiaalit, rakennuksen sisäilmaongelmien   
 havaitseminen, oikeanlainen tutkiminen ja   
 korjaaminen, rakennusten oikea ylläpito ja käyttö,   
 miten löytää sopiva asunto. 

Tiedon saamista estävät seikat
Vaikka vastaajilta kysyttiin heidän omia tiedontarpei-
taan, vastauksissa korostuivat kokemukset muiden 
tahojen tietämyksen puutteesta ja puutteelliseen tie-
tämykseen perustuvista neuvoista ja toimenpiteistä. 

Vastaajat kokivat, että he saisivat heitä eteenpäin aut-
tavaa tietoa nykyistä paremmin, mikäli tietoa löytyisi 
tahoilta, joita sairastuneet apua hakiessaan kohtaavat 
tai jotka vastaavat sisäilma-asioissa tiedon ja ratkai-
sujen tarjoamisesta (esim. terveydenhuollon työnteki-
jät, viranomaiset, työnantaja, tilan omistaja tai heidän 
edustajansa sekä muut tilaan liittyvät osalliset). 

Muiden tahojen tietämyksen puutteeseen koettiin 
liittyvän seuraavia ilmiöitä:

•	Puutteet ongelman tunnustamisessa
 Tilanteen osalliset (eli muut kuin oireileva tai  
 sairastava) vähättelivät, epäilivät tai salailivat   
 ongelmaa.

•	Puutteet ongelman tunnistamisessa
 Erityisesti terveydenhuollossa ei ymmärretty asiaa,  
 siellä ei tiedetty tarpeeksi tai ei osattu auttaa tai   
 asian tutkimisessa oli puutteita tai muita ongelmia.

•	Hitaus
 Vastauksista ilmeni, että puutteiden koettiin
 johtavan auttavan tiedon saamisen viivästymiseen 
 ja oireilevan tai sairastuneen tilanteen    
 pahenemiseen.



Mitä kautta sinun olisi 
mielekästä saada tietoa?

KYSYMYS 1b
Monivalintakysymys

Vastanneita 91/99

MIELEKKÄÄT TAHOT  I  MAININTOJEN MÄÄRÄ (KPL)
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Kysymykseen vastasti 91 henkilöä. Monivalin-
takysymys oli jaettu kahteen osaan. Vastaajan 
tuli valita sekä tiedon saamisen kanavista että 

tietoa välittävistä tahoista itselleen mielekkäimmät. 
Vastaaja sai valita useita vaihtoehtoja.

Tahot
Vastaajat antoivat 304 mainintaa tahoista. Tutkimuk-
sessa ei erikseen kysytty, minkälaista tietoa joltakin 
tietyltä taholta kaivattaisiin, mutta suurimpana tie-
dontarpeena tuli esiin terveydenhuollolta tarvittava 
tieto. Terveydenhuolto sai 75 mainintaa. Toiseksi eni-
ten tietoa haluttaisiin julkisilta laitoksilta/viranomai-

Taulukko 7: Tahot, joiden kautta vastaajat mieluiten haluaisivat tietoa sisäilma-asioista.
 Lukumäärät kertovat, kuinka monta mainintaa kanava sai vastaajilta. 
 Vastanneita oli 91 henkilöä, jotka antoivat yhteensä 304 mainintaa.

silta (58 mainintaa). Myös järjestöt (50), tutkimus-
laitokset (45) ja kokemusasiantuntijat (41) nimettiin 
mielekkäinä tiedonsaantikanavina. (Taulukko 7)

Kanavat
Vastaajat antoivat 443 mainintaa kanavista. Tietoa 
sisäilma-asioista haluttiin kattavasti monien eri vies-
tintäkanavien ja -muotojen kautta. Kärkeen nousivat 
verkkosivustot ja sosiaalinen media sekä joukkotie-
dotusvälineet, mutta suurin osa hakee tietoa monista 
eri lähteistä. Kanavat ja mainintojen määrä on esitel-
ty seuraavalla sivulla. (Taulukko 8)

Julkiset laitokset/viranomaiset

Järjestöt

Tutkimuslaitokset

Kokemusasiantuntijat

Oma tuttavapiiri

Palveluntarjoajat/konsultit

Muu

Terveydenhuolto 75

58

50

45

41

18

14

3



MIELEKKÄÄT KANAVAT  I  MAININTOJEN MÄÄRÄ (KPL)
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Taulukko 8: Kanavat, joiden kautta vastaajat mieluiten haluaisivat tietoa sisäilma-asioista.
 Lukumäärät kertovat, kuinka monta mainintaa kanava sai vastaajilta. 
 Vastanneita oli 91 henkilöä, jotka antoivat yhteensä 443 mainintaa.

Verkkosivut

Joukkotiedotusvälineet (media)

Sosiaalinen media

Painetut esitteet/oppaat

Sähköiset esitteet/oppaat

Tapahtumat/esittelypisteet

Seminaarit/luennot

Kirjallisuus

Blogit

Henk.koht. kasvokkaisviestintä

Videot

 Vertaistapaamiset

Puhelinneuvonta

Vertaisryhmät internetissä

Webinaarit

Podcastit

68

50

44

34

31

29

27

26

24

23

21

21

19

14

7

5



Kerro esimerkkejä tiedosta, 
joka on auttanut sinua etene-
mään ongelman ratkaisussa.
Miltä tahoilta sait tätä tietoa?

KYSYMYS 2a
Avoin kysymys

Vastanneita 62/99

AUTTAVAN TIEDON LÄHTEITÄ  I  MAININTOJEN MÄÄRÄ (KPL)

*Työnantaja/esimies/kunta/
omistaja/taloyhtiö/tms. osalliset

7

Vastaajat antoivat melko vähän esimerkkejä 
heitä auttaneesta tiedosta. Sen sijaan he ni-
mesivät hyvin tahoja, joilta olivat saaneet apua 

ongelman ratkaisuun, ja antoivat yhteensä 79 mai-
nintaa auttaneista tahoista. (Taulukko 9)

Eniten apua vertaisilta ja järjestöiltä
Vastaajat olivat saaneet eniten auttavaa ja hyödyllistä 
tietoa vertaisilta/kokemusasiantuntijoilta (22 mai-
nintaa) ja toiseksi eniten järjestöiltä (15 mainintaa). 
Koska järjestöjen toiminnassa hyödynnetään koke-
musasiantuntijuutta, muodostivat nämä kaksi ryhmää 
yhdessä ylivoimaisesti suurimman auttavan tiedon 
lähteen yhteensä 37 maininnalla.

Kolmanneksi eniten tietoa tai asiantuntevaa apua 
vastaajat olivat saaneet terveydenhuollosta (12 
mainintaa). Edeltävään kysymykseen (1b) saatujen 
vastausten perusteella terveydenhuollosta halut-
taisiin kuitenkin huomattavasti enemmän ratkaisu-
ja edistävää tietoa kuin sitä tällä hetkellä saadaan. 
Kyselyssä ei selvitetty tarkemmin, minkä tyyppisiltä 
terveydenhuollon toimijoilta hyödyllistä/haitallista 
tietoa saadaan.

Neljänneksi eniten (10 mainintaa) oli auttanut niin 
ikään kokemusasiantuntijuus eli oman kokemuksen 
kautta karttunut tieto oireilusta tai sairastamisesta ja 
siihen vaikuttavista tekijöistä ja toimenpiteistä. 

Esimerkkejä ongelman ratkaisussa etenemään autta-
neesta tiedosta löytyy seuraavalta sivulta.

Taulukko 9: Tahot, joilta vastaajat olivat saaneet auttavaa ja hyödyllistä tietoa ongelman ratkaisuun.
 Lukumäärät kertovat, kuinka monta mainintaa taho sai vastaajilta.
 Vastanneita oli 62 henkilöä, jotka antoivat yhteensä 79 mainintaa.

Vertaiset/kokemusasiantuntijat

Järjestöt

Terveydenhuolto

Oma kokemus

Tiloista ja olosuhteista vastuulliset*

Rakennusten asiantuntijat

Media

Perhe, läheiset, ystävät, tuttavat

Tiede, tutkimukset

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Muut hoidon tarjoajat, esim. vaihtoehtoiset

22

15

12

10

6

4

4

2

2

1

1
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Terveys

”Oirelistat.”

”Googlen kautta terveyssivustoilta ihan konkreettisia esimerkkejä oireista.”

”Aloimme tutkimaan Googlesta eri terveyssivustoja ja homeesta, mikä sai meidät 
ymmärtämään oireet ja lopulta muuttamaan pois kys. asunnosta.”

”Tieto homeen vaikutuksista terveyteen, herkistyminen.”

”Itse tiedostin ja aloin välttää ongelmapaikkoja.”

”Homealtistuneet ystävät antoivat tietoa ja varoittivat, että jos pitkään altistuu 
voi koko terveys yhtäkkiä romahtaa. He myös neuvoivat, mitä paikkoja kannattaa 
välttää, mikä auttaa altistumisen jälkeen (metsäkävely ym.).” 

”Työnantaja ja työterveyslääkäri, joka lähetti suoraan jatkotutkimuksiin.”

”Muutto niin työn kuin kodin, oikea hoito + diagnoosi.”

”Tieto monikemikaaliyliherkkyydestä HSH-facebookryhmä.”

”Kouluopas sisäilmasairaalle Homepakolaisilta.”

Rakennusterveys

”Rakentamisen asiantuntijalta rakentamiseen liittyvät asiat: huomioitavia asioita, 
hyvät/huonot materiaalit.”

”Kavereilta tieto homeesta eroon pääsemiseen.”

”Ohjeet homeisen irtaimiston puhdistuksesta Homepakolaisilta.”

”RTA:n ohjeet terveen asunnon etsimisessä.”

”Vantaan kaupungin asumisoikeuspalvelut ovat auttaneet selvittämään 
hometarkastajien yhteystietoja.”

”Lasteni koulussa tehdyistä sisäilmatutkimuksista tieto tuli koululta/kunnalta.”

”Tilakeskukselta saadut raportit koulujen homeongelmista.”

Lait

”Fakta, lait – mitä oikeuksia, mistä saada tukea.”

Esimerkkejä tiedosta, joka on auttanut 
etenemään ongelman ratkaisussa



Kerro esimerkkejä tiedosta, 
joka on haitannut 
ongelman ratkaisussa. 
Miltä tahoilta sait tätä tietoa?

KYSYMYS 2b
Avoin kysymys

Vastanneita 56/99

*Työnantaja/esimies/kunta/
omistaja/taloyhtiö/tms. osalliset

HAITTAAVAN TIEDON LÄHTEITÄ  I  MAININTOJEN MÄÄRÄ (KPL)
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Kysymykseen vastanneet  56 henkilöä antoivat 
42 mainintaa tahoista, joilta olivat saaneet rat-
kaisuihin pääsyä estänyttä ja esimerkiksi sairau-

den pahenemiseen johtanutta tietoa. 

Maininnoissa nousi esiin kaksi pääasiallista tahoa, 
joilta haittaavaa tietoa oli saatu. Nämä tahot olivat 
saaneet yhteensä 36 mainintaa 42 maininnasta. Lo-
put kuusi (6) mainintaa jakautuivat viiden eri tahon 
kesken. (Taulukko 10)

Haittaavaa tietoa vastaajat kokivat saaneensa selke-
ästi eniten terveydenhuollosta. 

Toiseksi eniten haittaavaa tietoa oli saatu ongelmati-
lanteiden muilta osallisilta, kuten työnantaja, esimies, 
koulu, kunta, omistaja, taloyhtiö tai muut tiloista tai 
olosuhteista vastuulliset tahot.

Vastauksissa tuli myös esille, että haittaa oli aiheutu-
nut myös siitä, että tietoa ei saatu ollenkaan tai sitä 
ei saatu ajoissa.

Seuraavalta sivulta löytyy esimerkkejä, millaisen tie-
don vastaajat kokivat haitalliseksi.

Taulukko 10: Tahot, joilta vastaajat olivat saaneet haittaavaa tietoa ongelman ratkaisuun. 
 Lukumäärät kertovat, kuinka monta mainintaa taho sai vastaajilta. 
 Vastanneita oli 56 henkilöä, jotka antoivat yhteensä 42 mainintaa.

Terveydenhuolto

Tiloista ja olosuhteista vastuulliset*

Työterveyslaitos (TTL)

Rakennusten asiantuntijat

Media 

Järjestöt 

Oma kokemus

23

13

2

1

1

1

1
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”Neuvot tyyliin siedätyshoito auttaa. Ei auta.”

”Lääkärit (oireiden kieltäminen tai kyseenalaistaminen, väärät diagnoosit ja 
turha lääkintä).”

”Terveydenhoito: ”Ei haitallista”, ”Voit työskennellä”, vaikka ei voinut. 
Artikkelit siedätyksestä.”

”Oma lääkäri: psyykkinen oireilu.”

”Virheellinen tieto ja ongelman vähättely mediassa, terveydenhuollossa.”

”Keuhkolääkäri, histamiinialtistukset pahensivat omaa sairauttani.”

”Iho- ja allergiasairaalan lääkärit: eivät tunnista sairaudeksi, vaikka on oireita, 
koska astma tai prick-testi ei reagoi.”

”Työterveyslaitos ei löytänyt minulta astmaa. Muut oireet sivuutettiin, kun ei 
niillä ole todistusarvoa, joten olisin joutunut takaisin sairaaseen työpaikkaan, 
jos en olisi itse eronnut.”

”Työterveyslaitos: sairastuin vakavasti töissä ja työterveyslaitos tekee 
kaikkensa, ettei sairauteni olisi työperäinen/ammattitauti > Maksan itse kaikki 
sairauskuluni ja käyn töissä sairaanakin, että voisin maksaa kaikki sairaudesta 
aiheutuvat kulut.”

”Pitkä viivytys terveysaseman ja työterveyshuollon osalta > pahemmat ja 
pysyvät vammat.”

”Erilaiset ”uskomushoidot” (ikkunoiden eristäminen, lattioiden porailu, 
ilmanpuhdistimet), joilla tilanteeseen puuttumista lykättiin.”

”Homevaurioiden pimittäminen rehtorin ja päiväkodin johtajan toimesta. 
Homedesinfiointiaineiden	käyttö!”

”Työnantaja leimasi meidät hysteerisiksi naisiksi, jotka kuvittelevat oireet. 
Sisäilmatutkimuksista pantattiin tietoa.”

”Työnantajan väittämä, että tutkimusten perusteella ei ongelmaa ole. > 
Tutkimustiedot ei saatavilla ja tutkimustulokset kyseenalaisia.”

Esimerkkejä tiedosta, joka on 
haitannut ongelman ratkaisussa



Jos sinun tulisi suositella 
ongelman ratkaisun kannalta 
hyödyllisiä ja luotettavia 
tiedon tuottajia, 
mitä tahoja suosittelisit? 

KYSYMYS 2c
Avoin kysymys

Vastanneita 48/99

SUOSITELTAVIA TIEDON LÄHTEITÄ  I  MAININTOJEN MÄÄRÄ (KPL)
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Kysymykseen vastasi 48 henkilöä, jotka antoivat 
yhteensä 54 mainintaa suositeltavista tahoista. 
Vastaajat suosittelivat selkeästi eniten tiedon 

lähteeksi järjestöjä (21 mainintaa). Toiseksi eniten 
suositeltiin vertaisia/kokemusasiantuntijoita (10 mai-
nintaa) ja kolmanneksi terveydenhuoltoa (9 mainin-
taa). (Taulukko 11)

Yksittäisissä vastauksissa tuli esille, että suosittelun 
perusteena oli paitsi tietoa jakavan tahon asiantun-
temus myös se, ettei taho ole sidoksissa mihinkään 
viralliseen asiaa hallinnoivaan laitokseen/virastoon.

Tähän kysymykseen vastanneiden määrä oli koko 
kyselyn pienin. Toiset vastaajista kertoivat, etteivät 
osaa suositella mitään tahoa, koska kokevat, että 
tietoa ei ole tällä hetkellä tarjolla riittävästi ja tiedon 
joutuu kaivamaan itse.

Taulukko 11: Tahot, joita vastaajat suosittelivat tiedon lähteiksi.
 Lukumäärät kertovat, kuinka monta mainintaa taho sai vastaajilta. 
 Vastanneita oli 48 henkilöä, jotka antoivat yhteensä 54 mainintaa.

Järjestöt 

Vertaiset/kokemusasiantuntijat

Terveydenhuolto

Rakennusten asiantuntijat

Tiede, tutkimukset

Oma kokemus

Muut hoidon tarjoajat, esim. vaihtoehtoiset

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Media

21

10

9

4

4

2

2

1

1



KYSYMYS 3
Avoin kysymys.

 Vastaajia 70/99.

1

12

Sisäilmasairastuneiden tilanne

”Sairastuneiden tulisi saada puhtaita työpaikkoja, kouluja, päiväkoteja, jotta 
sairastuminen ei kroonistuisi ja he voisivat jatkaa ”normaalia” elämäänsä.” 

”Puhtaita väistötiloja heti, sosiaaliturva ja terveydenhoito. TE-toimistoon ja 
Kelaan asiasta tietävien osastot, jotka palvelevat sairastuneita.”

”Toivoisin, että sisäilmasta sairastuneiden diagnostiikkaa parannettaisiin. 
Etenkin työpaikalla sairastuneet ansaitsisivat asiallista kohtelua ja korvauksia 
sairastumisestaan. Sairastuneille oikeus tutkimustuloksiin.”

”Jokaiseen sairaanhoitopiiriin sisäilmasairastuneiden poliklinikka.”

”Taloudellinen neuvonta.”

”Oikeusturva ja yhdenvertaisuus myös sisäilmasta sairastuneille > lakisääteisyys.”

”Duodecim: lisää oireita myös astman lisäksi tutkittava ja selvitettävä kuntoutus, 
sosiaaliturva ja hoitopolut.”

”Tukea taloudellisesti, jos ei pysty asumaan omassa asunnossa.”

”Lakisääteiset muutokset.”

”Sisäilman kokonaisvaltainen vaikutus ihmiseen: fyysinen terveys; Mieli; 
Työ/talous. Karenssi julma rangaistus työn menettämisestä (vaihtoehto 
sairastamiselle). Lasten oireet päiväkodeissa ja kouluissa.”

”Elämä voi ajoittain olla tosi vaikeaa. Ystäväpiiri kaventunut, kun ei voi olla aina 
paikoissa, missä tavataan enkä kenenkään kotona.”

”Taloudellinen tilanne katastrofaalinen.”

”Lainsäädäntöä muuttaa, SOTE-lait???”

”Matalalla kynnyksellä tutkimuksia.”

”Sisäilmaan sairastuneille oma tautiluokitus.”

Vapaamuotoiset terveiset 
sisäilma-asioista viestiville
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Vähättely, epäily, tunnustaminen, salailu, avoimuuden lisääminen

”Leimaaminen mielenterveysongelmaksi pitää loppua ammattilaisten taholta.    
Pitää reagoida riittävän nopeasti ettei ihmisen elämä tuhoudu.”

”Kunnat ja kaupungit pyrkivät kaikin keinoin vähättelemään, piilottamaan, salaamaan 
ongelmia.”

”Lääkäreiden tulee tukea eikä vähätellä oireita ja vointia, vaikka sitä ei voi laboratoriokokeilla 
todentaa.”

”Asiallista suhtautumista ongelmaan.”

”Enemmän tietoa. Oireiden vakavuuden ymmärtäminen.”

”Läpinäkyvää keskustelua aiheesta julkisesti ja ylipäätään.”

”Asioiden vakavasti otto.”

”Reagointia!	Usko	oireilevia.”

”Älkää lakaisiko asioita pöydän alle, vaan tehkää asioille konkreettisia päätöksiä.”

”Tulevaisuuden koulut ja työpaikat valitaan sisäilman perusteella, se on nähtävissä jo nyt. 
Tehdään kansalliselle uhkalle nyt jotain, myöhemmin se maksaa moninkertaisesti enemmän. 
Luottakaa	ihmisiin	ja	heidän	kertomuksiinsa!”

”Otetaan tosissaan oireilevat ihmiset eikä pidetä heitä kummajaisina.”

”Älkää salailko.”

”Ei saa piilotella asioita hysterian pelossa ja rahaa pitää suunnata asioiden korjaamiseen.”

”Työhaastatteluissa	tulisi	kertoa,	jos	työpaikoissa	on	sisäilmaongelmia!	Sakot	HUS	ym.	
toimijoille.	Miten	voi	kestää	vuosikymmeniä	todeta	se,	minkä	kaikki	ovat	huomanneet!”

”Olisi erityisen tärkeää puhua avoimesti sisäilmaongelmista. Jos niitä ei hoideta, lapset 
altistuvat kouluissa ja meillä on kohta pahasti altistunut ja sairastunut sukupolvi.”

”Rahan, maineen, säästämisen, välinpitämättömyyden ym. ei pidä antaa vaikuttaa.”

”Miksi ei tutkita Suomessa, ja myönnetä ongelmaa ja korjata.”

”Ottakaa tosissaan ”potilaan” oireet. Vähättelyn aika on ohi.”

”Avointa, läpinäkyvää toimintaa > kristallinkirkasta.”

”Ottakaa asia vakavasti. Sairastutatte lapset ja työntekijät päiväkodissa.” (nimi poistettu)

”Asiasta puhuminen.”

Vapaamuotoiset terveiset 
sisäilma-asioista viestiville
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Tieto

”Enemmän yleisesti tietoa asiasta.” 

”Asiallista perustietoa tarvitaan meille, jotka olemme vasta vähän aikaa sitten 
löytäneet ymmärryksen oireidemme syistä.” 

”Toivon enemmän tietoa helposti saataville, jotta ihmiset eivät pahimmillaan 
sairastu pysyvästi.”

”Tieto ei pelkästään riitä. Tarvitaan rohkeutta tarttua asiaan ja pitää mielessä 
tärkein: Tiloissa toimivien terveys ja toimintakyky.”

”Enemmän tietoa, mikä olisi helposti saatavilla, jotta ihmiset saavat 
nopeammin apua oireisiin.”

”Toivon enemmän tutkimukseen perustuvaa tietoa.”

”Vaikea saada tietoa mistään. Ei ymmärretä, miten vaikeaa on.”

”Infoa sosiaaliseen mediaan, puhelinneuvontaa, TV-julkisuutta, lehtiin tietoa.”

”Olkaa enemmän esillä mediassa, valtakunnan mediassa (tv, radio, some).”

”Vakava ja laaja ongelma, jota on tärkeää pitää esillä.”

”Lisää tutkimusta ja näkyvyyttä tarvitaan.”

”Tärkeää asiaa, jaksakaa jatkaa tiedon levittämistä.”

”Lisää tietoutta ja puhetta asiasta. Lisää juttuja, esim. sairastuneita julkisuuden 
henkilöitä.”

”Tietoutta lisää.”

”Asioista tiedotetaan. Autetaan ja annetaan neuvoja konkreettisissa asioissa.”

”Tutkimus on tärkeintä.”

”Tehkää rohkeasti asioista julkisia. Kohteita löytyy niin paljon, että tästä kyllä 
jää materiaalit useampaankin TV-ohjelmaan.”

”Ei	tarvita	enää	yhtään	mitään	viestintää!	Tarvitaan	konkreettisia,	auttavia	
tekoja. Esim. sopivia asuntoja, hätämajoitusta.” (Äiti, jonka lapsi sairastunut)

Vapaamuotoiset terveiset 
sisäilma-asioista viestiville
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Tietoa ammattilaisille lisää

”Lääkäreille ja muille terveydenhoidon ammattilaisille lisää tietoa.”

”Kaikki tutkimustieto äkkiä käytännön tasolle ja tieto hoitaville tahoille.”

”Sisäilmasairaudet sisältävät myös märkien muovilattioiden VOC-yhdisteet. 
Homeet ja VOC-yhdisteet ovat hermomyrkkyjä. Me joilla on reumageeni (ei 
reumaa), saamme myrkyistä hermovaurioita. Niiden kanssa joutuu elämään ja 
sopeutumaan lopun elämäänsä. Myös homeen tuottama kemikaaliyliherkkyys 
hankaloittaa elämää.”

”Terveydenhuollossa laajempi tietämys aiheesta, että puututtaisiin nopeasti, 
eikä syntyisi pahoja ja pysyviä vammoja.”

”Tästä asiasta on vaikea puhua terveyden huollon ammattilaisille. 
Terveydenhoidon ammattilaiset tarvii lisää tietoa ja koulutusta asiasta.”

”Lääkäreille enemmän infoa asiasta.”

”Valtio voisi palkata asiantuntijoita neuvomaan.”

”Homepakolaisten kirjaset kaikille kouluille. (Tosin voi olla, että ne poistetaan 
opehuoneista.) Kirjaset työterveyshuoltoon.”

”Tutkimukset etenevät (esim. Salkinoja-Salonen), nyt vain täytyy saada tieto 
mukaan käytännön terveydenhoitotyöhön.”

Vapaamuotoiset terveiset 
sisäilma-asioista viestiville

4
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Rakennukset

”Rakentamiseen liittyvä lainsäädäntö uudistaa > rangaistukset ajan tasalle.”

”Vastuu kiinteistöstä rakentajille.”

”Tämä on vakava asia. Opiskelijoista osa oireilee jo peruskoululla, moni 
lukiossa. Missä he voivat myöhemmin asua tai työskennellä? Koulussa esim. 
laitetaan säästösyistä ilmanvaihto kiinni yöksi, viikonlopuksi ja lomiksi. Silloin 
paikat menevät huonoon kuntoon, vaikka rakennus olisi tehty hyvin.”

”Asia	on	vakava,	tikittävä	pommi	tällä	rakennusvalvonnalla!	Valvonta	kuntoon	
rakennusvaiheessa!	Ei	enää	hometaloja!”

”Lainsäädäntöä mm. rakennuspuolelle kunnon sanktiot.”

”Yksinkertaiset rakenteet, rakenteet helppo pitää kunnossa vaurioiden 
sattuessa.”

”Asia tärkeä ja pitäisi ratkaista rakentamisen laadun kautta.”

”Huonon/väärin tehdyn remontoinnin vaikutus on usein huono sisäilma. 
Tukitaan kunnollinen/perinteinen ilmanvaihto muoveilla.”

”Talojen rakennuksessa ja ilmanvaihdossa on otettava tämä ongelma 
huomioon.	Lapsia	tulee	suojella	eli	koulujen	ilmanlaadusta	huolehtia!”

”Rakennusmateriaaleihin valtiovallan hyväksyminen. Mitä materiaaleja voidaan 
käyttää jo sairastuneen asunnossa.”

”Pitäisikö rakentaa kuin rakennettiin sata vuotta sitten?”

”Korjatkaa	kaupungin	laitokset!”

”Seis	homekoulut/toimistot/sairaalat!”

”Korjausrahaa nopeasti kouluihin, päiväkoteihin ja sairaaloihin.”

”Kouluongelmat kuriin > lasten terveys vaarassa.”

Vapaamuotoiset terveiset 
sisäilma-asioista viestiville
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Vastauksissa korostuivat seuraavat ilmiöt

•	 Vaikeus saada tietoa tahoilta, joilta ihmiset olettaisivat saavansa tietoa 
sisäilmatilanteessa (esim. terveydenhuollon työntekijät, viranomaiset, 
työnantaja, tilan omistaja tai heidän edustajansa sekä muut tilaan liittyvät 
osalliset). Tietoa kuitenkin haluttaisiin mieluiten juuri näiltä tahoilta, 
etenkin terveydenhuollosta.

•	 Vaikka vastaajilta kysyttiin heidän omia tiedontarpeitaan, vastauksissa 
korostuivat kokemukset muiden tahojen tietämyksen puutteesta ja 
puutteelliseen tietämykseen perustuvista neuvoista ja toimenpiteistä. 
Vastaajat kokivat, että tahot, joilta he kaipaisivat apua eniten, eivät tiedä, 
osaa tai ymmärrä aihepiiriä tarpeeksi hyvin tai että tahot vähättelevät, 
epäilevät tai salailevat tilannetta.

•	 Tietoa kaivattaisiin toiseksi eniten medialta (joukkotiedotusvälineet), 
mutta	mediankaan	kautta	ei	saada	riittävästi	tarvittavaa	tietoa.	Useimmat	
mediaa avoimissa kysymyksissä kommentoineet vastaajat näkivät median 
roolin positiivisena, koska he kokivat leimaamisen vähentyneen aihepiirin 
ollessa enemmän esillä julkisuudessa.

•	 Auttavaa ja hyödyllistä tietoa saadaan eniten järjestöiltä ja 
kokemusasiantuntijoilta, ja näitä tahoja myös suositellaan tiedon lähteiksi. 

•	 Kaikkien kysymysten kohdalla tuli selkeästi esille, että verkkosivut ja 
Facebook ovat ylivoimaisesti tärkeimpiä tiedon saannin kanavia.

•	 Tietoa kaivataan konkreettisista ja käytännöllisistä ongelmanratkaisua 
edistävistä aiheista, kuten rakennusten ongelmien selvittämisestä ja tähän 
liittyvistä prosesseista, sisäilmaan liittyvistä monimuotoisista oireista ja 
kuntoutumista edistävistä keinoista.

Yhteenveto
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Lisäselvitystarpeet

Kyselyyn vastasi 99 henkilöä, ja eri kysymyksissä vastaajien määrä vaihteli. 
Kysely toteutettiin Homepakolaiset-yhdistyksen teltalla. On mahdollista, että 
tämä on vaikuttanut vastaajien valikoitumiseen ja että vastauksissa korostuu 
järjestöjen rooli hyödyllisen tiedon antajina. 

Vastaajat olisivat saattaneet korostaa erilaisia seikkoja, jos vastauksia olisi 
voinut pohtia kauemmin ja rauhallisemmissa olosuhteissa – nyt vastaajat 
vastasivat kysymyksiin massatapahtumassa.

Kysely toimii alkukartoituskyselynä laajemmille tutkimuksille tuoden esille 
ilmiön piirteitä. Tutkimuksen määrälliset tulokset eivät sellaisinaan ole 
yleistettävissä, ja jatkotutkimus on tarpeen. 

On huomionarvoista, että merkittävä osa kyselyyn vastanneista ei koe 
saavansa tilanteeseensa auttavaa tietoa sieltä, mistä sitä kaivataan, eli 
palvelujärjestelmän kautta. Tiedon puute estää tilanteiden ratkaisun ja 
saattaa esimerkiksi kroonistaa terveysongelmia ja haitata kuntoutumista.

Tämän vuoksi aihetta olisi hyvä selvittää lisää kattavammilla tutkimuksilla. 
Olennaisia kysymyksiä voisivat olla muun muassa:

•	 Millaisia tiedontarpeita sisäilmaan ja sisäilmaoireisiin liittyy?

•	 Millaista tietoa terveydenhuolto ja viranomaistahot jakavat?

•	 Millaista tietoa terveydenhuollosta ja viranomaistahoilta on saatu silloin, 
kun tieto ei ole auttanut ja sitä ei haluta suositella muille? Miksi se ei ole 
auttanut? 

•	 Miksi kokemusasiantuntijoiden ja järjestöjen jakama tieto koetaan 
hyödylliseksi? Millaista tietoa nämä tahot jakavat?

•	 Miksi terveydenhuollosta ja viranomaistahoilta ei saada riittävästi 
auttavaa tietoa? 

•	 Miksi ihmiset eivät koe saavansa median kautta riittävästi tarvitsemaansa 
tietoa?

•	 Millaista on terveydenhuollosta ja muista palveluista tai toimijoilta saatu 
hyödyllinen ja tilanteen edistämistä auttava tieto?

•	 Millaisia tiedontarpeita sisäilma-aiheista viestivillä on?

Jatkotutkimusaiheita



                Toimin        julkisella sektorilla
                      yksityisellä sektorilla 
                   muulla sektorilla

 

            

 

1.  Sisäilma-asiat kiinnostavat ja haluaisin niistä tietoa

a)  Mitä tietoa tarvitsisit tai olisit aikaisemmin tarvinnut sisäilmaan 
 liittyvästä oireilusta/sairastamisesta? 

VAIKUTA 
SISÄILMAVIESTINTÄÄN!

Vastaa kyselyyn ja kerro, millaista tietoa sisäilma-
asioista ja niihin liittyvästä sairastamisesta kaipaisit ja 

mitä kautta tällaista tietoa on hyvä ja helppo saada. 

Homepakolaiset ry toimittaa kyselyn tulokset 
valtakunnallisen Terveet Tilat 2028 -toimintaohjelman 

vastuuhenkilöille Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, 
Sosiaali- ja terveysministeriöön ja Valtioneuvostoon.

Käännä —>

 Www-sivut

 Sosiaalinen media

  Blogit

 Webinaarit

 Podcastit

 Videot

 Kirjallisuus

 Painetut esitteet/oppaat

 Sähköiset esitteet/oppaat

 Seminaarit/luennot

 Tapahtumat/esittelypisteet

 Terveydenhuolto

 Julkiset laitokset/viranomaiset

 Tutkimuslaitokset

 Palveluntarjoajat/konsultit

 Järjestöt

 Kokemusasiantuntijat

 Oma tuttavapiiri

 Muu, mikä?  

_______________________

_______________________

_______________________

 Joukkotiedotusvälineet (media)

 Henk. koht. kasvokkaisviestintä

 Puhelinneuvonta

 Vertaistapaamiset

 Vertaisryhmät internetissä

 Muu, mikä?

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Valitse kanavista mielekkäimmät: Valitse tahoista mielekkäimmät:

b)  Mitä kautta sinulle olisi mielekästä saada tietoa? 

 Olen tekemisissä sisäilma-asioiden kanssa työnkuvani puolesta

 Läheiseni/tuttavani/kollegani oireilee/sairastaa

 Oireilen sisäilmasta

  Olen kroonisesti sairastunut sisäilmasta

Olen oireillut/sairastanut   

 

 

 

Ikä  _____ Sukupuoli  __________  Ammatti  ____________________________

  alle vuoden       1 - 3 vuotta       4 - 9 vuotta       yli 10 vuotta       en tiedä 
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2. Vastaa kohtaan 2, jos olet jo aikaisemmin hakenut tietoa sisäilmaan liittyvästä 
oireilusta/sairastamisesta omien tai muiden ongelmien ratkaisemiseksi. 
Muutoin siirry kohtaan 3.

a)  Kerro esimerkkejä tiedosta, joka on auttanut sinua etenemään ongelman ratkaisussa.
 Miltä tahoilta sait tätä tietoa?

b)  Kerro esimerkkejä tiedosta, joka on haitannut ongelman ratkaisussa.
 Miltä tahoilta sait tätä tietoa?

c)  Jos sinun tulisi suositella ongelman ratkaisun kannalta hyödyllisiä ja luotettavia 
 tiedon tuottajia, mitä tahoja suosittelisit? 

3. Terveiseni sisäilma-asioista viestiville. Tilaa vapaille kommenteille:

Liite 1/2


