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Sisäilmasta sairastuminen on tällä hetkellä syrjäytymisen kierteen 
riskitekijä Suomessa. Työkykyiset ja työhaluiset sisäilmasta 
sairastuneet putoavat täysin turhaan työelämän ulkopuolelle, kun 

tukijärjestelmä toimii auttamisen sijaan ovia sulkien. Väliinputoajuus ja 
syrjäytyminen voitaisiin välttää oikeilla toimenpiteillä.

Tämä opas kertoo sisäilmasta sairastuneiden työllisenä pysymisen 
estäjistä ja mahdollistajista. Se esittelee vaihe vaiheelta, miten voidaan 
vaikuttaa tämänhetkiseen tilanteeseen, jossa sisäilmasta sairastuneet 
saattavat ajautua pitkäaikaistyöttömiksi tai työkyvyttömyyseläkeläisiksi. 
Nelivaiheisen mallin kaikkia osia ei välttämättä tarvitse käyttää, sillä 
varhaisella puuttumisella voidaan välttää ongelmien kumuloituminen ja 
tarve edetä mallin alkuvaihetta pidemmälle.

Oppaassa on hyödynnetty Minna Pimiä-Suwalin palvelumuotoilun 
alan opinnäytetyötä Työhaluisesta väliinputoajaksi – Sisäilmasta 
sairastuneiden kokemuksia työelämässä pysymisestä ja työhön paluusta. 
Laadullisin menetelmin toteutettuun tutkimukseen osallistui 18 julkisella 
ilmoituksella tavoitettua, erilaisista taustoista tulevaa sisäilmasta 
sairastunutta. Tutkimusaineistona olivat sairastuneiden omakohtaiset 
kertomukset, jotka kerättiin avoimiin kysymyksiin perustuvalla sähköisellä 
tutkimuslomakkeella sekä sähköposti- ja puhelinhaastatteluilla. 
Tutkimusaineisto analysoitiin ja esitettiin käyttäen palvelumuotoilun 
menetelmiä. Sairastuneiden kokemusten yhteenvedon pohjalta 
mallinnettiin muun muassa työllisenä pysymisen ja työttömäksi 
joutumisen polut, jotka käydään läpi tässä oppaassa vaihe vaiheelta. 
Oppaassa käytetyt sitaatit ovat lainauksia tutkimusaineistosta.

Opas sisältää myös tietoa, joka perustuu Homepakolaiset ry:n omiin 
selvityksiin. Yhdistyksen perustamisvuodesta 2011 lähtien on kuultu 
tuhansia kokemusasiantuntijoita. Vuodesta 2014 tietoa on koottu 
jäsennetymmin muun muassa työpajojen, haastatteluiden ja kyselyiden 
kautta. Kerättyä tietoa analysoidessa on erottunut tiettyjä lainalaisuuksia 
ja yhteneväisyyksiä, joiden pohjalta on voitu tuottaa tietoa ja käytännön 
ratkaisuja sisäilmasta sairastuneille ja heitä kohtaaville tahoille.
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SISÄILMASAIRASTAMISEN              VAKAVUUSASTETTA

Ensimmäisen asteen sairastuneelle tunnusomaista on 
jatkuva tulehduskierre, lisääntyneet sairauspoissaolot 
ja hiljalleen vähenevä työ-/opiskeluteho. Hän käyttää 
usein paljon terveydenhoitopalveluja ja yrittää saada 
selville syyn jatkuvalle sairastelulleen. Jos tilanne tun-
nistetaan nopeasti ja ratkaisu kodin tai työ-/opiskelu-
paikan sisäilmaongelmaan löytyy viivytyksettä, elimis-
töä rasittava altistuminen päästään katkaisemaan, eikä 
sairastuminen pääse etenemään asteelle 2.

Toisen asteen sairastuneen tilannetta kuvaavat terveel-
listen tilojen etsimiskierre ja sairauslomien voimakas 
pitkittyminen. Tyypillisesti monet pienet oireet ja in-
fektiokierteet ovat edenneet vakavammaksi ja moni-
naisemmaksi oirekuvaksi. Vointi voi vaihdella laidasta 
laitaan. Olo on terve silloin, kun altistuksia ei ole, mutta 
altistuttaessa vointi voi olla erittäin huono. Sairastunut 
voi kuitenkin opiskella tai tehdä työtä täysipainoisesti, 
jos terveelliset tilat ja sopivat järjestelyt löytyvät. Avuksi 
sairastunut tarvitsee tässä vaiheessa moniammatillista 
hoitoa, perus- ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä. Hän 
tarvitsee apua myös tilajärjestelyissä.

Kolmannen asteen sairastuneen terveydentila on hei-
kentynyt merkittävästi, eikä hän useinkaan enää kykene 
aktiivisesti hakemaan ratkaisuja. Tavallisesti hänellä on 
takanaan vuosien kierre avunhakua, terveen asunnon ja 
työtilojen etsimistä sekä oireiden pahentumista ja toi-
mintakyvyn kaventumista. Tyypillisesti tässä vaiheessa 
useat erityyppiset altisteet aiheuttavat invalidisoivaa 
haittaa pieninäkin määrinä ja sairastunut kärsii hyvin 
vakavista oireista. Terveydentilan heikkoudesta ja elä-
mäntilanteiden haasteista johtuen arjesta selviäminen 
vie usein sairastuneen kaikki resurssit ja elinpiiri voi 
rajoittua vahvasti. Kolmannen asteen sairastunut tarvit-
see perusteellista lääketieteellistä hoitoa ja kuntoutusta 
sekä hyvin altisteettoman asuinympäristön.

Sisäilmasairauksista puhuttaessa eteen avautuu 
moninaisempi oireiden ja sairauksien kirjo kuin 
usein ymmärretään. Sisäilmasta sairastuneella ei 

tarkoiteta pelkästään home- tai kosteusvaurioissa syn-
tyneille homeille altistunutta henkilöä, joka on sairastu-
nut astmaan. 

Homeiden lisäksi sisäilmassa oireilua aiheuttavat muun 
muassa useat rakentamisessa käytetyt aineet ja kemi-
kaalit ja eri tekijöiden yhdistelmät. Sairauksien aiheutta-
jat ovat monenkirjava ”cocktail” nykyaikaisten rakennus-
ten sisäilman epäpuhtauksia.  

Sisäilmaan liittyvät oireet vaihtelevat monesti altistu-
misen mukaan. On myös yksilöllistä, missä vaiheessa ja 
millä voimakkuudella kukin sairastuu. Oireet riippuvat 
esimerkiksi geneettisistä tekijöistä ja henkilön altistu-
mishistoriasta.  

Sisäilmasairaus voi kehittyä pitkän ajan kuluessa. Esi-
merkiksi päiväkoti- tai kouluaikana tapahtunut altistu-
minen saattaa pahentua sairaudeksi vasta myöhemmin, 
kun olosuhteet ovat riittävästi heikentäneet vastustus-
kykyä. Varhaisella puuttumisella voitaisiin välttää tilan-
teiden vakavoituminen.

Kaikille yhteistä sairaudenkuvaa, varsinaista ”sisäilma-
sairautta” ei lääketieteellisessä mielessä ole olemassa. 
Homepakolaiset ry:ssä käytetään sisäilmasairas-termiä 
kuvaamaan ihmisiä, jotka ovat sairastuneet sisäilmaon-
gelmien seurauksena ja/tai joilla sairaus tai oirekuva 
reagoi sisäilmaongelmiin. Eli kuvaamaan oireita ja sai-
rauksia, joita voitaisiin joko ennaltaehkäistä tai hoitaa 
osin ympäristötekijöihin vaikuttamalla.

Vaikka oirekuvia on monenlaisia, sisäilmasairauksista 
voidaan erottaa myös tyypillisiä oirehtimisen ja sairas-
tumisen polkuja. Sisäilmasairaat voidaan jakaa kolmeen 
ryhmään sairastamisen vakavuusasteen mukaan. 

Alkuvaiheessa sairastelu on usein ohimenevää ja päät-
tyy, kun ihminen siirtyy terveisiin tiloihin. Avusaannin 
viivästyessä sisäilmaoireilla on kuitenkin taipumus kroo-
nistua, mikä voi tarkoittaa pysyviä sairaustiloja ja herkis-
tymisen vuoksi tarvetta elinikäiselle elämäntapojen ja 
elinolosuhteiden seurannalle ja muutokselle. 

Sisäilmasairas on henkilö, jolla on sisäilmaan tai muihin ympäristötekijöihin reagoiva terveydentila. 
Sairastuminen on yksilöllistä ja voi kehittyä hitaasti. Sisäilmasairastamisen vakavuusasteet 
vaihtelevat lievemmästä oirehtimisesta työkyvyn menettämiseen.

3

Lähde: Homepakolaiset ry. Lisätietoa saatavilla oppaasta Sisäilmasairaan toimintakyvyn tukeminen – Ratkaisuja sairauden kolmella eri 
vakavuusasteella. Ladattavissa: homepakolaiset.fi/oppaat-ja-julkaisut/sisailmasairaan-toimintakyvyn-tukeminen

1. ASTEEN SAIRASTUNUT, TYÖKYKYINEN

2. ASTEEN SAIRASTUNUT, TYÖPAIKKAKYVYTÖN

3. ASTEEN SAIRASTUNUT, TYÖKYVYTÖN
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Työnantajalla ei ole 
tarjota vaihtoehtoista 

työtilaa, etätöitä tai 
suoraan osaamiseeni 

sopivaa tehtävää.

Työnantaja ja lääkäri 
kannustivat  kouluttautumaan 

toisiin tehtäviin, joita voisin 
tehdä etätyönä.

Työeläkelaitos antoi koulutus-
hakemukseeni kielteisen 

tukipäätöksen, koska sen mielestä 
työkyvyttömyyden uhkaa ei ole.

Toivottavasti viimevuotiset 
talvikengät ja -vaatteet 
mahtuvat lapsille vielä. 

Maksulliset harrastukset on 
kuitenkin lopetettava nyt.

Mitä teen, 
kun en voi 

tehdä töitä? 

Mistä saan rahaa 
elämiseen, kun en 

saa palkkaa?

Minulle ei myönnetty 
toimeentulotukea, koska olen 

virallisesti työkykyinen ja koska 
minulla on omistusasunto.

En saa sairauslomaa 
ja -päivärahaa, koska 

sisäilmasairastunut ei ole 
virallisesti työkyvytön.

En uskalla 
luopua asunnosta 

ja ottaa riskiä joutua 
sopimattomampaan 

vuokra-asuntoon.

Miten pystyn 
maksamaan 

lääkkeet ja laskut? 
Rahaa pitää jäädä 

ruokaankin. 

TYÖSUHTEESSA OLEVAN 
SISÄILMASAIRASTUNEEN ONGELMIA
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Viereisellä sivulla on esitetty kokonaisuudessaan

TYÖSUHTEESSA OLEVAN SISÄILMASAIRASTUNEEN POLKU.

Polku muodostuu tapahtumista, jotka sairastuneiden kokemuksien 

perusteella edistävät tai estävät työllisenä pysymistä.

Oikeat toimenpiteet eri vaiheissa johtavat työllisenä pysymiseen:

Nyt vallitseva tilanne on usein työttömyyteen johtava polku:

Seuraavilla aukeamilla esitetään kohta kohdalta, mitä polun eri 
vaiheissa tapahtuu ja miten vaiheet voitaisiin muuttaa työllisenä 
pysymisen ratkaisuja edistäviksi, ei niitä estäviksi. 

Ensimmäisenä käsitellään työsuhteessa olevan sisäilmasairaan 
polku. Tämän jälkeen esitellään työttömäksi pudonneen 
sairastuneen jatkopolku alkaen sivulta 26.

Vaihtoehto A

ONNISTUNUT POLKU

Vaihtoehto B

EPÄONNISTUNUT POLKU

VAIHETTA4  TYÖLLISENÄ 
PYSYMISEN

MITEN EDISTÄÄ TYÖLLISENÄ PYSYMISTÄ?

TYÖELÄKE-/
VAKUUTUSLAI-
TOKSET, KELA

TYÖNANTAJA
(TYÖTERVEYS)

TYÖTERVEYS
KELA

TYÖTERVEYS
TYÖNANTAJA

1TUNNISTAMINEN TYÖKYKY 
SÄILYY / PARANEE4KUNTOUTUS3TYÖJÄRJESTELYT2TOIPUMINEN
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Työsuhteessa olevan sisäilmasairastuneen
TYÖLLISENÄ PYSYMISEN POLUN NELJÄ VAIHETTA

1TUNNISTAMINEN TYÖKYKY4KUNTOUTUS3TYÖJÄRJESTELYT2TOIPUMINEN

räätälöidyt 
ratkaisut 

työpaikalla

ammatillisen 
kuntoutuksen 

mahdollistuminen 
tarvittaessa

työkyvyn 
parantuminen

ELÄKE-/VAKUUTUS-
LAITOKSET, KELA

TYÖNANTAJA
(TYÖTERVEYS)

TYÖSUHTEEN 
JATKUMINEN

nopea 
tunnistaminen ja 
lisäaltistumisen 

estäminen

TYÖTERVEYS
TYÖNANTAJA

hoitoa
sairauslomaa 

sairauspäivärahaa

TYÖTERVEYS
KELA

&TAVOITETILA
Vaihtoehto A

ONNISTUNUT POLKU

ei osata   /  haluta 
tehdä järjestelyjä 

tai järjestelyt eivät 
onnistu

tulottomuus

kielteinen päätös  
ammatillisesta 

kuntoutuksesta

työpaikkakyvy-
tön, käytännössä 
työkyvyttömyys-

riski

lisäaltistumisriski

TYÖTTÖMYYS
seurauksena 

usein työsuhteen 
päättyminen

ei vaihtoehtoja

hidas 
tunnistaminen, 

viivyttely, 
vähättely 

lisäaltistumisriski yleensä oikeus työttömyysetuuteen, paitsi 
irtisanoutuessa > karenssi=tuloton jakso

HÄTÄRATKAISU:
avun saamiseksi 

saatava jokin 
hyväksyttävä 

diagnoosi

avunsaanti alku-
peräiseen oirei-
luun voi estyä

ei hoitoa, ei hyväksyt-
tyä työkyvyttömyyttä, 

ei sairauslomaa ja 
-päivärahaa

lisäaltistumisriski
tulottomuus

NYKYTILA
Vaihtoehto B

EPÄONNISTUNUT POLKU

Työttömäksi pudonneen sairastuneen 
jatkopolku esitellään sivulta 26 alkaen.
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Mitä tunnistamisen hitaudesta seuraa?
Ongelman tunnistamisen ja tilojen tutkimisprosessin venymisen 
seurauksena viivästyvät tai jäävät kokonaan tekemättä:

•	 altistumisen katkaiseminen
•	 lisäsairastumisen ehkäiseminen
•	 mahdolliset auttavat toimenpiteet, kuten soveltuvat

työjärjestelyt, korvaavien työtilojen tai -tehtävien tai 
etätyömahdollisuuden järjestäminen.

Miksi nopea tunnistaminen epäonnistuu?
Alkuvaiheessa avainasemassa on työterveyshuollon ja 
työnantajan sekä myös kiinteistönomistajan toiminta.

Työkalut sisäilmaan liittyvän oireilun tunnistamiseen ja kriittisen 
oireilun varhaiseen erottamiseen puuttuvat työterveyshuolloilta. 

Ratkaiseminen kaatuu usein ymmärtämättömyyteen sisäilma-
sairastamisesta ja/tai ongelman vähättelyyn yhden tai 
useamman vaikuttajan taholta. 

Sairauden virallinen asema ja kiistanalaisuus vaikuttavat osaltaan 
eri tahojen menettelytapoihin ja asenteisiin.

Ongelmatiloissa pysymiseen vaikuttaa myös, ettei sairastuneella 
itsellään tai terveydenhuollolla ole tietoa pitkittyneen 
altistumisen riskeistä. 

Lisäksi pelko tulottomaksi jäämisestä saa monet sairastuneista 
sinnittelemään huonoissa työolosuhteissa oireilusta huolimatta. 

Työkykyyn ja työllisenä pysymisen jatko mahdollisuuksiin vaikuttaa: 

•	 Miten nopeasti sairastamisen ja sisäilman yhteys tunnistetaan. 
•	 Miten nopeasti sairastunut pääsee pois altisteellisesta paikasta.

Ongelman hidas tunnistaminen johtaa altistumisen pitkittymiseen.

•	 Sen seurauksena sairastaminen ei ole enää ohimenevää.

Sairastumisen alkuvaiheessa oireilijat ovat helpommin pidettävissä mukana 
työelämässä, koska he ovat vielä täysin työkykyisiä sopivissa tiloissa. 

Pitkittynyt altistuminen heikentää terveyttä

Vaihe 1: TUNNISTAMINEN
Nopea tunnistaminen edistää työkyvyn säilymistä

nopea 
tunnistaminen ja 
lisäaltistumisen 

estäminen

hidas 
tunnistaminen, 

viivyttely, vähättely 

TUNNISTAMINEN

TYÖTERVEYS
TYÖNANTAJA

lisäaltistumisriski

TOIPUMINEN TYÖJÄRJESTELYT KUNTOUTUS TYÖKYKYTUNNISTAMINEN
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’’
Ymmärrän altistuneeni sisäilmaongelmille jo pe-

ruskoulussa sekä opiskeluaikana, jolloin oireilu 
oli jo selkeää, mutta syytä ei ymmärretty. Altistuin 

vakaville sisäilmaongelmille ensimmäisellä työpaikalla-
ni. Olin jatkuvasti sairauslomilla. Kolmen vuoden aika-
na kävin noin 80 kertaa työterveyslääkärin ja -hoitajien 
vastaanotolla, sain lähetteitä monenlaisiin tutkimuksiin. 
Altistuminen jatkui ja sairaus eteni. Kukaan ei tunnis-
tanut oireilun syytä. Tunnistamattomuuden vuoksi en 
esimerkiksi saanut lääkärintodistusta, joka olisi vaadittu 
työtilojen tai työjärjestelyjen räätälöintiä varten. (H13)

Nuorempien sisäilmasairaiden kohdalla toivoisin 
tukijärjestelmiltä ymmärrystä nopean avun tär-
keydestä. Omalla kohdallanikin se olisi voinut 

pelastaa minulla vielä useamman lisätyövuoden. (H4) 

E nsimmäisen kerran voinnin romahdettua minut 
lähetettiin tutkimuksiin täysin muuna sairaus-
epäilynä. Olin vuodeosastojaksolla viikon. Minua 

ei pidetty sisäilmasairaana ensimmäisen romahduksen 
aikana, enkä itsekään tätä tajunnut... Oireet lisääntyi-
vät ryminällä. Sain myös pahoja hengenahdistuksia, 
poskiontelosärkyjä ja kurkkukipua hajusteista… Oirei-
lin vahvoin lihasheikkous- ja lihasnykinäoirein, lukuisat 
muut oireet vähenivät hetkessä kun sain olla pois työ-
paikalta. (H1)

Erään työterveyslääkärin mielestä minulla oli hen-
kisiä ongelmia. Muut lääkärit kyllä ottivat tosis-
saan ja myös minun kanssa enemmän asioinut 

työterveyslääkäri oli aivan ihana. Pääsin myös keskus-
sairaalaan tutkittavaksi sekä korva- että keuhkopolille. 
Kaikki muut näkivät yhteyden työpaikkaan, mutta tämä 
henkisen ongelman lääkäri ei. Hän kävi työpaikallani ja 
hänen mielestä siellä oli kaikki kunnossa. Eivät siis mi-
tään muuta tehneet. Työnantaja ja osa hänen alaisistaan 
suhtautuivat huonosti. Työnantaja ei voinut ymmärtää, 
miten joku voi muka sairastua uudessa rakennuksessa. 
Pääluottamusmies otti tosissaan ja ymmärsi. (H8) 

Työtilojen tutkimisen kanssa venkoiltiin ja viivy-
teltiin kolme vuotta! Tekemäni sähköiset haittail-
moitukset mm. ”katosivat” – kunnes ilmoitin että 

minulla on niistä kopiot; kyselyihin ei vastattu, ennen 
kuin sain liittoni lakimiehen mukaan sähköpostilistalle 
jne. Lopulta henkilöstöpäällikkö ilmoitti, etten saa enää 
häneltä kysellä asiasta, vaikka hän hoiti myös työsuoje-
lupäällikön tehtäviä. Lopulta työtilan tutkimatta jättä-
minen johti siihen, etten saanut ammattitautipäätöstä. 
(H4)

Sairastelun yhteys sisäilmaan tuli selkeästi esille, 
koska oireet helpottuivat, kun olin poissa työpai-
kalta vapaapäivinä... Erittäin selkeästi terveydenti-

lan ero tuli esille, kun palasin työpaikalle oltuani sieltä 
pidempään pois hoitovapaan vuoksi ja sen aikana eh-
tinyt päästä parempaan kuntoon altisteettomassa ko-
dissani. Olin kuitenkin ehtinyt altistumaan jo vuosia, ja 
sairastaminen oli jäänyt pysyväksi. (H7)

Terveydentilani romahti nopeasti, koska en älyn-
nyt vältellä työpaikallani käyntejä tarpeeksi 
ajoissa, ja jatkoin niitä, koska mietin vain selviy-

tyä kaikista työtehtävistäni. Viimeinen käynti ”katkaisi 
kamelin selän”… Yritin hetken aikaa toimia yrittäjänä, 
mutta terveydentilani esti sen… TE-toimiston palveluis-
takaan minulle ei apua ole, sillä en pysty osallistumaan 
enää minkäänlaisiin räätälöityihin työllistämistoimiin tai 
koulutuksiin… TE-toimiston ammatinvalintapsykologin 
kanssa keskusteleminen vahvisti omia päätelmiäni siitä, 
etten enää pystyisi työllistymään kuin etätyössä, jonka 
ajoitusta ja työaikaa pystyn itse säätelemään kuntoni 
mukaan (vaihtelee päivittäin). Tällä hetkellä sekin tosin 
tuntuu epätodennäköiseltä. (H4)

Työterveyslääkäri on uskonut koko ajan, antoi kul-
lanarvoisen neuvon pitää oirepäiväkirjaa. Siitä sel-
visi, miten oireeni pahenivat niin pahoiksi työpai-

kallani, että sain kiellon mennä koko työpaikalle. (H10)

Sairastuneiden kokemuksista selviää, että vakavampi 
sairastuminen ja herkistyminen sisäilman epäpuhtauksille 
on usein seurausta pitkäaikaisesta altistumisesta sisäilman 
epäpuhtauksille, jota ei ole onnistuttu keskeyttämään ajoissa.



Sisäilmasta sairastuneiden kokemukset osoittavat, että toipumisen tueksi tulee 
saada asianmukaista hoitoa. Myös toipumisaika sairausloman ja -päivärahan 
turvin on oleellinen toimenpide työkyvyn säilyttämiseksi.

Oikeus hoitoon ja sairauslomaan/-päivärahaan mahdollistaa: 

•	 elimistön toipumisen rauhassa parempaan työkykyyn
•	 lisäaikaa työnantajalle työtilan/työnkuvan järjestämiseen
•	 uusien altistumisten välttämisen
•	 sairauden vaikeutumisen ennaltaehkäisyn.

Toipumisen estyminen heikentää työkykyä

Miksi hoito ja sairausloma estyvät?
Asianmukaisen hoidon saamista estää sisäilmasairastamisen 
diagnosoimattomuus, lääkäreiden erimielisyys sekä tiedon 
puute siitä, miten sairastuneita tulisi hoitaa. 

Saadakseen Kelan sairauspäivärahaa toipumisen ajaksi tulee 
sairastuneella olla diagnoosi. Sisäilmaperäinen oireilu ei 
kuitenkaan aina mahdu tautiluokitusjärjestelmän koodeihin.

Sairauspäivärahan myöntäminen edellyttää työkyvyttömyyttä. 
Sairausvakuutuslain mukaan sairaus ja työkyvyttömyys ovat eri 
asioita. 

Sairausvakuutuslaki määrittelee työkyvyttömyyden niin, että 
henkilö on työkyvytön omaan tai sitä vastaavaan työhön. 
Lait eivät tunne työpaikkakyvyttömyyttä. Sairauspäivärahaa ei 
myönnetä, jos vakuutettu on työkykyinen ammattiinsa, mutta 
oireilee työpaikan olosuhteiden vuoksi.

Ne tutkimukseen osallistuneet sisäilmasairastuneet, jotka olivat 
saaneet sairauslomaa, olivat saaneet sitä muilla diagnooseilla.
Sairastamisen sisäilmaperäisyyden selvittyä Kelalle oli oikeus 
sairaus päivärahaan evätty.

Useamman hoitavan lääkärin työkyvyttömyyslausunnot 
saatettiin hylätä vakuutuslääkärin käsittelyssä.

Vaihe 2: TOIPUMINEN
Toipumismahdollisuus edistää työssä pysymistä

TOIPUMINEN

hoitoa
sairauslomaa 

sairauspäivärahaa

ei hyväksyttyä 
työkyvyttömyyttä, 
ei sairauslomaa ja 

-päivärahaa, ei hoitoa

TYÖTERVEYS
KELA

lisäaltistumisriski
tulottomuus

avunsaanti alkuperäiseen 
oireiluun voi estyä

HÄTÄRATKAISU: avun 
saamiseksi saatava muu 
hyväksyttävä diagnoosi

TOIPUMINEN TYÖJÄRJESTELYT KUNTOUTUS TYÖKYKYTUNNISTAMINEN
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’’
Olisin tarvinnut Kelan koodinumeron ja oikean 

sairausloman. Olin ihan koko ajan ”väärässä” lo-
kerossa, koska diagnoosia ei anneta. Sama on-

gelma on edelleen…Kela ei myönnä sairauspäivärahaa, 
koska lääkäri ei voi kirjoittaa sairauslomaa sellaisella 
koodilla, jonka Kela hyväksyisi. (H6) 

Ennen kaikkea se, että valintoja tekee terveys edellä. 
Tulee oppia tuntemaan oma tila ja tilanne niin hy-
vin, että uskaltaa ja osaa pitää huolen siitä, miten 

toipuu pahenemisvaiheista. Jokaisen tulisi saada tukea 
löytää omat voimavarat ja selviytymiskeinot – vain siten 
voi alkaa toipuminen ja edes siedettävälle tasolle palau-
tuminen, jotta voi olla oman terveyden ehdoilla teke-
mässä työtä, jonka kokee mielekkääksi. (H11) 

Puhtaan elinympäristön hankkiminen ja omaan 
terveyteen täysillä panostaminen on ollut työky-
kyä merkittävästi nostava tekijä. Nämä on pitänyt 

hakea ns. epävirallista kautta, mikä hidasti ja hankaloitti 
prosessia, mutta toi ratkaisuja. (H14) 

Tietoa tarvitaan paljon lisää. Jos olisin esimerkiksi 
itse tiennyt sairauden kulusta ja etenemisestä, siis 
siitä, että vaikka olisi ollut pitkään toipumassa, 

vähänkään pidemmän altistuksen tullessa, olo voi dra-
maattisesti huonontua, ja sairaus mennä pidemmälle, 
eli altistuksen aiheita, joita joutuu välttelemään, tulee 
rutkasti lisää, en olisi todellakaan lähtenyt koulutukseen 
hakeutumaan vielä vuoden jälkeen, enkä missään ni-
messä sellaiseen paikkaan missä on tehty remontteja/
menossa remontteja/tiedossa joko uutta tai vanhaa si-
säilmaongelmaa. (H10)

Alusta asti olisi esim. työterveyslääkärin pitänyt 
ohjata minut jonnekin tuen piiriin. Minut jätettiin 
invalidina kotiin makaamaan ilman toivoa hoi-

dosta tai kuntoutuksesta. (H1)

Työterveys ei neuvonut, että mistä saisin apuja. 
Olivat selkeästi oman palkanmaksajansa puolel-
la, joka oli hassua kun työnantaja ei tätä vaatinut. 

(H6)

Kela eväsi sairauspäivärahat useasti, sillä tilanteeni 
ei mahtunut Kelan luokituksiin, vaikka lääkärinto-
distuksia oli iso nippu. Kun en saanut B-todistusta, 

tilanne oli se, että minulla ei ollut mitään selkeää diag-
noosia tai ”oikeaa” sairautta, ja en oikein mahtunut sitä 
kautta mistään ovista sisään. Tästä aiheutui kohtuutonta 
stressiä ja seurannaisvaikutuksia, kun tulot olivat katkol-
la kokonaan ja kaikki muutenkin niin heikosti. Tuollaiset 
tapahtumat vaikuttavat työkykyyn pitkään. (H14)

Terveydentilassa oli saatu diagnosoitua astma 
2010, muuta oireilua ei noteerattu eikä edes tut-
kittu. (H11)

Olin monta kertaa lyhyemmillä sairauslomilla ja 
sitten viimeisenä keväänä pari kuukautta; diag-
noosina saattoi olla astma tai sitten jotain muu-

ta fyysistä hengitystiesairautta. Kelan sairauspäivärahaa 
sain joka kerta ilman narinoita. Sairauspäivärahan mak-
simiajoista ei ollut puhetta. Pitkän sairausloman jälkeen 
olin kesälomalla ja sitten alkoi vuoden vuorotteluvapaa.  
(H2)

Yksityislääkäri antoi parhaan neuvon: muuta ul-
komaille toipumaan ja hanki uusi koulutus alal-
le, jota voi tehdä etänä. Seurasin ohjetta, ja olen 

nykyisin töissä, yksin tuon toteuttaminen vain oli hyvin 
hankalaa…Tilanteeni ratkaisussa ei kovastikaan ole ns. 
”palveluista” ollut apua. Ennemminkin siitä, että lopetin 
hukkaamasta niiden hakemiseen aikaa ja voimavaroja. 
(H14)

Kun kaikki romahti, ammatilliselta puolelta sain 
apua vain psykoterapeutilta. Kun lääkärit pyörit-
telivät päätään ja toivottivat voimia raskaassa ja 

rankassa elämäntilanteessa, terapeutti auttoi osaltaan 
kestämään ja jaksamaan toivottomassa olossa. (H10)

Leimaaminen ja vähättely on hyvin haitallista ja syö 
tärkeitä voimavaroja, jotka tulisi voida täysimää-
räisinä suunnata hankalan tilanteen ratkaisuun…   

Toivon vakavasti ottamista. (H14)

Kun elimistön sietokyky on pitkäaikaisen altistumisen 
seurauksena romahtanut, tarvitaan aikalisä. Sairastuneiden 
kertomuksista selviää, että on hyödyllistä keskittää 
voimavarat paranemiseen. Monella toimintakyky on ajan 
kanssa noussut huomattavasti.



Epäonnistuminen korvaavan työtilan tai työnkuvan järjestämisessä sekä 
tulottomuuden uhka johtavat usein työsuhteen päättymiseen. 

Vaikka työnantaja pystyy tarjoamaan sopivat järjestelyt, ei työhön paluu 
aina ole välittömästi mahdollista, koska terveydentila ei ole ehtinyt 
kohentua tarvittavalle tasolle. Paluuta tulee tarpeen mukaan edistää 
mahdollistamalla riittävä toipuminen ja kuntoutuminen.

Toimenpiteiden toteuttamiseen tulisi saada sisäilmasairastamisen 
tuntevaa asiantuntija-apua.

Vaihtoehdottomuus on työttömyysriski

TOIPUMINEN TYÖJÄRJESTELYT KUNTOUTUS TYÖKYKYTUNNISTAMINEN

Vaihe 3: TYÖJÄRJESTELYT
Työjärjestelyt tulee toteuttaa hallitusti

Miksi järjestelyt epäonnistuvat?
Toimintatavat ovat sattumanvaraisia, eivätkä 
toimenpiteet aina tue toisiaan. Tietoa sopivista 
ratkaisuista on kaikilla osallisilla puutteellisesti.

Sopivan työtilan löytäminen on hankalaa. 

Työnantaja ei pysty tarjoamaan muuta tilaa, 
työtehtäviä tai etätyötä, tai työ ei sovi etätyönä 
tehtäväksi.

Tilakokeilut aiheuttavat lisää altistumista.

Mitä voidaan tehdä?
Sisäilmasairaille soveltuvien ja terveiden tilojen 
kehittämiseen on panostettava.

Työjärjestelyt ja tilakokeilut tulee toteuttaa 
asiantuntevasti.

Työnantajalle ja -tekijälle tulee olla tarjolla apua.

Kokeilujen pohjalle tulee laatia virallinen 
kuntoutussuunnitelma. 

Epäonnistuneen kokeilun jälkeen tulee olla 
mahdollisuus toipua uudesta altistumisesta 
ennen kuin kokeillaan seuraavaa tilaa. 

Toipumisen ja kuntoutumisen edellytys on 
mahdollisuus sairauslomaan ja -päivärahaan.

TYÖJÄRJESTELYT

ei osata  /  haluta 
tehdä järjestelyjä 

tai järjestelyt eivät 
onnistu

räätälöidyt 
ratkaisut 

työpaikalla

lisäaltistumisriski

TYÖNANTAJA
(TYÖTERVEYS)

KUNTOUTUS

ammatillisen 
kuntoutuksen 

mahdollistuminen 
tarvittaessa

kielteinen päätös  
ammatillisesta 

kuntoutuksesta

ELÄKE-/VAKUUTUS-
LAITOKSET, KELA

ei vaihtoehtoja

&

Lisätietoa räätälöidyistä ratkaisuista työpaikalla 
alkaen sivulta 42.
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’’
Olen käynyt kokeilemassa kahta eri työpaikkaa. 

Tällä hetkellä olen uudessa työssä ja täällä ilme-
ni myös työhuoneessani kosteusvauriomikrobe-

ja sekä sädesientä...Nykyinen työnantaja on suostunut 
etätyöhön kun työhuoneen ongelmat selvisivät. (H6) 

Terveyttäni ja työpistettäni koskevissa neuvotte-
luissa päädyttiin kokeilemaan eri sairaalaa…Olin 
töissä siihen asti kunnes vointini romahti täysin. 

Työnantaja ei jatkanut määräaikaista työsopimusta, kos-
ka olin niin sairas ja koettanut jo kahta sairaalaa, joissa 
sain molemmissa oireet rajuina. (H1) 

Hankkivat ilmanpuhdistimen, järjestivät työkokei-
luita eri yksiköihin, määräsivät lääkkeitä ja tut-
kimuksia. Myös yrittivät irtisanoa ja pakottivat 

tekemään työtä ilman rajoituksia myös ongelmapai-
koissa…Lopulta työllistyin uudestaan omalla työnanta-
jalla uusissa tiloissa, kun sain olla alkuun vain yhdessä 
huoneessa, jossa ei ongelmaa ja ilmanpuhdistin…Tällä 
hetkellä olen siirtymässä uuteen yksikköön, joka raken-
nettu sisäilmaongelmien takia. Olen ollut evakossa toi-
sessa rakennuksessa vuosia. Olisin halunnut jäädä sin-
ne, mutta minut pakotettiin siirtymään. (H3)

Työnantajapuolella lähiesimies suhtautui hyvin 
ymmärtäväisesti, sain heti tarvitessani etätyö-
luvankin. Samoin koetettiin etsiä puhtaita tiloja. 

Ylemmällä tasolla henkilöstöhallinnossa sekä työsuoje-
lupuolella sen sijaan kohtelu oli ala-arvoista. (H4)

Koulukokeilut hidastivat ja vaikeuttivat toipumis-
prosessia lisäten uusia oireiluja ja heikentäen 
mahdollisuuttani tehdä työtä kunnassa. Kunta 

osoitti minulle tehtäviä rakennuksissa, joissa tiedettiin, 
etten pystynyt tekemään töitä tai ehdotti perhepäivä-
hoitajana olemista kotonani alueella, jossa ei ollut tar-
vetta perhepäivähoidolle. (H11)

Ammattini on sellainen, ettei sitä voinut tehdä 
etätyönä. Työnantajan ja työterveyshuollon 
kanssa pidimme yhdessä palavereja, sääntöjen 

mukaisesti. Minulle yritettiin löytää sopivia tiloja ja työ-
tehtäviä. Kokeiltiin ja kokeiltiin, mutta samalla altistuin 

yhä lisää, koska sairaalassa ei ollut puhtaita tiloja. Aloin 
olla muun muassa niin väsynyt, että tarvitsin viidet päi-
väunet ennen iltaunia, kärsin neurologisista oireista ja 
aivosumusta. Lopulta keuhkolääkäri puhalsi pelin poik-
ki ja kokeilut lopetettiin. Mitään ratkaisua ei löytynyt. 
Sairauspäivärahaoikeuden päätyttyä olin työsuhteessa 
oleva työnhakija TE-toimiston listoilla, jotta pystyin saa-
maan työttömyystukea. (H7)

Olen tehnyt muutaman lyhyen kokeilukäynnin eri 
kouluissa, mutta ne ovat päätyneet joko sairaa-
lareissuun tai muuten voinnin romahtamiseen, 

joten ne on lopetettu. (H2)

T yönantaja yritti järjestää minulle puhtaimmat 
työtilat, siinä kuitenkaan onnistumatta, ja irtisa-
nomisten tultua olin ensimmäisten joukossa, jot-

ka saivat lähteä. Työterveyshuolto ei ottanut virallisesti 
kantaa asiaan, heidän mielestään ongelmani saattoivat 
tulla muualtakin, vaikka selvä yhteys oli. (H9)

Kukaan ei ole koskaan mitään ratkaisuja minulle 
tarjonnut. Itse on niitä pitänyt etsiä. Ja sittenkin 
niitä on löytynyt huonosti. (H18)

Olen saanut asiallista, ystävällistä ja hyvää kohte-
lua. En ole kohdannut vähättelyä tai mitätöimis-
tä, vaan saanut apua ja tukea kun olen tarvin-

nut… Koska minulla on virka kaupungilla, niin sen suoja 
on aika vahva. Kaupungilla on myös aika hyvä kulttuuri 
hoitaa sisäilmasairaiden asioita, ja uusia työpaikkoja 
pyritään etsimään joustavasti… Vakituiseen työsuhtee-
seen kuuluu automaattisesti uudelleensijoitusprosessi. 
(H2)  

Pääpaino tulee olla ennakoinnissa myös työtilan-
teiden suhteen. Työnantajan tulee etsiä ponnek-
kaammin ja todellisesti työtehtäviä, joita esim. 

voidaan tilapäisesti tehdä esim. etänä paikasta, jossa 
terveydentilanne ei heikkene. Työnantajan asenne on 
ratkaiseva sekä asioiden ratkeamisen kuin myös ihmisen 
tervehtymisen suhteen siinä mielessä, tukeeko työnan-
taja työntekijää sairastuessaan vai vähätteleekö ja pyrkii 
pääsemään eroon haasteellisesta tilanteesta. (H11)

Sekä työntekijä että työnantaja tarvitsevat nykyistä 
parempaa tukea sisäilmasairastumistilanteisiin. 
Tällä voidaan ehkäistä myös tilanteiden kriisiytymistä. 



Sisäilmasairastamisen ja työpaikkakyvyttömyyden virallinen asema ja 
sairastuneen määrittely työkykyiseksi estävät kuntoutuspalvelujen saamista. 

Ammatillisen kuntoutuksen hylkäyspäätöksissä vedotaan yleensä 
työnantajan velvollisuuteen järjestää sopiva tila tai työnkuva. Tämä on 
perusteena myös silloin, kun järjestelyjä on jo pitkään yritetty tuloksetta.

Kielteinen päätös ammatillisesta kuntoutuksesta saattaa pakottaa 
sairastuneen työsuhteesta luopumiseen ja virallisesti työttömäksi jäämiseen 
tulottomuuden uhan vuoksi. 

Ammatillista kuntoutusta on vaikea saada

Kuntoutus käyttöön ajoissa
Riski joutua pitkäaikaistyöttömäksi vähenisi, jos sairastunutta 
ja työnantajaa tuettaisiin, eikä työntekijän tarvitsisi luopua 
työsuhteesta tutussa paikassa, jossa hänen osaamisensa 
tunnetaan.

Riski joutua pitkäaikaistyöttömäksi vähenisi, jos sairastunutta 
tuettaisiin riittävän ajoissa löytämään uusi urapolku, mikäli 
entisissä tehtävissä ei ole mahdollista jatkaa.

Esimerkiksi tuki uudelleenkouluttautumiseen auttaisi pois 
umpikujasta, kun oma työ ei enää sovellu. 

Millaista on tuloksellinen kuntoutus?
Työelämään paluun yrittämistä saa tehdä omien voimavarojen 
mukaan vähitellen, räätälöidysti, joustavasti ja kokeilujen kautta. 

Kuntoutusta ei katkaista liian aikaisin, vaan sille mahdollistetaan 
riittävän pitkä taloudellinen tuki.

Sairastuneen tarpeiden mukaan sallitaan etä mahdollisuuksien 
käyttö ammatillisen kuntoutuksen suorittamisessa.

Kuntoutus on moniammatillista ja -alaista, ja siinä huomioidaan 
sairastuneen kokonaistilanne.

Kuntoutuspalveluja koordinoi yksi taho, jolla on kokonaisuuden 
langat käsissä ja osaamista sisäilma-aiheesta.

Vaihe 4: AMMATILLINEN KUNTOUTUS
Kuntoutus tuo vaihtoehtoja jatkaa työelämässä

KUNTOUTUS

ammatillisen 
kuntoutuksen 

mahdollistuminen 
tarvittaessa

kielteinen päätös  
ammatillisesta 

kuntoutuksesta

ELÄKE-/VAKUUTUS-
LAITOKSET, KELA

ei vaihtoehtoja

TOIPUMINEN TYÖJÄRJESTELYT KUNTOUTUS TYÖKYKYTUNNISTAMINEN
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’’
Sairastuin työpaikan kosteusvaurion johdosta ast-

maan sekä ODTS-oireyhtymään. Tilanne meni 
siihen, etten voinut jatkaa työssäni enkä työpai-

kassani. Tipuin kokonaan tyhjän päälle, koska jouduin 
irtisanoutumaan silloisesta työstäni. Olin ihan hukassa 
sen kanssa, että miten pääsen eteenpäin. Olin juuri sai-
rastunut krooniseen fyysiseen sairauteen, joka pysyy 
minulla koko loppuelämän ja henkisesti oli aivan hirve-
ää menettää löytämäni unelmatyö ja ammatti. Hain uut-
ta työtä ja sainkin sen, kunnes jouduin heti toteamaan, 
että oireilen heidän tiloissa ja taas irtisanouduin. Sain 
kurssipaikan, jonka suoritin osaksi etänä ja taas uuden 
työn ja kolmannen kerran taas oireilu päälle ja irtisa-
noutuminen. Niiden jälkeen tipuin johonkin ”mustaan 
aukkoon”, josta en olisi ylös päässyt ilman Kelan kuntou-
tusta ja vertaistukea. (H6)

Olin sairauslomalla työstäni. Olin pyytänyt ennak-
kopäätöksen uudelleenkoulutuksesta työeläke-
vakuutusyhtiöltä. Pyyntöni hylättiin syystä, että 

olin sairauslomalla muutaman kuukauden, enkä olisi 
voinut aloittaa uudelleenkoulutusta heti. Päätös uudel-
leenkoulutuksesta olisi varmasti pitänyt minut työyhtei-
sössä, eikä syrjäyttänyt minua enempää kuten nyt. Olin 
hyvin tarkasti harkinnut, mitä voisin tulevaisuudessa 
tehdä realistisesti ja pyytänyt uudelleenkoulutusta, 
joka ei olisi ollut kovin vaikea suorittaa. Jos olisin saanut 
apua, olisin jatkanut työntekoa motivoituneena. Nyt en 
ole ollut töissä neljään vuoteen, enkä tiedä mistä löytää 
motivaatiota enää. (H16) 

Vuonna 2007 kaikki muut lääkärit paitsi keuhko-
lääkärit pitivät minua paniikkihäiriöisenä. Se kun 
tapasin kuntoutuksessa…asiallista kohtelua an-

tavan lääkärin oli minulle käänteentekevää. (H6)

Minulla on vakituinen työpaikka myyjänä, mut-
ta en kykene työskentelemään missään työ-
pisteessä, enkä ihmisten lähellä. Kela hylkäsi 

uudelleenkouluttautumisen tuet, samoin kuntoutustu-
en…Kela teetti minulle kuntoutuskartoitusselvityksen, 
jossa viisi eri alan asiantuntijaa tutki minut sielusta 
varpaisiin asti. Tiimissä oli työterveyslääkäri, psykiatri, 
psykologi, fysioterapeutti ja ammatinvalinnanohjaaja. 
Olo oli riisuttu, kaikki elämästä tongittiin, ja tehtiin ana-
lyysejä. Lopputuloksena nivaska tietoa minusta, jossa 
todettiin todella paljon haasteita kouluttautumisessa, 

ja lisäksi Kela teki sen pohjalta päätöksen, että en ole 
oikeutettu uudelleenkoulutustukeen, koska ”minulla ei 
ole edes astmaa”, ja pelkästään oireideni perusteella ei 
voida minulle sellaista tukea myöntää. No ei näköjään, 
mutta oireeni estävät hengittämisen suurimmassa osas-
sa tiloja. Aika tärkeä osa elämää :/ Eli oireeni todettiin, 
mutta niitä ja niiden vakavuutta ei ymmärretty täysin. 
(H10) 

Hain opiskelupaikkaa yhteishaussa, koska neuron-
kuntoutuksen lääkäri sekä TE-keskus olivat sitä 
mieltä, että voisin opiskella uuden ammatin. Sain 

lausunnon, että minut tulee uudelleenkouluttaa, koska 
en ammatissani [työpaikkana sairaala] kykene välttä-
mään sisäilmaongelmia enkä hajusteita. Hain vakuutus-
yhtiöltä tukea, mutta kielteisessä päätöksessä todettiin, 
että oireeni eivät estä työtäni. Olen tehnyt valituksen ja 
prosessi on vielä kesken. (H1)

En lopulta saanut ammattitautipäätöstä, vaikka jopa 
TTL:n oma lääkäri katsoi aluksi kriteerien täytty-
vän… En ole päässyt uudelleenkouluttautumisen 

piiriin. Kevalta on tullut kolme kertaa vastaus, että en 
kuulu uudelleenkoulutuksen piiriin, vaan työnantajalla 
on velvollisuus järjestää puhtaat työtilat. (H11) 

T yöterveyslääkärini mielestä ei ammattitauti-
päätöksen saamisenkaan olisi pitänyt olla kuin 
muodollisuus, tapaukseni oli niin selvä. Työter-

veyslääkärini ehdotuksesta (ja avulla) hain heti sen 
jälkeen Kevalta ammatinvaihdontukea, turhaan. Sain 
valituskierroksille avuksi myös liittoni lakimiehen, mut-
ta lopulta myös vakuutusoikeus hylkäsi hakemukseni…
Hain jo melko varhaisessa sairastumiseni vaiheessa am-
matinvaihdon tukea. Jos se olisi myönnetty, olisin ehkä 
säästynyt MCS:n [kemikaaliherkkyys] puhkeamiselta, 
sillä minun ei olisi tarvinnut enää käydä kertaakaan al-
tistumassa työpaikallani. (H4)

Olisi hyvä jos vakuutusyhtiöt näkisivät, että pieni 
apu, esim. joustavuus työkokeiluissa rohkaisee 
ihmistä pysymään töissä, vaikka kokeilu on sai-

rauden takia eri työ kun ennen, verrattuna kuinka paljon 
ne maksaa tällä hetkellä sairastuneelle sairauslomina. 
Mikä olisi kannattavampaa? (H16) 

Sisäilmasta sairastuneet kertovat, että ammatilliseen 
kuntoutukseen on vaikea päästä. Työpaikkakyvyttömyyteen 
tarvitaan toimivampia palvelupolkuja.



Työperäistä kroonistunutta sisäilmaoireilua ei katsota ammattitaudiksi 
silloinkaan, kun se on vakavaa. Sairauksistakin ammattitauteihin mahtuu 
vain muutama, kuten astma ja allerginen alveoliitti. Lisäksi sairastumisen 
sisäilmaperäisyyden todentaminen on haastavaa.

Ammattitautitutkimuksiin on hankala päästä, eikä työnantajan 
vakuutusyhtiö välttämättä suostu kustantamaan tutkimuksia.  

Ammattitautidiagnoosikaan ei takaa pääsyä ammatilliseen kuntoutukseen.

Ammattitautiprosessin
palvelupolku ei toimi

Ammattitauti ei takaa kuntoutuksen saamista

Tutkimukset voivat sairastuttaa lisää
Selvä alkunäkemys ammattitaudista voi kaatua useassa kohtaa 
monivaiheisesta selvitysprosessia. 

Sairastumisen työperäisyyden toteamiseen liittyvien tahojen 
suhtautumisessa voi olla paljon eroa saman prosessin sisällä. 

Sairastuneet ovat kokeneet epäkohtia Työterveyslaitoksen 
toiminnassa sekä myös työnantajan ja työterveyshuollon 
toiminnassa. 

Ammattitaudin tutkimismenetelmiin liittyy terveydellisiä 
riskejä, kun sairastunut joutuu lisäaltistuksen kohteeksi 
työpaikkaseurannan aikana.

Sairastunut joutuu sairauden todistamiskierteessä näyttämään 
olevansa ”riittävän sairas”. Lopulta hän saattaa olla sairaampi ja 
työhön kykenemättömämpi kuin prosessin alussa.  

Kuntoutus tuo säästöjä yhteiskunnalle
Sairastuneella oli todettu ammattitautina nuha 10 vuotta ennen 
uudel leen koulutukseen pääsyä. Työnantaja oli yrittänyt löytää 
hänelle uudelleensijoittumisen ratkaisuja niissä onnistumatta. 
Sairastunut oli työsuhteessa, mutta sai vuosia työttömyysetuutta 
ja toimeentulotukea, koska hänen kuntoutustukihakemuksensa 
hylättiin. Vuosien taistelun ja kolmen hakukierroksen jälkeen 
vakuutus yhtiö myönsi tuen uudelleenkouluttautumiselle. 
Kymmenen kuukauden koulutuksen jälkeen sairastunut sai 
uuden ammatin ja on siitä lähtien työllistänyt itsensä yrittäjänä.

KUNTOUTUS

ammatillisen 
kuntoutuksen 

mahdollistuminen 
tarvittaessa

kielteinen päätös  
ammatillisesta 

kuntoutuksesta

ELÄKE-/VAKUUTUS-
LAITOKSET, KELA

ei vaihtoehtoja
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Minulla todettiin työpaikasta johtuva ammat-

tinuha. Astman sen sijaan ei katsottu tulleen 
töistä, mikä ei pidä paikkaansa. Ammattiast-

matutkimuksiin pääsin nimittäin vasta vuoden päästä 
eli olin ehtinyt olla kotona toipumassa altisteettomassa 
ympäristössä vuoden päivät. Taistelin asiasta, mutta ast-
maa ei saanut ammattitaudiksi. (H7)

T yöterveyslääkärini oli sen sijaan todella hyvä, 
hän ei epäillyt oireitani ja kannusti minua hank-
kiutumaan puhtaisiin tiloihin tai tarvittaessa 

vaihtamaan ammattia. Sain mukisematta sairauslomaa 
toipumista varten ja myös kaikki tarvitsemani todistuk-
set ripeästi, lääkäri myös neuvoi ammatinvaihtotuen 
hakemisessa. Hänen mielestään ei ammattitautipäätök-
sen saamisenkaan olisi pitänyt olla kuin muodollisuus, 
tapaukseni oli niin selvä. Astma jäikin sitten pysyväksi, 
tehtyäni ammattitautitutkimuksiin liittyvän työpaikka-
seurannan. Turhaan, sillä ammattitaudiksi ei puhjennut-
ta astmaa hyväksytty. (H4)

Aluksi työterveys suhtautui vähätellen. Minun tuli 
todistaa terveydentilan huononemisella tarvitse-
vani erikoissairaanhoidon tutkimuksia. Erikois-

sairaanhoidon tutkimuksiin päästyä keuhkolääkäri to-
tesi heti kyseessä olevan ammattitauti. Työterveyslaitos 
(TTL) puuttui työterveyden toimintaan määritellen hei-
dän jättäneen minut täysin yksin selviämään tilantees-
tani. TTL määritti työterveyslääkärin tai hoitajan ole-
maan kanssani työpaikoilla, joissa jouduin osoittamaan 
olenko työkykyinen. Työnantaja ei tehnyt suunnitelmaa, 
vaikka vaati koulukierroksen. Ei myöskään määrittänyt 
työtehtäviä ajalle, jolloin en ollut sairaslomalla. Määritti 
työpaikakseni koulun, jossa oireilin voimakkaasti ja ter-
veydentilani heikkeni… TTL:n vaatimat syy-seuraustut-
kimukset työpaikalla heikensivät terveydentilaa, jolloin 
palautumisprosessi piti aloittaa aina alusta… TTL:n lää-
käri katsoi aluksi kriteerien täyttyvän ammattitaudiksi, 
mutta lääkäritrio vaati työpaikkaseurannan, joka ta-
pahtui tyystin toisella koululla kuin missä kaikki räjähti 
kohdallani ns. käsiin. Ei ammattitautipäätöstä. Uudella 
paikkakunnalla työterveyslääkäri laittoi uusinnan am-
mattitaudista TTL:lle – vakuutusyhtiö ei suostunut tut-
kimuksiin pääsyyn. Osasta tein valitukset, mutta voimat 
loppuivat kesken valituskierteessä. (H11)

Työterveyslääkäri lähetti minut allergiatesteihin, 
missä todettiin, että olen vahvasti allerginen vä-
hän kaikelle, mutta homeet eivät nousseet vielä 

siinä vaiheessa ihotesteissä, joten ei ollut mitään syytä 
tehdä mitään aluksi. Veritesteissä kuitenkin näkyi altis-
tusta hyvin monelle homeelle ja juuri niitä samoja ho-
melaatuja löytyi homekoulusta…Lopulta allergiasairaa-
la kirjoitti minulle diagnoosin ODTS (organic dust toxic 
syndrome) ja työterveyslaitos hyväksyi sen ammattitau-
diksi näkemättä minua. Minulle korvattiin noin 50 mark-
kaa poliklinikkakuluja. Työperäisen taudin papereiden 
saamiseen asti koneisto vei minua eteenpäin. Mutta 
sekään ei minulle mitään helpotusta oireisiin tuonut. 
Siihen se kaikki apu loppui. (H18)

Vuonna 2000 lääkärini opasti minua ja silloin 
muistaakseni minulle tehtiin prick-testi hyvin 
suppeana ja otettiin verikoe. Verikokeen oli tar-

koitus osoittaa homealtistus, mutta se ei osunut lääkä-
rin mukaan tilan näytteissä oleviin homeisiin, joten siltä 
osin asia jäi sikseen. Työpaikalla siis tutkittiin ilmastointi 
ja otettiin näytteitä. Vaivat ja lääkitys kroonistuivat…
(H5) (Kyseessä olivat työtilat, joissa oli aistinvaraisesti 
selkeästi havaittavissa olevia vaurioita.)

T yöterveyslääkäri kielsi minua enää menemästä 
työpaikalleni. Minulle on tehty laajat allergiates-
tit, jotka eivät menneet työperäiseksi, koska 

A) En kyennyt tekemään astmapuhallustestiä loppuun 
työpaikallani, koska mm. kurkunpääni turposi niin pa-
hasti, että en pystynyt hengittämään. Ne muutamat 
päivät mitä tein puhalluksia (kaksi viikkoa olisi vaadittu), 
näyttivät selkeästi mitä tapahtuu kun olen kotona vrt. 
töissä. B) Minulla ei todettu edes astmaa.  C) Saan oireita 
myös muualla kuin työpaikalla. (Totta kai joka paikassa, 
missä on hometta, formaldehydiä, pesuaineita, kemi-
kaaleja jne..) (H10)

Ammattitautiepäily ei tullut kohdallani edes ky-
symykseen. Oirekuvani ei ollut sitä, mitä sisäil-
maongelmista yleensä ajatellaan aiheutuvan, 

kun keuhko-ongelmat puuttuivat. En työterveydestä 
päässyt minnekään eteenpäin tarkempiin tutkimuksiin. 
(H14)

Sisäilmasta sairastuneiden kertomuksista tulee ilmi, 
että nykyisellään ammattitautijärjestelmä ei vastaa 
sisäilmasairastuneen tarpeisiin.



Oikeilla toimenpiteillä työkyky ja työssä pysyminen eivät vaarannu.
Toimenpiteiden tekemättä jättämisellä tai väärillä toimenpiteillä 
sairastunut voi joutua työttömäksi.

Ratkaisemattomuus johtaa usein sairastuneen irtisanoutumiseen 
tai irtisanotuksi tulemiseen, mikä asettaa hänet alttiiksi pitkäaikais-
työttömyyden ja kokonaisvaltaisemman työkyvyttömyyden riskille. 

Vaikka sairastunut katsotaan virallisesti työkykyiseksi omaan työhönsä, 
soveltuvaa uutta työpaikkaa ei usein löydy kovin helposti. Paikkaa ei 
välttämättä ole olemassa ollenkaan ilman räätälöintiä. 

Sopivien ratkaisujen ja sosiaaliturvan puuttuessa hätäkeinoja olemassa 
olevan työsuhteen ylläpitämiseksi ja altistumisen jatkumisen estämiseksi 
olivat tutkimukseen osallistuneilla olleet vuorottelu-, opinto- ja hoitovapaa.

Ratkaisemattomuus työpaikalla
johtaa työttömyysriskiin

Uusi työpaikka on hankala löytää

tulottomuus

työpaikkakyvytön, 
käytännössä työky-

vyttömyysriski

TYÖKYKY

työkyvyn 
parantuminen

TYÖTTÖMYYS
seurauksena 

usein työsuhteen 
päättyminen

TYÖSUHTEEN 
JATKUMINEN

yleensä oikeus työttömyysetuuteen, paitsi 
irtisanoutuessa > karenssi=tuloton jakso
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’’
Uudella paikkakunnalla sain resurssiopettajan töitä 

koulusta, jossa aloin oireilla kahden kuukauden 
sisällä ja sairastuin jälleen hiukan vakavammin. 

Sain kiellon mennä ko. koulurakennukseen. Opettajan 
töitä ei ollut terveissä kouluissa uudella paikkakunnal-
la.... Olin ollut jo tuolloin usein yhteydessä Kevaan uu-
delleenkouluttautumisen suhteen. Sain pakit joka kerta, 
koska olin sisäilmasta sairastunut ja työnantaja velvolli-
nen järjestämään puhtaat työtilat. (H11)

Ongelmani on mm. se, että työnkuvaani kuuluvat 
kotikäynnit ja verkostotyöskentely, eli pelkkä 
terve työtila ei riitä, vaan altistusta tulee mo-

nella muullakin tavalla…Kaupunki [työnantaja] ilmoit-
ti, että yhtään tervettä toimistotilaa ei ole, eikä yhtään 
työtehtävää johon voisin siirtyä, edes tilapäisesti ko-
keilemaan... Olin jäämässä vaille mitään toimeentuloa, 
sosiaaliturvaa tai oikeuksia yhtään mihinkään, kun hain 
aikuiskoulutustukea, sain sen, ja hain opintovapaata. 
Aikuisopintotuki antaa mahdollisuuden jäädä opinto-
vapaalle, suorittaa opintoja myös etänä kotoa käsin ja 
kuntoutua samalla…Tässä ajassa saan suoritettua vain 
perus- ja aineopintoja eli en saa vielä uutta ammattia. 
(H15)

Lopulta ilmoitin, että irtisanoudun joululta, jos mi-
tään  ei tapahdu. Ja voi, kun olisinkin lähtenyt jo 
silloin! Se hometyöpaikka oli se elämäni moka, jota 

kadun syvästi edelleen. Siinä meni elämä uusiksi kerta-
heitolla. (H18)

Olin tervehdyttänyt itseäni sairauden alkamisen 
jälkeen vuorotteluvapaalla, mutta tämä terveh-
tyminen meni nyt hukkaan [työpaikan muuton 

myötä tulleen uuden huonomman työtilan vuoksi]. Se 
söi motivaatiota…Suoriuduin jotenkin töistä, mutta 
työpaikan tilanne yt-neuvotteluineen oli sellainen, että 
haluttiin irtisanoa epämotivoitunut henkilö. (H12)

Olin töissä siihen asti kunnes vointini romahti 
täysin. Työnantaja ei jatkanut määräaikaista työ-
sopimusta koska olin niin sairas ja koettanut jo 

kahta sairaalaa, joissa sain molemmissa oireet rajuina...
Olen tehnyt lähes koko työuran sairaanhoitoalan töitä, 
työllistyminen erittäin hankalaa, koska työympäristönä 
sairaalat, joissa lähes kaikissa Suomessa sisäilmaongel-
mia. (H1)

T oivuin vähitellen kuntoon, jolloin itse olin aloit-
teellinen palaamaan ja neuvottelemaan työ-
kuvioista. Työnantaja ehdotti kolmikannassa 

ensimmäiseksi voivansa irtisanoa minut. Työnantaja 
toteutti aikeensa puolen vuoden kuluttua irtisanoen 
minut työstäni ”itsestäni johtuvasta syystä”. Eli se oli sil-
loisen työnantajani vastaus työhön paluuseeni. (H11)

Olen vakituisessa työsuhteessa ja siihen kuuluu 
automaattisesti uudelleensijoitusprosessi, missä 
etsitään soveltuvaa työpaikkaa. Jäin töistä pois 3 

vuotta sitten, ensin pitkälle sairauslomalle ja sitten vuo-
rotteluvapaalle. Sen aikana käynnistyi uudelleensijoi-
tusprosessi. Olin kuitenkin itse aktiivinen ja sen ansiosta 
järjestyi 60 % työajalla vuoden kestävä projektityö [sa-
man työnantajan eri toimialalla]…Sen jälkeen jäin kah-
den vuoden opintovapaalle… Saan aikuisopintorahaa 
yhteensä 19 kk…Kun opintovapaani loppuu vuoden 
päästä, yritän saada jatkettua virkavapaata opintojeni 
loppuun saattamisen ajaksi. Virkavapauden loppuosaan 
yritän saada apurahaa. (H2)

Työllistyminen vaikeaa, koska altisteita ympärillä, 
ihmisten kodit ei ole puhtaita, altisteet tarttuu 
vaatteisiin, ihoon, hiuksiin jne. Oireilu jatkuu sai-

rastuneella, vaikka työpaikka sattuisi olemaan puhdas. 
Esim. jos jonkun asiakkaan mukana tulee työtilaani altis-
teita, toipumiseen saattaa mennä pitkän aikaa ja tämä 
tietysti on työstä ja toimeentulosta pois. (H7)

Vakavammin sairastuneet tarvitsevat erityistä tukea 
ja heidän tarpeisiinsa räätälöityjä työratkaisuja. 
Ongelmien varhaisemmalla tunnistamisella 
vältetään tilanteiden vaikeutuminen.



työsuhteessa oleva työ-
kyvytön voi ilmoittautua 

asiakkaaksi TE-toimistoon

oikeus saada 
työttömyysetuutta

 oikeus 
sairauslomaan ja 

sairauspäivärahaan

maksimimäärä 
sairauspäiväraha-

oikeutta käytetty ja 
kuntoutustukihake-
mus vireillä/hylätty

VIRALLISESTI 
TYÖKYVYTÖN SAIRAS

hyväksyttävä diagnoosi ja 
työkyvyttömyys

VIRALLISESTI 
TYÖKYKYINEN SAIRAS

ei hyväksyttävää diagnoosia 
ja työkyvyttömyyttä

 ei oikeutta 
sairauslomaan ja 

sairauspäivärahaan

MISTÄ TULOA 
TYÖSUHTEESSA 

OLEVALLE 
VIRALLISESTI 

TYÖKYKYISELLE
SAIRAALLE?

ei palkkatuloa, koska ei voi 
työskennellä työpaikallaan 

ei työttömyysetuutta, kos-
ka ”työkykyinen” työhönsä

ei toimeentulotukea, 
jos hakija ei täytä ehtoja

TYÖKYKYISYYDEN 
MÄÄRITTELY

Työsuhteessa oleva työkykyiseksi määritelty sairas voi joutua 
tulottomuus  ongelmiin, koska oireilun ja altisteellisen työtilan vuoksi 
hän ei voi palata työhönsä saadakseen tuloksi palkkaa. 

Hän ei voi saada tuloksi sairauspäivärahaa toipumisen ja työstä 
poissaolon aikana, jos hänellä ei ole lääkärinlausuntoa sairaudesta 
ja työkyvyttömyydestä tai Kelassa määritellään hänet virallisesti 
työkykyiseksi hoitavien lääkäreiden lausunnoista huolimatta.

Hän ei voi saada tuloksi kuntoutustukea ja työttömyysetuutta, 
kuten virallisesti työkyvyttömäksi luokiteltu työsuhteinen henkilö voi 
saada sairauspäivä rahaoikeuden päätyttyä, kun työkyvyttömyys jatkuu. 

Hylkäävä päätös sairauspäivärahasta voi johtaa pakkoon 
irtisanoutua tai irtisanoa. Tulottomuus saattaa pakottaa sairastuneen 
luopumaan työsuhteestaan, jotta altistuminen katkeaisi ja työttömänä 
hänelle syntyisi oikeus edes työttömyysetuuteen tulolähteenä.

Oikeus työsuhteisen henkilön sosiaaliturvaan pitäisi sairastuneen 
kiinni työsuhteessa, mahdollistaisi kuntoutuksen sekä ratkaisun 
etsimisprosessin työnantajalle ja työntekijälle. 

Työkykyiseksi määrittely
johtaa työttömyysriskiin

Mikä järjestelmässä aiheuttaa ongelmia?
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Vuonna 2012 sain ehkä kuukauden sairauslomaa 

homeoireilusta ja monikemikaaliyliherkkyydestä 
(T78.4). Sitten rupesi Kela hylkäämään kaiken, 

hylkäsi myös osapäivätyön hakemuksen. Hain työeläke-
vakuutusyhtiöltä uudelleenkoulutuksesta ennakkopää-
töstä, en saanut. Ajattelin kuntoutua, aloittaa toiset työt 
ja pärjätä. Päätin kokeilla 6 kk sairauslomaa T78.4 diag-
noosilla ja kuntoutua siis. Työsopimus meni kuitenkin 
umpeen siinä ajassa. No, Kela ei hyväksynyt diagnoosia, 
ja sitten jokainen luukku sulki ovensa ja olin täysin ilman 
tuloja monta kuukautta. Ei TE-toimisto auttanut, ei Kela, 
ei sossu jne. Siitä masennuin. Sen paperin [masennus-
diagnoosi] kanssa sain sitten sairauspäivärahan. (H16)

Sairauspäivärahan päätyttyä olin työsuhteessa ole-
va TE-toimiston kirjoilla oleva työnhakija, jotta sain 
edes jotain tuloa. Kun uudelleenkouluttautumis-

prosessi pitkittyi vakuutusyhtiön hylättyä hakemukseni 
useasti, tipuin työmarkkinatuelle. Kahden lapsen yksin-
huoltajana työttömyyskorvaus ei riitä. Joskus hain toi-
meentulotukea. Minuun suhtauduttiin sosiaalitoimis-
tossa onneksi hyvin. (H7)

Olisin halunnut koettaa jatkaa yrittäjyyttä osa-
aikaisesti vointini mukaan, mutta koska en olisi 
saanut mitään täydentävää toimeentuloa siihen 

rinnalle, oli pakko ajaa yritys alas. Minun piti luopua yri-
tyksestä ja kaikesta siihen liittyvästä. Jouduin myymään 
työvälineeni lukuun ottamatta yhtä laitetta, jonka so-
siaalitoimisto näki luvalliseksi sisällyttää koti-irtaimis-
toon. Yrityksen nimissä ei onneksi ollut paljoa tavaraa. 
Työtilasta piti luopua ja kaikki yritykseen liittyvät vakuu-
tukset irtisanoa. Minun piti todistaa lopettaneeni yritys-
toimintani, jotta sain sosiaaliturvaa. Olen yksinhuoltaja 
ja minun on pakko saada riittävästi jotakin säännöllistä 
tuloa. (H17)

Kela lopetti keväällä 2016 sairauspäivärahan myön-
tämisen, Keva eväsi ammatillisen kuntoutuksen, 
ja vakuutusyhtiö totesi, ettei ammattitautia voida 

todeta. Sekä Kela että Keva totesivat, että kyseessä on 
työpaikkakyvyttömyys, ei työkyvyttömyys, ja työnanta-
jan tehtävä on järjestää terveet työtilat ja / tai korvaavat 
työtehtävät… Anoin mahdollisuutta päästä työkokei-

luun kaupungin [työnantaja] ulkopuolelle, mutta sitä 
ei myönnetty, koska määrärahoja ei ollut…Työnantaja 
esti kokeilemisen ja vaihtoehtojen löytämisen. Peruste-
luna oli vain se, että oma toimiala ei ollut tehnyt riittä-
vää kartoitusta sopivan työtehtävän löytämiseksi. Olin 
jäämässä vaille mitään toimeentuloa, sosiaaliturvaa tai 
oikeuksia yhtään mihinkään…Tilanne oli katastrofaa-
linen, eikä kukaan ottanut siitä vastuuta; kaikki tahot 
kuten työsuojelu, työterveyshuolto, pääluottamusmies 
ja ammattiliitto sekä työnantaja vain kohauttelivat har-
tioitaan ja huokailivat etteivät voi tehdä mitään. (H15)

Olin kaksi vuotta tuloitta kotona sairauden takia. 
En saanut mitään työkyvyttömänä. Sen jälkeen 
olen saanut palkan, en ole ollut poissa juuri yh-

tään irtisanomisen pelossa. (H3)

CFS-diagnoosin [krooninen väsymysoireyhtymä] ja 
R68.81-diagnoosin, jossa puhutaan herkkyydes-
täni saada homerakennusten sisäilmasta vakavia 

oireita, jälkeen putosin työttömäksi työnhakijaksi…Olin 
työtön, koska Kela ei hyväksynyt sairauslomaa sen jäl-
keen, kun minut todettiin sisäilmasta sairastuneeksi…
Sain R68.81-diagnoosin kahdelta eri lääkäriltä. (H1)

Sosiaalitoimistosta ei myönnetty minulle toimeen-
tulotukea, koska Kela ei myöntänyt sairautta. Puto-
sin kakkien tukien ulkopuolelle (H13) 

Olin maksimiajan sairauslomalla. Irtisanomisvai-
heessa mikään taho ei tiennyt minkä tuen piiriin 
kuulun, joten noin kahteen kuukauteen en min-

kään tuen. (H11)

Jokaiselle pitäisi saada alusta asti rakennettua polku 
jossa edetään. Ei jätetä ihmistä oman onnen nojaan. 
Tämä vaatii toki sisäilmasairauksien, muunkin kuin 

astman tunnustamisen ja oikeuden mm. sosiaalitur-
vaan. Valtion pitäisi tunnustaa sairaudet, panostaa tut-
kimuksiin ja pyrkiä aktiivisesti tukemaan sisäilmasairaita 
uudelleenkouluttautumisessa ja -työllistymisessä. (H1)

Väliinputoajuutta voisi estää tukemalla työpaikkaa, 
työntekijää ja toipumista nykyistä paremmin. 
Järjestelmässä on monia tekijöitä, jotka estävät 
sisäilmasta sairastuneiden sosiaaliturvan toteutumisen.



MITÄ TARKOITTAA TYÖPAIKKAKYVYTTÖMYYS?

Useat sisäilmasairaista ovat aivan työkykyisiä sopi-
vissa olosuhteissa. Olosuhteet voivat liittyä sisä-
ilmaan, mutta myös muihin ympäristötekijöihin 

– moni sisäilmasairas nimittäin sairastumisensa jälkeen 
hyötyy myös muiden heille terveyshaittoja aiheuttavien 
tekijöiden kuntoon saattamisesta.

Osalla sairastuneista sopivat olosuhteet saadaan aikaan 
soveltuvien tila- ja työjärjestelyjen avulla – esimerkiksi 
hakemalla työtila sisäilmaltaan sopivammasta raken-
nuksesta tai lisäämällä etätyön osuutta. 

Myös työtekniikoita ja -välineistöä voidaan kehittää: esi-
merkiksi painomusteiden aiheuttamiin päästöihin voi-
daan vaikuttaa tulostinvalinnoilla, kampaaja voi vaikut-
taa käyttämiensä tuotteiden päästöihin tuotevalinnoilla 
ja erilaisia suojaimia ja puhdistimia voidaan hyödyntää. 

Osa sisäilmasairaista tarvitsee ammatinvaihtoa. Vaka-
vammin sairastuneiden kohdalla ratkaisuna voi olla osa-
aikatyö. Ratkaisujen tulee usein olla tapauskohtaisesti 
räätälöityjä.

Suomesta puuttuvat toistaiseksi osaavat asiantuntija-
palvelut räätälöityjen ratkaisujen tukemiseen. Tällaisten 
palveluiden kehittäminen tukisi sairastuneen ohella 
myös työpaikan vastuuhenkilöitä ja koko työyhteisöä. 
Nyt sisäilman aiheuttamien sairaustapausten kanssa 
jäädään työpaikoilla usein valitettavan yksin.

Työnantajan velvollisuus järjestää työpaikkakyvyttö-
mälle puhtaat työtilat on usein sisäilmasairaan tilan-
netta huonontava seikka, sillä järjestäminen on usein 
mahdotonta työpaikan tai jopa koko kunnan tilanteen 
vuoksi. Myös työnantajien keinottomuus ja asiantunte-
van avun puute vaikuttavat velvollisuuden toteutumat-
ta jäämiseen.

Sisäilmasairaiden putoaminen niin palveluiden, työelä-
män kuin turvaverkkojenkin ulkopuolelle liittyy vahvas-
ti sairauden määritelmään. Avunsaannin puute johtuu 
usein siitä, ettei sairastuneella ole virallista diagnoosia 
sairaudelleen eikä sairauden yhteyttä ympäristötekijöi-
hin kyetä tunnistamaan. Työpaikkakyvyttömyyttä ei ole 
toistaiseksi huomioitu järjestelmissämme.

Sisäilmasairas ei useinkaan asetu akselille terve-sairas, 
vaan vointi ja terveydentila ovat vahvasti riippuvaisia 
ympäristön olosuhteista. Kun järjestelmä ei tunnista 
tätä, myöskään tilanteen ratkaisuihin ei päästä. Lisäksi 
sisäilmaan liittyvien sairauksien diagnostiikkaan liittyy 
merkittäviä puutteita.

Työpaikkakyvyttömyys tulisikin saada lainvoimaisek-
si. Tällä hetkellä laki ei tunne työpaikkakyvyttömyyttä, 
mikä heikentää merkittävästi sisäilmasta sairastuneiden
mahdollisuuksia päästä osalliseksi työelämässä pysy-
mistä edistävistä kuntouttavista tukitoimista. Myös 
työnantaja jää tällöin ikävään välikäteen.

Sairastunut tarvitsee sekä lääketieteellistä apua (sisäl-
täen asianmukaiset diagnoosit) että tukea sairauden 
aiheuttamien käytännön haasteiden ratkaisemises-
sa. Olennaista työkykyisenä pysymisessä olisi lisäksi 
oikean laisen lääketieteellisen hoidon saaminen sekä 
oikeus sairauslomaan, sairauspäivärahaan ja tarvit-
taessa sopiviin kuntoutusmuotoihin. Nämä ovat pitkällä 
tähtäimellä toipumista ja työkyvyn ylläpitoa edistäviä 
tekijöitä.

Sisäilmasairastamisessa on kyse ympäristöolosuhteiden mukaan 
reagoivasta sairaudesta. Tätä kuvataan termillä työpaikkakyvyttömyys.

Lähde: Homepakolaiset ry. Lisätietoa saatavilla oppaasta Sisä-
ilmasairaan toimintakyvyn tukeminen – Ratkaisuja sairauden 
kolmella eri vakavuusasteella. Ladattavissa: homepakolaiset.fi/
oppaat-ja-julkaisut/sisailmasairaan-toimintakyvyn-tukeminen

ALTISTUMINEN JATKUU JA PITKITTYY

TYÖPAIKKAKYVYTÖN
Oireita tulee monista epä-

puhtauksista, tarvitaan keski-
määräistä terveemmät tilat

TYÖKYKYINEN
Oireet ohimeneviä, 

kun altistuminen sisäilma-
ongelmille päättyy

TYÖKYVYTÖN
Toimintakyky on pitkäaikaisesti 
laskenut, tarvitaan monialaista 

tukea ja yksilöllisiä tilaratkaisuja
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Olen ollut viidessä 
TE-toimiston 

ehdottamassa 
työpaikassa puolen 

vuoden aikana.

Sain karenssia, 
kun jouduin 

irtisanoutumaan 
työpaikasta.

Kuka osaisi 
neuvoa, millaista 

työtä voisin tehdä?

Tarvitsisin 
ammatillista 

kuntoutusta, mutta 
Kelan mielestä olen 

työkykyinen.

Koska 
Kela katsoo 

minun olevan 
työkykyinen, on 
TE-toimistokin 

sitä mieltä.

Julkisessa terveyden-
huollossa lääkärit 

vaihtuvat koko ajan. 
Kaikki eivät ymmärrä 

tilannettani.

Millaisia tekijöitä 
minun tulisi välttää, 

jotta en menisi 
huonoon kuntoon 

uudelleen?

ODOTA TÄSSÄ

En tiedä, miten  
enää selviän 

taloudellisesti. 

TYÖTTÖMÄN SISÄILMASAIRASTUNEEN ONGELMIA
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Viereisellä sivulla on esitetty kokonaisuudessaan

TYÖTTÖMÄN SISÄILMASAIRASTUNEEN POLKU.

Polku muodostuu tapahtumista, jotka sairastuneiden kokemuksien 
perusteella edistävät tai estävät työelämään takaisin pääsemistä. 

Oikeat toimenpiteet eri vaiheissa johtavat takaisin työlliseksi. 
Työelämään paluuta tukevat:

•	 oikealle palvelulinjalle ohjautuminen TE-palveluissa

•	 räätälöidyt, joustavat ratkaisut oman tilanteen mukaan

•	 moniammatillinen tuki sopivilta palveluntarjoajilta

•	 riittävä taloudellinen tuki palvelujen toteuttamiseen

•	 palvelujen koordinointivastuu yhdellä taholla.

Yleinen syy syrjäyttävien polkujen synnylle on sairastuneen 
joutuminen tilanteeseensa sopimattomalle palvelulinjalle TE-
palveluissa. Syrjäyttävän polun esimerkkejä on mallinnettu kaksi: 

Polku A on passiivisesti syrjäyttävä, jolloin TE-palvelujen roolina 
on olla lähinnä sairastuneen säilytyspaikka ja työttömyysturvan 
puoltaja ilman muunlaisia auttavia ja työllisyyttä tukevia toimia.

Polku B on aktiivisesti syrjäyttävä. Siinä sairastunut joutuu 
senkaltaisten sopimattomien TE-toimenpiteiden kohteeksi, jotka 
heikentävät hänen työkykyään ja kokonaistilannettaan entisestään.

Käytännössä esimerkkipolkujen välimaastosta löytyy monia 
erilaisia polkuvariaatioita, joissa kaikille on kuitenkin yhteistä 
avunsaamattomuus ja syrjäytymisen riskin kasvaminen.

Syrjäyttävältä polulta on mahdollista nousta takaisin työelämään, 
jos siirrytään toteuttamaan onnistuneen polun toimenpiteitä.

ONNISTUNUT POLKU

SYRJÄYTTÄVÄT POLUT

MITEN AUTTAA TYÖTTÖMÄT TYÖELÄMÄÄN?

OIKEA 
PALVELULINJA

TYÖKYKY 
PARANEE

OIKEAT TUKI-
TOIMENPITEET

26



TE-PALVELUT
PALVELULINJA

Työttömän sisäilmasairastuneen työllisenä pysymisen polkuELA

TYÖTTÖMYYS

SYRJÄYTYMINEN
lisäaltistuminen lisäaltistuminen

irtisanoutuminen 
sopimattomista 

työpaikoista

tulottomuus

karenssi

tulkitaan työkykyi-
seksi, pakko vas-

taanottaa sopimat-
tomia työpaikkojaHÄTÄRATKAISU:

avun saamiseksi 
saatava jokin 
hyväksyttävä 

diagnoosi

sopimattomalle 
palvelulinjalle, 

seurauksena 
esim. A tai B

 virallisesti työkykyiseksi 
määritellyn sairastuneen ”säilytyspaikka”, 

ei muita auttavia toimenpiteitä kuin työttömyysetuus
työttömyyden pitkittyminen                 esim. taloudelliset ongelmat

terveydentilan heikkeneminen, köyhyys

                                 ei myönteistä päätöstä ammatill. kuntoutuksesta        ei myönteistä päätöstä ammatill. kuntoutuksesta uusilla hakukerroillaTYÖELÄKE-/VAKUUTUSLAITOKSET, KELA

sopimattomia 
työpaikkoja,

irtisanoutuminen

toistuva työvoima-
poliittisesti 

moitittava toiminta

työttömyys-
etuuden 

lakkauttaminen

toimeentulotuki, 
jos on oikeutettu

TYÖKYKY HEIKKENEE    TYÖKYKY HEIKKENEE    TYÖKYKY HEIKKENEE    TYÖKYKY HEIKKENEE    

ONNISTUNUT POLKU

SYRJÄYTTÄVÄT POLUT

UUDELLEEN 
TYÖLLISTYMINEN

sisäilmasairaalle sopivan työpaikan 
löytyminen, esim. sopivat tilat tai etätyö

•	räätälöidyt, joustavat ratkaisut tilanteen mukaan
•	moniammatillista tukea sopivilta palveluntarjoajilta
•	koordinointivastuu yhdellä taholla

TYÖELÄKE-/
VAKUUTUSLAITOKSET KELATE-PALVELUT

•	neuvonta- ja ohjauspalvelut  
•	työkokeilu, työvalmennus yms.
•	lisä- ja uudelleenkouluttautuminen
•	terveydenhoitopalvelut 

TYÖKYKY
PARANEE

rajoitteiden 
huomioiminen, 
pääsy oikealle 
palvelulinjalle

TUKITOIMET

A

B
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Työtä vai ammatillista kuntoutusta ensin?
TE-palvelujen ja Kelan väliseen vastuunjakoon ja asiakkaan 
ohjaamiseen vaikuttaa, mikä on palvelun ensisijainen tavoite.

TE-palvelujen ensisijaisena tavoitteena on asiakkaan työllistyminen 
ja toissijaisesti hänen työllistymisedellytystensä parantaminen.

Kelan ammatillisilla kuntoutuspalveluilla pyritään ensisijaisesti 
parantamaan työllistymisedellytyksiä kuntoutuksen keinoin, 
ja konkreettinen työllistyminen on toissijaista. 

Sairastuneiden kokemusten perusteella TE-palvelujen asiakkaiksi 
on ohjautunut ja jäänyt sairastuneita, joilla on terveyteen ja 
kokonaistilanteeseen liittyviä rajoitteita ja jotka tarvitsisivat 
ensisijaisesti ammatillista kuntoutusta. 

TE-palvelujen asiakkaiksi joudutaan usein muiden vaihtoehtojen puutteessa. 

TE-palvelut saattavat olla ainoa toimeentulon mahdollistava taho. Tämä 
koskee myös virallisesti työkyvyttömiä sairaita, joille ei löydy muita ratkaisuja. 

TE-palveluiden rooliksi saattaa muodostua vain odotus- tai säilytyspaikka 
henkilöille, jotka eivät mahdu muiden palveluntarjoajien lokeroihin tai joita 
ei ohjata tilanteeseen sopiviin palveluihin TE-palveluista käsin. 

Jotkut virkailijat saattavat ymmärtää, että kyseessä ei ole täysin normaali 
työnhakija, mutta ei tiedetä, mitä pitäisi tehdä tai minne hänet tulisi ohjata.

Joissakin kokemuksissa tulee selkeästi esille, että sopivan avun saamisen 
esteenä on sairauden diagnoosittomuus.  

TE-palvelut ovat usein sairastuneen
odotus- ja säilytyspaikka

Sairastunut ei mahdu valmiisiin lokeroihin

PALVELULINJA TUKITOIMET TYÖKYKY TYÖLLISTYMINENTYÖTTÖMYYS

                           ei myönteistä päätöstä ammatill. kuntoutuksesta    ei myönt. päätöstä uusilla hakukerroillaTYÖELÄKE-/VAKUUTUSLAITOKSET, 
KELA

TYÖKYKY HEIKKENEE    TYÖKYKY HEIKKENEE    TYÖKYKY HEIKKENEE    TYÖKYKY HEIKKENEE    

työttömyyden pitkittyminen    esim. taloudelliset ongelmat
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sopimaton 
palvelulinja, 

seurauksena esim. 
vaihtoehto A

 virallisesti työkykyiseksi määritellyn 
sairastuneen ”säilytyspaikka”, 

ei muita auttavia toimenpiteitä kuin työttömyysetuus

A

TE-PALVELUT
PALVELULINJA

TYÖTTÖMYYS
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’’
Kelan asiakasneuvottelun perusteella sain ajan am-

matinvalinnan psykologille. Odotin jälleen paljon, 
mutta neuvonta ei ollut realistista, koska psyko-

logi ei hahmottanut miten vaikea minun on löytää tila, 
jossa voin opiskella ja miten rahoitan opiskeluni, koska 
en saanut Kevalta uudelleenkoulutuslupaa. (H11) 

Sairauspäivärahan loppumisen jälkeen jouduin TE-
toimiston asiakkaaksi, koska se oli ainoa paikka, 
josta sain edes jotain toimeentuloa. Ei heillä ollut 

mitään palveluita minun kaltaisiani tapauksia varten. 
Virkailijat itsekin ihmettelivät, mitä pitäisi tehdä, koska 
olin edelleen työsuhteessa. Kävin siellä ainoastaan il-
moittautumassa ja lopulta sovittiin pidemmästä ilmoit-
tautumisvälistä. (H7)

Ilmoittautuessani TE-toimistoon kerroin, että olen 
huonossa kunnossa, enkä kykene kokoaikatyöhön. 
Virkailija kehotti vain laittamaan rastin kokoaikatyön-

hakijan ruutuun, jotta saisin työttömyyskorvausta. Mi-
tään muuta apua hän ei tarjonnut tilanteeseeni. Minulla 
oli myös virallisesti hyväksyttyjä diagnooseja. Positiivis-
ta tietysti oli, että sain tulona edes työmarkkinatukea, 
vaikka tiedettiin, että en oikeasti ole työkykyinen. (H17)

Työttömyysaikana olin onnekas koska sain vir-
kailijan joka ”antoi minun olla” eikä pakottanut 
toimenpiteisiin. Toimitin hänelle lääkärinlausun-

non, jossa kiellettiin minun työllistäminen kosteusvau-
riotilaan. Siitä paperista ISO kiitos hoitavalle lääkärille. 
Mutta kyllä työkkärin kanssa olin vähän väliä pulassa ja 
tein selvityspyyntöihin vastauksia, etten olisi karenssia 
saanut. (H6)

TE-toimiston muodolliset puhelinsoitot enemmän 
laskivat mielialaa, kuin että niistä olisi ollut jota-
kin hyötyä yrittäen todellisuudessa auttaa työl-

listymisessä tai selvitystyössä miten pääsen uudelleen 
yhteiskuntaan osaksi. Olin useamman vuoden kuulunut 
– ei mihinkään –. (H11)

Olisin tarvinnut kuitenkin ihan eri tason apua, 
ja ihan konkreettista apua käytännön asioissa, 
traumaterapiaa, kodin, järjestelyapua, lepopai-

kan, apua omien työmahdollisuuksien ja rajoitteiden 
tarkkaan kartoittamiseen jne…Tilanteessa, jossa olin 
(hyvin sairas, koditon, rahaton jne.) ei minusta kuuluisi 
olla ylipäänsä työnhakijana, vaan saada kokonaisvaltais-
ta apua ja sairaslomaa, hätämajoitusta, jotta elämältä ja 
jaksamiselta ei haurastuisi pohja ylenpalttisen taistelun 
ja omien oikeuksien puolustamisen takia. Perusasioiden 
järjestämisen jälkeen työnhakijaksi sitten. Nyt nämä 
kaikki tulivat ratkottavaksi samalla kertaa. Olisin tarvin-
nut itse asiassa lääketieteellistä ja asuntotilanteeseen 
sekä taloudelliseen tilanteeseen liittyvää apua, olisin 
kyllä sen jälkeen itse voinut työllistyä. Tällaista apua ei 
ollut saatavilla, ja sen turha hakeminen vei voimat…
Työvoiman palvelukeskuksessa oli ihanan empaattinen 
työntekijä, mutta palvelu ei sopinut minulle ollenkaan, 
ja mitään muuta monialaista palvelua ei ollut tarjol-
la. Heidän palvelunsa oli suunnattu ihmisille, joilla on 
elämänhallinnassa ja perustaidoissa ongelmia, itselläni 
näin ei ollut. (H14)

Sisäilmasairas ottaisi mielellään ammattinsa ulko-
puoleltakin työtä, hän on todella motivoitunut 
tekemään töitä. Olisin tarvinnut itselleni sopivia 

työllistymispalveluita. (H12)

TE-palveluihin tarvitaan lisää osaamista 
ja keinoja kohdata ja auttaa sisäilmasta 
sairastuneita asiakkaita.



Karenssit sairastuneiden uhkana
Jos sairastunut ei ota TE-toimiston tarjoamaa terveydelle epä sopivaa 
työpaikkaa vastaan, tätä pidetään yleensä työstä kieltäytymisenä 
ilman pätevää syytä. Jos hän ottaa työpaikan vastaan, mutta oireilee ja 
irtisanoutuu itse, tätä pidetään työstä eroamisena ilman pätevää syytä.

Näiden tapahtumien seurauksena TE-toimistolla on oikeus määrätä 
karenssi. Tutkimuksessa yhdenkään sairastuneen kokemuksista ei tullut 
esille, että karenssi olisi jäänyt määräämättä työsopimuslaissa määriteltyjen 
pätevien terveydellisten syiden vuoksi, vaikka työsopimuslain mukaan 
terveyshaitaksi katsotaan sairaus, oire tai sairastumisen vaara.

Välttääkseen karenssien aiheuttaman tulottomuuden jotkut ovat jatkaneet 
työnhakujen, uusien työpaikkojen kokeilujen ja irti sanoutumisten 
kierteessä. Monen kohdalla sen seurauksena on, etteivät he uusien 
altistumisten vuoksi pääse toipumaan ja sairastaminen pahentuu 
entisestään. 

Sisäilmasairastuneille aiheutuu ongelmia, jos TE-toimisto pitää heitä täysin 
normaaleina asiakkaina, eikä tiloihin ja muihin altisteisiin liittyviä rajoitteita 
ja riskejä ymmärretä.

Tällöin asiakasta ei ohjata saamaan tilanteeseensa sopivampia TE-palveluita 
tai muulle palveluntarjoajalle. Kokemusten mukaan TE-toimisto myös 
tarjoaa sairastuneen rajoitteisiin epäsopivia työpaikkoja.

Joidenkin sisäilmasairastuneiden määrittely kokoaikatyötä hakeviksi 
työnhakijoiksi saattaa olla heidän terveydentilansa kannalta epärealistista.

Työnhakijan rajoitteiden 
huomioimattomuus on ongelma

Sisäilmasairas ei ole täysin normaali työnhakija

irtisanoutuminen 
sopimattomista 

työpaikoista
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HÄTÄRATKAISU:
avun saamiseksi 

saatava jokin 
hyväksyttävä 

diagnoosi

lisäaltistuminen tulottomuus

karenssi

tulkitaan työkykyi-
seksi, pakko vas-

taanottaa sopimat-
tomia työpaikkoja

lisäaltistuminen terveydentilan heikkeneminen, 
köyhyys

sopimattomia 
työpaikkoja,

irtisanoutuminen

toistuva työ-
voimapoliittisesti 

moitittava 
toiminta

työttömyys-
etuuden 

lakkauttaminen

toimeentulotuki, 
jos on oikeutettu

                                                           ei myönteistä päätöstä ammatillisesta kuntoutuksesta          ei myönteistä päätöstä uusilla hakukerroillaTYÖELÄKE-/VAKUUTUSLAITOKSET, 
KELA

sopimaton palvelu-
linja, seurauksena 
esim. vaihtoehto B

B

TE-PALVELUT
PALVELULINJA

TYÖTTÖMYYS
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’’
Hyvin kuluttavaa oli se, kun osa virkailijoista ei mi-

tenkään ymmärtänyt, mistä oli kyse. Kun on juuri 
selittänyt asiaa pitkään, aletaan katsomaan työ-

paikkoja listalta alkaen kahviloista ja pizzerioista – miksi 
en hakisi oman alani töihin, jos voisin olla ongelmitta 
paikoissa? Kaiken perustiedon joutui itse tarjoamaan, 
mikä oli uuvuttavaa, eikä silti johtanut tuloksiin. Jokaista 
käyntiä pelkäsin ja stressasin etukäteen juuri selittämis-
taakan vuoksi. (H14) 

TE-toimisto ei voinut auttaa minua mitenkään, 
enemmän oli vain haittaa siitä paineesta, jota 
heiltä sain...Olisin tarvinnut Kelalta hyväksynnän 

sairauslomaan ja sen turvin esim. työkokeiluja, joiden 
epäonnistumisesta ei aiheudu karenssia. (H6)

Olisi mietitty mitkä työt voi sopia sisäilmasairail-
le. Olisi lähdetty niitä katsomaan ja edistämään 
niihin työllistymistä, eikä alettu tarjoamaan mitä 

tahansa töitä, joihin ei lähtökohtaisesti pysty mene-
mään. Se kuluttaa kaikkien ihmisten aikaa ja energiaa: 
TE-palveluiden, asiakkaan ja työpaikan.  (H12)

Lääkärin mukaan kokopäivätyön tekeminen voisi 
olla minulle vielä mahdollista tai vähintäänkin ny-
kyinen tilanne osatyökykyisenä pysyisi varmem-

malla pohjalla, jos minulle löytyisi sopiva vakituinen 
asunto. (H13)

Sain oireita jo haastattelun aikana, mutta sieltä sa-
nottiin, ettei ole mitään ongelmaa. Minut palkat-
tiin itse asiassa haastattelusta suoraan samana 

päivänä työhön, ja parin tunnin sisällä minulle nousi 
lämpöä ja sain iho- ja nenäoireita. Edelleen kyselin, 
onko tilassa ollut muilla mitään ongelmaa ja edelleen 
sanottiin ettei ole. Parissa viikossa olin taas jo todella 
huonoon kuntoon menossa ja irtisanouduin. (H5)

Olin työtön ja toiminta- ja työkyky oli heikentynyt. 
Olin kierteessä, jossa hain töitä, mutta en voinut 
ottaa niitä vastaan, sillä työpaikat kärsivät sisäil-

maongelmista yksi toisensa jälkeen. (H9)

Olin työkokeilussa joka piti keskeyttää työpaikan 
sisäilmaongelmien takia. Nyt en ole uskaltanut 
ottaa vastaavia työkokeilupaikkoja vastaan, 

koska vastaavissa paikoissa on kaikissa sama ongelma. 
Työkokeilun keskeytys sekoitti päivärahan maksun ja ai-
heutti taloudellisia ongelmia. (H9) 

Jouduin sairastumisen vuoksi lopettamaan yritykse-
ni ja jäin työttömäksi. TE-toimisto antoi kolme kuu-
kautta karenssia. (H17)

Homekoulun jälkeen onnistuin lopulta löytämään 
työpaikan, jossa pystyin työskentelemään, vaik-
kakaan en voi sanoa, että olisin ollut työkuntoi-

nen. Elämä oli hirveää. Kuume jatkui yhtäjaksoisena 
kolme ja puoli vuotta ennen kuin se alkoi edes joskus 
tippua normaalilukemiin. Elimistö ei sietänyt vastaan-
ottaa ruokaa ja laihduin. Aina tuli huono olo, kun söi. 
Ja nukutti ihan kauheasti. Ja talvet olin ihan syväjäässä 
koko ajan huonelämpötilasta riippumatta. Elämän nor-
malisoitumiseen meni 10–15 vuotta. Omia lapsia en esi-
merkiksi ole voinut hankkia ollenkaan. (H18)

Tein pitkään pätkätöitä sairastumisen jälkeen, 
pomppien terveydentilan mukaan paikasta ja toi-
mipisteestä toiseen. (H14)

Olen saanut TE-toimistolta useampia karensse-
ja. Yritin kyllä kovasti löytää työtä TE-toimiston 
osoittamien paikkojen kautta ja välttääkseni 

taloudelliset ongelmat. Kokonaistilannettani on vai-
keuttanut huomattavasti myös vailla vakinaista asuntoa 
oleminen. Lyhyiden työsuhteideni määrää kuvastaa, 
että viidessä vuodessa minulla oli 15 lyhyttä työsuhdet-
ta, joista oli pakko irtisanoutua terveyden vuoksi. Välillä 
onnistuin saamaan vakuutusyhtiön tukemaa kuntou-
tusta, josta oli apua, mutta tuen loputtua putosin taas 
uudelleen TE-toimiston asiakkaaksi. Minulle ehti kertyä 
viisi lyhyttä työsuhdetta yhden vuoden aikana, kunnes 
sain kuntoutustutkimuspoliklinikan ylilääkärin apua TE-
toimiston toiminnan kohtuullistamiseksi ja työpaikko-
jen tarjoaminen lopetettiin. (H13) 

Työllistymiskokeilut kannattaa kohdentaa sellaisiin 
tehtäviin, joihin ei liity sisäilmasta sairastuneelle 
ongelmallisia tekijöitä. Työpaikkojen soveltuvuutta tulisi 
voida kokeilla ilman uhkaa etuuksien menettämisestä.



Mikä auttaa?
Sairastuneen työllistymistilanteen positiivinen 
eteneminen on usein riippuvaista siitä, kuka 
sairastuneen asiaa sattuu käsittelemään. 

Lääkärin lausunnot auttavat osittain, mutta ilman 
lausuntoakin on saatu tilanteeseen sopivia ja 
joustavia ratkaisuja. 

Totutuista toimintatavoista poikkeaminen auttaa. 
Esimerkiksi tutkimuksessa kaksi sairastunutta 
oli saanut mahdollisuuden etätyökokeiluun ja 
molemmat olivat lopulta työllistyneet.

Mahdollisuus edetä omien voimien mukaan 
terveydentilaa kuunnellen on olennaista.

•	 Oikealle palvelulinjalle ohjautuminen

•	 Ei kohdella täysin normaalina työnhakijana

•	 Sisäilmasairastamisen ja rajoitteiden ymmärtäminen

•	 Kokonaistilanteen ymmärtäminen

•	 Harkintamahdollisuuden käyttö

•	 Tilanteeseen sopiva joustavampi päätöksenteko

•	 Taloudellinen tuki auttaville toimenpiteille, esim. kuntoutukselle

•	 Etäasiointimahdollisuudet altistumisen välttämiseksi

•	 Etätyöskentely altistumisen välttämiseksi

•	 Sairastuneen kuunteleminen

Tuloksia joustavilla ja 
räätälöidyillä ratkaisuilla

Ymmärrys sairaudesta tehostaa työllistymistä

UUDELLEEN 
TYÖLLISTYMINEN

sisäilmasairaalle sopivan työpaikan 
löytyminen, esim. sopivat tilat tai etätyö

•	 räätälöidyt, joustavat ratkaisut oman tilanteen mukaan
•	moniammatillista tukea sopivilta palveluntarjoajilta
•	koordinointivastuu yhdellä taholla

TYÖELÄKE-/
VAKUUTUSLAITOKSET KELATE-PALVELUT

•	neuvonta- ja ohjauspalvelut  
•	 työkokeilu, työvalmennus yms.
•	 lisä- ja uudelleenkouluttautuminen
•	 terveydenhoitopalvelut TYÖKYKY

PARANEE

rajoitteiden 
huomioiminen, 
pääsy oikealle 
palvelulinjalle

TUKITOIMET

TE-PALVELUT 
PALVELULINJA

TYÖTTÖMYYS

PALVELULINJA TUKITOIMET TYÖKYKY TYÖLLISTYMINENTYÖTTÖMYYS
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Keskeisin seikka tässä mielestäni on, että sairastu-

neen tilannetta koordinoidaan yhdeltä taholta. 
Sisäilmasairastuneiden tilanne on spesifi uudel-

leen työllistymiseen liittyen. Siihen vaikuttaa niin moni 
seikka, että kokonaisuutta olisi koordinoitava joltakin 
taholta, muuten sisäilmasairastunut on tuuliajolla, tieto 
ei kulje, ja ratkaisuyritykset ovat epärelevantteja. (H13)

On auttanut todella paljon, että on ollut mah-
dollisuus palata työelämään hiljaa, pala palalta 
usean vuoden aikana tuntimäärää nostaen sekä 

mahdollisuus säädellä omia työaikoja ja tehtäviä eten-
kin alussa. (H14)

T E-toimisto myötämielinen ja ymmärtäväinen 
myös. Eivät tarjonneet töitä, koska uskoivat lää-
kärien lausuntoja [sisäilmasairaudesta], etten ole 

työkykyinen. (H1) 

Muutama virkailija ymmärsi tilanteen ja eivät 
antaneet lisärasitusta esim. laittamalla työpaik-
katarjouksia tulemaan, mitä en varmaan olisi 

jaksanut tai kestänyt niistä aiheutuvia karensseja. Yksi 
virkailija sanoi ihan suoraan, että asunnottomana pitää 
keskittyä asunnottomuuden ratkaisemiseen ensin. Kir-
jasivat työnhakuuni oman alani hyvin suppeaksi, mikä 
mahdollisti sen, että sain keskittyä hakemaan ratkaisua 
asunto-ongelmaan, mikä oli isoin ongelma, ja luottivat 
minuun, että työllistyminen tulisi aktiiviseksi sen jäl-
keen. [Ei B-lausuntoa]. (H14)

Astman kuntoutukseen hain itsenäisesti ollessani 
työttömän statuksella. Sain keuhkolääkäriltäni 
ohjeen hakea ja hän teki Kelalle myös lausunnon. 

Pääsin ensimmäiselle hakemuksella kuntoutukseen, 
koska viedessäni hakemusta Kelan paikallistoimistoon 
minulle sattui onnekseni sellainen virkailija, joka järkyt-
tyi tilanteestani ja hän sanoi varmistavansa, että pääsen. 
Kyseessä oli ryhmämuotoinen Kelan kuntoutus. Kela 
maksoi minulle kuntoutusrahan jaksolta. (H6)

TE-toimisto mahdollisti työkokeilun etätyönä. Ko-
keilun avulla työllistyin lopulta työkokeilupaik-
kaan. (H13) 

Ainoa mistä oli todella apua, oli TE-toimistolta saa-
tu työkokeilu. Etsin työtehtävän, jota voin tehdä 
etänä mistä käsin vain, ja tämä taho kiinnostui 

ottamaan minut työkokeiluun. Tätä jouduin kuitenkin 
anomaan TE-toimistolta pitkään, sillä se ei nähnyt työ-
kokeilua etätyönä kannatettavana vaihtoehtona. Hain 
työministeriöstä ”kannanoton”, että suostuisivat autta-
maan etänä tehtävän työkokeilun sallimisessa. Työ- ja 
elinkeinoministeriön virkamiehen epävirallisella vies-
tillä TE-toimiston kanta olla hyväksymättä työkokeilua 
saatiin lopulta muutettua. Työkokeilun tarjosi TE-toimis-
to Kelan maksamana. Siitä alkoi uusi ajanjakso työelä-
mässä ja nyt olen kokopäiväisesti työssä. Mutta taisto oli 
todella uuvuttava, ihan turhaan, jo vähentyneille voimil-
le. (H14)

Sattumalta sain kutsun osallistua pitkäaikaistyöttö-
mien työllistämiseen liittyvään kuntakokeilupro-
jektiin. Minua ei valittu siihen sairastumiseni vuok-

si, vaan työttömyysjaksojeni perusteella. Sain projektin 
aikana uravalmennusta. Todettiin ammattivaihdon tar-
ve. Hain ja pääsin opiskelemaan. TE-toimisto hyväksyi, 
että voin opiskella työmarkkinatuen turvin. (H17)

Tulin sairaaksi monissa tiloissa, mm. työvoimatoi-
mistoissa. Joskus olin kuumeessa viikon käynnin 
jälkeen. Olisin tarvinnut asiointimahdollisuuden, 

vaikka pihalla tai etänä. Joissain toimistoissa pyysin, 
että voisin ainakin odottaa ulkona: soittivat minulle, kun 
vuoroni tuli. Sen seurauksena jatkosairastelu väheni. 
(H14) 

Uudelleentyöllistymisessä tulee olla yritteliäs, kär-
sivällinen, luova ja takapakkeja sietävä. Kaikki ei 
napsahda kerralla, mutta on mahdollisuus mo-

neen kun ollaan joustavia. (H13)

Työtön sisäilmasairastunut voi päästä hyvin 
vaikeastakin tilanteesta takaisin työelämään 
sopivan avun turvin.



Mikä on henkilön todellinen työkyky?
Onko henkilö työkykyinen, osatyökykyinen vai työkyvytön? 
Tämän tunnistaminen on tärkeää, jotta voidaan hakea toimivia ratkaisuja 
henkilön tosiasiallisen tilanteen mukaisesti. 

Kun virallinen työkyvyttömyyden määritelmä ei yleensä ulotu sisäilmasta 
oireileviin ja sairastuneisiin, on todellisesta työkyvyn tilasta saavutettava 
ymmärrys keskustelemalla sairastuneen kanssa. Sairastunut tarvitsee omaan 
tilanteeseensa sopivaa apua, olipa virallinen diagnoosi tai työkyvyttömyyden 
status mikä tahansa.

Millaisia rajoitteita sairastuminen aiheuttaa? 
Millaisia rajoitteita sairastuminen aiheuttaa esimerkiksi työtilojen, työtehtävien, 
materiaalien ja laitteiden valintaan?

Työllistymisen tuki tulee kohdistaa sellaisiin tehtäviin, jotka näiden asioiden 
kartoituksen pohjalta vaikuttavat mahdollisilta. 

On tärkeää yrittää edistää mahdollisuutta kokeilla työpaikkoja, tiloja ja 
työjärjestelyjä tuetusti ja sairastuneen terveydentilaa kuunnellen.

Mitä rajoitteista seuraa?
Estävätkö rajoitteet työskentelemistä oman alan työtehtävissä? 
Voiko uudelleenkoulutus edistää työtilannetta?

Tulee huomioida, etteivät sisäilmasairastuneet ole yhtenäinen ryhmä ja 
rajoitteet ovat yksilöllisiä.

Kuinka tuore sairastuminen on? 
On tyypillistä, että elimistö on herkimmillään juuri vakavan sairastumisen jälkeen. 
Ajan kuluessa tapahtuu monesti toipumista ja rajoitteiden määrä voi vähentyä. 
Vastasairastunut saa itsekin usein ajan kanssa selvyyttä siihen, millaiset tekijät 
oireita aiheuttavat ja mitkä eivät. Sairastumisen alkuvaiheessa on erityisen 
tärkeää välttää lisäaltistumista, jotta toipuminen mahdollistuu.

Mitä muita haasteita sairastuneella on? 
Mitä muita sisäilmaan liittyviä haasteita sairastuneella on elämässään? 
Tarvitaanko kokonaisvaltaisempaa tukea ja apua? Onko työtön esimerkiksi 
samanaikaisesti muuttokierteessä sisäilmaongelmien vuoksi? 
Miten sairastuminen on vaikuttanut voimavaroihin? 

Asiakas tulee tarvittaessa pyrkiä ohjaamaan haasteisiin soveltuvan avun ääreen, 
jos sellaista on saatavilla. Tilanteen hoitaminen kokonaisvaltaisesti vapauttaa 
pitkällä tähtäimellä resursseja työkyvyn ylläpitoon.

Tälle sivulle on poimittu tekijöitä, jotka kannattaa ottaa huomioon 
sisäilmasta oireilevan tai sairastuneen asiakkaan tilanteessa. 
Viereisellä sivulla on kerrottu onnistuneista käytännön esimerkeistä.

MITEN KOHDATA SISÄILMASAIRAS ASIAKAS?

1

2

3
4
5
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Sisäilmasta työpaikallaan sairastunut tutkimuk-
seen osallistuja (H8) oli päässyt opiskelemaan TE-
palvelujen tukemana pian sen jälkeen, kun hänet 

oli irtisanottu YT-neuvotteluissa. Hänen tapaukselleen 
ominaista oli positiivinen palvelukokemus kaikissa TE-
toimiston kanssa tapahtuneissa vaiheissa. 

Erikoistyövoimaneuvojan palvelut
Jo sairastuneen ensimmäinen tapaaminen oli ohjattu 
erikoistyövoimaneuvojan luokse, missä hän oli saanut 
tilanteen ymmärtävää palvelua. 

Lääkärin todistus
Myöhemmin hän oli vielä toimittanut TE-palveluihin 
erikoislääkärin todistuksen sisäilmaperäisestä oireilusta 
TE-virkailijan pyynnöstä. Todistus vahvisti hänen tilan-
teensa, eikä sitä kyseenalaistettu TE-palveluissa. 

Ammatinvalintapsykologin palvelut
Sairastunut pääsi käymään läpi soveltuvia ammatteja 
uudelleenkouluttautumista varten yhdessä TE-palvelu-
jen ammatinvalintapsykologin kanssa. Mahdollisuuksia 
löytyi vain kaksi, joista toinen oli tradenomi. 

Työttömyysetuudella tuettu opiskelu
TE-palveluissa opintojen tukeminen työttömyysetuu-
della katsottiin tarkoituksenmukaiseksi, koska ”trade-
nomin koulutus mahdollistaa työllistymisen sellaisiin 
työtehtäviin, joissa mahdollinen astma/allergia/altistu-
minen ei ole esteenä työnteolle, jos työpaikan sisäilma 
kunnossa”. 

Rajoitteiden ymmärtäminen
Tutkimuksen tekohetkellä henkilö oli juuri valmistunut 
vajaan kahden vuoden opiskelun jälkeen, eikä vielä 
ollut ehtinyt työllistyä. Sairastuneen asioidessa valmis-
tumisen jälkeen TE-palveluissa, oli virkailija pohtinut 
sisäilmaongelmia olevan monessa paikassa ja miettinyt 
tarkkaan, miten kirjata rajoitteet asiakkaan tietoihin. Lo-
puksi virkailija varmisti kirjanneensa asian oikein hyväk-
syttämällä tekstin asiakkaalla. 

V ain yksi tutkimukseen osallistuneista (H13) oli 
onnistunut pääsemään pitkäkestoisemman 
moniam matillisen avun piiriin, mikä oli erittäin 

merkityksellinen tekijä henkilön työelämään paluun 
kannalta. Tämän tapahtuessa hänen tilansa oli jo eden-
nyt kolmannen asteen sisäilmasairastumiseen aikaisem-
pien epäonnistuneiden vaiheiden seurauksena. Henkilö 
oli työttömänä.

Lääkärin lähete kuntoutustutkimuspoliklinikalle
Ensimmäinen ratkaiseva askel sairastuneen uudelleen-
työllistymisen polulla oli yksityisen keuhkolääkärin 
havainto, ettei työllistyminen ilman kokonaisvaltaista 
apua ole mahdollista. Keuhkolääkärin lähetteellä sai-
rastunut pääsi yliopistollisen keskussairaalan kuntou-
tustutkimuspoliklinikalle, joka otti koordinointivastuun 
moniammatillisen kuntoutusavun antamisesta. 

Moniammatillinen kuntoutus yhdeltä luukulta
Uudelleentyöllistymisen polulla oli erittäin tärkeää, että 
avun saamista koordinoitiin yhdeltä taholta, joka hah-
motti sairastuneen kokonaistilanteen ja moniammatil-
listen palvelujen tarpeet. Tällä tavoin avun saaminen oli 
tuloksellisempaa ja näin estettiin myös luukulta toiselle 
juokseminen ja sairastuneen sekä palveluntarjoajien 
turha kuormittuminen. 

Työeläkelaitoksen ammatillinen kuntoutus
Sairaanhoitopalvelujen lisäksi kuntoutustutkimuspoli-
klinikan kautta koordinoitiin ammatillisen kuntoutuk-
sen palveluita, jotka mahdollistuivat työeläkevakuu-
tusyhtiön kustantamana. Sairastunut pääsi tekemään 
työkokeilun ja työvalmennuksen. Lisäksi hän sai työura-
palveluja ja ammatillista kuntoutusta tarjoavan yksityi-
sen toimijan Verven palveluita, joiden avulla selvitettiin 
millaisia työtehtäviä hän voisi tulevaisuudessa tehdä ja 
millaiset tehtävät olisivat poissuljettuja terveysrajoittei-
den vuoksi. 

Moniammatillisen tuen avulla henkilö kuntoutui ja pys-
tyy jo työskentelemään puolipäiväisesti työvalmennus-
paikassaan.

Tapausesimerkkejä
ratkaisuista

Asiantunteva
palvelu TE-toimistossa 

auttoi uudelleen-
kouluttautumaan

Moniammatillisella 
kuntoutuksella 

osatyökykyiseksi ja 
takaisin työelämään
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Miten perheemme 
selviää taloudellisesti 

kouluttautumiseni aikana?

Millainen työ 
sopisi sisäilmasta 

sairastuneelle?

Työeläkelaitos ei 
tue uudelleen-

kouluttautumistani.

En voi enää palata 
koulutustani 

vastaaviin tehtäviin. Mitä voisin 
opiskella?

Minun oli pakko valita 
vapaavalinnaiset opinnot 

satunnaisista kursseista, jotka 
järjestetään koulun terveessä 

toimipisteessä.

Lähiopetuspäivien 
jälkeen olen ollut kipeä, 

koska koulussa on 
sisäilmaongelmia. 

Löydänkö 
sopivan työpaikan  

valmistumiseni 
jälkeen?

Oppilaitoksen 
mukaan 

lähiopetuskertoja 
ei voi muuttaa 

etäopiskeluksi.

UUDELLEENKOULUTTAUTUVA 
SISÄILMASAIRASTUNUT
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Olen toiveikkaasti selvitellyt kuitenkin uudelleen-
kouluttamisen mahdollisuuksia, mutta ne ovat 
olleet minulle täysin sopimattomia, tämä on ol-

lut myös sekä TE-toimiston virkailijan että koulutusten 
järjestäjien kanta kun olen tilanteestani kertonut. (H4)

Kevan hylky ammatillisesta kuntoutuksesta. Tavoit-
teena oli ammatillinen uudelleenkoulutus. Kevan 
näkökulmasta työkyvyttömäksi jäämisen uhkaa 

seuraavien viiden vuoden aikana ei ole. (H15)

Omaehtoisen kouluttautumisen (sopivat verkko-
opinnot) esteenä on niiden korkea hinta. Olisin 
tarvinnut ammatinvaihtoon rahallista tukea 

esim. valmiiksi suunnittelemiini verkko-opintoihin, joi-
den avulla olisin voinut työllistyä – vanhaa ammattiani 
hyödyntäen – muuhun työhön, jota olisin voinut tehdä 
pääosin kotoa käsin. Minulla ei ollut taloudellista mah-
dollisuutta hankkia suunnittelemaani uutta ammattia 
ilman ulkopuolista tukea. (H4)

Ammattivaihtoehtoja uudelleen kouluttautumi-
seen ei ollut montaa. Olisiko ollut tradenomi 
ja joku tietokonepuolen ammatti... Suurin osa 

opiskelusta verkossa ja muutama perjantai-ilta ja lau-
antaipäivä kuukaudessa koululla, jossa sielläkin pystyin 
olemaan. (H8)

Teen korkeakouluopintoja, joissa ei ole läsnäolo-
pakkoa. Pystyn tehdä suurimman osan etänä. Jos 
näin ei olisi, minulla on valmiina lääkärintodistus 

koulua varten. En ole vielä tarvinnut. Käyn tekemässä 
lähinnä vain tentit paikan päällä. Ne kestävät niin lyhy-
en aikaa, että olen pystynyt olemaan tiloissa sen aikaa. 
Joissain oppilaitoksen tiloissa en pysty olemaan. Olen 
joutunut valitsemaan vapaavalintaisia opintoja sen mu-
kaan, että ne järjestetään tiloissa, joissa pystyn olemaan, 
eli en ole voinut tehdä valintoja täysin oman kiinnostuk-
seni mukaan. Julkisten liikennevälineiden käyttö opis-
kelupaikalle kulkiessa on haaste. Oireilua tulee esim. 
kanssamatkustajien mikrobipitoisista vaatteista sekä 
hajusteista. (H17)

•	 Apu sisäilmasairastuneille sopivien 
 mahdollisuuksien kartoittamiseen

•	 Erikoistyövoimaneuvojan palvelut

•	 Ammatinvalintapsykologin palvelut 

•	 Uravalmennus 

•	 Pitkäaikaistyöttömille kohdennetut palvelut

•	 Työeläkelaitoksen tai vakuutusyhtiön tuki  
 kouluttautumiselle

•	 TE-palvelujen ja Kelan tuki työttömyys-
 etuudella kouluttautumiselle 

•	 Liian huonoksi päässyt terveydentila

•	 Oireita aiheuttavat opiskelutilat

•	 Sisäilmasta sairastuneille sopivien 
 ammattien vähäisyys

•	 Rajoitettu määrä kokonaan etänä tehtäviä 
 opintoja

•	 Taloudellisen tuen puute kouluttautumiselle, 
 hylkäävät päätökset työeläkelaitoksilta, 
 vakuutusyhtiöiltä ja Kelalta

•	 Hyvän lääkärintodistuksen puute estää
 sopivien palvelujen saantia

Kouluttautumisen estäjiäKouluttautumisen edistäjiä

Uudelleen kouluttautumisen tulisi olla helpommin mahdollista. 
Tällä hetkellä voinnin tulee kroonistua hurjan pahaksi, 
jolloin lääkärintodistukseen saadaan riittävän painavia syitä 
uudelleenkoulutukselle. Tällöin työkyky ja toimintakyky voivat 
kuitenkin olla jo hyvin alentunteet. (H13)

Uudelleenkouluttautuminen 
mahdollistaa työllisenä pysymisen



TERVEET TILAT LUOVAT PERUSTAN

Työllisyyden ja työkykyisyyden polun voi 
laajemmin katsottuna nähdä alkavan jo 
rakennusten terveyteen vaikuttavista 

tapahtumista, kuten rakennuslainsäädäntöön 
sekä rakennuksen teknisen elinkaaren ja raken-
nusmateriaalien elinkaaren eri vaiheisiin liitty-
vistä tekijöistä.

Soveltuvien tilojen lisääminen tuo ratkaisuja  
sisäilmasairaiden työllisyyteen, koska niiden 
puute vaikuttaa sairastuneiden tilanteeseen ko-
konaisvaltaisesti.  

Tutkimuksessa tuli ilmi, että tilojen puute estää:

•	 työntekoa
•	 opiskelua
•	 toipumista
•	 kuntoutusta

Varhaisella sisäilmaoireiluun puuttumisella on 
vaikutusta. Katkaisemalla altistuminen ajoissa 
ja rauhoittamalla elimistö riittävän toipumisajan 
turvin voidaan ehkäistä sairastuneen lisäherkis-
tyminen useammille tekijöille, jolloin asuin- ja 
työtilojen suhteen ei ole vielä niin paljon ra-
joitteita ja useammat tilat voivat olla sopivia. 
Jos altistuminen on jatkunut pitkään ja henkilö 
ehtinyt herkistyä merkittävästi, saatetaan tarvita 
normaaleja terveitä tiloja tarkemmin suunnitel-
tuja tilaratkaisuja. Sisäilmasairaille soveltuvasta 
rakentamisesta tarvitaan vielä lisää tutkimusta.

•	 kodin löytämistä
•	 työkokeiluja
•	 työvalmennusta
•	 työharjoittelua jne.

Pitkäaikaisen altistumisen seurauksena sai-
rastuneen elimistö saattaa alkaa reagoida 
monenlaisiin ympäristötekijöihin herkästi. 

Sopivan asunnon löytäminen voi olla vaikeaa. 
Esimerkiksi jatkuva muuttaminen, tuttujen luo-
na hätämajoituksessa oleminen ja parvekkeella 
nukkuminen ovat sisäilmaan liittyvien asunto-
ongelmien ilmenemismuotoja.

Kaikki edellä mainitut tekevät elämästä stres-
saavaa ja epävakaata haitaten työntekoa tai 
työelämään paluuta. Sairastuneen ollessa vailla 
hänelle soveltuvaa pysyvää kotia, tulisi kodin 
löytämisen olla ensisijainen auttamistoimen-
pide. Pysyvä koti muodostaa vakaan perustan 
toteuttaa tuloksellisia kuntoutus- ja työllistämis-
toimenpiteitä.

Mahdollisuus asua terveydelle sopivassa kodissa 
on oleellinen sisäilmasairastuneiden työllisenä 
pysymiseen vaikuttava tekijä. Sopiva vakituinen 
asunto vakauttaa kokonaistilannetta ja toimii 
sairastuneen turvapaikkana edesauttaen tervey-
dentilan ja työkyvyn ylläpitoa ja parantumista. 
Terve koti on myös paikka, josta käsin on mah-
dollista tehdä etätyötä, jos sellaisen mahdolli-
suuden on onnistunut saamaan.

Pysyvää kotia vailla olevat sisäilmasairaat tarvitsisivat suoraan heille suunnattuja 
palveluita ongelman ratkaisemiseksi. Tällä hetkellä palveluita ei ole.

Sisäilmasairaille soveltuvat työ- ja opiskelupaikat,
asunnot ja hätämajoitus ehkäisevät työelämästä syrjäytymistä.

Ratkaisukeinoja asuin-, työ- ja opiskelutilojen 
järjestämiseksi sisäilmasairastuneelle sopiviksi löytyy 
Homepakolaisten verkkosivuilta:
homepakolaiset.fi/ammattiryhmille/tyoelama
homepakolaiset.fi/ammattiryhmille/opiskelu
homepakolaiset.fi/ammattiryhmille/rakentaminen

Homepakolaiset on määritellyt sisäilmakoditto-
muuden luokat seuraavasti:

Ihmiset, jotka ovat hyvin sairaita asuessaan 
asumiskelvottomassa asunnossa
Henkilö on sisäilmakoditon, jos koti on niin huo-
nokuntoinen, että se tekee siinä asuvan työ- ja 
toimintakyvyttömäksi. 

Kiertolaiset, jotka yöpyvät väliaikaismajoi-
tuksissa ja tuttujen luona tai ovat muutto-
kierteessä
Henkilö ei etsimisestä huolimatta löydä itselleen 
sopivaa kotia ja muuttaa sen vuoksi jatkuvasti. 

Ulkona asuvat
Pieni osa sisäilmakodittomista on kokonaan 
vailla soveltuvaa sisätilaa ja nukkuu esimerkiksi 
parvekkeella tai teltassa pysyvämmin tai väli-
aikaisesti.

Ulkomailla asuvat
Pieni osa sisäilmasta sairastuneista on muut-
tanut joko tilapäisesti tai pysyvästi ulkomaille 
asunto-ongelmien vuoksi.

homepakolaiset.fi/2018/10/sisailmakodittomuus-tilastoihin
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’’
Työterveys ja työnantaja kyllä selvittivät asiaa. 

Ongelmat olivat ihan yleisessä tiedossa ja niiden 
olemassaolo myönnettiin. Työpaikalla oli muita-

kin oireilijoita ja tiloja tutkittiin. Kuitenkin työtilamme 
pidettiin toisten tilojen puutteessa kymmenen vuotta 
sellaisissa tiloissa, joista puhuttiin, ettei niissä oikein pi-
täisi olla. (H7) 

Epäilin sisäilmaa mahdolliseksi selittäväksi tekijäksi, 
mutta työpaikalla ongelmat järjestelmällisesti kiel-
lettiin. Vuosia myöhemmin rakennus laitettiin käyt-

tökieltoon vakavien sisäilmaongelmien vuoksi ja on nyt 
purettu. (H13)

Ikkunoitten välissä kasvoi sammalta, katto ja seinät 
olivat vuotojälkiä täynnä, ilma oli tunkkainen, tiloje-
ni päällä oli ullakko, jossa oli ”arkisto”. Siellä oli muun 

muassa kuolleita puluja lattioilla, paperista/mapista 
kasvoi sieniä jmv. Ilmastointi todettiin puutteelliseksi 
ja huonoksi. Se putsattiin ja sitä jotenkin parannettiin, 
muuta ei tehty. Tilaan ei laitettu enempää rahaa, koska 
se oli tarkoitus jättää pois käytöstä uusien tilojen takia. 
Kyseinen tila on kuitenkin edelleen olemassa, en tiedä 
missä kaikissa rakennuksen tiloissa on nykyään ihmisiä 
töissä. (H5)

Olen opettaja ja viivyin uudella mahdollisella kou-
lullani yhden koulupäivän eli noin viisi tuntia. 
Sen jälkeen olin kaksi viikkoa niin kipeä, että mi-

nulta jäi kesäkuun aluksi suunniteltu matka tekemättä. 
(H18)

Jäin tuolloin pääosin etätöihin, mutta työnkuvani 
vaati myös läsnäoloa ajoittain. Sain loppuvaihees-
sa järjestettyä palavereja muualla kuin työpaikan 

tiloissa. (H4)

Kela oli aiemmin hylännyt uudelleenkouluttautu-
misen tuet, samoin kuntoutustuen. TE-toimisto 
hyväksyi että voin opiskella työttömyysetuudella, 

mutta koulussa käynti ei sitten onnistunutkaan… Kestin 
koulussa vain 2,5 viikkoa, ja sen jälkeen sairauteni pa-
heni todella pahaksi…Tällä hetkellä olen siis virallisesti 
työpaikastani opintovapaalla, työpaikalleni enkä mi-

hinkään muuhun firmani työpisteeseen en voi palata, 
itse en aio irtisanoutua. Opintovapaata vielä jäljellä 1,5 
vuotta…Esiin tulee vain kysymys, että missä nykyään 
edes on puhtaita tiloja?? Ainakin kannattaa vakavasti 
harkita sellaista kouluttautumista, jossa voi opiskella 
täysin etänä tarvittaessa. Kohdallani se ei onnistunut. 
(H10)

Työni oli joko toimistossa, joka oli huono sisäilmal-
taan (sisäilmatutkimukset jatkuneet 2012–2017) 
+ henkilöstö käytti paljon vahvoja hajusteita, 

pesuaineet ja wc-raikastimet vahvat + wifi koko toimis-
tossa. Tein paljon paperitöitä ja siihen liittyi hyvin iso 
määrä kopiointia ja herkistyin musteelle. Tai oli käyntejä 
sairaaloissa ja yksikään ei ole hyvä sisäilmaltaan + pa-
perit mitkä otetaan sieltä toimistoon ovat myös joskus 
kontaminoituneita. (H16)

Opiskelua on sitten tietty taas hidastanut oppi-
laitoksen sisäilmaongelma. Oppilaitosta on kor-
jailtu kyllä, mutta oleskelu tiloissa on ollut välillä 

vaikeata. (H5)

Vaikea kouluttautua, koska ei tahdo olla puhdasta 
kouluttautumispaikka. Omassa uudelleenkou-
luttautumisessani jouduttiin välillä käyttämään 

erityisjärjestelyjä kuten etäopintoja. Välillä olin sairaus-
lomallakin. (H7)

TE-toimiston järjestämän uudelleenkouluttautu-
misen esteenä ovat koulutuspaikkojen sisäilma-
ongelmat. (H4)

Kävin TE-palvelujen tarjoaman projektinhallinnan 
koulutuksen, jolloin koulun tiloissa sairastuin jäl-
leen pahemmin. Projektihallinnan koulutuksesta 

oli kuitenkin myöhemmin apua saadessani erään mää-
räaikaisen etätyön. (H11) 

Opiskelin erityisopettajaksi, jotta voisin tehdä 
osa-aikatyötä ja toipua paremmin. Opiskelura-
kennus oli kuitenkin homeinen ja oireilu jatkui. 

(H18)

Terveet tilat ovat ratkaisujen avain. Herkistyneet henkilöt 
tarvitsevat tavallista tarkempaa epäpuhtauksien hallintaa. 
Tilannetta voi verrata esimerkiksi pähkinäallergiaan: 
kaikille ei tarvita pähkinätöntä ruokaa, mutta pähkinä-
allergiselle se on elinehto.



KODITON SISÄILMASAIRASTUNUT

Mistä löydän 
pysyvän kodin, 
jossa en oireile?

En voi asua saman 
kaverin luona koko 
ajan. Mihin voisin 

mennä seuraavaksi?

Yöt kylmenevät, 
en voi kohta 
enää nukkua 

teltassa.

Mahdollisilla 
vuokranantajilla 

on ennakkoluuloja 
minua kohtaan. 

Jos minulla olisi pysyvä asunto sekä 
kunnolliset laitteet ja nettiyhteys, 
voisin ehkä perustaa toiminimen.

Mistä saisin tarpeeksi rahaa 
yrityksen perustamiseen? 

Toimeentulotuki ei riitä 
edes peruselämiseen.

Olen 
testannut yli  
kymmenen 

asuntoa.

Serkulla tehtiin 
pintaremonttia. 

En pysty enää 
olemaan siellä.

Ei käsitetä, 
kuinka vaikeaa 

on yrittää 
työllistyä 

asunnottomana. 
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’’
Kodittomana on aika turha koettaa luoda uraa…Ko-

din löytyminen monen vuoden etsimisen jälkeen 
(muutin ulkomaille ensin toipumaan) on ollut 

pohja sille, että työhön voi keskittyä ja sitoutua. (H14)

Olin samaan aikaan asunnoton, asuin leirintäalu-
eella. Olen asunut ulkomailla talvet ulkona, sillä 
rahat eivät riitä Suomessa asumiseen talvella ja 

asunnon etsimiseen näillä realiteeteilla. Ulkona asumi-
nen talvella Suomessa tarkoittaa niin isoja varusteku-
luja, ettei siihen ole varaa. Töissä ollessa näihin järjeste-
lyihin oli varaa, työttömänä ja tulottomana ei. Jouduin 
esim. käyttämään hotellimajoitusta pahoissa tilanteissa, 
mitä asunnottomana sisäilmasairaana tulee vastaan 
talvella, esim. kylmempinä päivinä…Toimeentulotuki 
ei riitä sisäilmasairaan asunnottoman elämään missään 
määrin. Ulkomailta on vaikea etsiä töitä. (H12)

Lääkärin mukaan kokopäivätyön tekeminen voisi 
olla minulle vielä mahdollista tai vähintäänkin ny-
kyinen tilanne osatyökykyisenä pysyisi varmem-

malla pohjalla, jos minulle löytyisi sopiva vakituinen 
asunto. (H13)

Kotimme on onneksi ollut minulle sopiva, lukuun 
ottamatta muun perheen tuomia ja ympäristös-
sämme olevia altisteita. En siten ole kärsinyt asun-

nottomuudesta. (H4)

Asuntotilanne kuluttaa niin paljon aikaa ja ener-
giaa, ja vaikuttaa elämän suunnitteluun, epävar-
muuteen, että työn hakeminen on hankalaa ja 

työn vastaanottaminenkin olisi hankalaa näin vaihtele-
vista olosuhteista. (H12) 

Terveydentila reagoi todella herkästi erilaisille ym-
päristötekijöille. Olin sen vuoksi myös asunnoton. 
Oli hankala pysyä terveenä sisätiloissa. Hankala ja 

moninainen oirekuva, aika invalidisoiva. Jos altistusta ei 
ollut, olin ihan terve: ei mitään fyysisiä ongelmia tai ai-
vosumua tms. (H14)

Pahimmillaan asuin parvekkeella ja etsin uutta kotia 
ympäri Suomea...Sitten asuin vapaa-ajan asunnos-
sa, jossa oli hyvä sisäilma. Siellä pääsin parempaan 

kuntoon ja pystyin palata työhön. Välissä jouduimme 
muuttamaan toiseen paikkaan, mutta työhön paluun 
vuoksi pystyimme ostamaan aiemman vapaa-ajan 
asunnon ja muutimme sen vakituiseksi asunnoksi. Työ-
terveyslääkäri kirjoitti pyynnöstä lausunnon, jonka avul-
la saimme pitää hirsitalon eristämättömänä, vaikka siitä 
tuli vakituinen. (H3) 

On etsitty ja kokeiltu asuntoja. Nyt asun maa-
seudulla kesämökillä, mutta elämäntilanteiden 
vuoksi kaikki perheenjäsenet eivät voi asua yh-

dessä tällä samalla paikkakunnalla. (H17)

Entisellä paikkakunnalla koti oli ainut paikka, jossa 
en oireillut. Muutettuamme rakensimme uuden 
kodin, joka on järven rannassa mäntymetsässä eril-

lään muusta vakituisesta asutuksesta. En oireile kotona 
ja olosuhteet ympäristön suhteen ovat optimaaliset 
palautumiseen oireilusta, jota ilmenee lähes joka kerta 
kun joudun kiertämään työn takia eri julkisissa raken-
nuksissa. (H11)

Jokaiseen ainakin isompaan kaupunkiin pitäisi pe-
rustaa leirintäalue, jossa olisi vain sisäilmasairaita, 
sinne saisi tulla vaunun tai teltan kanssa, ja siellä oli-

si sähköt. Silloin voisi etsiä mistä tahansa töitä, nyt ei voi, 
kun ei voi tietää voiko asua paikkakunnalla. Normaalit 
leirintäalueet on usein talvella kiinni ja niissä on tilat ho-
mevaurioituneita. (H12)

Olen ollut onnekas koska kotini on terve, ”turva-
paikkani” jossa saan kehon puhdistumaan altis-
teista. (H6)

Asun omakotitalossa, joka on kymmenen vuotta 
sitten rakennettu meille. Olen talossamme voi-
nut hyvin. (H10)

Terveydelle sopiva pysyvä koti on edellytys 
terveydentilan kohenemiselle ja työkyvyn ylläpidolle. 
Sisäilmasta sairastuneille soveltuvalle rakentamiselle 
on kova tarve.



Sopivat toimenpiteet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
estävät sairastuneen tilanteen monimutkaistumisen ja ongelmien 
kasaantumisen, edistävät työllisenä pysymistä ja ehkäisevät 
syrjäytymistä. 

Pidemmälle edenneestäkin tilanteesta on oikeilla toimenpiteillä 
mahdollista päästä takaisin osaksi työelämää, mikä on kestävämpi 
ratkaisu kuin esimerkiksi ennenaikainen eläkkeelle joutuminen. 

Olennaista onnistuneissa kokemuksissa on sisäilmasairastuneeseen 
luottaminen,  tilanteen tunnistaminen ja ymmärtäminen sekä tuki 
toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiselle. 

Työelämään paluun tulee tapahtua sairastuneen voimavarojen 
mukaan. Erilaiset kokeilut ja osa-aikaiset vaihtoehdot ovat usein 
toimivia. Tärkeää on luoda mahdollisuuksia ja tukea ratkaisuja – 
myös silloin kun tarvitaan joustavuutta ja räätälöintiä. Kun valmiita 
toimintamalleja ei ole tai olemassa olevat mallit eivät ole vielä 
vakiintuneet yleiseen käyttöön, ongelmanratkaisuyritykset vaativat 
usein aluksi paneutumista ja vaivannäköä. 

Parhaiten kokonaistilanteeseen päästään vaikuttamaan yksilöllisellä 
ja monialaisella yhdistelmällä eri toimenpiteitä ja palveluita. 
Avunsaantiprosessi on kaikkien osapuolten kannalta tehokkaampi, jos 
sen koordinointivastuu keskittyy yhdelle asiantuntevalle taholle. 

Sairauden kiistanalaisuus, diagnoosittomuus ja muut järjestelmätason 
tekijät estävät sisäilmasairastuneiden avunsaantia. Tähän tulisi löytää 
vaikuttavuudeltaan tehokkaita ihmislähtöisiä ratkaisuja. 

Sisäilmasta sairastuneet ovat motivoituneita pysymään 
työelämässä. Auttamiskeinoja on olemassa, mutta niitä 
ei käytetä tarpeeksi. Myös uutta kehitystyötä tarvitaan.

LOPUKSI: KOHTI KÄYTÄNNÖN RATKAISUJA
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Terveet
tilat

Moni-
ammatilliset 

palvelut

Sopiva hoito

Taloudelliset 
mahdollisuudet 
toteuttaa sopivia 

toimenpiteitä

Vakavasti 
ottaminen

Räätälöidyt 
tilaratkaisut ja 

työtehtävät

Varhainen 
puuttuminen

Mahdollisuus 
ammatilliseen 

kuntoutukseen

Oikea tieto 
ja sairauden 

ymmärtäminen

Virallisesti 
hyväksytty 
diagnoosi ja 

työkyvyttömyys

Yksilöllisen 
tilanteen 

huomioiminen, 
joustavuus

Etätyö
Etäopiskelu
Etäasiointi

Oikeus 
toipumiseen, 

sairauslomaan ja 
-päivärahaan

Mahdollisuus 
palata työelämään 

omien voimien 
mukaan

Yksi 
koordinoiva 
kokonaisvas-
tuunkantaja

SISÄILMASAIRAAN TYÖLLISENÄ 
PYSYMISEN MAHDOLLISTAJIA
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KÄYTÄNNÖN KEINOJA TYÖJÄRJESTELYIHIN

Seuraavilla sivuilla on esitelty käytännönläheisiä ohjeita sisäilma tilanteisiin.  
Ympäristötekijöihin reagoiminen on yksilöllistä. Sisäilmasta oireilevan ja 
sairastuneen kokemusten kuunteleminen on tärkeää sopivien ratkaisujen 
löytämisessä. Vaikka jokin toimii yhden sairastuneen kohdalla, ei sama 
välttämättä sovellu kaikkien tilanteeseen. Myös elimistön toipumisajat 
ovat yksilöllisiä. Osa keinoista voi tuoda apua vasta myöhemmin. 
Joskus tarvitaan vain pieniä muutoksia, toisinaan taas isompia järjestelyjä. 
Ymmärrystä lisäävällä vuorovaikutuksella ja pitkäjänteisellä toiminnalla 
päästään kohti työssä pysymistä edesauttavia lopputuloksia.

Yksilöllisyyttä ja vuoropuhelua

Jokainen meistä reagoi ympäristötekijöihin yksilöllisesti. Pitkä altistuminen haitallisille 
ympäristötekijöille vaikuttaa elimistön toimintoihin. Terveellinen työympäristö 
on kaikkien etu, mutta pahiten sairastuneet tarvitsevat tavallista tarkempaa 
ympäristötekijöiden huomioimista työkykynsä takaamiseksi.

Sisäilmasta sairastunut voi kärsiä yhdestä tai useammasta sisäympäristön tekijästä, 
kuten homeesta, kemikaaleista tai hajusteista. Oireita voivat aiheuttaa tietyt yksittäiset 
tekijät tai laajempi skaala ympäristön epäpuhtauksia. 

Ratkaisujen löytyminen vaatii usein kärsivällistä vaihtoehtojen kokeilua ja 
ratkaisuhakuista vuoropuhelua kaikilta osapuolilta. Työjärjestelyt kannattaa miettiä 
yksilöllisesti käymällä läpi kunkin sairastuneen rajoitteet.

Sairastunut on yleensä itse oman tilanteensa paras asiantuntija, joten yhteistyö 
sairastuneen itsensä kanssa on olennaista sopivien ratkaisujen löytämiseksi.

Sisäilmaoireilun tunnistaminen

•	Sisäilmaoireilusta voi saada viitteitä, mikäli tietyt oireet helpottavat viikonloppuisin  
 tai loma-aikana ja palaavat taas takaisin työhön palattua – tai toisinpäin. 

•	Oirepäiväkirja auttaa sekä tunnistamisessa että ratkaisujen löytämisessä.

•	Kaikki eivät saa oireita samoista tekijöistä. Oireet voivat myös olla erilaisia eri   
 ihmisillä samassakin altistuksessa.

•	Tyypillisiä oireita ja sairauksia ovat mm. hengitystieinfektiot, astma, iho-oireet,   
 infektiokierteet, suolisto-oireet, päänsärky, pistelyt, kivut ja puutumiset, silmä- ja   
 nuhaoireet sekä erilaisten allergioiden ja intoleranssien puhkeaminen.
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Yleisiä oireiden aiheuttajia

Seuraavassa on esimerkkejä tekijöistä, joista yksi tai useampi saattaa aiheuttaa 
ongelmia sisäilmasta sairastuneelle:

•	 rakennuksen kosteus- ja homevaurio

•	materiaalipäästöt esimerkiksi muovi- ja laminaattilattioista tai irtaimistosta

•	 riittämätön tai huonosti suunniteltu ja liian harvoin tai virheellisesti    
 puhdistettu ilmanvaihto

•	 ilmanvaihdon kytkeminen pois päältä tai matalammalle teholle ilta, yö- ja   
 viikonloppuajoiksi

•	 työtiloihin tuodut tavarat, paperit tai työskentelyvälineet toisesta 
sisäilmaongelmaisesta rakennuksesta

•	huonekasvit

•	pölyisyys, tavaran paljous ja riittämätön siivous

•	hajustettujen, liian voimakkaiden tai myrkyllisiä kemikaaleja sisältävien    
 siivousaineiden käyttö

•	homedesinfiointeihin käytetyt biosidit

•	 toisten ihmisten hajusteet tai vaatteissaan työtilaan tuomat homeet

•	voimakkaat sähkö- tai magneettikentät ja sähkömagneettinen säteily    
 (esimerkiksi langattomista laitteista, tukiasemista ja reitittimistä).

Räätälöityjä ratkaisuja

•	Joskus ongelmat ratkeavat työtilaa, työhuonetta tai toimipistettä vaihtamalla.   
 Toimistotyössä etätyö on monesti varteenotettava vaihtoehto.

•	Kaikissa ammateissa etätyö ei kuitenkaan ole mahdollista. Tällöin kannattaa   
 mahdollisuuksien mukaan muokata sairastuneen työnkuvaa niin, että henkilö   
 voi jatkaa työssään. 

•	Tuote- ja materiaalivalinnoilla sekä sairastuneen työympäristöä muokkaamalla   
 saavutetaan usein parannuksia tilanteeseen. 

•	Yksi työtila tai ratkaisumalli ei välttämättä sovi jokaiselle sisäilmasta    
 sairastuneelle, vaikka se olisi toiminut yhden sisäilmasta sairastuneen kohdalla.

•	Haastava tilanne saattaa joskus ratketa pienellä muutoksella ja joskus taas vaatia   
 huomattaviakin järjestelyjä.

•	Sairastuneen oma aktiivinen rooli on keskeinen ratkaisujen löytämisessä.

•	Työpaikalla yhteistyö työterveyshuollon kanssa auttaa, kunhan työterveyshuollolla  
 on osaamista ratkaisuista.
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Korvaavien työtilojen etsiminen

•	Kokeiluihin ei kannata lähteä, jos sairastuminen on tuore ja keho hyvin kuormittunut  
 ja reaktioherkkä. Tilanne voi olla helpompi, kun elimistölle annetaan ensin aikaa toipua.

•	Kun sisäilmasta sairastuneelle etsitään korvaavia työtiloja, tiloja kokeillaan   
 sairastuneen ehdoilla. Pitkät kokeilukierteet tilasta toiseen eivät ole    
 tarkoituksenmukaisia ja vain pahentavat tilannetta. 

•	Kutakin tilaa kokeillaan rauhassa yksi kerrallaan, ja mahdollisten oireiden   
 annetaan tasaantua ennen seuraavaan tilakokeilun aloittamista.

•	Jos tiloja kokeiltaessa ilmenee selkeitä oireita, kokeilut keskeytetään. Mahdollisuuksien  
 mukaan on ennen kokeilua selvitettävä kokeiltavien tilojen sisäilman laatu. Jos tiloissa  
 on todettu sisäilmaongelma tai tilojen käyttäjät ovat raportoineet työtilaan liittyvistä  
 oireista, ei tällaisia tiloja kokeilla sisäilmasairastuneen työtiloiksi.

•	Kokeilujen määrä rajataan muutamaan kokeiluun. Jos kokeiltavat tilat eivät sovellu,  
 siirrytään muihin ratkaisuihin.

Home- ja kosteusvauriokorjaukset

•	Korjausten aikana korjattava alue tulee eristää asianmukaisesti. Sisäilmasta   
 oireilevien ei tule työskennellä parhaillaan remontoitavissa kohteissa eristämisestä  
 huolimatta. Kohteen mikrobipölypitoisuus voi nousta moninkertaiseksi.

•	Kunnollinen loppusiivous on ratkaiseva tekijä onnistuneessa remontissa.

•	Korjausrakentamisessa käytettävien aineiden, kuten maalien, liimojen ja   
 eristemateriaalien, soveltuvuus kannattaa huomioida.

•	Korjausten jälkeen ja aivan uuteen rakennukseen muutettaessa on huomioitava,   
 että sisäilmasta sairastunut ei voi olla ensimmäisten tilankäyttäjien joukossa. On   
 odotettava, että uuden tai korjatun rakennuksen haitalliset kemikaalit haihtuvat   
 sopivalle tasolle. 

•	Sisäilmaongelmaisen rakennuksen korjaus ei aina riitä poistamaan ongelmaa niin,  
 että sairastunut henkilö voisi korjauksenkaan jälkeen työskennellä rakennuksessa.

Soveltuva työtila

•	Työtilan tulee sijaita rakennuksessa, jossa ei ole sisäilmaongelmia, minkä lisäksi edellä 
 listattuja tekijöitä on huomioitava tapauskohtaisesti tarpeen mukaan.

•	 Ilmanpuhdistin voi toimia tilapäisratkaisuna, jos työntekijä kokee saavansa siitä apua.

•	Työtilaan ei tuoda mitään tavaraa sisäilmaongelmaisesta paikasta varmistumatta  
 niiden soveltuvuudesta. Ei edes tietokonetta.

•	Sairastuneelle taataan mahdollisuuksien mukaan oma työtila, jossa oireita   
 aiheuttavien tekijöiden huomioiminen on helpommin toteutettavissa.
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Toipuminen

•	Oireilu on usein voimakkaimmillaan juuri sairastumisen jälkeen, kun takana   
 on voimakas altistuminen sairastuttaville tekijöille.

•	Oireiden tasaantuminen voi kestää viikkoja tai kuukausiakin, vaikka lisäaltistusta   
 ei tulisikaan. Tästä johtuen soveltuvien ratkaisujen etsiminen kesken toipumisen voi  
 olla tuloksetonta. Toipumista edesauttava sairasloma on monesti todettu toimivaksi  
 ratkaisuksi ja saattaa olla pitkällä aikavälillä kustannustehokkain ratkaisu.

•	Altistuksen tauottaminen ja elimistön rauhoittaminen myös opintovapaan,   
 virkavapaan tai vuorotteluvapaan avulla voi olla hyvä ratkaisu silloin, kun järjestely  
 soveltuu tilanteeseen.

•	Toipumista nopeuttaa terve koti.

•	Sisäilmasta oireilevan ja sairastuneen kokemusten kuunteleminen kannattaa.   
 Usein yhteisellä pohtimisella päästään parhaisiin ratkaisuihin. 

Irtaimisto, siivous ja puhdistusaineet

•	Papereiden ja muun irtaimen tavaran säilytyksessä käytetään ovellisia kaappeja.

•	Huonekalujen hankinnassa huomioidaan kemikaalipäästöt.

•	Vältetään kangaspäällysteisiä tuoleja tai mattoja lattioilla.

•	Tekstiileissä suositaan luonnonkuituja, kuten puuvillaa, ja vältetään muun muassa  
 palonestoaineilla käsiteltyjä kankaita.

•	Työskentelytilassa ei tule säilyttää ylimääräistä tavaraa, kuten kirjoja, lehtiä tai paperia.

•	Työtila tuuletetaan säännöllisesti.

•	Huolehditaan riittävästä siivouksesta ja huolellisesta pölyjen pyyhinnästä.

•	Kiinnitetään huomiota puhdistusaineiden valintaan: ei hajustettuja tai voimakkaita  
 kemikaaleja sisältäviä tuotteita.

Laitevalinnat

•	Sijoitetaan samaan tilaan vain välttämättömät ATK-laitteet. Esimerkiksi tulostimet on  
 hyvä sijoittaa eri tilaan painomusteista aiheutuvien päästöjen vuoksi.

•	Laitevalinnat ovat oleellisia. Esimerkiksi tulostinvärien ja tietokoneiden    
 kemikaalikoostumuksissa on huomattavia merkkikohtaisia eroja.

•	Uudet tietokoneet on syytä tuulettaa hyvällä ilmanvaihdolla varustetussa tilassa   
 ennen niiden käyttöönottoa. Tarvittava tuuletusaika riippuu laitemerkistä ja sitä   
 käyttävän henkilön oireherkkyydestä.

•	Käytetään mahdollisuuksien mukaan langallista internetyhteyttä ja matkapuhelinta  
 käytettäessä langallisia kuulokkeita. Säteilyyn liittyviä oireita on helppo ratkoa   
 teknisillä ratkaisuilla ja laitevalinnoilla. Lisätietoa: homepakolaiset.fi/ammattiryhmille/ 
  tyoelama/sisailmasairastuneen-tyojarjestelyt/sateilyturvallinen-tyopiste
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Palveluiden suunnittelu sisäilmasta 
sairastuneille – Profiilityökalu 
sisäilmasta sairastamisen moni-
muotoisuuden ymmärtämiseen

Kohti terveempää rakentamista – 
Pohdintoja rakennusterveydestä ja 
sisäilmasairaiden tilaongelmista

Sisäilmasairaan toimintakyvyn 
tukeminen – ratkaisuja sairauden 
kolmella vakavuusasteella

Saatavilla myös painettuna

Sisäilmasairaus ja opiskelu – 
Sisäilmasairastuminen koulun-
käynnin ja opintojen esteenä 
– Opas ongelmavyyhdistä 
rakentaviin ratkaisuihin

Saatavilla myös painettuna

Sisäilmasairas työpaikalla – 
Opas työpaikoille sisäilmaongelmien 
aiheuttamiin työnteon haasteisiin

Saatavilla myös painettuna

MITÄ MIELTÄ OLIT TÄSTÄ OPPAASTA?

Kerro meille palautteesi Sisäilmasta sairastuneiden työllisenä pysyminen -julkaisusta.

Nettilomakkella: homepakolaiset.fi/jata-palaute 
Sähköpostilla: homepakolaiset@homepakolaiset.fi

Sisäilmasta sairastuneiden 
työllisenä pysyminen – 
Miten vältetään työkykyisten sisä-
ilmasta sairastuneiden ajautuminen 
työelämän ulkopuolelle?

Saatavilla myös painettuna

SISÄILMASAIRAAN  
TOIMINTAKYVYN TUKEMINEN
RATKAISUJA SAIRAUDEN KOLMELLA ERI VAKAVUUSASTEELLA

HOMEPAKOLAISET ry:n julkaisuja 2017

  

KOHTI TERVEEMPÄÄ RAKENTAMISTA 
Pohdintoja rakennusterveydestä ja sisäilmasairaiden tilaongelmista – 

hätätilanteesta pitkäjänteisiin ratkaisuihin ja ongelmien 
ennaltaehkäisyyn 
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PROFIILIT

Palvelujen suunnittelu sisäilmasta oireileville/sairastuneille

Työkalu sisäilmasta oireilun/
sairastamisen monimuotoisuuden 

ymmärtämiseen

HOMEPAKOLAISET RY:N JULKAISUJA
Julkaisut ladattavissa verkkosivuillamme homepakolaiset.fi/oppaat-ja-julkaisut

SISÄILMASAIRAS  
TYÖPAIKALLA

Opas työpaikoille sisäilmaongelmien  
aiheuttamiin työnteon haasteisiin

sisäilmasairaus 
ja opiskelu 

sisäilmasairastuminen koulunkäynnin ja  
opintojen esteenä – opas ongelmavyyhdistä  
rakentaviin ratkaisuihin

SISÄILMASAIRAILTA PÄÄSY EVÄTTY

TUKI

STOP

TYÖ

STOP

KUNTOUTUS

STOP

ODOTA TÄSSÄ

Sisäilmasta sairastuneiden 
TYÖLLISENÄ PYSYMINEN
Miten vältetään työkykyisten sisäilmasta sairastuneiden 

ajautuminen työelämän ulkopuolelle?




