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Monet rakennetun ympäristön muutokset – 
etenkin lisääntyneet kosteustekniset ongel-
mat ja yleinen kemikalisoituminen voivat 
vaikuttaa ihmisten terveyteen, työkykyyn ja 
hyvinvointiin haitallisesti.

Sisäilmasta oireilu ja sairastaminen liittyvät erottamatto-
masti ympäristötekijöihin. Tautiluokitusjärjestelmä (ICD-
luokitus, International Classification of Diseases) soveltuu 
puutteellisesti kuvaamaan sisäilmasta sairastuneiden mo-
nimuotoista oireilua ja oireiden yhteyttä ympäristötekijöi-
hin. Sisäilman biologisista ja kemiallisista epäpuhtauksista 
sairastuneilla ei tällä hetkellä ole käypää diagnoosia Suo-
messa. Sisäilmasta oireilun yhdistäminen lähinnä astmaan 
ja hengitystieoireiluun on potilaskentälle katsottaessa 
epäilemättä vanhanaikainen ja varsin kapea-alainen lä-
hestymistapa ympäristötekijöistä johtuvaan sairasteluun. 
Terveysperusteisia viitearvoja sisäilman epäpuhtauksille on 
tutkimustiedon keskeneräisyyden ja kumulatiivisen altis-
tumisen arvioinnin haastavuuden vuoksi hankala asettaa. 
Tyypillisesti emme myöskään tiedä kattavasti, mitä kaikkea 
sisäilmamme pitää sisällään ja millaisia haittavaikutuksia 
näillä tekijöillä on. Tämän lisäksi ihmisillä on muun muassa 
sekä altistushistoriansa että geneettisen taustansa vuoksi 
erilaisia taipumuksia reagoida eri tavoin ympäristötekijöi-
hin. 

Tautiluokitusjärjestelmä kykenee heikosti huomioimaan 
tällaista vaihtelevaa, moniulotteista ja ympäristötekijöihin 
liittyvää sairastavuutta.

Moni sisäilmasta sairastunut jääkin ilman diagnoosia – viral-
lisesti terveeksi ollessaan kuitenkin käytännössä hyvin sai-
ras. Diagnoosittoman potilaan avuntarve jää usein tunnis-
tamatta ja ymmärtämättä eikä kuntoutumiseen saa apua 
eikä taloudellista tukea. 

Tilanne on kuormittava sairastuneen yksilön mutta myös 
yhteiskunnan kannalta. Samalla esimerkiksi työ- ja oppimis-
yhteisöissä ratkaisut jäävät hyödyntämättä. 

Tautiluokituksen rinnalle tarvitaan täydentäviä menetelmiä 
ja tarkastelutapoja, jotta sisäilmasta sairastuneet pääsevät 
osallisiksi terveydenhuollosta ja jotta kuntoutumisratkaisu-
ja voidaan tehokkaasti hyödyntää tällekin potilasryhmälle.

Kansainvälinen toimintakyvyn, toiminta rajoitteiden 
ja terveyden luokitus (ICF-luokitus)1 tarjoaa 
työkalun, jolla voidaan kuvata sairauksien/vammojen 
vaikutuksia yksilön elämään. Kuten ICD-luokitus, 
ICF-luokitus on WHO:n laatima – se on laadittu 
täydentämään ICD-luokitusta. 

ICF-luokituksessa toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden 
nähdään muodostuvan terveydentilan sekä yksilön ja ym-
päristötekijöiden yhteisvaikutuksena. Toimintakyky ja sen 
rajoitteet nähdään tämän vuoksi ajallisesti muuttuvina ja 
moniulotteisina asioina. Tällainen luokitus voisi jo lähtökoh-
diltaan soveltua sisäilmaan liittyvien oireiden, sairauksien ja 
rajoitteiden ymmärtämiseen sekä seurannan ja kuntoutu-
misen välineiksi kattavammin kuin pelkästään ICD-tautiluo-
kitusjärjestelmä. 

Päätimme selvittää asiaa alustavasti. Kuvaamme tässä sel-
vityksessä kansainvälisen toimintakykyluokituksen avulla 
sisäilmasta sairastuneiden toimintakykyä heikentäviä ja 
edistäviä tekijöitä. Selvityksen taustalla olevat aihealueet ja 
haastattelujen kysymykset on johdettu suoraan ICF-koodis-
tosta. 

Puhumme tässä selvityksessä sisäilmasta sairastuneista (ei 
oireilevista), koska selvitys käsittelee sisäilman epäpuh-
tauksista pitkään oireilleiden ryhmää. Tällöin oireilusta on 
jo kehittynyt suhteellisen vaikea pysyvämpi terveyshaitta, 
joka vaikuttaa rajoittavasti elämään jo melko paljon tai pal-
jon. 

1. 
Johdanto

Tautiluokituksen rinnalle tarvitaan täydentäviä 
menetelmiä ja tarkastelutapoja, jotta sisäilmasta 
sairastuneet pääsevät osallisiksi terveydenhuollosta 
ja jotta kuntoutumisratkaisuja voidaan tehokkaasti 
hyödyntää tällekin potilasryhmälle.

1 ICF-luokitus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus
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2. 
ICF-luokitus ja 
sisäilmasairaat
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ICF (International Classification of Functioning, Disability 
and Health) on WHO:n 22.5.2001 hyväksymä toiminta-
kyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen 
luokitus, jolla voidaan kuvata väestön toimintaedellytyk-
siä. 

ICF-luokituksen avulla on mahdollista tarkkaan kuvata sekä 
potilaan kehon toimintojen häiriöitä että suorituksiin ja 
osallistumiseen liittyviä tekijöitä. 

Kehon toimintojen häiriöitä voidaan luokituksen avulla 
kuvata tarkasti, vaikka potilaan kehossa ei olisi välttämättä 
tapahtunut varsinaisia rakenteellisia muutoksia (ks. WHO 
20042, 47–103). 

Pääluokat kehon toiminnoissa ovat:
1)  mielen toiminnot
2)  aistitoiminnot ja kipu 
3)  ääni- ja puhetoiminnot 
4)  sydän ja verenkierto-, veri-, immuuni- ja    
 hengitysjärjestelmän toiminnot 
5)  ruoansulatus-, aineenvaihdunta- ja    
 umpieritysjärjestelmän toiminnot 
6) virtsa- ja sukuelin- sekä      
 suvunjatkamisjärjestelmän toiminnot 
7)  tuki- ja liikuntaelimistöön ja liikkeisiin liittyvät   
 toiminnot
8)  ihon ja ihoon liittyvien rakenteiden toiminnot. 

Suorituksiin ja osallistumiseen liittyen olemme luokituksen 
osalta erityisesti kiinnittäneet huomiota kommunikointiin, 
liikkumiseen, itsestä huolehtimisen kysymyksiin, kotielä-
mään ja muihin keskeisiin elämänalueisiin sekä yhteisöl-
liseen, sosiaaliseen ja kansalaiselämäulottuvuuteen (ks. 
WHO 20042, 123–168).
 
Tämän lisäksi ICF-luokitus huomioi ympäristötekijät toimin-
takykyyn vaikuttavina tekijöinä (ks. WHO 20042, 169–203). 
Luokituksessa määritellään ympäristötekijöiksi laajasti 
muun muassa erilaiset tuotteet ja teknologiat sekä luon-
nonmukainen ympäristö ja ihmisen tekemät ympäristö-
muutokset. 

Valitsimme ICF-luokituksen selvityksen pohjaksi, koska si-
säilmasta sairastuneella ei tyypillisesti ole yhtä selkeää sai-
rausdiagnoosia, mutta sisäilman epäpuhtauksista johtuvat, 
kehon toimintoja haittaavat oireet asettavat potilaalle mo-
nesti arkielämässä sekä sosiaalisessa ja yhteiskunnallisessa 
kanssakäymisessä esiin tulevia vaikeita toimintarajoitteita 
ja esteellisyyksiä, joita pystytään kuvaamaan käsillä olevan 
luokituksen avulla. 

Tämän selvityksen tarkoituksena on tarkemmin selvittää 
ICF-luokituksen sisällöllistä sopivuutta sisäilmasta sairas-
tuneiden toimintakyvyn hahmottamisessa ja kuvaamises-
sa. Selvityksemme tekee näkyväksi sairastuneen toimin-
takykyyn vaikuttavia osa-alueita, ja niiden avulla voidaan 
hahmottaa sisäilmasta sairastuneen esteellisyyttä, joka 
aiheuttaa osattomuutta ja syrjäytymistä. Tämän lisäksi 
ICF-luokituksen avulla voidaan eritellä sisäilmasta sairastu-
neiden esteettömyyttä lisääviä tekijöitä, joita huomioimalla 
voidaan edistää sairastuneiden osallisuutta ja ehkäistä syr-
jäytymistä. 

Selvityksen alkukartoituskyselyssä ja varsinaisessa teema-
haastattelurungossa on sovellettu ICF-kuvauskohteiden 
ideaali- ja minimivalikoimaa (WHO 2004 2, 248), jota on laa-
jennettu käsillä olevaan selvitykseen sopivaksi ICF-luokituk-
sen kokonaisvalikoimaa käyttäen (ks. WHO 20042; ks. tässä 
teoksessa liite 2). 

Emme ole koodanneet haastatteluaineistoon toiminta-
kykykoodeja, koska toimintakykyluokitukset on aina syy-
tä tehdä yksilöllisesti ja tässä selvityksessä käsittelemme 
ICF-luokituksen soveltuvuutta sisäilmasta sairastuneille 
yleisellä tasolla. Toimintakykykoodeja esimerkiksi kehon 
toimintarajoitteiden, niiden aiheuttamien rajoitteiden ja 
tähän vaikuttavien ympäristötekijöiden osalta voidaan kui-
tenkin muodostaa selkeästi ICF-koodeja käyttämällä. 
 

Tämän selvityksen tarkoituksena on selvittää ICF-luokituksen sisällöllistä 
sopivuutta sisäilmasta sairastuneiden toimintakyvyn hahmottamisessa ja 
kuvaamisessa. 

Selvitys tekee näkyväksi sairastuneen toimintakykyyn vaikuttavia osa-alueita.
Niiden avulla voidaan hahmottaa sisäilmasta sairastuneen esteellisyyttä, 
joka aiheuttaa osattomuutta ja syrjäytymistä. 

Tämän lisäksi ICF-luokituksen avulla voidaan eritellä sisäilmasta sairastuneiden 
esteettömyyttä lisääviä tekijöitä, joita huomioimalla voidaan edistää 
sairastuneiden osallisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä. 

2 WHO (2004): ICF – Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden 
 kansainvälinen luokitus. Stakes. Helsinki.
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3. 
Selvityksessä käytetyt 
aineistot ja menetelmät
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Selvitys perustuu sisäilmasta sairastuneita auttavien 
kolmannen sektorin työntekijöiden (6) käsityksiin. 
Haastatteluihin osallistui anonyymisti sekä palkka- 
että vapaaehtoistyötä tekeviä potilasjärjestöjen 
työntekijöitä, jotka olivat olleet vähintään viiden 

vuoden ajan työssään tekemisissä sisäilmateeman ja sairas-
tuneiden arjen parissa ja kohdanneet runsaasti sisäilmasta 
sairastuneita. Tällä valinnalla haluttiin koota yhteen kenttä-
työntekijöille kertynyt ymmärrys sisäilmasta sairastuneiden 
elämästä. 

Haastateltujen kohtaama sairastuneiden määrä vaihteli 
muutamista sadoista useisiin tuhansiin. Tarkkaa kohdat-
tujen määrää oli haastava arvioida ”kohtaamisen” hanka-
lan määriteltävyyden vuoksi. Kaikki haastatellut arvioivat 
kohdanneensa perusteellisemmin ainakin satoja sairastu-
neita (minimissään muutamia satoja, maksimissaan mel-
kein tuhat). Tämän lisäksi lähes kaikki haastatellut olivat 
esimerkiksi verkkovertaisryhmissä toimiessaan tehneet 
havaintoja useiden tuhansien eri henkilöiden tilanteista. 
Tällaisessa vuorovaikutuksessa oli esiin noussut erilaisia 
teemoja, avuntarpeita ja tilannekuvia, mutta kohdatun ih-
misen tilanne kokonaisuutena sekä pitkän aikavälin tieto 
tilanteen kehittymisestä tunnettiin puutteellisemmin.

Homepakolaiset ry valitsi ja kutsui henkilöt haastateltaviksi. 
Selvityksessä kuuluvat näin olleen tietyn kutsumisproses-
sin kautta haastatteluun suostuneiden äänet. Selvityksen 
haastattelumateriaalia ei voi siis suoraan verrata esimerkik-
si yksittäisen sairastuneen tilanteeseen eikä esimerkiksi sai-
rastuneiden parissa työskentelevien muiden ammattihen-
kilöiden käsityksiin suhteessa sisäilmasta sairastuneiden 
toimintakykyyn vaikuttaviin tekijöihin. 

Terveydenhuollossa ja kuntoutuksessa osataan kohdata 
potilaita puutteellisesti, ja moni kokee haastavaksi kertoa 
tilanteestaan. Tässä selvityksessä haastateltavien kautta ha-
luttiin hyödyntää ja esiintuoda sitä laajaa osaamista ja ko-
kemustietoa, jota juuri sairastuneita kohtaaville potilasjär-
jestöille ja vertaistukeen kertyy tässä tilanteessa. Selvitystä 
on vielä syytä täydentää eri ammattiryhmien vastaavalla 
kuulemisella. 

Haastateltavat täyttivät ennen haastattelua alkukartoi-
tuskyselyn. Alkukartoituskyselyn avulla haastateltava sai 
ennen haastattelua reflektoida käsityksiään kehon toimin-
takykyä heikentävistä oireista sisäilmaongelmille altistut-

taessa. Kyselyssä oli ICF-luokituksen mukaisesti 19 eri oire-
ryhmää (LIITE 1: Alkukartoituskysely). Kyselyn tarkoituksena 
oli herätellä haastateltava pohtimaan tietoonsa tulleita ke-
hon toimintakykyä heikentäviä oireita sisäilmasta sairastu-
neilla. Alkukartoituskyselyä ei varsinaisesti analysoitu, vaan 
selvityksessä esille tulevat sisällöt perustuvat itse haastatte-
luissa tehtyihin pohdintoihin.

Varsinaista haastattelua varten laadittiin niin ikään ICF-luo-
kitukseen pohjautuen teemahaastattelurunko, jossa osa-
alueina olivat 
• sisäilmaan liittyvät oireet
• oireiden vaikutus toimintakykyyn sen eri osa-alueilla
• toimintakykyyn vaikuttavat ratkaisut ja osatekijät
 neljässä eri pääluokassa (tuotteet ja teknologiat,
 ympäristötekijät, tuki, suhteet ja asenteet) ja näiden
 alaluokissa.

Haastattelut toteutettiin kasvokkain vuoden 2018 loka–
marraskuun aikana.

Tämän haastatteluiden pohjalta laaditun selvityksen tar-
koituksena on ennen kaikkea kuvata sairastuneiden mo-
nimuotoisesti vaikeutunutta elämää ja moniammatillista 
avuntarvetta. Aineiston ymmärtämisessä ja jaottelussa 
on sovellettu sisällönanalyyttista lähestymistapaa. Vaikka 
aineiston perusteella ei voida tehdä kaikkia sairastuneita 
koskevia yleistyksiä, selvitys antaa paljon eväitä sisäilmasta 
sairastumisen ilmiön pohtimiseen ja laajempaan hahmot-
tamiseen. 

Seuraavassa luvussa 4 teemme ensin näkyväksi terveyshait-
toja aiheuttavia ympäristötekijöitä. Luvussa 5 kuvaamme 
sisäilmasta sairastuneen toimintakykyä haittaavaa moni-
naista oireilua. Luvussa 6 pohdimme yksityiskohtaisesti 
sairastuneen esteellisyyttä aiheuttavia ja esteettömyyttä 
edistäviä tekijöitä. Tuomme esiin ympäristönmuokkauk-
sen ja rakentamisen osaratkaisuja sekä sairastuneita aut-
taneita hoitoja ja ravitsemuksellisia muutoksia. Luvussa 
7 käsittelemme yhteiskunnallisia rakenteita ja asenteita 
avun saamisen esteinä ja mahdollistajina. Luvuissa 8–10 
kuvaamme monipuolisesti sairastuneen taloudellisia, sosi-
aalisia ja psyykkisiä kuormitus- ja voimavaratekijöitä, joilla 
on merkittävä rooli tervehtymisen eri vaiheissa. Luvussa 11 
esitämme yleisiä johtopäätöksiä. Alkukartoituskysely ja tee-
mahaastattelurunko ovat julkaisun lopussa liitteinä alkaen 
sivulta 44. 

Tässä selvityksessä on haluttu hyödyntää ja esiintuoda sitä laajaa osaamista 
ja kokemustietoa, jota sairastuneita kohtaaville potilasjärjestöille ja 
vertaistukeen kertyy sisäilmasta sairastuneiden toimintakyvystä ja tilanteista.
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4. 
Terveyshaittoja aiheuttavien 
ympäristötekijöiden 
näkyväksi tekeminen
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ICF-luokitus erittelee kattavasti erilaisia ympäristöteki-
jöitä, jotka voivat aiheuttaa rajoituksia toimintakykyyn. 
Nämä tekijät tulivat esiin monimuotoisesti haastatteluai-
neistossa.

Sisäilmasta sairastuneiden keskuudessa kärsitään ainakin 
kolmenlaisista terveyttä ja toimintakykyä heikentävistä ym-
päristötekijöistä: 

1) biologisista (esim. homeet) 
2) kemiallisista (esim. rakennusmateriaalien päästöt) 
3) fysikaalisista (esim. säteily ja veto). 

Puhuttaessa sisäilmasta sairastuneiden potilasryhmästä tu-
lee huomioida, että oireilu ja sen taustalla olevien ympäris-
tötekijöiden vaikutukset ovat yksilöllisiä, vaikka samoillekin 
ympäristötekijöille monesti oireillaan. Koska sairastelun syi-
den katsotaan löytyvän pääosin ympäristön epäpuhtauk-
sista, sairastuneiden toimintakykyä lisäävät ensisijaisesti 
ympäristöä muokkaavat toimet, joissa sairastuttavia tekijöi-
tä eliminoidaan ympäristöstä.

Biologiset tekijät, ilmasto ja paikalliset 
ympäristötekijät

Hyvin yleisiä toimintakykyongelmien aiheuttajia ovat luon-
nollisesti rakennusten home- ja kosteusvauriot ja ylipäänsä 
muistakin tekijöistä johtuvat sisäilmaongelmat. Tämä tuli 
kattavasti esiin haastatteluaineistossa, esimerkiksi haasta-
teltavan (H4) kuvauksessa seuraavasti:
 
”Jos ajattelee pahasti sisäilmasairastunutta, että löytää sellai-
sen ympäristön, jossa pystyy (..) [olemaan], niin se saattaa olla 
tosi monien tekijöiden summa. Eli semmoisten eli se raken-
nus ei yksinkertaisesti kärsi kosteus- ja homevaurioista (…), 
se on rakennettu kuivana ja siellä ei ole käytetty semmoisia 
materiaaleja, jotka päästää vaikka VOC -päästöjä tai toksiineja 
ilmaan.” 

Haastateltava (H4) kertoi, että etenkin akuutissa sairastu-
misvaiheessa myös luonnonhomeille reagointi on mahdol-
lista:

”Esimerkiksi syyshomeet on jollekin haitallisia, mutta se saat-
taa lieventyä ajan myötä.”

Voimakas homeille reagointi on joissakin tapauksissa väli-
aikaista ja voi helpottaa ajan kuluessa, kun kosteusvaurion 
aiheuttamista homeisista sisätiloista päästään pois.

Aineistostamme ilmenee, että sisäilmasta sairastuneet kär-
sivät jonkin verran ja mahdollisesti tavanomaista enemmän 
myös puun ja kynttilöiden polton yhteydessä ilmaan va-
pautuvista pienhiukkaspäästöistä. Haastateltava (H3) arvioi 
tämän olevan ongelma etenkin pientaloalueilla:

”Sitten on nämä omakotialueet, jos niissä lämmitetään paljon 
puilla. Ja monesti ihmiset ei lämmitä puhtaalla puulla, vaan ne 
lämmittää kaikella mitä käsiinsä saa, niin se tosi paljon vaikut-
taa kanssa hengitystieoireileviin.”

Haastateltava (H4) korosti kuitenkin tämänkaltaisten pääs-
töjen paikallisuutta:

”Puhutaan pakokaasuista ja puhutaan passiivisesta tupakoin-
nista ja puhutaan vaikka pientalojen puupolttopäästöistä ja 
muista, mutta ne on tietysti sellaisia paikallisia ongelmia ja 
näin. Mutta me vietetään kuitenkin sisällä varmaan se 23 tun-
tia vuorokaudessa, niin sen sisäilman tulisi olla sellaista, että 
siellä ei sellaisia..”

Pienhiukkaspäästöt aiheuttavat muutoinkin allergisille ja 
astmaattisille henkilöille enemmän terveyshaittaa kuin 
terveille ihmisille. Useilla sisäilmasta sairastuneilla on hen-
gitysteiden toiminnassa merkittäviä pitkittyneitä ongelmia, 
vaikka varsinainen astmadiagnoosi olisikin jäänyt saamatta. 

Oireilua voi helpottaa tyypillisesti heti sairastumisen alku-
vaiheessa tapahtuva ympäristönvaihdos. Kaikki haastatel-
tavat pitivät hyvänä kuivaa ja mahdollisimman tasaläm-
pöistä ilmastoa, jossa on mahdollisimman vähän kosteutta 
ja lämpötilojen vaihtelua. Haastateltava (H3) totesi ilmaston 
merkityksestä seuraavasti:

”Se hyvä ilmasto on sitten sitä, kun on kuivaa ja ei liian läm-
mintä. (- -) Se Välimeren ilmasto on monelle tosi hyvä.”

Sisäilmasta sairastuneiden toimintakykyä lisäävät ympäristöä muokkaavat 
toimet, joissa sairastuttavia tekijöitä eliminoidaan ympäristöstä.
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Ympäristön kemikalisoituminen

Kemikalisoituminen näyttäytyy tässä selvityksessä laajana, 
varsin ajankohtaisena ympäristökysymyksenä, joka koskee 
sekä ulko- että sisäilmastoa. Koska vietämme sisätiloissa 
suurimman osan aikaamme, juurikin sisäilmaston kemial-
liset ympäristötekijät aiheuttavat sairastuneille tyypillisesti 
merkittävää toimintakyvyn laskua. Kemiallisista altisteista 
saadaan toimintakykyä haittaavia oireita etenkin rakennuk-
sissa mutta myös kulkuvälineissä. 

Tämän selvityksen perusteella sisäilmasta sairastuneet 
reagoivat sisäilman kemikaaleille tavanomaista voimak-
kaammin. Sisäilman kemikaalit pääsevät ilmaan pääosin 
nykyaikaisesta rakennetusta ympäristöstä ja arkipäiväisistä 
kulutus- ja hygieniatuotteista. 

Haastatteluissa ilmeni, että oireita aiheuttavat muuan 
muassa rakennusmateriaalit, kuten epoksi ja hartsi, huo-
nekalumateriaalit, siivousaineet, maalit, tulostusmusteet, 
nahankäsittelyaineet, homeen- ja palonestoaineet, kosme-
tiikkatuotteet ja vaatteissa käytettävät kemikaalit. Haasta-
teltava (H6) pohti esimerkiksi kengissä käytettäviä myrkylli-
siä päästöjä seuraavasti:

”No se semmoinen voimakas nahkan ja joidenkin väriaineiden 
hajut – ja onko niissäkin homeenesto- ja palonestonaineet ja 
muut – se kemikaalimassa, mikä niihin on laitettu.”

Haastateltavan (H4) mukaan ihmiset toimivat tällä hetkellä 
niin ikään mittareina: 

”Koska meillä tulee niin valtavasti sitä uutta kemikaalia vuo-
sittain ja jopa päivittäin, niin ei meidän mittaritkaan pysy siinä 
perässä mittaamassa sitä, mitä siellä sisäilmassa on, niin sen 
takia meillä ainut mittari on ihminen. Ja sitten me ollaan aika 
viisaita, jos me kuunnellaan sitä ihmistä.”
 

Sisäilmasta sairastuneet pyrkivät vähentämään kemikaali-
kuormaansa monin eri tavoin. Osa sisäilmasta sairastuneita 
esimerkiksi vähentää tai jopa lopettaa säännöllisen kosme-
tiikan käytön. 

Tiheästi asutussa urbaanissa ympäristössä on tavanomai-
sesti enemmän kemikaalipäästöjen lähteitä. Yhden haas-
tateltavan (H3) mukaan kaupunkiasuminen ei täten sovi 
kaikille sairastuneille: 

”Kyllä, että nuo pakokaasut on monelle tosi huono juttu ja 
sitten se kaupunkiasuminen, nuo katupölyt. Just esimerkiksi 
siitepölyaikaan puhutaan siitepölystä, mutta se on myöskin 
katupölyaika ja sitten talvella pakkasilla on se pakokaasuon-
gelma.”

Tämän vuoksi osa sairastuneista pyrkii muuttamaan väljem-
min asutulle seudulle, jossa kemikaalipäästöjen lähteitä on 
vähemmän. Haastateltavan (H1) mukaan muutto maaseu-
dulle ei kuitenkaan automaattisesti ole hyvä ratkaisu:

”Osa on muuttanut esimerkiksi maaseudulle, osa taas ei voi 
vaikka luonnonhomeiden takia.”

Osa sairastuneista on kiinnittänyt ympäristökysymyksiin 
laajemmin huomiota pyrkiessään kohti puhtaampaa arkea. 
Asuinpaikaksi saatetaan toivoa paikkaa, joka on mahdolli-
simman kaukana tehtaiden, maanteiden, kaatopaikkojen ja 
täyttömaiden aiheuttamista päästöistä ja saasteista.
Haastateltavan (H1) mukaan kuitenkin vain osa sairastu-
neista kärsii merkittävästi saasteista: 

”Ja sitten on esimerkiksi täyttömaita, kaatopaikkoja, tehtaita 
– kyllä nuo vaikuttaa sitten, kun puhutaan ihmisistä, joilla on 
herkistymisiä tai erilaisia vaurioita elimistössä – mutta sekin 
on yksilöllistä – osalla ei vaikuta lainkaan ja osalla vaikuttaa, 
että mitä päästöjä ympäristössä tulee.”
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Tyypillisemmin sisäilmasta sairastuneet oivaltavat sairastut-
tavien kemikaalipäästöjen ja oireiden yhteyden ja pyrkivät 
kohti puhtaampaa arkea maltillisemmin, mikä heijastui esi-
merkiksi haastateltavan (H6) puheissa siivoustapojen muu-
toksessa:

”Kun on pitänyt ne kaikki siivousvälineet ja -tavat ja -aineet 
muuttaa itselle sopiviksi ja turvallisiksi.”

Myös haastateltavan (H2) mukaan sisäilmaston kemikaali-
kuormaa vähennetään siivoustapoja muuttamalla: 

”Toki se siivous, että millä sä teet sen – millä aineilla. Se on 
yksi tärkeä, että se siivous tehdään ilman niitä voimakkaita 
kemikaaleja ja varsinkin, että ne on hajusteettomia.”

Myrkyllisten ja voimakkaasti hajustettujen kemikaalien 
käyttöä vähennetään tai minimoidaan sekä pyritään löytä-
mään sopivat ja mahdollisimman turvalliset pesu- ja puh-
distustuotteet. Tällöin myös tuotemerkkikohtaisten erojen 
huomioiminen voi tulla ajankohtaiseksi. Samalla pehmeää 
irtaimistoa ja vaatteita joko pestään usein tai tuuletetaan 
ulkona.

Fysikaaliset tekijät

Fysikaalisia ympäristötekijöitä ovat muun muassa lämpöti-
la, veto, melu ja säteily (esim. radon ja langattomien verkko-
jen säteily). Tällaiset tekijät vaikuttavat rakennuksissa eten-
kin viihtyvyyteen, osa voi aiheuttaa terveyshaittoja.

Aineistossa vähemmistöksi määritelty osa sisäilmasta sai-
rastuneita tunnistaa etenkin sairauden edetessä oireilun sä-
teilylle ja sähkösaasteelle. Haastateltavat arvioivat tällaista 
oireilua esiintyvän muutamasta prosentista 20 prosenttiin 
sisäilmasta sairastuneista. Ilmiö oli kaikille haastateltaville 
tuttu. Tyypillisesti oireet aiheutuivat langattomista viestin-
tävälineistä, minkä vuoksi erilaisten laitteiden käyttöä jou-
duttiin rajoittamaan tai muuttamaan.

Säteilylle ja sähkösaasteelle altistumista voidaan välttää ja 
ennaltaehkäistä kiinnittämällä huomiota turvallisiin ja on-
nistuneisiin tuote- ja teknologiavalintoihin. Tällöin esimer-
kiksi langattomien yhteyksien sijaan käytetään langallisia 
yhteyksiä, kun se on mahdollista.  
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5. 
Sisäilmasta sairastuneen 
toimintakykyä haittaava oireilu
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T erveydenhuollon velvollisuutena on sairauksi-
en parantamisen ja hoitamisen lisäksi myös lie-
vittää potilaiden kärsimyksiä. Kun tieto oireista 
tai sairauksista on vielä vajavaista, potilaita voi-
daan kohdata kuunnellen ja kunnioittaen sekä 

yhdessä ratkaisuja etsien. Näkemyksemme mukaan toimin-
takykyä haittaavat oireet aiheuttavat terveydelle ja hyvin-
voinnille merkittävää haittaa myös silloin, kun vakiintunein 
menetelmin mitattavia tai rakenteellisia muutoksia ei ole 
vielä syntynyt. 

Sisäilmasta sairastamiseen liittyy selvitysaineiston perus-
teella monioireisuus. Erilaisten sisäilman epäpuhtauksien 
aiheuttaman oireilun katsottiin koskettavan jollakin tapaa 
oikeastaan kaikkia ICF-luokituksessa mainittuja kehon toi-
minnan eri osa-alueita. Tähän selvitykseen nämä osa-alueet 
on tiivistetty 19 kategoriaksi:

1. Silmiin ja näköön liittyvät toiminnot

2. Kuuloon ja tasapainoon liittyvät toiminnot  

3. Ääni- ja puhetoimintoihin liittyvät toiminnot 

4. Ruoansulatusjärjestelmän toiminnot

5. Aineenvaihduntajärjestelmän toiminnot

6. Umpieritysjärjestelmän toiminnot eli hormonaaliset 
toiminnot

7. Virtsaamiseen liittyvät toiminnot

8. Suvunjatkamiseen, kuten lisääntymiseen ja 
kuukautisiin, liittyvät toiminnot

9. Seksuaaliseen aktiivisuuteen liittyvät toiminnot 

10. Ihoon liittyvät toiminnot

11. Sydän- ja verenkiertojärjestelmän toiminnot

12. Immuunijärjestelmän toiminnot

13. Tuki- ja liikuntaelimistön sekä liikkeisiin liittyvät 
toiminnot

14. Hengitysjärjestelmään liittyvät toiminnot 

15. Kipu ja aistitoiminnot 

16. Tunteisiin ja erityisiin mielen toimintoihin liittyvät 
toiminnot 

17. Uneen liittyvät toiminnot 

18. Henkiseen energiaan ja elinvoimaisuuteen liittyvät 
toiminnot

19. Muistiin ja tarkkaavaisuuteen ja muihin kognitiivisiin 
toimintoihin liittyvät toiminnot

Näitä selvitettiin myös alkukartoituskyselyllä (liite 1). Jokais-
ta selvityksessä ilmennyttä kehon toimintahäiriötä ei ole 
mahdollista käsitellä tässä, mutta selvitykseen osallistuneet 
haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että sisäilman epä-
puhtaudet aiheuttavat häiriöitä monissa kehon eri toimin-
noissa.
 
Haastateltava (H2) kuvasi sisäilmaoireilua seuraavasti: 

”Mun mielestä se on monioireisuus. Monet kehon eri toimin-
not alkaa oireilemaan.”

Myös haastateltava (H6) tulkitsi sisäilman epäpuhtauksille 
oireilun koskettavan kaikkia elinryhmiä:

”Kyllä tämä koskettaa oikeastaan kaikkia elinryhmiä ja koko 
ihmisen kehoa ihan ihosta keuhkoihin, suolistoon, virtsarak-
koon, sydämeen, muistiin, keskushermostoon, niveliin – kyllä. 
Tämä on niin monipuolinen. Ikään kuin se ottaa haltuun sen 
koko kehon.”

Oireiden moninaisuus lienee yksi syy siihen, miksi nykyises-
sä erikoisaloihin jaetussa terveydenhuoltojärjestelmässä 
paikoin koetaan, että sisäilman epäpuhtauksille oireilevaa 
on vaikea auttaa. Sairastuneen kokonaistilannetta on lähes 
mahdotonta saada haltuun lyhyillä lääkärinvastaanotoilla. 

Sisäilman epäpuhtauksista saatavat oireet liitetään tyypilli-
sesti tiettyyn tilaan. Oireet voivat olla yksilöllisiä, mutta mo-
nissa rakennuksissa yksilöt voivat saada samanlaisia oireita. 
Haastateltava (H1) käsitti oireiden vaihtelevan sen mukaan, 
millaisille sisäilman epäpuhtauksille altistutaan:

”Kyllä suurimmalla osalla ihmisistä vaihtelee oireet tiloista 
riippuen. Siis toki niin, että oireet tulee tai ei tule, mutta myös 
oireiden tyyppi muuttuu – ainakin vähän tiloista riippuen, että 
mille altistuu.”
  
Haastateltavan (H4) käsitykset olivat samankaltaisia:

”Kokemus on semmoinen, että jopa rakennustasolla kärsitään 
saman tyyppisistä oireista tietyssä rakennuksessa – jossakin 
rakennuksessa korostuu esimerkiksi astmaattiset oireet ja 
jossakin vaikka iho-oireet ja jossakin hormonaaliset oireet.”

Haastateltava (H2) puhui myös kahdenlaisista oireista: heti 
altistusvaiheessa ilmenevistä oireista ja altistuksen jälkeen 
ilmenevistä jälkioireista:

”Kyllä tämä koskettaa oikeastaan kaikkia elinryhmiä ja koko ihmisen kehoa 
ihan ihosta keuhkoihin, suolistoon, virtsarakkoon, sydämeen, muistiin, 
keskushermostoon, niveliin.”
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”Siinä on monesti ne, jotka tulee siinä paikan päällä – 
niin kuin just limakalvo-oireet, nenä menee tukkoon, 
silmät kutisee, naama punottaa ja tulee sellainen huo-
no olo. Mutta sitten jälkioireena tulee sitten musta 
tällaisia ihan solutason oireita – just, että nivelet ja 
lihakset alkaa särkemään ja sellainen loputon uupu-
mus tulee.” 

Oireiluun vaikuttaa pitkälti se, millaisille biologisille, 
kemikaalisille ja fysikaalisille tekijöille yksilö on ai-
kaisemmin altistunut ja altistuu sillä hetkellä. Oirei-
den voimakkuus saattaa johtua myös elimistön vau-
rioitumis- ja paranemisprosesseista. Tämän lisäksi 
pitkittynyt sairastaminen sekä taloudellinen, sosi-
aalinen ja psyykkinen stressi voivat pahentaa sisäil-
man epäpuhtauksista oireita saavan terveydentilaa, 
mutta stressitekijät eivät käsityksemme mukaan 
yksistään selitä moninaisia vaikeita toimintakykyä 
haittaavia oireita sisäilmasta sairastuneilla potilailla.

Haastatteluaineistossa ilmeni, että sisäilmasta sai-
rastamisesta puhuminen saattaa terveydenhuollos-
sa aiheuttaa avunsaamisen kannalta jopa merkittä-
vää haittaa. Asiaa tuntemattomalle lääkärille oireilu 
saattaa näyttäytyä vyyhtinä epämääräisiä oireita, 
joista on puutteellisesti kliinistä näyttöä. Sisäilmas-
ta sairastuneet potilaat saattavatkin hakea tervey-
denhuollossa apua yksittäiseen perussairauteen tai 
jättää hakematta apua, jos apua ei ole aikaisemmis-
sakaan lääkärikontakteissa saatu. Tällöin sairastami-
sen jatkuessa pitkään terveydenhuollon palvelujen 
käyttö enemminkin vähenee kuin lisääntyy. 

Julkisessa keskustelussa sisäilmaongelmille altis-
tumiseen liitetään usein kosteus- ja homevauriot, 
jolloin päällimmäiseksi oireeksi nimetään hengitys-
tieoireilu, josta pysyvämmäksi terveyshaitaksi voi 
jäädä astma. Muiden oireiden tulkitaan olevan ohi-
meneviä. Puhuttaessa ohimenevistä oireista julki-
sessa keskustelussa ei ole otettu huomioon sitä, että 
”ohimenevät oireet” pitkittyvät usein olosuhteiden 
pakosta. Monilla sairastuneilla ei ole mahdollisuutta 
vaikuttaa siihen, millaisissa sisätiloissa he oleskele-
vat, opiskelevat tai tekevät töitä. Esimerkiksi sisäil-
maongelmaisissa kouluissa tai työpaikoissa vietetty 
aika saattaa koostua useista vuosista. Altistumiseen 

liittyvät ”ohimenevät oireet” ovat monelle pysyvä 
tila.

Sisäilmasta sairastuneet kärsivät välittömistä oireis-
ta ja kivuista, kuten limakalvojen ärsytysoireista, ni-
velkivuista ja päänsäryistä. Haastateltavat kertoivat 
myös ruoansulatustoimintojen häiriöiden ja suolis-
to-oireiden olevan varsin yleisiä sisäilmaongelmille 
altistuttaessa. Haastateltava (H4) kuvaa tilannetta 
seuraavasti:

”Esimerkiksi nämä ruoansulatusjärjestelmän toimin-
not korostuu (..) paljon – erilaiset – joko vatsakivut 
tai sitten suolistohäiriöt – olkoot toiminnalliset – mitä 
vaan, mutta tavallaan niiden osuminen esimerkiksi tie-
tyssä rakennuksessa oloaikaan, on jotenkin noussut 
vahvasti.”

Myös ruoka-aineyliherkkyyksien puhkeaminen oli 
varsin tyypillistä sisäilmasta sairastuneille. Nämä 
olivat kuitenkin toisinaan väliaikaisia, toisinaan py-
syvämpiä.

Keskeisinä toimintakykyä haittaavina oireina ai-
neistossa tulivat vahvasti esille myös monenlaiset 
neurologiset oireet, joita haastateltava (H5) kuvasi 
seuraavasti:

”Keskeisiä on tietysti aivosumu, väsymys, kognitiiviset 
jutut, sitten päänsärytkin osittain voi mennä siihen. 
Mutta sitten on ihan semmoista siihen väsymykseen 
liittyen, että, jalat ei kanna -tyylisiä, huimaukset, koor-
dinaatio, ajattelu ei toimi ja sanat ei löydy.”

Haastateltavat kertoivat kognitiivisista ongelmista 
sisäilmaongelmille altistuttaessa, joista keskittymis-
häiriöt ja muistiongelmat olivat keskeisiä. Haastatel-
tava (H4) näki ongelman vaikuttavan toimintakykyä 
hankaloittavasti etenkin ajattelutyötä tehdessä: 

”Muistiin ja tarkkaavaisuuteen ja muihin kognitiivisiin 
toimintoihin liittyvät toiminnot nousee hirvittävän 
usein etenkin nykyään (..) sellaisina toimintakykyä 
hankaloittavina tekijöinä.”
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Osa haastateltavista liitti neurologistyyppisiin oi-
reisiin myös muun muassa motorista vaikeutta ja 
koordinaatio-ongelmia. Haastateltava (H3) kuvasi 
tällaisia oireita kehon voimattomuuden yhteydessä: 

”Koska sisäilmaoireet aiheuttaa voimattomuutta niin 
se liittyy tuohon, että ei jaksa kannatella tai sitten ei 
sormien motoriikka toimi.”

Myös haastateltava (H4) puhui motorisista häiriöis-
tä:

”Sellaisesta tulee viestiä paljon, että se hienomoto-
riikka ei toimikaan enää niin kuin ennen – kummas-
telee, että miksi laskee asioita viereen, kun piti laskea 
tähän tai miksi kopauttaa päänsä aina johonkin kaapin 
seinään. Se mikä on viime aikoina pistänyt korvaan, 
on että miksi käsiala on muuttunut niin paljon. Miksi 
on vaikea kirjoittaa samalla tavalla kuin ennen, vaikka 
yrittäisi keskittyä hitaasti. Tämmöisiä viestejä niistä 
hienomotorisista häiriöistä olen kuullut paljon.”

Osa sisäilman epäpuhtauksista sairastuneista kokee 
merkittävää suorituskyvyn laskua, voimakasta vä-
symystä ja lihasheikkoutta. Tämä voi olla toiminta-
kyvyn kannalta pienempää haittaa aiheuttavaa fyy-
sistä voimattomuutta, pahimmillaan oireilua, jossa 
”jalat eivät kanna”. Haastateltava (H4) kuvasi oireita 
seuraavasti: 

”Ensinnäkin, jos puhutaan siitä omasta liikkumisesta, 
niin moni on kokenut sen sairastumisen – etenkin 
jos siihen ei ole varhain pystytty puuttumaan ja en-
naltaehkäisemään ja niitä ympäristötekijöitä jotenkin 
muokkaamaan – niin moni on kokenut, että se voi-
mattomuus ja väsymys on niin kovaa ja fyysistä, että 
ei jaksa enää kävellä. Että jo käveleminen joltakin työ-
paikalta bussille on jo tosi voimia vievää. Jostain syys-
tä – todella moni kertoo siitä, että suorituskyky on 
pienentynyt etenkin, jos oireilu jatkuu pitkään.”

Osa sisäilmasta sairastuneista kärsii hyvin voimak-
kaasta väsymyksestä. Haastateltavan (H4) mukaan 
sairastuneet kuvaavat väsymystä pahimmillaan 
seuraavasti:

”No se liittyy varmaan samalla tavalla kuin – ajattelen 
tuota kävelyä – että se mistä moni sairastunut käyttää 
sanoja, mitä olen itse kuullut, niin ”pohjaton” tai ”mie-
letön” tai ”kohtuuton” tai ”hervoton” väsymys, mikä 
saattaa tulla altistusten jälkeen – toisilla nopeammin, 
toisilla myöhemmin, toisilla pitkän ajan jälkeen. Mutta 
se väsymys on niin kovaa.”

Haastateltava (H5) kuvasi tällaista väsymystä myös 
”kuolemanväsymykseksi”, jolloin työssäkäyvän sai-
rastuneen työviikkokin saattaa olla pelkkää selviy-
tymistä:

”Tyypillinen tarina on sitten se, että työpäivän jälkeen 
nukutaan se ilta. Viikonloppuna saat itsesi vähän pa-
lautumaan, olisi aika työkyvyttömyyseläkkeelle, teet 
puolta työviikkoa, menet maanantaina iloisena töihin. 
(- -) Sitten maanantai-iltana nukut, tiistaina et oikein 
jaksa töissäkään, sitten nukut. Keskiviikkona et mei-
naa pärjätä enää ollenkaan ja sitten loppuviikko vähän 
palaudutaan ja loppuviikon taas jaksaa. Sitten maanan-
taina alkaa sama rumba. Sen tyyppinen on se, että ei 
siinä paljon liikunta ja liikkuminen kiinnosta siinä ti-
lanteessa.” 

Vahva väsymys heikentää siis merkittävästi monien 
sisäilmasta sairastuneiden työkykyä ja rajoittaa 
liikuntaa. Moni kuvaa väsymystä ”solutason väsy-
myksenä”, johon liittyy pitkittyessään mm. lihasten 
palautumisen ja toiminnan häiriöitä. Haastateltavan 
(H1) mukaan on huomioitava myös eri asteisesti si-
säilmasairaat:

”Jotkut vetää maratonia – sisäilmasairaana. Osa taas ei 
vedä, koska niillä on (…) tämmöistä lihas – tai lihas-
soluihin tai lihasten palautumiseen liittyvää juttua. Se 
on tosi yksilöllistä ja sitten eri syistä voi rajoittaa sitä 
liikkumista, käymistä eri paikoissa tai välineiden käyt-
töä. Ja sitten on tavallaan se CFS-laita [Chronic Fati-
que Syndrome/Myalgic Encefalitis] tätä ongelmaa, että 
lihasvoima ei ole normaalia ja sitten palautuminen on 
ihan älyttömän hidasta tai sitä ei jopa tapahdu tai sit-
ten menee maitohapoille lihakset ihan minimistä.”
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Vaikka altistunut henkilö voi pitää oireilun pääsyynä bio-
logista ympäristötekijää, esimerkiksi home- ja kosteus-
vaurio-ongelmaa, oireiluun voi yhdistyä myös kemiallisia 
tai fysikaalisia ympäristötekijöitä, joista yksilö ei aluksi ole 
tietoinen. Tällöin kosteusvaurioista sairastunut herkistyy 
kemikaaleille ja mahdollisesti viimeisenä myös sähkölle ja 
säteilylle. Haastateltava (H4) kuvasi oireilun etenemistä seu-
raavasti:

”Se mitä mä kuulen kentältä, mistä paljon kuulen – niin on se, 
että moni etenkin pitkään usein homeesta ja kemikaaleista 
oireillut päätyy tavallaan säteilyherkäksi.”

Ilmiö oli kaikille haastateltaville tuttu. Haastateltava (H5) 
kuvasi rakennetun ympäristön fysikaalisille tekijöille herkis-
tymistä seuraavasti:

”No se perusidea on tietysti se, että jos tällaisista kosteusvau-
rioista sairastutaan, niin järjestelmällisesti se menee sillä taval-
la, että altistutaan niille kosteusvauriomikrobeille tai itiöille tai 
kosteusvauriomikrobin solurakenteista irtoaville solun osille 
– siinä on suurinpiirtein kolme mitä siinä on. Sen jälkeen sit-
ten (..) niille kemikaaleille – niin kuin monikemikaaliherkkyys. 
Ja tietty osa, mitä itse on törmännyt, niin tietty osa porukasta 
– mitä meillä on käynyt 25 henkeä meidän ryhmässä yhteensä 

tämän neljän vuoden aikana, 25 eri ihmistä on käynyt, yhtä 
aikaa kymmentä maksimissaan. Meillä on siinä porukassa 3 
sähköherkkää ihmistä, jotka on käynyt siellä paikan päällä. Jos 
menee seuraamaan jotakin keskustelua jossakin kansallisessa 
ryhmässä ja se sähköherkkyys tulee puheeksi, niin siellä on 
tietty prosentti (sähköherkkiä).”

Säteilystä ja sähkömagneettisista kentistä oireilu on kuiten-
kin vielä haastateltavan (H5) mukaan lääketieteen piirissä 
oudoksuttu ja arka aihe: 

”Potentiaalisesti pääsee kyllä aikamoiseen oppositioon, vä-
hemmistöön, marginaaliin lääketieteen piirissä, jos lääkäri sen 
ilmiön uskaltaa ilmaista.”

Vaikka sisäilmasta sairastuneet ja heidän kanssaan tekemi-
sissä olevat kolmannen sektorin toimijat yhdistävät oireet 
selkeimmin tässä järjestyksessä sairastamiseen yhteydessä 
oleviksi tekijöiksi, ei voida pitää poissuljettuna, että erilaiset 
luonnonympäristön ja ihmisen tuottamat ympäristötekijät 
vaikuttavat oireiluun jo sairastumisen alkuvaiheessa. Tällöin 
mikään ympäristössä oleva tekijä ei välttämättä yksistään 
aiheuta oireilua, vaan kyse on kokonaiskuormasta. Näitä 
mekanismeja ja kehityskulkuja tunnetaan vielä heikosti. 
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Ajalliset tekijät

Sisäilmasta sairastumisessa ajalliset tekijät vaikuttavat var-
sin paljon sekä sairastumiseen että tervehtymiseen. Jos 
sairastuneen tilanne pystytään ratkaisemaan lyhyen ajan 
kuluessa, sairastumisen haitat ovat usein maltillisia. Vaka-
vammin sairastuneet ovat puolestaan altistuneet erilaisille 
sisäilmaongelmille pitkällä aikavälillä. Oireilu on saattanut 
alkaa jo päiväkodissa, vaikka terveyden romahtaminen oli-
sikin tapahtunut vasta aikuisiällä.

Sisäilmasta sairastuneet saattavat joutua käyttämään val-
tavasti omaa aikaansa kuntoutumista edistävien tekijöiden 
etsimiseen, koska terveydenhuoltojärjestelmän tarjoamaa 
potilaan tarpeista käsin rakennettua kuntoutuspolkua ei 
useinkaan ole tarjolla. Haastateltavan (H4) mukaan sairas-
tuneet käyttävät paljon aikaa erilaisten osaratkaisujen ja 
itselle sopivien tuotteiden etsimisessä: 

”Se voi olla todella pitkä polku löytää semmoinen reitti, joka 
sopii itselle, koska tässä on tosi yksilöllisiä tarinoita – mikä 
käy toiselle, ei käy toiselle. Se voi olla ihan äärimmäisen aikaa 
vievää – sekä taloudellisesti aika kestämätöntä.”

Toisaalta tässä selvityksessä käy ilmi, että monille sairastu-
neille sopivat tietyt samat ratkaisut. Jos hyväksi havaituista 
osaratkaisuista ja sairastuneilla toimineista osaratkaisuista 
olisi tarjolla enemmän julkista tietoa, voitaisiin säästää val-
tavasti aikaa ja samalla myös muita taloudellisia, psyykkisiä 
ja sosiaalisia resursseja. 

Myös parantumiseen tarvitaan aikaa. Monilla sairastuneilla 
reagointiherkkyys madaltuu ja arki helpottuu ajan myötä. 
Aika on siis muiden tekijöiden joukossa merkittävä osate-
kijä toipumisessa. Vaikka sairastaminen on kuormittavaa, 
haastateltava (H1) kertoi myös kohtaamistaan paranemis-
prosesseista: 

”Mutta siitä huolimatta monellahan tapahtuu paranemista – 
ihme kyllä – ajan kuluessa. Mutta kuinka tehokkaita ne para-
nemisketjut voisi olla, jos siitä poistettaisiin tuo tuommoinen 
järkyttävä kärsimysnäytelmä – stressi ja se selvitystyö, mihin 
ihmiset sitten ajautuu.”

”Mutta siitä huolimatta monellahan tapahtuu paranemista – ihme kyllä – 
ajan kuluessa. Mutta kuinka tehokkaita ne paranemisketjut voisi olla, 
jos siitä poistettaisiin tuo tuommoinen järkyttävä kärsimysnäytelmä – 
stressi ja se selvitystyö, mihin ihmiset sitten ajautuu.”
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6. 
Esteellisyydestä
kohti esteettömyyttä
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P ohdittaessa sisäilmasta sairastuneen esteellisyyttä 
ja esteettömyyttä eri elämän osa-aluilla on huomi-
oitava, että esteellisyyteen liittyvät tekijät voivat 
muuttua ajan kuluessa. Vaikka esteellisyyttä ja es-
teettömyyttä rakentavat tekijät ovat monien sisäil-

masta sairastuneiden kohdalla jaettuja, arjen sujuminen on 
paljolti riippuvainen yksilön senhetkisestä kunnosta ja siitä, 
millaisia sisäilman epäpuhtauksia sairastuneen senhetki-
sessä arjessa on. 

Esteellisyyttä aiheuttavat pääosin kosteus- ja homevauriot 
sekä ympäristön kemikaalipäästöt. Sisäilmasta sairastuneet 
eivät useinkaan hyödy perinteisistä allergisille ihmisille 
suunnatuista tiloista – allergiahyteistä ja allergiahuoneista, 
jotka on suunniteltu pääosin eläin- ja huonepölylle reagoi-
ville allergikoille. Toki osa sisäilmasta sairastuneista reagoi 
myös eläin- ja huonepölylle, mutta perinteiset allergiat ei-
vät välttämättä liity sisäilman epäpuhtauksista oireiluun. 
Tosin esimerkiksi pöly kuljettaa joitakin sisäilman epäpuh-
tauksia mukanaan. 

Tyypillisesti oireet helpottavat ajan kuluessa, mutta esteel-
lisyys voi myös aktivoitua uudelleen, jos kunto romahtaa 
sairauden myöhemmässä vaiheessa esimerkiksi kodissa 
tai työpaikalla syntyneen kosteusvaurion seurauksena. 
Tällöin kodissa oleskelusta voi (jälleen) tulla hankalaa tai 
jopa esteellistä, kun kotona oleskelu sairastuttaa ja uuden 
sisäilmaltaan sopivan asunnon löytyminen on hankalaa. 
Tällöin sairastunut voi pahimmillaan olla myös esteellinen 
tekemään kotiaskareita altistumiseen liittyvän oireilun ja 
uupumuksen vuoksi. 

Merkittävä esteellisyys koskee julkisissa tiloissa ja julkisissa 
kulkuneuvoissa asiointia ja oleskelua. Haastateltava (H1) 
näki sairastuneiden tilanteen seuraavasti: 

”Esimerkiksi liikkuminen paikasta toiseen julkisilla kulkuväli-
neillä on hankalampaa ja ihmisten tapaaminen normaaleissa 
kahviloissa saattaa olla hankalaa, jos ei pysty asioimaan niissä. 
Tai tuttavat voi käyttää joitakin aineita, jotka tekee kipeäksi. 
Kyllä tuo on yksi elämänalueista, joka tulee tosi usein esille.”

Haastateltava (H4) näki liikkumisen esteiden pienentävän 
elämänpiiriä: 

”Se liikkuminen vain pikkuhiljaa jää vähemmälle ja vähemmäl-
le jo sen toimintakyvyn takia, mutta myös mahdottomuuden 
käyttää niitä välineitä ja sitten se elämänpiiri rajoittuu liian – 
tai kovin pieneksi.”

Haastateltava (H5) kuvasi joidenkin sairastuneiden tilannet-
ta todella vaikeana:

”No kyllä mä niihin olen törmännyt, että jos et sä pysty asioi-
maan, niin sä et pysty menemään kauppaan hajusteiden takia. 
Se on tosi radikaali tilanne. Enemmän ehkä se jaksaminen siel-
lä kotona on sen väsymyksen puolesta, mutta kyllä tietysti se 
saattaa oikeasti tulla joillakin vastaan. Sitten asiointi virastois-
sa tai lääkäriasemilla – niin se on se, missä ne pulmat tulee. 
Ei voida mennä niihin tiloihin – terveyskeskuksiin tai valtion 
virastoihin tai kunnan virastoihin.”

Sisäilmasta sairastuneiden liikkumisen rajoittuminen on 
”lähes kaikkia koskeva ongelma”. Sisäilman epäpuhtaudet 
pääsevät ilmaan toisinaan tilojen rakenteista, mutta usein 
myös rakennuksessa tai kulkuneuvossa sijaitsevien kalustei-
den materiaaleista ja tiloissa oleskelevien tai matkustavien 
vaatteista ja hajusteista. Esteellisyys vaikeuttaa sairastunei-
den työssäkäyntiä, virkistäytymistä ja liikkumista. Käytän-
nössä esteellisyys ja siihen liittyvät vaikeudet vaikuttavat 
sairastuneiden työmarkkinoilla ja työuralla liikkumiseen, si-
sätiloissa tapahtuvien harrastusten ulkopuolelle jäämiseen 
ja kulkuvälineillä liikkumisen rajoittumiseen. 

Sisäilmasta sairastuneiden esteettömyyttä voidaan lisätä 
ainakin kolmella tavalla: 1) ympäristöä vaihtamalla tai ym-
päristöä muokkaamalla, 2) erilaisia apuvälineitä eli tuot-
teita ja teknologioita käyttämällä ja 3) elintapamuutoksia 
tekemällä. Tyypillisesti näistä ensimmäisellä esteettömyyt-
tä edistävällä osaratkaisulla on sairastuneen terveyteen ja 
toimintakykyyn suurin merkitys. Haastateltavan (H1) sanoin 
merkittävimpien toimintakykynousujen taustalla ovat ol-
leet hyvät tilat:

”Tuohan on ratkaisujen ja toimintakyvyn nostamisen kannalta 
ihan ensiarvoinen. Tuo on se, mistä se kaikki lähtee ja ne mer-
kittävät toimintakyvyn nousut – ne liittyy aina niihin hyviin 
tiloihin osana sitä.”

Tällöin sairastuneelle on toteutunut terveyttä edistävä 
ympäristö, josta sairastuttavat altisteet on eliminoitu. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi ympäristötekijöiden 
kannalta onnistunutta asuinpaikan ja työpaikan valintaa ja 
sopivan kulkuvälineen löytymistä, etenkin jos työmatka on 
pidempi.
 

”Tuohan on ratkaisujen ja toimintakyvyn nostamisen kannalta ihan 
ensiarvoinen. Tuo on se, mistä se kaikki lähtee ja ne merkittävät 
toimintakyvyn nousut – ne liittyy aina niihin hyviin tiloihin osana sitä.”
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Jos esteettömiä tiloja ja kulkuneuvoja on vaikea löytää 
etenkin pahimmassa sairastumisen vaiheessa, erilaiset etä-
ratkaisut ja viestintävälineiden mahdollistamat palvelut 
luovat sisäilmasta sairastuneille esteettömiä virtuaalisia 
tiloja. Haastateltava (H1) muistutti, että etäratkaisut ovat 
muutoinkin yleistyneet esimerkiksi työelämässä:

”Se on jo muutenkin niin tätä päivää – etäkommunikointi ja 
kaikki työalustat, että periaatteessa, jos on osaava IT-tuki sit-
ten, niin se ei periaatteessa tuo siihen uutta. Sitten vaan sovel-
taa niitä laajemmin tai tietyissä tilanteissa.”

Myös haastateltava (H6) oli toiveikas etätyön tulevaisuuden 
suhteen:

”Kyllä monet, jotka tekee etätyötä, niin ovat kokouksissakin 
etänä mukana videoneuvottelujen kautta ja tällä tavalla. Ja se-
hän on ihan mahtavaa ja varmaan ne tekniikat paranee yhä 
edelleen.”

Erilaisten julkisten palvelujen ja kulutustuotteiden tarjoa-
minen netissä ja tuotteiden toimittaminen kotiin mahdol-
listavat myös sairastuneen aktiivisen kuluttamisen liikku-
misrajoitteista huolimatta.

Pelkästään yhdenlaisia muutoksia tekemällä ei välttämät-
tä päästä kuntoutumisen kannalta optimaalisiin tuloksiin, 
vaan kuntoutuminen vaatii useiden osaratkaisujen sovelta-
mista, joista toiset vaativat haastateltavan (H4) näkemyksis-
sä sosiaalisia neuvotteluja:

”Koska monesti ne kuntoutus- ja hoitotoimenpiteet kysyy 
ympäristönmuokkausta, niin se on vuorovaikutuksen tulosta, 
että ne syntyy.”

Toiset ratkaisut vaativat sairastuneen yhteisöltä yksilökoh-
taisempaa motivaatiota ja voimavaroja muutosten tekemi-
seen. Lähes kaikkiin ratkaisuihin tarvitaan myös taloudel-
lisia resursseja. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että julkisen 
taloudellisen avun tarve osaratkaisujen tukemisessa on 
sairastuneiden yhteiskunnallisen osallisuuden kannalta 
erittäin ajankohtainen. Näiden tekijöiden huomioimista 
laajemminkin yhteiskunnan rakenteiden ja toimintojen 
suunnittelussa olisi kannattavaa harkita, ja esimerkiksi ter-
veellisten työympäristöjen ja ylipäänsä laadukkaan raken-
tamisen edistäminen on kaikkien terveyttä sekä työ- ja toi-
mintakykyä edistävä tekijä. 
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Joissakin tapauksissa ratkaisut voivat tarkoittaa taloudellis-
ta osatukea työnantajalle työympäristön muutoksiin. Yksin-
kertaisimmillaan julkisella tuella voitaisiin vaihtaa esimer-
kiksi sisäilmasta sairastuneen työhuoneen terveyshaittaa 
aiheuttava muovimatto päästöttömään lattiamateriaaliin. 
Toisinaan sairastuneet hyötyisivät yksinkertaisimmillaan tu-
esta, jota he voisivat saada erikoisruokavalioon.

Sisäilmasta sairastuneet ovat myös saaneet apua erilaisista 
teknisistä apuvälineistä. Haastateltavan (H4) tiedossa oli 
useitakin apuvälineitä etenkin hengitysteiden ja limakalvo-
jen kautta välittyvään oireiluun: 

”Kyllä semmoiset simppelimmät konstit on tiettyihin vuoden-
aikoihin – syksyyn ja kevääseen – monelle tämmöiset hen-
gityssuojaimet, jotka estää pienhiukkasten pääsyn hengitys-
teihin. Ja sitten mainitsisin tässä moottoroidun maskin, joka 
peittää kasvojen alueen ja joka moottoroidun järjestelmän 
avulla tuottaa puhdistettua ilmaa. Ei tietenkään 24/7 -käyt-
töön, mutta monelle pelastava apuväline tiettyjen tilanteiden 
läpiviemiseen – tai tietyissä paikoissa käymiseen. Siinä on eh-
dottomasti tähän hengityspuoleen. Mutta sitten kun puhutaan 
tavallaan VOC-päästöistä, jotka ei rajoitu hengitysteihin, vaan 
läpäisee myös ihon, niin ne ei auta siihen.”

Etenkin mikrobeilta ja muilta pienhiukkasilta sekä kaasu-
maisilta epäpuhtauksilta suojaavat hengityssuojaimet, 
raitisilmakypärät ja suojahuivit ovat väliaikaisena apuna 
oivallisia etenkin pahimmassa altistusvaiheessa. Jotkut 
sairastuneet hyötyvät myös erilaisista ilmanpuhdistimista 
ja erikoissiivousvälineistä, kuten vesipölynimurista, pidem-
piaikaisessa käytössä. Tämän lisäksi esimerkiksi suolapii-
puista ja nenäkannuista on saatu apua limakalvo-oireiluun.

Äärimmillään sisäilmasta sairastuneet joutuvat turvau-
tumaan liikunta-apuvälineisiin, kuten kyynärsauvoihin ja 
rollaattoriin, jos esimerkiksi lihasheikkous tai altistumises-
ta aktivoituvat reumaattiset oireet ovat voimakkaita. Tämä 
vaikutti olevan kuitenkin suuremmassa mittakaavassa har-
vinaista.

Apuvälineiksi voidaan lukea myös (home)koirat, jotka pys-
tyvät tunnistamaan rakennusten kosteus- ja homevaurioi-
ta. Moni on hyödyntänyt koiria esimerkiksi sopivaa asuntoa 
etsiessään. Koirien tarjoamassa avussa tarvitaan kuitenkin 
myös ihmisten tulkintaa ja teknisiä lisätutkimuksia. Moni 
haastateltava kertoi myös eläimistä saatavasta sosiaalisesta 
ja psyykkisestä tuesta. 

Haastateltava (H5) kuvasi koirien tuottamaa apua seuraa-
vasti:

”No varmaan sitä peruslohtua, mitä eläimistä nyt saa. Mutta 
sen mä olen kuullut, että eläimet sairastaa – se on ihan selkeä. 
(- -) Niilläkin on astmaa ja silmätulehdusta ja kaikkea. (- -) Ja 
homekoirat – joo. Homekoirathan ilman muuta. Se on sitten 
taas ammatillinen konteksti. Siis homekoiran kyky tunnistaa 
niitä toksiineja on hyvä – ja sitten ihmisten pitää vain tulkita, 
että mitä se tarkoittaa.”

Sisäilmaongelmiin ja sisäilman aiheuttamiin terveyson-
gelmiin kaivattuja apuvälineitä on vielä tällä hetkellä ra-
joitetusti, ja osa apuvälineistä on tuotekehitysvaiheessa. 
ICF-luokitus antaa hyvät raamit tämänkaltaisen esteellisyy-
den, siihen vaikuttavien ympäristötekijöiden, apuvälinei-
den ja elintapamuutosten kuvaamiseen ja kehitystarpeiden 
hahmottamiseen.

Sisäilmaongelmiin ja sisäilman aiheuttamiin terveysongelmiin 
kaivattuja apuvälineitä on vielä tällä hetkellä rajoitetusti, 

ja osa apuvälineistä on tuotekehitysvaiheessa. 

ICF-luokitus antaa hyvät raamit tämänkaltaisen esteellisyyden, 
siihen vaikuttavien ympäristötekijöiden, apuvälineiden ja elintapa-

muutosten kuvaamiseen ja kehitystarpeiden hahmottamiseen.
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Ympäristön muokkaus ja rakentamisen 
osaratkaisut

Pohjoinen ilmasto aiheuttaa suomalaisessa rakentamisessa 
erityisiä haasteita. Sisäilmasta sairastuneiden merkittävim-
piä esteellisyyttä aiheuttavia tekijöitä ovat rakentamisen 
laatuun ja kunnossapitoon liittyvät haasteet, joiden seu-
rauksena sisäilmaan päätyy biologisia ja kemiallisia epä-
puhtauksia. 

Monissa tapauksissa sisäilmasta sairastunut joutuu kokeile-
maan erilaisten osaratkaisujen sopivuutta erilaisia tiloja ja 
laitteita kokeilemalla. Vaikka sisäilmasta sairastuneet eivät 
kaikki ole herkistyneet samoille sisäilman epäpuhtauksille, 
selvitysaineiston kautta käy ilmi, että tiettyjä rakentamisen 
riskiratkaisuja ja riskimateriaaleja kannattaa välttää etenkin 
tiloissa, joissa vietetään paljon aikaa. 

Rakentamisen riskiratkaisuja voivat olla siis esimerkiksi 
huonot materiaalivalinnat, kattoikkunat, tasakatot ja kos-
teustekniset välinpitämättömyydet sekä rakennus- että 
kunnossapitovaiheessa. Haastateltava (H1) määritteli riski-
materiaaleiksi useita eri materiaaleja: 

”Mutta tuosta on yksi ihan hyvä päättötyökin tehty noista ra-
kennusmateriaaleista. Kyllähän siellä nousee niitä aineryhmiä. 
Silleen, että esimerkiksi lastulevyt, puupuristeet, muovimatot, 
laminaatit, sitten ihan tuotemerkit, tietyt maalit, biosidikäsit-
telyt..”

Myös rakennusmateriaalien kiinnitystavat, kuten liimat, voi-
vat muodostua ongelmallisiksi. Ongelmana on myös erilais-
ten sisäilman epäpuhtauksien imeytyminen toisiin materi-
aaleihin vahvemmin kuin toisiin. Tämän vuoksi esimerkiksi 
muovi on haastavampi materiaali kuin puu. Rakennusma-
teriaalien ominaisuuksissa ja käyttötavoissa on kuitenkin 
merkittäviä eroja. Joissakin tapauksissa laadukkaat, vähä-
päästöiset ja huolellisesti asennetut materiaalit voivat sopia 
myös sisäilmasta sairastuneille. 

Koska vielä ei kyetä analysoimaan kattavasti, mitä kaikkea 
sisäilmamme milloinkin pitää sisällään, terveytensä joko ly-
hyeksi tai pidemmäksi aikaa menettäneiden on vaikea tai 
lähes mahdoton yhdistää oireita tiettyyn yksittäiseen epä-
puhtauteen. Vaikka oireet tulisivat tietyssä tilassa, ei aina 
ole varmaa, mikä sairastuttava aine tai epäpuhtaus tarkal-
leen ottaen on. Erilaisilla sisäilman epäpuhtauksilla saattaa 
olla myös terveydelle haitallisia yhteisvaikutuksia. Haasta-
teltava (H1) kaipasi lisää tietoa esimerkiksi rakennusmate-
riaaleista:

”Mutta tuo rakennusmateriaalit on yksi sellainen, johon kai-
vattaisiin kaikkein eniten tietoa, että tiedettäisiin, että missä 
paikoissa ja mihin omat oireet yhdistyy, mutta se on todella 
hankalaa.”

Myös M1-luokituksen riittämättömyys oli haastateltavan 
(H2) mukaan ongelma sairastuneille: 

”Mutta kyllähän sitä sanotaan, että jotkut M1-maalit olisi pa-
rempia, mutta ei nekään ole riittäviä.”

Haastateltava (H5) jakoi käsityksen M1-luokituksen riittä-
mättömyydestä:

”Siihen rakennusmateriaaleihin ja kemikaaleihin ei mitään vii-
sasten kiveä ole, mutta kyllä sitä M1-luokitusta kannattaa ke-
hittää, mutta ei se meille sairastuneille useinkaan ole riittävä 
taso.”

Haastatteluaineiston perusteella voidaan päätellä, että si-
säilmasta sairastuneille soveltuvia materiaaleja kuvaavan 
luokituksen kehittämiselle on akuutti tarve. Luokitusta voi-
taisiin kehittää yhdessä yritysten, viranomaisten ja kemi-
kaaleille herkistyneiden ihmisten kanssa.

Ajateltaessa rakennusteknisiä ja rakennusten kunnossa-
pitoon liittyviä osaratkaisuja on ensisijaisesti huolehditta-
va kuntoon tilat, joissa sairastunut pääosin viettää aikaa. 
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Käytännössä tämä tarkoittaa usein kotia ja työpaikkaa. 
Tärkeimpinä tekijöinä voidaan mainita rakennuksen 1) kos-
teustekninen toimivuus, 2) materiaalivalinnat, 3) ympäris-
tön kemikaalien vähentäminen ja 4) tilan ilmanvaihdosta 
huolehtiminen. Rakennuksen kosteustekninen toimivuus 
on monien asioiden summa ja vaihtelee eri rakenteisissa 
rakennuksissa. Sisäympäristön kemikaaleja voidaan puoles-
taan minimoida monin keinoin. Tällöin rakentamisessa voi-
taisiin suosia enemmän yksiaineisia rakennusmateriaaleja 
sekä käyttää vähäpäästöisiä sisämateriaaleja. Rakennusma-
teriaaleina sopivia voivat olla esimerkiksi lasi, metalli ja kivi. 
Haastateltavan (H3) näkemyksissä rakentamisen osaratkai-
sut näkyivät seuraavasti:

”No pääsääntöisesti, jos ajatellaan, niin lasi on hirveän hyvä 
materiaali. Lasi ja metalli on sellaisia ikiaikaisia. (- -) Sitten pi-
täisi miettiä sellaisia vähäpäästöisiä liimoja – hartsi on sem-
moinen, joka oireiluttaa tosi monia, että sitä pitäisi välttää. 
Pitäisi pyrkiä kasaamaan se huoneisto sillä tavalla, että siellä 
pystyisi mahdollisimman vähillä liimoilla pärjäämään. Sitten 
kivi on kanssa hyvä materiaali, kivilattiat esimerkiksi. (- -) Toki 
niissäkin on aina se kiinnitysongelma, että millä ne saadaan 
sitten pysymään. Mutta kyllä mä nyt joka tapauksessa näki-
sin, että se vähentää sitä päästön määrää, kuin vaikka se, että 
lätkäistään muovimattoa tai laminaattia – ja puustahan tulee 
kanssa päästöjä.”

Myös haastateltava (H6) korosti materiaalien vähäpäästöi-
syyttä:

”Ja hirsihän Suomeen sopii oikein hyvin, mutta kaikkihan meis-
tä ei kestä niitä hirrestä haihtuvia terpeenejä. Osa kestää ihan 
hyvin. Se on osalle sisäilmasairaista ihan hirmu hyvä semmoi-
nen perinteinen hirsirakentaminen, mutta osalle se on vaikea. 
(- -) Mitkä puulajit on vähäpäästöisiä? Haapa ja niin edelleen. 
Mutta tietysti pihkapuut on vaikeita, kosta niistä pääsee niitä 
terpeenejä.”

Haastateltava (H6) pohti myös harkkotiilien mahdollista so-
pivuutta:

”Yksi on semmoinen (- -) harkkotiilirakenne, jonka sisällä on 
paljon ilmarakoja. Se ei tarvitse erillistä eristettä. Se on taval-
laan yksimateriaalinen harkkotiili.”

Sisäilmasta sairastuneille soveltuvia sisämateriaaleja tulee 
selvittää ja tutkia lisää. Tämän lisäksi tiloissa oleskelevien 
tulisi pyrkiä hajusteettomuuteen tai vähähajusteisuuteen. 
Ilmanvaihtokanavien toimivuus ja säännöllinen puhdistus 
ovat ilmavaihdon toimivuuden kannalta oleellisia. Myös 
tehostetut tuuletusmahdollisuudet voivat toisinaan olla si-
säilmasta sairastuneille tarpeellisia. 

Jos sairastunut ei kykene oleskelemaan koti- tai työtiloissa 
toimintakykyisenä ympäristönmuokkauksesta huolimatta, 
on päästävä jonkinlaiseen osaratkaisuun. Helpoimmillaan 
tämä voi tarkoittaa työhuoneen vaihtamista rakennuksen 
toiseen siipeen, mutta usein joudutaan soveltamaan jon-
kinlaista isompaa ympäristön muutosta, mikä käytännössä 
merkitsee joko rakennuksen vaihtamista tai etätyösken-
telyä. Etätyöskentelyssä esteettömyyteen voidaan katsoa 
kuuluvan myös turvalliset tekniikat ja työjärjestelyt, kuten 
erilaiset kommunikaatioalustat, työajanseurantajärjestel-
mät ja muut etätyöskentelyyn sopivat työhyvinvointia tu-
kevat ratkaisut. 

Sosiaalisissa verkoissa toimivista aihepiiriin erikoistuneista 
ryhmistä voi saada ideoita erilaisten osaratkaisujen sovel-
tamiseen. Myös potilasjärjestöt jakavat tietoa erilaisissa 
oppaissa, jotka perustuvat pääosin sairastuneiden usein 
toistuviin tyypillisiin sairastumiskertomuksiin ja muuhun 
kumuloituneeseen kerättyyn kokemustietoon hyvinvointia 
ja toimintakykyä edistävistä keinoista. 

ICF-luokitus pitää hyvin sisällään toimintakykyyn vaikutta-
vat rakennetun ympäristön osatekijät, ja näiden tarkempaa 
kuvaamista varten voitaisiin kehittää lomakkeita nimen-
omaan sisäilmasta sairastuneiden tarpeisiin.
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Terveyttä ja hyvinvointia vahvistavat osa-
ratkaisut lääkehoidoilla ja ravitsemuksellisilla 
muutoksilla

Selvityksessä ilmenee, että sisäilmasta sairastuneet ovat 
saaneet merkittävää helpotusta oireisiinsa lääkehoidoilla 
sekä erilaisia luontaistuotteita tai ravintolisiä käyttämällä. 
Tämän lisäksi ravitsemuksellisilla muutoksilla on saatu oi-
reita hallintaan. Käsitykset, joiden mukaan sairastuneita ei 
voitaisi lääke- ja ravitsemustieteen piirissä auttaa, eivät siis 
aineiston perusteella pidä paikkaansa. 

Selvityksen kokonaisuutta katsottaessa on kuitenkin ilmeis-
tä, että pelkkä lääkehoito ei ole tyypillisesti yksistään riittä-
vä hoitomuoto sairastuneen kuntoutuksessa. Sisäilmasta 
sairastunut tarvitsee monimuotoista ja moniammatillista 
apua, johon sisältyy tavanomaisesti tärkeänä osana myös 
jonkinlainen ympäristönmuokkaus.

Lääkehoidolliset toimenpiteet ovat aina yksilöllisiä. Haas-
tateltava (H3) totesi sairaudenmukaisen lääkityksen olevan 
paikallaan:

”Tietysti sairaudenmukaiset lääkitykset.”

Haastatteluaineistosta käy kuitenkin ilmi yleisesti tiedossa 
olevia tiettyjä lääkehoitoja, joista sisäilmasta sairastuneet 
ovat saaneet merkittävää apua. Tällöin taustalla ei välttä-
mättä ole selkeää diagnoosia, vaan potilas saa hoitoa oi-
reiden perusteella. Haastateltavan (H1) mukaan monien 
sairastuneiden kohdalla sopivan lääkkeen löytymisellä on 
ollut merkittävä vaikutus kohentuneeseen toimintakykyyn: 

”Joillakin sopivan lääkkeen löytäminen – sillä on ollut valtava 
merkitys toimintakykyyn – ja sitten sen poisputoamisella, jos 
sitä ei ole enää saanut. Se on voinut romahduttaa sen uudes-
taan, mutta nuo on hirveän yksilöllisiä ja niitä eri lääkevaihto-
ehtoja on paljon.”

Lääkityksen saaminen saattoi kuitenkin olla hankalaa ilman 
selkeää diagnoosia. Vaikka tärkeintä on löytää sairauden-
mukainen lääkitys, on myös syytä muistaa, että monissa pe-
russairauksissakin diagnoosin löytyminen voi olla hankalaa 
ja tulkinnanvaraista. Eri lääkärit tulkitsevat tällöinen kliinisiä 
tuloksia ja tilanteita hieman eri tavoin. Katsomme, että oi-
reidenmukainen ja hyvien käytänteiden mukainen hoito on 

avun saamisessa keskeistä. Tällöin esimerkiksi astman raja-
tapauspotilas voi hyötyä jostakin tietystä astmalääkkeestä 
tai keuhkoinfektiota sairastava potilas hyvin kohdennetusta 
antibioottihoidosta. Sisäilmasta sairastuneille potilaille on 
määrätty myös muunlaisia oireita helpottavia ja toimintaky-
kyä parantavia lääkehoitoja. Monia ovat sisäilmaankin liit-
tyvien oireiden hallintaan saamisessa auttaneet esimerkiksi 
kilpirauhasen ongelmien tai lihasten toimintahäiriöiden 
hoitoon määrättyjen, oikeanlaisten lääkitysten löytyminen. 
Se, missä määrin nämä oireet ja sairaudet linkittyvät toisiin-
sa, tunnetaan puutteellisesti, mutta tiettyjen oireyhtymien 
toistuva esiintulo potilaskertomuksissa yhdessä sisäilmaan 
liittyvän sairastamisen kanssa antaa aihetta asian lisäselvit-
tämiseen.

Samalla tulee puhua myös esimerkiksi antibioottien riskeis-
tä ja lääkkeiden mahdollisista sivuvaikutuksista etenkin pit-
käaikaiskäytössä. 
 
Haastateltava (H5) korosti myös suoliston hyvinvoinnin tär-
keyttä sisäilmasta sairastuneiden terveyden vahvistamises-
sa:

”Tietysti jos antibioottikuurit, jos paljon vetää toistuneeseen 
infektioon antibiootteja, niin silloin tietysti riski siitä, että suo-
listo.. Että silloin se probiootti olisi ihan paikallaan, kun se suo-
listo kärsii antibiootin jatkuvasta syömisestä, mikä ei varsinai-
sesti ole se sisäilma, mutta se on se kerrannaisseuraus sitten.”

Lääkkeiden käytön haittavaikutuksia tulisikin tarkastella ny-
kyistä kattavammin. Oireita helpottavien lääkkeiden avulla 
sairastuttavassa tilassa pitkään työskentelyä tai opiskelua 
ei voida myöskään pitää suositeltavana. Kuitenkin monet 
sairastuneet haastateltavan (H3) sanoin ”kärvistelevät” sai-
raina töissä tai koulussa, mikä on yksilön kannalta pitkällä 
aikavälillä varsin kuormittavaa:

”Monethan kyllä sitten pitkään kärvistelee töissä, työelämässä 
niiden oireidensa kanssa ja lääkitsee itseänsä. Mutta sehän ei 
nyt sitten tietenkään ole järkevää, koska siitä seuraa vaan pa-
hempia ongelmia.”  

Jos terveydenhuollosta saatu apu jää vähäiseksi, yksilö saat-
taa koettaa vahvistaa hyvinvointiaan erilaisia ravintolisiä ja 
luontaistuotteita käyttämällä. Selvityksessä käy ilmi, että 
toiset sisäilmasta sairastuneet kokevat saaneensa tärkeää 
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helpotusta oireisiinsa tällaisista tuotteista. Koska haastat-
teluaineistossa ilmenee myös erinäisiä haittavaikutuksia 
ravintolisien ja luontaistuotteiden käytössä, emme käsittele 
yksityiskohtaisesti näitä tuotteita tässä raportissa. Haasta-
teltava (H4) kuvaa tilannetta seuraavasti: 

”Tässä varmasti on myös sellainen kenttä, että – olotila on 
monella niin huono ja toimintakyky laskee ja se elämänpiiri 
pienenee – ja ollaan valmiita kokeilemaan tosi monenlaista. 
(- -) Tämä on myös kenttä, joka on myös villi. Kukapa ei haluai-
si voida hyvin ja tehdä sen eteen niin paljon kun voi.”

Erinäisten ravintolisien ja luontaistuotteiden käytössä on 
syytä olla varovainen. Ravintolisien kohdalla yksilökohtais-
ten suositusten tulisi ravintolisien osalta perustua laborato-
riokokeisiin, joissa erinäiset puutokset on tarkasti tutkittu. 
Joihinkin luontaistuotteisiin olisi syytä myös lisätä mahdol-
lisiin haittavaikutuksiin liittyvää tietoa. 

Aineistosta käy ilmi, että ravintomuutoksilla on saatu mer-
kittävää helpotusta oireiluun ja ympäristön epäpuhtauk-
siin reagointiin. Ravintomuutokset ovat osittain muutoksia 
epäterveellisestä ja vähäravinteisesta ruokavaliosta ter-
veelliseen ja ravinteikkaaseen ruokavalioon. Tämä on myös 
merkinnyt sokerittomaan tai vähäsokeriseen ruokavalioon 
siirtymistä. Tämän lisäksi erityisesti gluteenin, viljojen, hii-
van ja maidon käytössä on usein tehty muutoksia, jotka 
ovat edistäneet hyvinvointia. Haastateltava (H1) kertoi ruo-
kavalion suuresta merkityksestä sairastuneille:

”Tosi moni muuttaa ruokavalionsa jollakin tavalla. Se on tosi 
yksilöllistä. Semmoisia yleisiä linjauksia, mitä usein kuulee on 
joko viljaton tai gluteeniton, maidoton, sokeriton, hiivaton tai 
siis ylipäänsä terveellinen ruokavalio, joka sisältää vähän lisä- 
ja väriaineita ja tämmöistä. Ja sitten mahdollisimman ravitseva 
ruokavalio, tai esim. FODMAP. Sitten se on yksilöllistä, mikä 
se tarkkaan ottaen on. Ja sitten monihan allergisoituu ja tulee 
intoleransseja, että niiden seuraaminen kohentaa sitä tilannet-
ta.”

Haastateltava (H2) kertoi ruokavalion merkityksestä suh-
teessa oireiluherkkyyteen:

”No monet on gluteenittomalla tai maidottomalla ja välttää 
sokeria, koska se jotenkin pahentaa sitä. Varsinkin siinä paran-
tumisvaiheessa.”

Myös haastateltavan (H3) käsitykset ruokavalion keskeises-
tä merkityksestä toistivat muiden näkemyksiä:

”Mä neuvon sen, että pitäisi eliminaation kautta löytää itsel-
leen sen oman ruokavalion. Sieltä joutuu varmasti aika paljon 
alkuun karsimaan, mutta sitten niistä pystyy ottamaan lisää, 
jos tuntuu, että ei enää oireilekaan. Tosi paljon voi joutua jät-
tämään sellaisia – riippuu vähän miten on sairastunut – mutta 
jos on sairastunut esimerkiksi MCS:ään, niin sitten joutuu aika 
paljon jättämään pois sellaisia ruoka-aineita, jotka sisältää pal-
jon lisäaineita ja on ympäristömyrkyillä kyllästettyjä. (- -) No 
suurin osa katsoo, että se gluteeniton, maidoton on semmoi-
nen melko hyvä – ja sokeriton. Siinä on aika hyvät semmoiset 
peruskulmakivet.”

Haastateltavan (H4) mukaan ruokavalion muuttaminen 
vaikuttaa selvästi sairastuneiden toimintakykyyn ja oireilu-
herkkyyteen:

”Paljon vertaisryhmissä ja sairastuneet keskenänsä puhuu 
tiettyjen ruoka-aineiden poisjättämisestä, jonka moni on ko-
kenut sitä hyvinvointia lisäävänä. Tulee kolmen kärkenä soke-
rin, maidon ja viljojen poisjättäminen. Moni kokee, että sen 
jälkeen, kun näin on toiminut, niin hyvin nopeastikin itseasias-
sa se toimintakyky on kasvanut ja se herkkyys reagoida on 
pienentynyt. Sitten on tosi paljon moni lisännyt vaikka vihan-
neksia ja kalaa. (- -) Minkälaista viestiä tulee paljon, että se 
suoliston hyvinvointi – sillä on tosi iso rooli koko tässä.. Sen 
takia se ruokavaliokin on niin tärkeä, että kun suolisto voi 
hyvin, niin voit paremmin ja silloin se reagointiherkkyyskin on 
alempana.”

Siirtyminen erikoisruokavalioon on helpottanut monen 
sairastuneen oireita. Emme suosittele mitään yksittäistä eri-
koisruokavaliota, mutta toteamme haastateltavien olevan 
hämmästyttävän yksimielisiä ravintomuutosten tuomista 
helpotuksista sisäilmasta sairastuneilla. Tässä kohdin tar-
vitaan lisää tieteellistä tutkimusta siitä, miksi juuri tällaiset 
ruokavaliomuutokset ovat tuoneet helpotusta sairastunei-
den oireisiin. On myös syytä tuoda esiin, että etenkin edellä 
mainittuja ruokavaliomuutoksia tehdessä on tarpeellista 
huolehtia tiettyjen ravintoaineiden, kuten raudan ja B-vi-
tamiinien, saannista. Erityisruokavalioiden koostamiseen 
tarvittaisiin ammattiapua, jota sisäilmasta sairastuneiden 
vaikuttaa kuitenkin usein olevan vaikea saada.
 

Selvityksen kokonaisuutta katsottaessa on ilmeistä, että 
pelkkä lääkehoito ei ole tyypillisesti yksistään riittävä hoitomuoto 

sairastuneen kuntoutuksessa. Sisäilmasta sairastunut tarvitsee moni-
muotoista ja moniammatillista apua, johon sisältyy tavanomaisesti 

tärkeänä osana myös jonkinlainen ympäristönmuokkaus.
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7. 
Yhteiskunnalliset rakenteet ja 
asenteet avunsaannin esteinä 
ja mahdollistajina
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Y hteiskunnalliset rakenteet ovat paikoin estee-
nä sisäilmasta sairastuneiden avunsaannille. 
Sairastuneiden hädän ja avun tarpeen näky-
väksi tekemiseen tarvitaan yhteiskunnallista 
keskustelua siitä, mikä sisäilmassa sairastuttaa 

ja saa sisätiloissa oleskelevat ihmiset voimaan huonosti ja 
miten tähän yhteiskunnassa vastataan yhdenvertaisuuden 
toteutumiseksi.

Sisäilmasairaille merkittävä yhteiskunnallisiin lakeihin ja 
asenteisiin liittyvä ongelma ovat haasteet suhteessa raken-
nusten kunnossapitoon, rakentamisen laatuun ja rakennus-
teollisuudessa käytettäviin kemikaaleihin. Vanhojen julkis-
ten rakennusten huonokuntoisuus on jo laajasti tiedossa 
oleva ongelma, mutta uudisrakentamisen laatu- ja kemi-
kaaliongelmien yhteiskunnallinen tiedostaminen vaatii vie-
lä enemmän huomiota osakseen. 

Rakennustuoteteollisuuden kemikaalien käytön läpinäky-
väksi tekemiseen tarvitaan myös lakisääteisiä rakennusma-
teriaalien tuoteselostuksia. Tuoteselostusten puuttuminen 
on tällä hetkellä haastateltavan (H2) mukaan iso ongelma: 

”Ja toki tässä rakennuspuolella on se, että käytetään niin pal-
jon niitä kemikaaleja, eikä mitään tuoteselosteita – että ei pys-
ty edes tietämään, mitä ne materiaalit sisältää. (- -) Tuoteselos-
te pitäisi olla pakollinen näissä rakennusmateriaaleissakin. Ihan 
oikeasti, että tietäisi mitä se on. Ja sitten se, että olisi myös 
saatavilla niitä terveellisiä versioita. Musta tuntuu, että ei niitä 
ole olemassakaan nykyään – tämmöisiä terveellisiä. ”

Myös rakentamisen laatuaspektin huomioiminen oli haas-
tateltavan (H5) mukaan tällä hetkellä vaikeaa:

”Ja sitten se mikä tuonne hankintalainsäädännön puolelle ja 
kilpailutukseen, niin kilpailutuksessa kustannuksilla ja aika-
tauluilla on ihan ylikorostunut merkitys. Hyvin vaikea sinne 
hankintaan, tarjouskilpailuihin ja tänne rakentaa sitä laatuval-
vontaa.” 

Energia-arvojen dominointi rakentamisessa suhteessa ra-
kennuksen elinkaareen ja kosteusteknisiin näkökulmiin oli 
haastateltavan (H5) näkemyksissä osa ongelmaa:

”E-arvot – energia-arvot dominoi tätä keskustelua ihan vää-
ristyneellä tavalla tällä hetkellä. Että miten saadaan ekologista 
rakentamista? Se elinkaari? Jos ei se kosteusteknisesti toimi, 
niin ne kaikki energiansäästöt menee hukkaan mennen tullen.”

Tällä hetkellä tarvitsisimme toimintatapa- ja lakimuutok-
sia sekä valvontaresursseja, jotka pakottavat rakennusalan 
toimijat ja tilaajat toimintakulttuurin muutokseen. Haasta-
teltava (H6) puhui kiinteistöjä rakentavien ja rakennuksia 
huoltavien vastuusta seuraavin sanankääntein:

”No ensinnäkin, sen pitäisi muuttua, että kiinteistöistä vas-
taavat ja kiinteistöjä rakentavat joutuisivat vastuuseen, jos ne 
sairastuttaa ihmisiä niissä kiinteistöissä. Nyt ne pääsee niin 
kuin koira veräjästä, että niillä ei ole mitään vastuuta.”

Haastateltava (H5) puhui tässä yhteydessä sairastumisen 
tuottamuksellisuudesta:

”Kun puhutaan poliittisesta ja kansalaisaktiivisuudesta, niin 
toinen ilmiö on tässä sitten, että usein tämä sairastuminen on 
tuottamuksellista. Joku on ryssinyt jotakin, joku on jättänyt 
ylläpitämättä jotakin, joku on aiheuttanut sen sisäilmaongel-
man.”

Sairastuneen yhteiskunnallisen legitimiteetin 
puute

Sisäilmasta sairastuneilla ei tällä hetkellä ole julkista tai oi-
keudellista legitimiteettiä sairastumiseensa. Moni hyvin sai-
ras on virallisesti terve. Tämä on näkemyksemme mukaan 
merkittävä rakenteellinen ja yhteiskunnallinen ongelma, 
joka aiheuttaa hankaluuksia etenkin sairastuneille ja heidän 
läheisilleen. 

Haastateltava (H4) näkee tilanteen aiheuttavan sosiaalisesti 
vaikean todistustaakan sairastuneelle:

”Kun sitä legitimiteettiä sille sairastumiselle ei tavallaan ole, 
niin se ihminen on helposti sellaisen todistustaakan alla sen 
oireilunsa kanssa.”

Yhteiskunnallisen legitimiteetin puute aiheuttaa merkittä-
viä käytännön ongelmia avunsaannissa terveydenhuollos-
sa ja paikallisyhteisöissä. Myös useat kolmannen sektorin 
organisaatiot ovat kieltäytyneet auttamasta taloudellisten, 
sosiaalisten ja terveydellisten katastrofien keskelle jääneitä 
ihmisiä. Haastateltava (H6) kuvasi tilannetta toivottomaksi:

”Jos lähdetään siitä, että ihmisiltä palaa talo ja se on vakuu-
tettu – ne saa vakuutuksesta rahat. Jos tapahtuu äkillinen va-
hinko, niin saa vakuutuksesta rahat. Mutta jos on hiipivä kos-
teusvaurio tai jos ostaa vahingossa hometalon, niin et sä saa 

Sisäilmasta sairastuneilla ei tällä hetkellä ole julkista tai oikeudellista legitimiteettiä 
sairastumiseensa. Moni hyvin sairas on virallisesti terve. Tämä on näkemyksemme 
mukaan merkittävä rakenteellinen ja yhteiskunnallinen ongelma, joka aiheuttaa 
hankaluuksia etenkin sairastuneille ja heidän läheisilleen. 
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mistään rahaa. Ja sä heität kaiken irtaimiston pois. Eikä kukaan 
tue, eikä auta. X (humanitäärinen järjestö) on tehnyt päätök-
sen, että ei se auta. X (valtion asumista rahoittava ja kehittävä 
taho) on tehnyt päätöksen, että se ei auta sisäilmasairaita. Siis 
sitä ollaan aika lailla yksin. Sitten ollaan niiden omien sosiaalis-
ten verkostojen varassa – että jos sieltä löytyy rahaa ja hyvää 
tahtoa. Mutta sitä on enemmän yksin ja menettää kaiken, kuin 
missään muussa katastrofissa, mitä mä voin kuvitella. Ja sitten 
jos on varaa – rahaa säästössä jostakin syystä – niin se yhden 
asunnon menettäminen ei sitten ole niin paljon, kun pystyy 
ostamaan sitten sen toisen tai rakennuttamaan semmoisen 
terveen. Mutta normaali-ihmisellä ei ole kuin se yksi koti ja 
siinäkin paljon velkaa. Niin jos se on sitten homeessa, niin 
sitten sä olet loppuelämäsi veloissa – ja lottoat. Sitäpä se on.”

Kielteiset yhteiskunnalliset asenteet rajoittavat sisäilmasta 
sairastuneiden toimintakykyä merkittävästi. Sairastuneisiin 
kohdistuu virallisen järjestelmän taholta vähättelyä ja tois-
tuvaa huonoa kohtelua. Haastateltava (H3) kuvaa tilannetta 
sairastuneiden arkea voimakkaasti heikentävänä:

”Se on se, kun tämä koko aihe on ollut pitkään tabu ja sitä 
on vähätelty ja sitä on vähätelty nimenomaan tuolta viralli-
selta taholta niin paljon, niin se heijastuu siihen arkeen tosi 
voimakkaasti.”

Myös haastateltavan (H1) mielestä sairastuneiden yhteis-
kunnallinen asema on varsin heikko:

”Se on tietenkin päivänselvää, ettei nämä ihmiset saa apua 
meidän järjestelmästä. Ja sitten siihen vielä se avun saamatto-
muuden lisäksi tulee semmoinen pilkka päälle, mikä on taas 
yksi lisäkuorma, ehkä jopa hyvin valtava. Ensinnäkin sellainen, 
että potkitaan lisää vielä maassa makaavaa ihmistä -tyyppinen 
– se musertaa ihmiset. Onhan nämä niin kuin täydellinen vä-
liinputoajaryhmä ja marginalisoitu, osaton, yhteiskunnallisesti 
kaltoinkohdeltu ryhmä ihmisiä niin syvälläkin tavalla, että sitä 
on vähän vaikea sanallistaa lyhyesti.”

Puutteet yhteiskunnan tarjoaman avun saannissa heijas-
tuvat sairastuneen lähipiiriin. Läheiset ja vertaistuelliset 
toimijat ovat joutuneet varsin kuormittuneeseen vastuuti-
lanteeseen sairastuneiden auttamisessa. Tilanteiden pitkit-
tyessä etenkin sairastuneiden läheiset väsyvät kohtuutto-
masti, mikä johtaa tyypillisesti sairastuneiden lähisuhteiden 
vaikeutumiseen ja monissa tapauksissa myös perheiden 
hajoamiseen. Kuvaamme tilannetta tarkemmin luvussa 7.

Sairastuneiden heikko yhteiskunnallinen asema johtaa 
haastateltavan (H1) tulkinnoissa myös monin paikoin sisäil-
masta sairastuneiden yhteiskunnallisen luottamuksen heik-
kenemiseen:

”Vielä sen sairauden alkuvaiheessa ihmiset hakee apua ja toi-
voo saavansa sitä, mutta täysin ominaista ja kuuluu tähän sai-
rastumiseen, on se, että sä et saa apua – päinvastoin. Sä saat li-
särasitteita yhteiskunnalta, niin kuin leimaamista ja syyttelyä ja 
kehotuksia ryhdistäytyä tai hakeutua psykologiseen hoitoon. 
Se luottamuksen menetys yhteiskuntaan tai hyvinvointiyh-
teiskuntaan tai yhdenvertaisuuteen tai omaan merkitykseen 
kansalaisena, niin kaikki tuon tyyppinen on kyllä syvästi poissa 
näistä ihmisistä.”

Lääkärikunnan piirissä esiintyy myös poikkeavia näkemyksiä 
sisäilmasta sairastamisen ilmiöstä. Haastateltava (H3) totesi, 
että yleisesti sairastuneita kohtaan koetun kielteisen koh-
telun lisäksi terveydenhuollosta löytyy myös ymmärtävästi 
suhtautuvia lääkäreitä:

”Kyllä siellä lääkäreiden sisällä on myös paljon vaihtelua.”

Haastateltava (H5) kuvasi tilannetta seuraavasti:

”Mun mielestä lääkärit jakaantuu tällä hetkellä hirvittävän kah-
tia. Toiset pitää ihan itsestään selvänä, kirjoittaa aika tiukkoja 
lappujakin, että – tuo rakennus – ei saa mennä sinne. Ja toiset 
on sellaisia, että – täysin luulosairaus, psykosomaattinen ongel-
ma. Se on surullista.”

Yksittäistapauksissa virallisesta järjestelmästä on saatu 
apua. Kun sisäilmasta sairastuminen vakavana terveydelli-
senä haittana kuitenkin usein kielletään, potilaiden avun-
saaminen jää sattumanvaraiseksi. 

Tämä on potilaiden yhdenvertaisuuden kannalta varsin on-
gelmallista. Sattumanvaraisuuden varaan jääminen avun-
saannissa merkitsee sairastuneiden välistä eriarvoisuutta ja 
yhdenvertaisen kohtelun puutetta terveyden edistämisessä. 

Haastateltavan (H1) mukaan julkisessa terveydenhuollossa 
tulisi määrittää selkeästi vastuulliset toimijat:

”Ihan ylipäänsä vastuutahojen määrittely – kenelle tämä kuu-
luu? Monihan kiertää vuosia ja vuosia luukulta ja tyypiltä toisel-
le, kun tämä ei terveydenhuollossa kuulu sinänsä kenellekään.”

”Mun mielestä lääkärit jakaantuu tällä hetkellä hirvittävän kahtia. 
Toiset pitää ihan itsestään selvänä, kirjoittaa aika tiukkoja lappujakin, että 
– tuo rakennus – ei saa mennä sinne. Ja toiset on sellaisia, että – täysin 
luulosairaus, psykosomaattinen ongelma. Se on surullista.”
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Haastateltava (H1) korostaa, että nyt sairastuneet joutuvat 
paikoin uskottelemaan palvelujärjestelmää ja epäonnis-
tuessaan uskottelussa tilanteet jäävät yksinkertaisesti rat-
kaisematta: 

”Nyt moni jumittuu siinä, että yrittää saada sekä omaa sosiaa-
lista piiriään että palvelujärjestelmää uskomaan tai ymmärtä-
mään, että mikä heillä on – ja epäonnistuu siinä joko kokonaan 
tai osittain, jolloin ratkaisujen ovet pysyy kiinni. Tämä on ilmiö, 
joka on tullut jäädäkseen, mutta se ei vielä ole meidän systee-
missä sellainen.”

Oireilun alkuvaiheessa sairastuneet saattavat hakea run-
saasti apua terveydenhuollosta. Terveyspalvelujen käyttö 
kuitenkin tyypillisesti vähenee, jos avunsaanti on hankalaa. 
Aineistosta käy myös ilmi, että sairastuneet ovat saaneet 
perushoitoa salatessaan kosteusvaurioaltistuksen tai ho-
meelle tai muille sisäilman epäpuhtauksille herkistymisen-
sä, mutta ottaessaan asian esille oireita ryhdytään psykolo-
gisoimaan. Haastateltava (H5) kuvasi tilannetta seuraavasti:

”Tämän hetkinen Käypä hoito -suositus asettaa lääkärit tosi 
epäreiluun tilanteeseen, vaikeaan tilanteeseen, kun se on niin 
radikaali tämmöinen psykosomaattinen painopiste. (- -) Osa 
menee ihan sillä, että kieltää. Että jos sä et mainitse sitä kos-
teusvauriota, etkä homeherkkyyttä, niin sä saat perusasiat. 
Mutta sitten kun sä kerrot sen, niin sulle ei anneta sitä perus-
hoitoa – sua aletaan psykologisoida.”
 
Tosin haastateltava (H1) kertoi, että tällä hetkellä kuntou-
tuksen saralla tapahtuu myös myönteisiä asioita:

”Mutta siellä tapahtuu myös hyviä asioita – tulee kuntoutustu-
kia ja työkokeilupäätöksiä, uudelleenkoulutusmahdollisuuksia. 
Siellä on kyllä päästy myös eteenpäin, mutta se on sattuman-
varaista, se on onnenkantamoisiin liittyvää. Se liittyy siihen, 
että onko ihminen niin onnekas, että sillä on astma vai ei. Jos 
ei, niin se on hankalampaa. (- -) Se astmadiagnoosi on tässä 
semmoinen ovien avaaja, että vaikka se useilla on vain osa 
isompaa asiaa, joka vaatisi paljon enemmän toimenpiteitä.”

Sen sijaan, että sisäilmasta sairastuneiden potilasryhmän 
avuntarpeet huomioitaisiin perusteellisesti pääosin ast-

madiagnoosin omaavilla henkilöillä, toimivia hoitopolkuja 
olisi mahdollista avata laajemmin sisäilmasta sairastuneille. 
Myös sisäilmaongelmiin liittyvän astman osalta hoitopo-
luissa ja kuntoutumisjärjestelyissä on kehitettävää. 

Haastatteluaineistossa ilmeni, että sairastuneet ovat saa-
neet apua monilta eri ammattiryhmiltä. Moniammatillisen 
osaamisen hyödyntäminen jo sairastumisen alkuvaiheessa 
voisi olla tehokas tapa vähentää sairastuneiden syrjäyty-
mistä. Jos yhä useampi sairastunut saisi yhteiskunnalta tar-
peen mukaista apua ja kuntoutumismahdollisuuksia, yhä 
useammat olisivat mitä todennäköisimmin edelleen aktiivi-
sia yhteiskunnan jäseniä.

On selvää, että sisäilmasta sairastuneisiin vähemmistönä 
kohdistuu syrjintää, johon tarvitaan välitöntä puuttumista. 
Syrjinnän merkittävyyttä kuvaa haastateltujen toistuvasti 
esille tuoma ilmiö, jossa sairastuneet salaavat sairastumis-
taan eivätkä halua tuoda sairastumistaan julki. 

Haastateltava (H1) kuvasi tilannetta seuraavasti:

”Nyt tuli tuossa mieleen, että osahan ei puhu tästä. Monihan 
elää tätä salaa – itseasiassa tosi moni elää tätä salaa. Tämä ei 
suinkaan näy aina ulospäin monesta – ne tilanteet, missä on, 
ne tietää vain muutama ystävä tai läheinen.”

Syrjinnän lisäksi vakavasti sairastuneet saattavat joutua en-
nakkoluulojen kohteiksi apuvälineitä käyttäessään. Haasta-
teltavan (H2) puheessa tilanteet olivat seuraavan kaltaisia:

”Ympäristö reagoi näihin (apuvälineisiin) monesti tuijottaen ja 
aika ikävästi. Ja monet jopa sanoo sulle siitä, että ”miksi sulla 
on tuollainen” tai jotakin muuta ikävää.”

Myös haastateltava (H6) oli tietoinen ulkopuolisten peloista 
apuvälineitä käyttäviä kohtaan:

”No kun niitä (hengityssuojaimia) käytetään niin vähän Suo-
messa. Niin he vähän niin kuin pelkää, että onko tuolla joku 
tarttuva tauti ja ne ei tiedä ehkä, että sillä suojaudutaan itse 
ulkopuolisia pölyjä ja hajuja vastaan.”

On selvää, että sisäilmasta sairastuneisiin vähemmistönä kohdistuu 
syrjintää, johon tarvitaan välitöntä puuttumista. Syrjinnän merkittävyyttä 

kuvaa haastateltujen toistuvasti esille tuoma ilmiö, jossa sairastuneet 
salaavat sairastumistaan eivätkä halua tuoda sairastumistaan julki. 
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8. 
Sairastuneen taloudelliset 
kuormitus- ja voimavaratekijät
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T aloudelliset tekijät vaikuttavat sisäilmasta sai-
rastuneen selviytymisessä huomattavan paljon. 
Tämä eriarvoistaa sairastuneita merkittävästi. 
Haastateltavan (H5) näkemyksissä sairastuneen 
sosioekonominen tausta heijastui suoraan sekä 

sairastumisen mahdollisuuteen että selviytymisen mahdol-
lisuuksiin:

”Kaikki mitä tässä tehdään, niin on joko älyllisesti tosi haas-
tavia tai emotionaalisesti tosi haastavia tai sitten ne on lähtö-
kohtaisesti taloudellisesti tosi kalliita. (- -) Sitten jos sä olet 
siellä alemmalla portaalla sosioekonomisesti, sä päädyt yleen-
sä asumaan – todennäköisesti – semmoisiin paikkoihin, missä 
näitä ongelmia on. Sitten sun liikkumiskyky on pienempi. Jos 
sä olet sosioekonomisesti alhaisempi, niin sä päädyt töihin 
semmoisiin paikkoihin, joissa työnantajan tilat on huonompia 
tai muuta.”

Taloudellisten ongelmien kanssa painiminen voi johtaa 
vaiheittaiseen epätoivoon ja arjen vaikeutumiseen, mikä 
haittaa myös kansalais- ja yhteisöelämää. Kun kotona tai 
työpaikalla on terveyden romahduttava ongelma, sairastu-
nut menettää usein joko kotinsa tai työpaikkansa. Kodin tai 
työpaikan menetys johtaa tyypillisesti ainakin väliaikaiseen 
taloudelliseen katastrofiin, johon virallisesta järjestelmästä 
ei ole mahdollista saada tarvittavaa apua. Hometaloihin ja 
korjausrakentamiseen menetetyt rahasummat ovat yksilöi-
den ja perheiden kohdalla varsin huomattavia. Myös sai-
rauslomista ja mahdollisesta työ(paikka)kyvyttömyydestä 
aiheutuu rahallisia menetyksiä. Haastateltavan (H6) kerto-
muksissa sairastuneiden taloudelliset ongelmat pitkittyivät:

”Varmaan kaikki meistä on menettänyt hirveästi rahaa tä-
män takia – kuka sairauslomien ja työkyvyttömyyden takia 
ja kuka näiden hometalokeissien ja isojen remonttien takia ja 
niin edelleen. Kyllä taloudellisten ongelmien kanssa suurin osa 
sisäilmasairaista varmaan taistelee koko ajan ja välillä tuntuu 
aika epätoivoiseltakin.”

Myös lakiasiointi ja oikeudenkäyntikulut hometaloasioissa 
ovat kalliita, eikä oikeudenkäynneissä päästä useinkaan 
sairastuneita tyydyttäviin päätöksiin. Koska homekodin 
ostaneella on varsin heikko oikeudellinen asema, moni jää 
loppuelämäkseen maksamaan sen ostosta syntyneitä vel-
koja. Jos oma koti on ollut pahoin vaurioitunut, irtaimiston 
ja vaatteiden uusimiseen kuluu myös rahaa. Uusien asumis-
ratkaisujen löytyminen voi olla hankalaa, jos altistumista ei 
ole kyetty pysäyttämään tarpeeksi aikaisessa sairastumisen 
vaiheessa.

Jos sisäilmasta sairastunut jää monien yhteiskunnallisten 
taloudellisten tukimuotojen ulkopuolelle, voi hän joutua 
elämään joko säästöillään tai läheisten taloudellisen hyvän-
tahtoisuuden ja apujen varassa. Haastateltava (H1) kuvasi 
sairastuneiden taloudellisia ongelmia seuraavasti:  

”Tietenkin siis vaikuttaa tosi paljon, että pystyykö ihminen 
olemaan työssä. Tai jos se ei pysty, niin saako se esimerkiksi 
sairauslomakorvauksia tai pääseekö se tukien piiriin, mitä ei 
useinkaan tapahdu. Ja myös se, että onko ihmisellä säästöjä 

ja missä vaiheessa ne säästöt loppuu. Että kyllähän tämä on 
kallis sairaus. (- -) Osa on ihan tuttujen ja läheisten hyväntah-
toisuuden varassa tai jopa ilman tuloja, mikä muuttuu lopulta 
sitten isommaksi ongelmaksi ja on vielä valtava lisästressi sii-
hen kaikkeen.”

Terveyden ja talouden romahtaessa myös työuralla etene-
minen saattaa haastateltavan (H5) kuvaamissa tilanteissa 
pysähtyä, mistä voi syntyä myös suurempi taloudellinen 
kysymys:

”Tämä on äärimmäisen kallis sairaus – sisäilmasairaus. Se on 
tuhoisa työuralle. Ei pysty työpaikkaa ja työuraa valitsemaan 
sen mukaan, missä sun oma osaaminen on ja sä olet työnan-
tajalle hirveä riski. (- -) Se on julma sanoa, mutta se on kova 
riski. Ja siellä työmarkkinoilla ja työuralla liikkuminen on tosi 
hankalaa sille henkilölle. Sä joudut tekemään ratkaisuja, jotka 
on kalliita, kompromisseja sen oman tienestin puolesta. Sen 
jälkeen sitten ne asumisratkaisujen etsiminen, toistuva vuok-
rasuhteet ja vuokrakämppien etsiminen – se on tosi kallista. 
Jos sä olet sattunut hankkimaan jonkun hometalon tai muuta 
vastaavaa, niin silloin puhutaan tosi isoista.”

Minimitoimeentulon puuttuessa kuntoutumiseen jäävät 
taloudelliset voimavarat saattavat ehtyä. Rahan puute on 
sairastuneille merkittävä lisästressin aiheuttaja. Taloudelli-
set ongelmat muodostavat myös merkittäviä esteitä osa-
ratkaisujen löytämisessä. Tällöin kuntoutumista edistäviä 
ympäristön vaihdoksia, ympäristön muokkauksia, palve-
luja, lääkkeitä ja muita hyvinvointia edistäviä tuotteita on 
mahdotonta hankkia, mikä asettaa sairastuneet toisiinsa 
nähden eriarvoisiin asemiin. Esimerkiksi vähäpäästöiset 
rakentamisen tuotteet ja ns. vähäkemikaaliset materiaalit 
ovat lähes aina kalliimpia kuin heikompilaatuiset moniai-
neksiset tuotteet, joissa on enemmän erilaisia terveydelle 
haitallisia ainesosia. Voidaan katsoa, että sisäilmasta sairas-
tunut joutuu hankkimaan ”apuvälineensä” pääosin oma-
kustanteisesti tai läheistensä varoilla. Haastateltavan (H1) 
tulkinnoissa taloudellinen varallisuus oli erilaisten osarat-
kaisujen mahdollistaja: 

”No se on se vaa’an kieli, että kuka selviää ja kuka ei – sitten 
loppuen lopuksi. Eihän tässä voi rahalla voi ostaa ratkaisuja 
tai toimivaa elämää, mutta loppuen lopuksi, jos ei ole yhtään 
rahaa, niin on hyvin vaikea ratkaista tätä.”

Välillisesti varallisuus voi siis merkittävästi edistää ja no-
peuttaa kuntoutumista. Haastateltava (H3) punnitsi aihetta 
seuraavin sanankääntein:

”Mä uskoisin, että jos on rahallista omaisuutta, niin selviytyy 
varmasti näistä sisäilmasairastumisista ja sisäilmaongelmista, 
niin – totta kai – selviytyy paremmin ja nopeammin niistä ti-
lanteista.”

Varallisuus lisää elämässä valinnanvapautta ja turvallisuut-
ta, mutta sisäilmasta sairastuneelle taloudellinen varalli-
suus on monessa tapauksessa edellytys osaratkaisujen te-
kemiseen. 
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9. 
Sairastuneen sosiaaliset 
kuormitus- ja voimavaratekijät
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Selvitysaineiston perusteella käy ilmi, että sisäil-
masta sairastuminen on varsin paljon sosiaalisiin 
suhteisiin vaikuttava sairaus. Haastateltavan (H4) 
sanoin:

”Tämä on tosi – miten sen sanoisi – sosiaalinen sairaus.” 

Sairastuminen vaikuttaa suoraan sosiaalisiin suhteisiin, 
koska sairastunut joutuu etenkin sairastumisen akuutissa 
vaiheessa rajoittamaan liikkumistaan tiloissa, joissa on oi-
reiluttavia sisäilman epäpuhtauksia. Tällöin sairastuneen 
työssäkäynti voi vähentyä tai jopa päättyä ainakin väliaikai-
sesti. Työssäkäynnin ulkopuolisten toimintojen ja liikkumi-
sen väheneminen vaikuttavat myös sairastuneen läheisten 
ihmisten elämään. Asioita ei voida tehdä enää vapaasti yh-
dessä, vaan erinäiset rajoitteet astuvat jokapäiväiseen arki-
elämään. Tyypillisesti virkistäytyminen, vapaa-ajan toiminta 
ja sosiaaliset suhteet kapeutuvat. 

Myös lähipiirin sisällä syntyy tarvetta tehdä ympäristön ”ris-
kianalyysiä”. Tämä edellyttää läheiseltä eräänlaista sopeu-
tumisvaihetta sairastuneen esteellisyyteen. Jos läheinen ei 
kykene sopeutumaan sairastuneen esteellisyyteen, syntyy 
hankalia sosiaalisia ristiriitatilanteita. 

Sisäilma oli ylipäätään haastateltavan (H4) mukaan monin 
paikoin sosiaalisesti epämiellyttävä ja arka puheenaihe:

”Moni kokee tämän aika epämiellyttävänä aihealueena, koska 
kukapa haluasi asua ympäristössä, joka ei ole tervehdyttävä, 
niin saattaa olla myös ehkä hankalaa kutsua sairastunut kotiin, 
koska ei halua esimerkiksi lukea ilmeistä tai eleistä tai sanoista 
tai mistään – että onko meidänkin kotona joku ongelma. Niin 
se saattaa herättää semmoisia defenssejä, että haluaa pysyä 
tästä teemasta erossa ja se sitten se osuu siihen ihmiseen.”

Jos kyse on sairastuneen ydinperheen ulkopuolisen lähei-
sen tai tuttavan työpaikan tai kodin sisäilmaongelmasta, 
voidaan myös kysyä, onko sairastuneella oikeus aina tuoda 
käytöksellään tai sanoillaan ilmi sisäilmaongelma – eten-
kään silloin, jos työpaikassaan ongelmitta työskentelevä tai 
kotonaan asuva ei itse kärsi sisäilmaongelmasta. 

Etenkin kotona ilmenevä sisäilmaongelma hankaloittaa 
sairastuneen ja hänen kanssaan läheisessä vuorovaikutuk-
sessa olevien kanssakäymistä, jos läheiset eivät reagoi si-
säilmaongelmaan. Koska monissa tapauksissa sisäilmasta 
sairastuneella ei ole diagnoosia, joka kuvaisi hyvin sairas-
tuneen tilannetta ja toimintakykyä, sairastunut joutuu itse 
toistuvasti selittämään ja kuvaamaan oloaan ja oireiluaan 
läheisilleen. Haastateltava (H5) kuvasi kotiympäristön kon-
fliktitilanteita sairastuneen läheisen näkökulmasta seuraa-
vasti:

”Se ei ole mitenkään poikkeuksellista, että se luo kovia jän-
nitteitä. Toisen täytyisi tehdä isoja muutoksia, kotona täytyisi 
korjata jotakin kosteusvauriota ja toinen pärjää ihan hyvin – 
valtavia kustannuksia. Pitääkö panostaa vai ei? Sitten pitäisi 
materiaaleja valita ja kaikki on kauhean hankalaa. (- -) Se vaatii 
ihan poikkeuksellista siltä parisuhteen toiselta osapuolelta, 
että se lähtisi mukaan tämmöiseen hankalaan analysointiin 
tai ratkaisujen etsimiseen. Toisella on kokemus siitä helppou-
desta. (- -) Jos tehdään niitä ratkaisuja sen talon ja asumisen 
kanssa, niin sen koko perheen pitäisi jakaa joku yhteinen ti-
lannekuva.” 

Sosiaalisesti jaetun yhteisen tilannekuvan jakaminen on en-
sisijaisen tärkeää ratkaisujen löytymisessä. Etenkin kriisivai-
heessa syntyy ristiriitatilanteita, jos yhteistä tilannekuvaa ei 
löydy. Tyypillisesti sairastunut joutuu sairastumisen alkuvai-
heessa uskottelemaan lähipiiriään sairauden olemassaolos-
ta ja oireilun syistä. Jos sairastunut epäonnistuu uskotte-
lussa, sosiaaliset tilanteet saattavat kriisiytyä. Pahimmassa 
tapauksessa oireilua vähätellään ja sille jopa naureskellaan. 

Sisäilmasta sairastuneen sairauden kuvaukselle ja läheisten 
toimintaohjeille olisi haastateltavan (H5) mukaan tarvetta 
lääkärintodistuksen tai vastaavan toimintakykykuvauksen 
muodossa: 

”Se ensimmäinen, mitä se perhe tarvitsi, niin se tarvitsi lääkä-
rin paperin. Se tarvitsisi diagnoosin ja se tarvitsisi jonkun nä-
köisen ohjeen siitä, että tämmöinen sairaus on ja tämä sairaus 
toimii näin – ja perheen pitää tehdä nämä ja nämä ratkaisut. 
Semmoinen apuvälinetyyppinen – jos joku sairastuu, homma-
taan kotiin ne apuvälineet.”

”Se ei ole mitenkään poikkeuksellista, että se luo kovia jännitteitä. Toisen täytyisi 
tehdä isoja muutoksia, kotona täytyisi korjata jotakin kosteusvauriota ja toinen 
pärjää ihan hyvin – valtavia kustannuksia. Pitääkö panostaa vai ei? Sitten pitäisi 
materiaaleja valita ja kaikki on kauhean hankalaa. (- -) Se vaatii ihan poikkeuksellista 
siltä parisuhteen toiselta osapuolelta, että se lähtisi mukaan tämmöiseen hankalaan 
analysointiin tai ratkaisujen etsimiseen. Toisella on kokemus siitä helppoudesta. (- -) 
Jos tehdään niitä ratkaisuja sen talon ja asumisen kanssa, niin sen koko perheen 
pitäisi jakaa joku yhteinen tilannekuva.” 
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Joissakin tapauksissa sosiaalisiin tilanteisiin tarvittaisiin 
haastateltavan (H4) sanoin myös ulkopuolista kriisiviestin-
nän taitavaa ”tulkkia”, joka tekisi vaikeasti hahmotettavista 
asioista helpommin lähestyttäviä: 

”Vaikea loppupeleissä ymmärtää, että miksi tehdään nyt täl-
laisia ja tällaisia muutoksia ja miksi tämä ihminen nyt toimii ja 
reagoi nyt näin. Pahimmillaan taatusti kriisiyttää. Se ymmär-
ryksen puute ja sanojen puute ja sen sairauden legitimitee-
tin puute varmasti aiheuttaa sellaisia kuiluja sinne perheen 
jäsenien välille, johon tarvittaisiin jo sitten ikään kuin tulkkia 
tai sanoittajaa, että mistä tässä nyt oikein on kyse. Kukaan ei 
varmaan pahantahtoisesti kummaltakaan puolelta sitä halua 
kriisiyttää, mutta niin vain käy, koska ei ole ymmärrystä tilan-
teeseen.”

Ihmisten välinen ymmärtämättömyys sairauden edes-
sä ja väsyminen sisäilma-aiheeseen synnyttävät surulli-
sia sosiaalisia kuiluja sekä pienyhteisöissä että ystävien 
ja perheen kesken. Sosiaaliset näkemyserot vallitsevista 
tilanteista saattavat johtaa myös sairastuneen toipumisen 
estymiseen ja kuntoutumisen pitkittymiseen, jos läheiset 
eivät esimerkiksi usko, että jossakin tilassa olevat sisäilman 
epäpuhtaudet sairastuttavat. Haastateltava (H6) korostikin 
sairastuneen kuulemista ja toiveiden kunnioittamista kun-
toutumista vahvistavina tekijöinä:

”Kyllähän aina, jos kokee – mua rakastetaan, musta välitetään, 
mua halutaan kuunnella ja toteuttaa minun toiveita, että mä 
pysyisin terveempänä – niin kyllähän se ihminen paremmin 
kuntoutuukin siitä.”

Läheiset eivät myöskään aina ymmärrä epäpuhtauksien 
haitallisuutta sairastuneelle, mistä aiheutuu sosiaalisia ris-
tiriitoja. Läheisillä saattaa olla vaikeuksia hyväksyä uusia ar-
kipäiväisiä rajoitteita sekä vaatteisiin ja hiuksiin tarttuneista 
sisäilman epäpuhtauksista puhdistautumista. Lähipiirin nä-
kökulmasta rajoitteiden huomioiminen saattaa aiheuttaa 
lähinnä turhaa vaivaa ja aikaa vieviä ylimääräisiä järjestelyjä 
kiireiseen arkeen. Haastateltava (H5) kuvasi tilannetta seu-
raavasti:

”Se kuorma, minkä se aiheuttaa asumisjärjestelyissä, sitten 
elämäntapavalinnoissa, niin kuin hajusteissa ja minne saa men-
nä kylään, kun sieltä tulee sitten hajusteita takaisin – tai sitten 
homeisiin tiloihin. (- -) Siinä se luottamus joutuu tosi koville. 
Ja sitten tietysti kompromissia kompromissiin perään. Se on 
melkein enemmän sääntö kuin poikkeus, että ihmissuhteet 
siinä sitten joutuu koville. (- -) Jos nyt palataan takaisin sii-
hen, niin ympäristölle, lähiympäristölle, laajennetulle perheel-
le, työkavereille ja työympäristölle, niin aivan epäinhimillisiä 
ponnistuksia.”

Ihmissuhteet kärsivät, kun lähipiirille suunnataan heidän 
näkökulmastaan kohtuuttomia vaatimuksia asumisjärjeste-
lyissä ja elämäntapavalinnoissa. Tällöin sairastuneen lähei-
sen voi olla myös syytä jollakin tavoin rajoittaa auttamistaan 
ja huolehtia myös omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista. 

Sairastuneiden näkökulmasta rajoitteiden huomioiminen 
takaa yleensä ainakin jonkinasteisen toimintakyvyn, kun 
taas rajoitteiden huomiotta jättäminen heikentää tai jopa 
romahduttaa toimintakyvyn. Sosiaalisissa ristiriitatilanteis-
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sa läheisten epäilevä käyttäytyminen ja tottumusten muut-
tamisen vaikeus näyttäytyvät sairastuneen näkökulmasta 
varsin paljon voimavaroja kuluttaviksi. Haastateltavan (H6) 
kertomuksissa sosiaaliset ristiriidat ja rajoitteiden huomiot-
ta jättäminen heikensivät myös sairastuneen osallisuutta:

”Osa on eristynyt niin, että ne ei voi mennä suvun joulujuh-
liin enää – eikä muihinkaan – omien lastensa kastejuhliinkaan, 
koska siellä on osa suvusta, jotka ei suostu tulemaan ilman ha-
juvesiään ja hiuslakkojaan ja muuta. Niin sitten ehkä se vauvan 
toinen mummo ei pääse sinne sen takia.”

Välinpitämättömyyteen saattaa liittyä oireilun uskomisen ja 
ymmärtämisen vaikeutta mutta myös itsekkäitä asenteita, 
joiden haastateltava (H3) tulkitsi paikoin yleistyneen yhteis-
kunnassamme:

”Sanotaan näin, että jos puhutaan yleisellä tasolla, niin – mä en 
tiedä, mennäänkö nyt parempaan suuntaan kuitenkin – mutta 
aika vähän otetaan yleisellä tasolla huomioon sitä hajusteiden 
käyttöä. Mun mielestä muutenkin, eletään aika itsekästä – on 
eletty aika itsekästä aikaa. Ei sillä tavalla hirveästi ajatella toisia 
ihmisiä.”

Koska sairastunut ei yleensä saa apua yhteiskunnalta, avun 
tarjoaminen kasaantuu lähipiirille ja usein (laajennetun) 
perheen vastuulle. Haastatteluissa ilmenee, että myös sai-
rastuneen kuormittuneet läheiset tarvitsevat tukea sekä 
kriisitilanteissa että pitkittyneessä sairastamisessa. 

Haastateltava (H1) puhui läheisten ahdingosta seuraavasti:

”Kyllä se näkyy mun mielestä tässä, kun yhteiskunta ei ota 
koppia, niin sitten perheet, läheiset, tuttavat kantaa sitä koko-
naisuutta eteenpäin – jos kantaa. Mutta kuinka kauan jaksaa 
kantaa? Kyllä se usein säteilee siellä ihmisen lähipiiriin ihan 
valtavasti se sairaus ja siellä tehdään ihan valtava määrä työtä, 
mikä sitten joskus syö myös läheiset.”

Sekä sairastunut että hänen läheisensä saattavat kokea 
lamaannuttavaa avuttomuutta ratkaisemattomien ongel-
mien edessä. Tämä kuormittaa sosiaalisia tilanteita etenkin 
silloin, kun avun ja ratkaisujen tarve on huutava. Haastatel-
tavan sanoin lähipiiri ikään kuin ”imeytyy” mukaan sairastu-
neen ongelmiin. 

Läheisten merkitys sairastuneen selviytymisessä on usein 
korvaamaton. Koska läheiset joutuvat toisinaan taloudel-
lisesti ja jopa fyysisesti huolehtimaan sairastuneesta, on 
lähes kestämätöntä, että näihin tilanteisiin ei ole osoitettu 
minkäänlaista kohdennettua yhteiskunnallista apua. Haas-
tateltavan (H1) mukaan osa läheisistä auttaa sairastunutta 
viimeisillä voimillaan:

”Ehkä semmoinen termi, kun omaishoitajuus tulee tässäkin 
asiassa usein esiin – tosin se ei virallisesti ole sitä. Mutta ihmi-
set on niin huonossa kunnossa ja putoaa sen virallisen järjes-
telmän piiristä, että sitten sieltä joku lähipiiristä käytännössä 
irtaantuu omista työtehtävistä tai vapaa-ajastaan ja kantaa sitä 
tilannetta eteenpäin. Vielä lyhyt kommentti tuosta, että siis 
tuolla on myös läheisiä sellaisessa pinteessä, että ne tarvitsisi 
jo tosi isosti tukea – ihan romuttumispisteessä.”

Perheet tarvitsivat myös tietoa ja tukea jo läheisen sairas-
tumisen varhaisessa vaiheessa. On varsin valitettavaa, että 
haastateltavat ottivat järjestelmällisesti esiin sisäilmasta 
sairastuneiden lähisuhteiden vaikeutumisen ja parisuhteis-
sa tapahtuvat erot. Haastateltavan (H3) kertomuksissa lähi-
suhteet usein päättyivät:

”Ja sitten monille tulee välirikkoja, avioeroja tapahtuu paljon 
ja avoeroja ja muita ihmissuhdebreikkejä. Mutta sitten taas – 
jos se on kestävällä pohjalla alunperin se suhde, niin sitten 
se vahvistaa kyllä, että sitten todellakin sieltä erottuu jyvät 
akanoista niin ystävissäkin kuin kumppanisuhteissakin.”

Myös haastateltava (H6) oli tietoinen lähisuhteiden haas-
teista sairastumisen aiheuttamien ongelmien seurauksena:

”Joillakin harvoilla se (sairastuminen) lähentää. Mutta on il-
meisen paljon ihmiset eronneet sen takia, että toinen ei ole 
vain ymmärtänyt ja hyväksynyt sitä, että kumppani aiheuttaa 
niin paljon rajoitteita. Että kun hän tulee töistä, niin pitää heti 
mennä suihkuun ja pistää vaatteet pussiin – ja tämmöistä kaik-
kea. Vaihtaa puhtaat vaatteet ja miettiä joka ikinen asia sen 
kumppanin oireilun kannalta. Niin ei kaikki jaksa sitä. Se voi 
olla eri juttu, jos molemmat sairastuu. Oon kuullut paljon täl-
laisia erotarinoita sitten. Sitten myös niitä ihania, joissa toinen 
haluaa tehdä kaikkensa, että puoliso pysyisi hyvässä kunnos-
sa.” 

”Ehkä semmoinen termi, kun omaishoitajuus tulee tässäkin asiassa usein 
esiin – tosin se ei virallisesti ole sitä. Mutta ihmiset on niin huonossa 
kunnossa ja putoaa sen virallisen järjestelmän piiristä, että sitten sieltä joku 
lähipiiristä käytännössä irtaantuu omista työtehtävistä tai vapaa-ajastaan ja 
kantaa sitä tilannetta eteenpäin. Vielä lyhyt kommentti tuosta, että siis tuolla 
on myös läheisiä sellaisessa pinteessä, että ne tarvitsisi jo tosi isosti tukea – 
ihan romuttumispisteessä.”
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”Monilla tilanne ehkä ajautuu siihen, että ollaan paljon omissa 
oloissa ja saatetaan erakoitua ja silloin niiden (viestintävälinei-
den) käyttö korostuu ja silloin saattaa tapahtua sellaisia yli-
lyöntejä – joko anonyyminä ollessaan tai muuten sillä kentällä. 
Se viestintätapa siellä – unohtuu tavallaan se normaali kom-
munikaatio kenties ja se viestintä saattaa muuttua sellaisek-
si, joka ei ole rakentavaa oman tilanteen ja muiden tilanteen 
suhteen.”

Sosiaalisen elämän uudelleenrakentuminen

Sisäilmasta sairastuneiden sosiaalisia suhteita leimasi haas-
tateltavien kertomuksissa ”jyvien erottuminen akanoista”. 
Sairastuneiden lähipiiriin vaikuttavat jäävän lähinnä ym-
märtävät, sisäilmaoireilun uskovat ja vaikeudet rinnalla 
kohtaavat ystävät ja läheiset. Haastateltava (H3) kuvasi oi-
reilun vaikutuksia ystävyyssuhteisiin seuraavasti: 

”No oireilu vaikuttaa sillä tavalla, että ystäviksi jää sellaiset 
ihmiset, jotka ymmärtää niitä oireita ja ymmärtää niitä rajoit-
teita – ja pystyy samaistumaan siihen tilanteeseen.”

Läheisten osoittamalla huomaavaisuudella on suuri posi-
tiivinen merkitys myös sairastuneen kuntoutumiselle. Käy-
tännössä läheisten huomaavaisuus merkitsi haastateltavan 
(H1) kertomuksissa arjen hankaloitumisen hyväksymistä ja 
käyttäytymisen muuttamista läheisen rajoitteita huomioi-
den: 

”Kuulee tosi usein sanottavan, että siitä omasta tuttavapiiris-
tä, ystävistä ja läheisistä on erottunut sitten semmoiset, jotka 
oikeasti uskoo ja ymmärtää sua ja osaa mennä sen vaikean 
läpi, mitä se vaatii sen tilanteen näkeminen. Tai jopa vaihtaa 
käyttämiään tuotteita tai muuttaa omaa käyttäytymistä, jotta 
voisi nähdä sitä ihmistä.”

Sisäilmasta sairastuneiden toistuvia elämäntilanteita tar-
kastelemalla voidaan myös todeta, että sairastuneiden pii-
rissä on merkittävä yksinäisyyttä kokevien ihmisten ryhmä. 
Tämä on nähdäksemme merkittävä yhteiskunnallinen on-
gelma, josta tulisi puhua myös erilaisten etäratkaisujen yh-
teydessä. Jos sairastuneelle ei löydy tervehdyttävää sisäym-
päristöä, oireilun pitkittyminen ja oireilun kanssa eläminen 
tekevät sairastuneesta toisinaan sosiaalisesti osattoman. 
Tämä on huomionarvoinen ongelma, koska yksinäisyys ja 
sosiaalisen osattomuuden kokemukset tunnetusti yhä hei-
kentävät terveyttä. 

Sosiaalisia ongelmia ja vaikeita tilanteita voidaan ratkais-
ta monin eri tavoin. Äärimmäinen ja yksinkertainen vaih-
toehto on siirtyminen sekä työ- että vapaa-ajan suhteissa 
”livestä etävuorovaikutukseen”. Haastateltava (H1) kuvasi, 
kuinka toisilla sairastuneilla vuorovaikutustavat muuttuivat 
seuraavasti:

”Se muuttuu tai rajoittuu. Ja sitten moni on tietyllä tavalla 
eristyksissä tai esimerkiksi live-tapaamiset korvaantuu enem-
män viestintävälineiden välillä tapahtuviksi.”

Myös haastateltava (H3) näki ystäväpiirin ja vuorovaikutus-
tapojen muutoksen merkittävänä: 

”Ja monesti tulee sitten uusia ystäviä sellaisten kanssa, joilla 
on itsellä tämä sama tausta. Ja sitten ne ystävyyssuhteet – 
just esimerkiksi sosiaalinen media ja sitten tällaiset etäsuhteet 
muodostuu tärkeämmiksi.”

Yhteydenpito-ohjelmat ja erilaiset kommunikaatioalustat 
mahdollistavat sairastuneiden aktiivisen etävuorovaiku-
tuksen. Pelkkä viestintävälineiden varassa oleminen saattoi 
kuitenkin haastateltavan (H4) mukaan johtaa eristymiseen 
ja tavanomaisten vuorovaikutustapojen muuttumiseen 
etenkin sisäilma-asioista keskusteltaessa sosiaalisessa me-
diassa:
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Haastateltava (H4) korosti myös vanhojen ystävien tärkeyt-
tä sairastumisen jälkeen:

”Mun mielestä sairastunut tarvitsee vertaistukea, mutta sai-
rastunut tarvitsee myös ne vanhat hyvät ystävät rinnalleen. 
Mä uskon, että vaikka kuinka on se paha tilanne, niin ihmissuh-
teiden ei tarvitse katketa tämän takia.”

Joka tapauksessa on tyypillistä, että sisäilmasta sairastu-
misen yhteydessä tapahtuu ystävien menetyksiä. Tällöin 
sosiaaliset verkostot saattavat muuttua sisäilmasta sairasta-
mattomista sisäilmasta sairastuneisiin. Haastateltavan (H1) 
mukaan ”sosiaalisen kuvion” muutosta edeltävät sosiaaliset 
menetykset:

”Kyllä se tosi yleistä on, että ihmiset on menettänyt ystäviään, 
on menettänyt läheisiään tai menettänyt parisuhteen. Osa joi-
takin ihmisiä ja osa lähes koko sosiaalisen kuvionsa.”

Sairastuneet turvautuvat vertaisiinsa siis varsin äärimmäi-
sessä tilanteessa, jossa terveydelliset, taloudelliset ja sosi-
aaliset menetykset ovat olleet raskaita. Haastateltavan (H2) 
sanoin moni sairastunut kokee vertaistuen merkityksellise-
nä:  

”Mutta monet saa sitten vertaistuesta uusia ystäviä sitten. Se 
on monelle pelastus, ettei jää ihan yksin siihen.”

Samankaltaisissa elämäntilanteissa sinnittelevät jakavat en-
nen kaikkea keskinäisen ymmärryksen ja myötäelämisen, 
jota haastateltava (H4) kuvasi seuraavasti:

”Kentältä tullut viesti on pääsuuntaisesti semmoinen, että 
moni kokee ihmissuhteiden vaikeutuneen. Se haarukka sieltä 
lievästi vakavaan on laaja ja riippuu monista muistakin teki-
jöistä, mutta moni kokee, että ihmissuhteet on vaihtuneet. Esi-
merkiksi ei-sairastuneista sairastuneisiin, koska koetaan, että 
sitä ymmärrystä saadaan paremmin.”

Jakaessaan elämäänsä muiden sairastuneiden kanssa yksi-
lö vapautuu myös todistustaakasta, jota hän saattaa joutua 
toistuvasti kantamaan viettäessään aikaa ei-sairastuneiden 
läheisten kanssa. Ihmiset ovat ylipäätään tekemisissä tyypil-
lisesti niiden kanssa, jotka muistuttavat heitä jollakin tapaa.

Sairastuminen vaikuttaa lähes kaikkiin elämän alueisiin. Tä-
män vuoksi ei ole tavatonta, että sisäilmasta sairastuneet 
viihtyvät toisinaan paremmin toistensa seurassa kuin nii-
den, joita sisäilmaongelmat eivät millään tavalla kosketa. 

Jos sosiaaliset suhteet ja niissä tapahtuva vuorovaikutus lin-
kittyvät kuitenkin pitkällä aikavälillä pelkästään tai pääosin 
vain sisäilmaongelmien ja sairastamiseen liittyvien vaikeuk-

sien ympärille, tällä saattaa olla kielteisiä kerrannaisvaiku-
tuksia sairastuneen huonovointisuuteen. Tämän vuoksi 
vertaistuen myönteinen merkityksellisyys saattaa korostua 
enemmän sairastumisen alkuvaiheessa. 

Sisäilmasta sairastuneiden ystäväpiirin muuttuminen ei-sai-
rastuneista sairastuneisiin on nähtävä toinen toisiltaan apua 
saavien sosiaalisiksi verkostoiksi tilanteessa, jossa potilaille 
ei ole tarjolla tarpeidenmukaista ja yhdenvertaista apua 
terveys- ja sosiaalipalveluissa. Sosiaalisen median sosiaali-
silla verkostoilla ja verkostoissa piilevällä kokemustiedolla 
voi olla valtava merkitys sisäilmasta sairastuneen kuntoutu-
misen käynnistymiseen. Ilman verkostoista saatavaa tietoa 
monien sisäilmasta sairastuneiden vaikeuksista selviytymi-
nen ja asteittainen kuntoutuminen eivät välttämättä olisi 
olleet mahdollisia. 

Toisaalta osa sairastuneista on saanut apua myös ystäväpii-
riltä. Ystävillä saattaa olla resursseja ja kontakteja, jotka aut-
tavat hankalien tilanteiden ratkaisemisessa. Haastateltavan 
(H3) mukaan heikommassa sosiaalisessa asemassa olevan 
saattaa olla hankalampi ratkaista tilannettaan:

”Ja sitten jos mä mietin, että on laaja ystäväpiiri ja vähän vaiku-
tusvaltaakin ja tämmöisiä voimavaroja – niin siinä on myöskin 
helpompi lähteä viemään esimerkiksi jotakin työpaikan sisäil-
ma-asiaa eteenpäin, kuin sitten se, että sä olet altavastaajana 
siinä yhteisössä.”

Sairastuneella saattaa olla myös halu auttaa toisia sairastu-
neita. On kuitenkin muistettava, että sairastuneena muiden 
samassa tilanteessa olevien auttaminen on varsin voimava-
roja kuluttavaa. Pitkällä aikavälillä olisi toivottavaa, että jul-
kinen terveydenhuoltojärjestelmä ottaisi kokonaisvastuun 
potilaista, jolloin sisäilmasta sairastavilla ja muita sairastu-
neita potilasjärjestöissä auttavilla vapautuisi voimavaroja 
kuntoutumiseen ja kevyempään tukeen ja neuvontaan.

Sosiaalisissa tilanteissa olisi parasta mahdollisuuksien mu-
kaan lisätä sellaista tekemistä ja arjen ympäristöissä oles-
kelua, joissa sairastumisen voi unohtaa tai niin ikään tehdä 
näkymättömäksi. Haastateltavan (H5) näkemyksissä tämä 
piti sisällään kuitenkin jo aikaisemmin esille tulleen elämän-
piirin jonkinasteisen rajaamisen:

”Mutta sitten pitäisi päästä normalisoimaan se arki, että sä 
pystyt mahdollisimman paljon elämään ilman tätä ilmiötä. (- -) 
Yrittää löytää sellaisia tapoja elää, että rajoittaa sitten jotakin 
sellaista, missä se ilmiö tulee heti vastaan. Elää mieluummin 
pienemmässä ekosysteemissä, missä pystyy olemaan vapaas-
ti – toisin kuin yrittää jatkaa omaa arkeansa sillä tavalla, että 
törmää aina siihen rajaan. Ei käy hakemassa sitten niitä rajoja. 
Elää vähän pienemmin ja suppeammin, jos voi sanoa näin.”
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10. 
Yksilölliset psyykkiset kuormitus- 
ja voimavaratekijät 
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Erilaisten taloudellisten ja sosiaalisten tekijöiden li-
säksi sairastuneen yksilön ominaisuudet ja psyyk-
kiset voimavaratekijät ja resilienssi eli psyykkinen 
palautumiskyky yllättävissä tai vaikeissa muutosti-
lanteissa vaikuttavat merkittävästi arjessa selviyty-

misessä. 

Sisäilmasta sairastuminen on etenkin vuosia jatkuneena 
varsin psyykkisesti kuormittava sairaus. Krooninen kehon 
ja mielen stressitila voi olla myös estämässä sairastuneen 
kuntoutumista. Monet stressitekijöistä liittyvät jollakin ta-
paa asumisjärjestelyihin. Sopivan asunnon etsimisen pitkit-
tyminen ja epäonnistuneet rakennusprojektit kuormittavat 
sairastuneita. Sairastuneet tarvitsevat toisinaan keskuste-
luapua, vaikka ensisijainen tarve onkin moniammatillisen 
ratkaisukeskeisen hoidon tarve.

Kodin luoma turvallisuudentunne heikkenee, jos sairastu-
nut joutuu asumaan asunnossa, joka ei ole terveyttä ajatel-
len sopiva. Tällöin omassa kodissa on sisäilman biologisia 
tai kemiallisia epäpuhtauksia, jotka heikentävät sairastu-
neen toimintakykyä. Tämä rasittaa kehoa pitkällä aikavälillä 
sekä fyysisesti että psyykkisesti. 

Epävarmuuden ja väliaikaisuuden kokemukset asumis-
järjestelyissä ovat haastateltavan (H1) sanoin ”massiivisia 
stressitekijöitä”:

”Ihmisiä on kaikennäköisissä asumisjärjestelyissä nukkumassa 
ties missä tai jatkuvassa muutostilassa. Ja sitten se epävar-
muus, kun sä löydät jonkun paikan. Se on niin oljenkorren 
varassa, milloin se lopettaa toimimasta.”
 
Sairastunut saattaa kokea jatkuvaa perusturvan ja pysyvyy-
den menettämisen uhkaa. Oman kodin sisäilmaongelmien 
vuoksi ajoittainen ystävien tai sukulaisten kodeissa nukku-
minen merkitsee myös ”jatkuvassa muutostilassa” elämistä.

Haastateltavan (H5) näkemyksissä myös jatkuva ympäristön 
riskianalyysi kuormittaa sairastunutta:

”Kaikki päätökset perustuu semmoiseen tämä ilmiö edellä 
tutkimiseen. Ja sitten kun ei ole sellaista, ei pysty tekemään 
sellaista intuitiivista omiin ominaisuuksiin perustuvaa etene-
mistä missään opiskelu-uralla tai työuralla, vaan kaikki perus-
tuu siihen riskianalyysiin siitä, että onko se sisäilmasto riittävä 
ja näin. Ja sitten tavaroiden hankkiminen, kaikki päivittäiset 

askareet – se on semmoinen ilmiö, että minkä oon nähnyt sen 
läheltä, että osalla ei yksinkertaisesti vaan kuula kestä sem-
moista jatkuvaa analysointia ja valppautta. Se on hirvittävän 
kuormittavaa.”

Vaikka merkittävä osa riskeistä vaikuttaa sairastuneen toi-
mintakykyyn haitallisesti, myös riskien jatkuvaan analysoin-
tiin voi haastateltavan (H5) sanoin ”sairastua”: 

”Se on tosi epäterveellistä, se jatkuva valppaus, analysointi ja 
riskien miettiminen. Sitten siihen voi sairastua itsessänsä. (- -) 
Mä näen kyllä sen ihan konkreettisena aitona ilmiönä, joka 
liittyy tähän, jota pitää yrittää myös välttää ja hallinnoida. Kun 
se ei poista sitä, että sitä riskianalyysia pitää myöskin tehdä. 
Jos sä et tee yhtään sitä – sä sairastut pahasti siitä sisäilmasta, 
jos sä teet sitä liikaa – sä sairastut siihen huolestumiseen. (- -) 
Ja se ei ole mikään todiste siitä, että tätä sairautta ei olisi ole-
massa. Jos sä menet etsimään selän välilevystä huolestuneita 
ihmisiä, niin sä löydät nekin. Kukaan ei silti tule väittämään, 
että sitä selän välilevyn pullistumaa ei sairautena ole olemassa. 
Se on ihan asiatonta mun mielestä, että (- -) huolestuneisuu-
den ylilyöntejä käytetään sellaisena iskutyökaluna meitä vas-
taan ja todisteena siitä, että tätä sairautta ei olisi olemassa.”

Vaikka haastateltavat katsoivat sisäilman epäpuhtauksien 
vaikuttavan suoraan kognitiivisiin toimintoihin, myös jatku-
va ”taistelutilassa” eläminen saattaa aiheuttaa kognitiivista 
kuormitusta. Tämä tarkoittaa sitä, että jaksamisessa, ajatte-
lussa ja luovuudessa tapahtuu toimintojen heikentymistä. 
Tällöin sairastunut tarvitsee jo apua sekä fyysiseen sairau-
teensa että sairauden aiheuttamaan stressiin, uupumiseen 
ja traumaan. Haastateltavan (H1) mukaan jotkin sairastu-
neista tarvitsevat traumaterapiaa fyysisen sairauden aiheut-
tamaan krooniseen stressitilaan ja psyykkiseen rasitukseen: 

”Kyllähän semmoiset ihmiset, jotka on käynyt läpi jo useam-
man vuoden, niin on varmaan sellaisessa kokonaisvaltaisessa 
väsymystilassa. (- -) Aivot väsyy ja sitten tavallaan, että me-
nee ehkä johonkin samaan kategoriaan kuin masennus, että 
sitten se ihminen tarvitsi lopulta apua sekä siihen fyysiseen 
sairauteensa ja sen aiheuttamiin asioihin, mutta sitten myös 
ihan traumaterapiaa ja burn out -lomaa sen koko kokemuk-
sen jälkeen. Että kyllähän stressi vaikuttaa. Eihän se, että sulle 
on ensin tapahtunut tuommoinen ns. myrkytys tai elimistön 
vaurio ja sitten päälle sä joudut tämmöiseen stressihöykytyk-
seen, niin eihän se ainakaan edistä sitä, että keho kohdentaisi 
voimavarat paranemiseen ja niiden vaurioiden korjaamiseen.”

”Varmaan sitten jos se tietynlainen henkinen pääoma on suuri, 
niin sitten pystyy tekemään paljon ratkaisuja – jopa kipeänä.”
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Harrastaminen sekä liikunta-, kirjasto- ja kulttuuripalve-
lujen käyttö vähenevät tyypillisesti ainakin sairastumisen 
vaikeimmassa vaiheessa esteellisyyden takia. Tämä on sai-
rastuneiden hyvinvoinnin ja kuntoutumisen edistämisessä 
suuri ratkaisuja kaipaava kysymys. Kun virkistäytyminen 
vähenee tai jopa loppuu, haastateltava (H1) ajatteli myös 
myönteisten asioiden kokemisen kapeutuvan:

”Kyllä se mikä syö siis, tuommoinen vapaa-aika ja virkistäy-
tyminen, niin sehän putoaa tosi helposti pois. Ja sitten jos 
ihminen tavallaan käy kauppaa sen kanssa, että mitä oireita 
jaksaa sietää tai paljonko altistaa omaa kehoansa ja kärsii ne 
seuraukset – tarkoitan siis, että jos sä käyt jossakin ja sit-
ten sä olet vaikka kaksi päivää kuumeessa sen jälkeen – niin 
harva haluaa tehdä sitä esimerkiksi tanssitunnin takia, mutta 
esimerkiksi työelämässä pysymisen takia voi tehdä. Sitten sä 
karsit ne virkistävät toiminnot ja kyllähän se alkaa näkyä ih-
misessä sitten kun se jatkuu pitkään. Se yksipuolistaa ihmistä 
ja olemista ja ajattelua ja syö sitä positiivisuutta. Kun ei pysty 
enää hyödyntämään liikuntapalveluja, kulttuuripalveluja, kirjas-
topalveluja ja käymään elokuvissa tai liikkumassa kuntosalilla, 
konserteissa, niin – sehän on valtava osa ihmistä.”

Tämä voi johtaa osaltaan myös ”olemisen ja ajattelun yk-
sipuolistumiseen”. Jos vuorovaikutus täyttyy vain sisäil-
ma-asioilla, sekä lähipiiri että itse sairastunut kärsivät. Tämä 
on ihmissuhteiden ja yhteisöjen kannalta sosiaalinen on-
gelma, mutta yksilön kannalta hankalat sosiaaliset tilanteet 
kuormittavat myös sairastuneen mieltä ja kokemusmaail-
maa.  

Sosiaaliset tilanteet saattavat muodostua sairastumisen 
myötä hankaliksi. Toistuva erityisratkaisujen pyytäminen ja 
niiden perusteleminen ovat yksilön kannalta kognitiivisesti 
ja emotionaalisesti kuormittavia toimintoja. Ääritapauksis-
sa jatkuva epäuskon kohtaaminen, torjutuksi tuleminen 
ja yksin jääminen johtavat surullisten ihmiskohtaloiden 
rakentumiseen. Jos sairastunut ei tule kuulluksi, hän saat-
taa myös katkeroitua ja päätyä haastateltavan (H4) sanoin 
”omaan kuplaan”:

”Moni kaipaisi varmaan hyväksyntää ja ymmärrystä sille omal-
le tilanteelle, jonka jälkeen on taas helpompi jatkaa. Se on 
varmaan ihmisen perustarve, että tulee hyväksytyksi ja kuul-
luksi, mutta kun näille monille asioille ei ole sanoja, niin se 
vuorovaikutus saattaa muuttua hankalaksi. Se riippuu tavallaan 
kummankin osapuolen persoonasta, mutta siihen saattaa tul-
la.. Se saattaa esimerkiksi täyttää sen koko vuorovaikutuksen 
tämä teema, koska se täyttää sen ihmisen – se tarve saada 

siihen apua tai tarve päästä siinä eteenpäin täyttää sen elämän 
– niin se saattaa täyttää sen vuorovaikutusmaailman. Tai sit-
ten ihminen toisessa laidassa saattaa vaipua sen asian kanssa 
täysin omaan kuplaan. On ehkä niitä kokemuksia ehkä niin 
paljon, että ei tule kuulluksi, niin haluaa olla sen kanssa vaan 
itsekseen ja kuilu kasvaa sitä myötä.”

Tavanomaisten sosiaalisten tilanteiden ehtyessä yksilö saat-
taa joko yhteiskunnallisesti passivoitua tai aktivoitua tavalla, 
johon voi liittyä oikeutetuksikin tulkittavaa vihamielisyyttä. 
Sekä passivoitumiseen että vihamieliseen aktivoitumiseen 
saattaa liittyä vahvaa yleistynyttä, julkisiin instituutioihin ja 
toimijoihin kohdistunutta epäluottamusta. Kun ihminen jää 
yksin erilleen tavanomaisista sosiaalisista suhteista, hänen 
tapansa viestiä ympäröivän maailman ja läheisten kanssa 
voi muuttua. Vihamieliset toimintatavat tulee kuitenkin 
ymmärtää ensisijaisesti avun saamattomuudesta ja yksittäi-
sistä hätähuudoista käsin. 

Sairastuneiden negatiivissävytteiset yhteydenotot valtiol-
lisiin ja kunnallisiin toimijoihin sekä äärimmäiset viestintä-
tavat esimerkiksi sosiaalisessa mediassa eivät ole ainoas-
taan yksilöstä johtuvia hyvien kommunikaatiokäytäntöjen 
puutteita. Kysymys on ensisijaisesti laajasta terveydellistä, 
sosiaalista ja yhteiskunnallista syrjäytymistä koskevasta on-
gelmasta, johon tarvitaan terveydellistä, sosiaalista ja yh-
teiskunnallista apua.

Yksilön kannalta sisäilmasta sairastuneen epäsosiaaliset 
osaratkaisut sekä koulumaailmassa että työelämässä ovat 
ainakin osittain ja pitkittyessään yksilön näkökulmasta kat-
sottuna kuormittavia. Jos sairastunut viettää paljon aikaa 
sosiaalisesti eristyneenä, riskinä on yhteisön laitamille tai 
yksin jääminen. Toisaalta tämä saattaa olla kuitenkin pa-
rempi vaihtoehto kuin jatkuva sairastaminen ja toistuvat 
sairauslomat sisäilmaongelmaisessa koulussa tai työpaikas-
sa. 

Kun yhteiskunnan taholta ei yleensä saada tarvittua apua, 
sairastuneen henkilökohtainen selviytymiskyky ja siihen 
liittyvät ominaisuudet korostuvat. Selvitysaineiston perus-
teella voidaan todeta, että sairastuneiden yksilöllisiin omi-
naisuuksiin ja niiden kehittämiseen liittyvät taidot ovat kes-
keisiä voimavaroja selviytymisessä. Merkittävimpiä näistä 
ovat haastatteluissa esille tulleet viestintätaidot, tunteiden 
käsittelytaidot sekä vastoinkäymisten ja traumojen käsit-
telytaidot. Haastateltava (H5) korosti selviytymisen osalta 
näkemyksissään erityisesti retorisia kykyjä, joita sairaana on 
kuitenkin hankala soveltaa:

”Se on ihan asiatonta mun mielestä, että (- -) huolestuneisuuden 
ylilyöntejä käytetään sellaisena iskutyökaluna meitä vastaan ja 
todisteena siitä, että tätä sairautta ei olisi olemassa.”
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”Hänen (sairastuneen) pitäisi olla retorisesti taitava, että hän 
pystyisi argumentoimaan ja kuljettamaan sitä neuvottelua – 
tulemaan marginaalista semmoisella näkökulmalla, jota ei ylei-
sesti tunnusteta ja yrittää saada omia intressejään läpi viek-
kaudella tai jollakin myymistaidolla. (- -) Että ”mä ymmärrän 
sun näkökulman, mä ymmärrän työnantajan näkökulman, mä 
ymmärrän työpaikan ja asiakkaan näkökulman ja kaikki vai-
keudet mitä siitä tulee – ja silti mä tarvitsisin itselleni joitakin 
erityisratkaisuja ja silti mä uskon, että mä pystyn selittämään, 
mikä mussa on vikana” tai jotakin muuta vastaavaa. Se on ihan 
kohtuuton haaste semmoiselle.”

Haastateltava (H1) näki yksilöllisten ominaisuuksien merki-
tyksen seuraavasti:

”Myös sellaista resilienssiä, että miten hyvä on käsittelemään 
vastoinkäymisiä ja traumoja ja selviämään niistä ja mitkä on 
tunteiden käsittelytaidot – ihan A ja O. Mitkä on viestintätai-
dot? Kuinka rakentava viestijä on? Miten osaa kertoa omasta 
asiastaan? Ja myös ehkä semmoinen, että kuinka paljon odot-
taa muilta ja mitä odottaa itseltä.”

Myös haastateltava (H4) puhui yksilökohtaisten ominai-
suuksien merkityksestä selviytymisessä:

”Tottakai se on näin, mutta sitten myös tässä vaikuttaa hirvit-
tävästi se oma persoona ja omat voimavarat ja oma resilienssi 
kestää ja sietää ja kokeilla uudestaan. (- -) Jos sä olet myös val-
mis luopumaan sellaisista asioista, mitä sä olet ennen pitänyt 
elämässä ehkä välttämättöminä, niin sulla on ehkä paremmat 
mahdollisuudet jotenkin nähdä kirkkaammin se, mitkä asiat 
sun hyvinvointia tukee.” 

Haastateltava (H3) puhui henkisen pääoman merkityksestä 
oikeiden ratkaisujen tekemisessä huonoissakin olosuhteis-
sa: 

”Varmaan sitten jos se tietynlainen henkinen pääoma on suuri, 
niin sitten pystyy tekemään paljon ratkaisuja – jopa kipeänä.”

Myös kyvyllä sietää epävarmuutta oli suuri merkitys sel-
viytymistapojen rakentumisessa. Koska absoluuttisia rat-
kaisuja ei yleensä ole tarjolla, haastateltavan (H5) mukaan 
tarvitaan taitoa tehdä kompromisseja ja sietää esimerkiksi 
”riittävän puhdasta ympäristöä”, kun täysin puhdasta ympä-
ristöä ei ole tarjolla:

”Koska tässä pitää tehdä myös paljon kompromisseja. Tässä 
ei ole mitään sellaista absoluuttista puhtautta tai absoluuttisia 
ratkaisuja. Pitää myös sietää paljon.”

Käytännössä on tavoiteltava sellaista ympäristöä, jossa 
sairastunut pysyy ennen kaikkea toimintakykyisenä. Hen-
kilökohtaisessa selviytymisessä luopuminen vanhoista toi-
mintatavoista, luovuus ja uusien asioiden kokeilu nousivat 
keskeisiksi psyykkisiä voimavaroja kuvaaviksi asioiksi. Nämä 

voimavaratekijät edellyttävät sopeutumista merkittävästi 
muuttuneisiin uusiin elämäntilanteisiin. Tämä voi käytän-
nössä tarkoittaa uusien elämäntapojen hyväksymistä ja 
”pienemmin elämistä” ratkaisemattomien ongelmien edes-
sä.
 
Elämäntapojen muuttaminen voi edellyttää myös esimer-
kiksi ammatillisia kompromisseja. Kompromisseja tekemäl-
lä voidaan päästä vaiheeseen, jossa sairastuneen ei tarvitse 
jatkuvasti kiinnittää huomiota toimintakykyä haittaaviin oi-
reisiin tai sisäilmasta sairastamisen ilmiöön. Selviytyjät ovat 
onnistuneet erilaisilla keinoilla niin ikään normalisoimaan 
arkeaan siten, että vaikeat toimintakykyä merkittävästi 
haittaavat oireet pysyvät poissa tai vähäisinä. Toiset sairas-
tuneet ovat löytäneet uusia virkistäytymistapoja ja merki-
tyksiä arkeen. Haastateltavan (H3) näkemyksissä monet 
sairastuneet pyrkivät pitämään itsestään mahdollisimman 
hyvää huolta:  

”Kyllä mä uskoisin, että tyypillisesti sisäilmasta sairastuneet 
varmaan huolehtii itsestään aika hyvin, koska sitten se on taas 
edellytys sille omalle hyvinvoinnille, että on tarkka syömisen 
ja kaiken suhteen.”

Haastateltava (H6) kertoi, kuinka useita liikuntamuotoja on 
mahdollista harrastaa myös kotona: 

”Voi kotona joogata ihan. Samoin kuin muita jumppia ja ren-
toutusharjoituksia on ja pystyy ihan kotona tekemään.”

Myös virkistäytymistapahtumia on haastateltavan (H4) mu-
kaan mahdollista seurata yhä useammin myös Internetissä: 

”No ainakin nykyään livestriimataan lähes kaikki – tai se on 
mahdollista livestriimata lähes kaikkia tilaisuuksia. Se on aika 
helppoa, että voidaan mahdollistaa jonkun mukanaolo niin.”

Elämänarvojen uudelleenjärjestyminen, uusien tarkoitus-
ten löytäminen ja ”suurempaan nojaaminen” olivat autta-
neet joitakin sairastuneita jatkamaan uudenlaista elämää. 
Koska sopeutumiskyvyssä on yksilöiden kohdalla merkit-
täviä eroja, toiset sairastuneet ja heidän läheisensä voisivat 
haastateltavan (H5) mukaan hyötyä jonkinlaisesta sopeutu-
misvalmennuksesta:

”Sitten sopeutumisvalmennus on joissakin tuommoisissa hard 
core -hommissa. Joku perhe voi(si) saada jotakin sopeutumis-
valmennusta tai jotakin semmoista.”

Tässä tapauksessa sopeutumisvalmennuksen suunnittelus-
sa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi tätä selvitystä. Jotkin lii-
tot tarjoavat sopeutumisvalmennuksia esimerkiksi astmaa-
tikoille ja fyysisen vamman saaneille (esim. Allergia-, iho- ja 
astmaliitto, Invalidiliitto). Myös sisäilmasta sairastuneet tar-
vitsisivat oman sopeutumisvalmennuksen.
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11. 
Johtopäätökset 
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Sisäilmasta sairastuneet nähdään monissa yhteyk-
sissä erityisesti terveydenhuollossa vaikeasti au-
tettavana potilasryhmänä. Selvityksen perusteella 
kuitenkin toteamme, että sisäilmasta sairastuneita 
voidaan monin eri tavoin auttaa. Tämä edellyttäisi 

sairastuneita auttavilta kuitenkin sisäilmasta sairastamisen 
ilmiön monitasoista ja monialaista hahmottamista, jossa 
ongelmia lähestyttäisiin enemmän potilaan tarpeista käsin. 
Käytännössä avun tarpeiden täyttäminen vaatisi usein jon-
kinlaisen moniammatillisen lähestymistavan soveltamista. 
Tällöin lääkärin vastuuta tulisi jakaa myös muille sairastu-
neen tilannetta auttaville ja toimintakykyä nostaville am-
mattiryhmille ja tahoille. 

Tämän raportin tarkoituksena on ollut terveyshaittoja ai-
heuttavien ympäristötekijöiden tarkasteleminen ja näistä 
tekijöistä kärsivien sisäilmasta sairastuneiden toimintaky-
kyyn vaikuttavien tekijöiden kuvaaminen ICF-luokituksen 
avulla. Olemme kuvanneet ympäristön biologisista, kemi-
allisista ja fysiologisista tekijöistä sairastuneiden tilannetta 
Suomessa varsin monipuolisesti. 

Sisäilmasta sairastamiseen liittyy selvitysaineiston perus-
teella monioireisuus. Sisäilman epäpuhtaudet aiheuttavat 
häiriöitä monissa kehon eri toiminnoissa. Häiriöt kehon 
toiminnoissa eivät välttämättä etene kliinisesti todetun 
sairauden asteelle, vaan helpottavat oireiluttavan ympäris-
tötekijän poistuessa, ja monien sairauksienkin hoitotasa-
paino vaihtelee ympäristötekijöihin liittyen. Tämän vuoksi 
potilaan ajassa ja paikassa muuttuvaa tilannetta tulisi näh-
däksemme kuvata diagnoosinumeroiden ohella toiminta-
kykyperusteisesti. Tämän lisäksi sisäilmasta sairastuneille 
pitäisi nähdäksemme luoda virallinen tämän kaltaista es-
teellisyyttä kuvaava termi, jolla voidaan viitata sisäilman 
epäpuhtauksista sairastamisen ilmiöön neutraalisti. 

Selvityksemme osoittaa, että sisäilmasta sairastuneiden 
terveydellistä toimintakykyä ja toimintakyvyn rajoitteita on 
mahdollista kartoittaa ICF-luokituksen avulla. Tämän selvi-
tyksen taustalla ovat ICF-luokituksen teemat, jotka sopivat 
oivallisesti kuvaamaan sairastuneiden toimintakykyyn ja 
esteellisyyteen liittyviä tekijöitä. Suositamme selvityksen 
nojalla ICF-luokituksen soveltamista sisäilmasta sairastunei-
den auttamiseen terveydenhuollossa. ICF-luokitus mahdol-
listaa myös potilaan toimintakyvyn koodaamisen. Tarkkoja 
toimintakykykuvauksia tekemällä sisäilmasta sairastuneen 
esteellisyyttä voidaan yksilöllisesti huomioida monilla eri 
elämän osa-alueilla. 

Olemme tässä raportissa kuvanneet sisäilmasta sairas-
tuneen esteellisyyteen liittyviä tekijöitä ja tuoneet esille 
erinäisiä ratkaisuja, joilla esteellisyyttä voidaan vähentää. 
Selvityksen mukaan sisäilmasta sairastuneiden esteettö-
myyttä voidaan lisätä ainakin ympäristöä vaihtamalla tai 
ympäristöä muokkaamalla, erilaisia apuvälineitä eli tuottei-
ta ja teknologioita käyttämällä ja elintapamuutoksia teke-

mällä. Sisäilmasta sairastuneen paranemisprosessissa aika 
on näiden tekijöiden ohella usein se tekijä, joka mahdollis-
taa terveyden ja toimintakyvyn kohenemisen. 

Selvitys osoittaa, että sisäilmasta sairastuneet ovat terveh-
tymisen suhteen keskenään varsin eriarvoisissa asemissa. 
Merkittävät toimintakyvyn vahvistumiset näyttävät muiden 
esteettömyyttä edistävien tekijöiden lisäksi edellyttävän ta-
loudellisia, sosiaalisia ja psyykkisiä resursseja. Sisäilmasta 
sairastuneet ovat potilasryhmä, jonka sisällä yksilöt, joilla on 
varallisuutta, sosiaalisia verkostoja ja psyykkistä resilienssiä 
eli palautumiskykyä, näyttävät selviytyvän sairastumisen 
aiheuttamista pitkittyneistä kriisitilanteista huomattavasti 
paremmin ja nopeammin kuin ne, joilla erilaisia resursseja 
ei ole. Tilanne on Suomen kaltaisen hyvinvointivaltion kan-
nalta ongelmallinen, koska sairastuneilla kansalaisilla tulisi 
olla yhdenvertaiset mahdollisuudet saada apua sairastami-
seen ja elämän kriisitilanteisiin. Sisäilmasta sairastuneiden 
avunsaannissa korostuvat nyt sairastuneen yksilön ja hänen 
läheistensä taloudelliset, sosiaaliset ja psyykkiset resurssit, 
koska yhteiskunnan tarjoama apu sairastuneille on varsin 
vähäistä tai näennäinen apu ei vastaa sairastuneiden tar-
peisiin. 

Selvitys osoittaa, että yhteiskunnalliset rakenteet ja kiel-
teiset asenteet ovat merkittäviä esteitä avunsaannille. Yh-
teiskunnan tasolla ongelma liittyy läheisesti rakennusten 
kunnossapitoon, rakentamisen laatuun ja rakennusteolli-
suudessa käytettäviin kemikaaleihin sekä näihin liittyviin 
lakeihin, toimintatapoihin ja asenteisiin.

Sisäilmasta sairastuneilla ei ole myöskään tällä hetkellä 
julkista tai oikeudellista legitimiteettiä sairastumiseensa. 
Tämä on näkemyksemme mukaan merkittävä rakenteelli-
nen ja yhteiskunnallinen ongelma, joka aiheuttaa hanka-
luuksia sekä sairastuneille että heidän läheisilleen. Läheiset 
ja vertaistuelliset toimijat ovat joutuneet varsin kuormittu-
neeseen vastuutilanteeseen sairastuneiden auttamisessa. 
Sisäilmasta sairastuneisiin vähemmistönä kohdistuu myös 
syrjintää, johon tarvitaan välitöntä puuttumista. Syrjinnän 
merkittävyyttä kuvaa haastateltujen toistuvasti esille tuo-
ma ilmiö, jossa sairastuneet salaavat sairastumistaan eivät-
kä halua tuoda sairastumistaan julki.

Yhteiskunnallisten rakenteiden ja asenteiden parantumi-
sen kautta tilanne voi kuitenkin muuttua. Tämän selvityk-
sen myötä työ sairastuneiden yhteiskunnallisen aseman 
parantamiseksi ja avun saamiseksi jatkuu. Tavoitteena on, 
että jokainen sisäilmasta sairastunut saisi yhdenvertaisesti 
oikeutuksen sairastumiseensa ja mahdollisuuden terveh-
tymiseensä. Sisäilmasta sairastuneen muut sairaudet ja 
mahdolliset liitännäissairaudet on myös hoidettava asian-
mukaiseen tapaan. Tähän kokonaisuuteen voidaan vastata 
hyödyntämällä yhdessä ICD-tautiluokitusta ja ICF-toiminta-
kykyluokitusta.
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LIITE 1. ALKUKARTOITUSKYSELY 
 
OHJE: Rastita seuraavista toiminnoista ne, jotka voivat mielestäsi liittyä sisäilmaongelmille altistumiseen tai olla 
aiemman sisäilmaongelmille altistumisen seurausta. 
 

 
1. KÄSITYKSESI KEHON TOIMINTAKYKYÄ HEIKENTÄVISTÄ OIREISTA SISÄILMAONGELMILLE ALTISTUTTAESSA. 

 
a. Silmiin ja näköön liittyvät toiminnot 

 
Harvinainen  
Melko harvinainen  

En osaa sanoa  
Melko yleinen   
Yleinen  

 
b. Kuuloon ja tasapainoon liittyvät toiminnot   
 

Harvinainen  
Melko harvinainen  

En osaa sanoa  
Melko yleinen   
Yleinen  

 
c. Ääni- ja puhetoimintoihin liittyvät toiminnot  

 
Harvinainen  
Melko harvinainen  

En osaa sanoa  
Melko yleinen   
Yleinen  

 
d. Ruoansulatusjärjestelmän toiminnot 

 
Harvinainen  
Melko harvinainen  

En osaa sanoa  
Melko yleinen   
Yleinen  

 
e. Aineenvaihduntajärjestelmän toiminnot 

 
Harvinainen  
Melko harvinainen  

En osaa sanoa  
Melko yleinen   
Yleinen  

 
f. Umpieritysjärjestelmän toiminnot eli hormonaaliset toiminnot 

 
Harvinainen  
Melko harvinainen  

En osaa sanoa  
Melko yleinen   
Yleinen  
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g. Virtsaamiseen liittyvät toiminnot 
 

Harvinainen  
Melko harvinainen  

En osaa sanoa  
Melko yleinen   
Yleinen  

 
h. Suvunjatkamiseen, kuten lisääntymiseen 

ja kuukautisiin, liittyvät toiminnot 
 

Harvinainen  
Melko harvinainen  

En osaa sanoa  
Melko yleinen   
Yleinen  

 
i. Seksuaaliseen aktiivisuuteen liittyvät toiminnot  
 

Harvinainen  
Melko harvinainen  

En osaa sanoa  
Melko yleinen   
Yleinen  

 
j. Ihoon liittyvät toiminnot 

 
Harvinainen  
Melko harvinainen  

En osaa sanoa  
Melko yleinen   
Yleinen  

 
k. Sydän- ja verenkiertojärjestelmän toiminnot 

 
Harvinainen  
Melko harvinainen  

En osaa sanoa  
Melko yleinen   
Yleinen  

l. Immuunijärjestelmän toiminnot 
 

Harvinainen  
Melko harvinainen  

En osaa sanoa  
Melko yleinen   
Yleinen  

 
m. Tuki- ja liikuntaelimistön sekä liikkeisiin  

liittyvät toiminnot 
 

Harvinainen  
Melko harvinainen  

En osaa sanoa  
Melko yleinen   
Yleinen  

3 
 

n. Hengitysjärjestelmään liittyvät toiminnot  
 

Harvinainen  
Melko harvinainen  

En osaa sanoa  
Melko yleinen   
Yleinen  

 
o. Kipu ja aistitoiminnot  

 
Harvinainen  
Melko harvinainen  

En osaa sanoa  
Melko yleinen   
Yleinen  

 
p. Tunteisiin ja erityisiin mielen toimintoihin  

liittyvät toiminnot  
 

Harvinainen  
Melko harvinainen  

En osaa sanoa  
Melko yleinen   
Yleinen  

 
q. Uneen liittyvät toiminnot  

 
Harvinainen  
Melko harvinainen  

En osaa sanoa  
Melko yleinen   
Yleinen  

 
r. Henkiseen energiaan ja elinvoimaisuuteen  

liittyvät toiminnot   
 

Harvinainen  
Melko harvinainen  

En osaa sanoa  
Melko yleinen   
Yleinen  

 
s. Muistiin ja tarkkaavaisuuteen ja muihin  

kognitiivisiin toimintoihin liittyvät toiminnot  
 

Harvinainen  
Melko harvinainen  

En osaa sanoa  
Melko yleinen   
Yleinen  
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4 
 

LIITE 2. TEEMAHAASTATTELURUNKO  

 
• Käsitykset yleisistä tai melko yleisistä kehon toimintoja haittaavista oireista sisäilmasta sairastuneilla 

(käsitellään mahdollisimman tiivistetysti alkukartoituskyselyn vastausten pohjalta) 
 

• Kehon toimintoja haittaavien oireiden vaikutukset elämän eri osa-alueilla  
 

o Kommunikointi (viestien ymmärtäminen ja tuotanto) 
o Liikkuminen ja käveleminen 
o Käsien käyttö, esineiden kantaminen, liikuttaminen ja käsitteleminen 
o Itsestä huolehtiminen 
o Jokapäiväiset tehtävät kotona ja keskeisillä elämänalueilla 
o Ihmissuhteet ja erityinen henkilöiden välinen vuorovaikutus 
o Sosiaalinen toimintakyky, kansalais- ja yhteisöelämä 

 
• Terveyttä edistävät ympäristötekijät ja osaratkaisut  

 
o Tuotteet ja teknologiat  

§ Elintarvikkeet 
§ Lääkkeet 
§ Muut syötävät ja juotavat tuotteet 
§ Liikkumista helpottavat tuotteet ja teknologiat 
§ Kommunikointia helpottavat tuotteet ja teknologiat 
§ Opetustuotteet ja -teknologiat 
§ Työssä käytettävät tuotteet ja teknologiat 
§ Kulttuuri-, virkistys ja urheilutoiminnan tuotteet ja teknologiat 
§ Uskonnon ja hengellisen toiminnan tuotteet ja teknologiat 
§ Julkisten tai yksityisrakennusten arkkitehtuurin ja rakennussuunnittelun sekä 

rakentamisen tuotteet ja teknologiat 
§ Varallisuus 
§ Muut tuotteet ja teknologia 

 
o Luonnonmukainen ympäristö ja ihmisen tekemät ympäristömuutokset  

§ Väestö 
§ Kasvillisuus ja eläimistö 
§ Ilmasto 
§ Valo 
§ Ääni 
§ Sisäilman ja ulkoilman laatu 
§ Muut määrittelemättömät ympäristömuutokset 

 
o Tuki ja keskinäiset suhteet sekä asenteet  

§ Lähiperhe 
§ Laajennettu perhe 
§ Ystävät 
§ Tuttavat, ikä- ja työtoverit, naapurit ja yhteisön jäsenet 
§ Tuntemattomat henkilöt 
§ Kotieläimet 
§ Esimiesasemassa olevat henkilöt 
§ Alaisasemassa olevat henkilöt 
§ Kotipalvelutyöntekijät tai henkilökohtaiset avustajat 
§ Terveydenhuollon ammattihenkilöt 
§ Muut ammattihenkilöt 
§ Yhteisön asenteet 
§ Sosiaaliset normit, käytännöt, ideologiat 
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Homepakolaiset ry:n julkaisuja
Julkaisut ladattavissa verkkosivuillamme homepakolaiset.fi/oppaat-ja-julkaisut

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 sisäilma-
ongelmien aiheuttamiin 
työnteon haasteisiin

Saatavilla myös painettuna

Sisäilmasta sairastuneiden 
työllisenä pysyminen – Miten 
vältetään työkykyisten sisäilmasta 
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 

 

 
 

Katja Pulkkinen, Minna Pitkäniemi 

 Homepakolaiset ry:n julkaisuja 2017 

      
 

PROFIILIT

Palvelujen suunnittelu sisäilmasta oireileville/sairastuneille

Työkalu sisäilmasta oireilun/
sairastamisen monimuotoisuuden 

ymmärtämiseen

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?

Hyvinvointia työyhteisöön -videosarja
homepakolaiset.fi/ammattiryhmille/tyoelama/hyvinvointia-tyoyhteisoon-videot

https://homepakolaiset.fi/oppaat-ja-julkaisut/


Mitä mieltä olit tästä julkaisusta?

Kerro meille palautteesi Sisäilmasta sairastuneiden toimintakyvyn ja 
toimintarajoitteiden kuvaaminen -julkaisusta.

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

Terveydenhuoltoon ja kuntoutuspalveluihin tarvitaan uudenlaisia 
keinoja hahmottaa ja kuvata sisäilmaan liittyviä oireita, sairauksia 
ja rajoitteita.

Tämä julkaisu tarjoaa tietoa kansainvälisen toimintakyky-
luokituksen soveltuvuudesta sisäilmasta sairastuneiden 
tilanteiden ja avuntarpeen kuvaamiseen.

Asiakastyötä tekeville julkaisu tarjoaa luotauksen sisäilmasta 
sairastuneen arjen haasteisiin ja tukee sisäilmasta sairastuneita 
kohtaavia tämän asiakasryhmän tarpeiden hahmottamisessa.

Julkaisusta on myös apua kehitettäessä terveydenhuollon 
työkaluja ja järjestelmiä huomioimaan sisäilmasta sairastuneet. 
Tällaisia työkaluja tarvitaan asiakkaiden tilanteen ymmärtämiseksi 
ja kuvaamiseksi sekä kuntoutumisen ja sen seurannan välineiksi.

Antoisia lukuhetkiä!

Sisäilmasta sairastuneiden toimintakyvyn 
ja toimintarajoitteiden kuvaaminen
Pohdintoja kansainvälisen toimintakyky-
luokituksen (ICF) mahdollisuuksista

https://homepakolaiset.fi/jata-palaute/

