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Suomessa on puututtu sisäilmaongelmiin 
voimakkaasti jo kauan

Suomessa on eurooppalaisittain hyvä 
sisäilma

Sisäilmaongelmat ja sisäilmaan liittyvä 
oireilu ovat yleisiä Suomessa

Vilkas julkinen keskustelu ja 
epäluottamus

Tarvitaan uusia, tutkittuun tietoon perustuvia keinoja, 
näkökulmia ja ratkaisuja
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Ohjelmassa ihmisen terveys ja hyvinvointi 
nostetaan keskiöön



Ohjelman seuranta

26.9.2019 7



Ohjelma lähtenyt hienosti käyntiin – Esimerkkejä I

• Uutta tietoa mm.  kansalaisten käyttöön tuotettu 
• THL: uudet nettisivut (thl.fi/sisailma), julkaisuja, tiedotteita
• Yhteistyössä TTL ja potilasjärjestöjen kanssa rakennetaan 

viestintää (Hengitysliiton ja Allergia, iho ja astmaliitto). 

• Filha ry kyseli kesällä lääkärien (SLL) ja hoitajien (PERUS, 
SUPER) koulutustoiveita sekä tietoja ja käsityksiä 
sisäilman terveys- ja hyvinvointihaitoista
• Hyödynnetään koulutusten suunnittelussa
• Filha ry pilotoi koulutusta perusterveydenhuoltoon jo tänä 

vuonna

• THL on toteuttanut ohjelman peruskartoituksen: kysely 
5000 suomalaiselle sisäilmasta
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Ohjelma lähtenyt hienosti käyntiin – Esimerkkejä II

• Terveydenhuolto on aktivoitunut 
• HUS poliklinikka hankkeet, OYKS pilotoi moniammatillista

toimintamallia ym.
• Virtuaalisairaalaan (Terveyskylä) tuotetaan tietoa ja ohjeita 

oireileville ja sairastuneille ja uusi työkaluja ammattilaisille
• Ohjelman terveydenhuollon asiantuntijaryhmä tapasi ensimmäisen 

kerran 2.9.

• Ongelmatilanteiden ratkaisuun tuotetaan uusia työkaluja
• THL julkaissut sisäilmakyselyn oppilaille
• THL ja TTL päivittää ja täydentää selvitysprosesseja koulujen 

sisäilmaongelmien selvittämiseen 

• STM selvittää sisäympäristöissä oireilevien kuntoutumista 
tukevan toimeentuloturvan kehittämistä sekä tekee 
selvityksen lainsäädännön toimivuudesta ja päivitystarpeista 
(työsuojelu; terveydensuojelu)
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www.thl.fi/sisailma



THL:n sisäilmakysely oppilaille
(www.thl.fi/sisailma)

Rakennuksen käyttäjien oireilu heijastaa huonosti sisäilman 
epäpuhtauksien määrää - oireita ei tule kuitenkaan vähätellä (tiedote 
18.2.2019)

• Pekkanen ym. Terve ihminen terveissä tiloissa: Kansallinen sisäilma ja 
terveys -ohjelma 2018–2028. Ympäristö ja Terveys -lehti. 1/2019.
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http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201902185205
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Tutkimus: Tietoisuus ja huoli sisäilmaongelmista 
lisäävät oireiden raportointia koulujen 
sisäilmakyselyissä (tiedote 5.6.2019)
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X = 5 alakoulua, joissa
sisäilmaongelmia
O = 5 kontrollikoulua

• Erityisesti, jos huolta on 
paljon, kyselyjen tulkinta 
vaikeaa

• Kyselyt tuottavat silti 
arvokasta tietoa 
käyttäjien kokemuksista

Nissilä et al. 
Indoor air 2019

Vanhempien huoli (%)

Lasten hengitystieoireet 
(%)
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Sisäilmaan liitetty oireilu on yleistä Suomessa 
(Finterveys 2017)
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Vaikeat tai erittäin vaikeat oireet harvinaisia
(Kansallinen sisäilmakartoitus 2019)
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Ympäristöherkkyys homeille, kemikaaleille ja 
sähkölle keskittyy samoihin ihmisiin
(Vuokko et al. 2018)



Vanhempi:
Onko lapseni 
turvassa?

Epäpuh-
tauksia?

Mitä pitäisi 
korjata? 

Päättäjä:
Miten rahat 
riittää? 
Miten 
priorisoin?

Rehtori:
Miten hoidan 
prosessin?
Tiedotus? 
Työilmapiiri?

Rakenne-
ratkaisut, 

materiaalit, 
ylläpito

Diagnoosi? Hoito? 
Mistä apua, tukea?

Tuomari:
Liittyykö sisäilmaan?
Ammattitauti? Korvaukset?

Työ/terveyden-
suojelu: Riskiä? 
Haittaa? Vaaraa?



Kaikki yhteistyössä mukaan ohjelmaa toteuttamaan! 

• Ohjelma muotoutuu ja tarkentuu jatkuvasti, kaikki 
ovat tervetulleita.

• Mukana jo monia tahoja mm. TTL, Filha ry, 
Helsingin yliopisto, Kuntaliitto, HUS, Kela, 
Hengitysliitto, Allergia, iho ja astmaliitto, 
Asumisterveysliitto, Sisäilmayhdistys ry.  
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KIITOS!
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Laadukas sisäilma on tärkeää, koska vietämme 
suurimman osan ajastamme sisätiloissa

• Puhdas ja raikas sisäilma tukee toimintakykyä, terveyttä ja 
oppimista. 

• Pelkkä haittatekijöiden puuttuminen sisäilmasta ei kuitenkaan 
riitä, vaan käyttäjien on myös luotettava tilojen 
terveellisyyteen.

• Pääperiaate kaikessa toiminnassa on ennaltaehkäistä ja 
vähentää sisäympäristöjen epäpuhtauksiin liittyviä 
terveysriskejä



Sisäilman epäpuhtauksista voi aiheutua haittoja ja 
oireita - osaan liittyy myös sairastumisen riski  



Tutkimustarpeet

• Miksi oireilu on selvästi yleisempää työpaikoilla kuin 
kodeissa?

• Erityisesti mikä on ilman epäpuhtauksien, muiden 
sisäympäristötekijöiden ja muiden tekijöiden merkitys?

• Alustavien tuloksien mukaan kodin sisäilmasta oireilevien 
terveydentila selvästi huonompi
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TTL sisäilmastokyselyt 1996 - 2017
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Sisäilmaan liitettyjä oireita 
raportoivien määrä lisääntyi 
seuranta-aikana, …

.. kun taas sisäilmasta jatkuvaa 
olosuhdehaittaa kokevien 
määrä ei suurentunut samassa 
suhteessa. 



Tutkimustarpeet

• Miksi oireilu on selvästi yleisempää työpaikoilla kuin 
kodeissa

• Miksi kunta-alan työntekijät ja heistä hoito- ja opetustyötä 
tekevät kokevat yleisimmin sisäilmaan liitettyjä oireita ja 
olosuhdehaittoja
• Myös ammattiastmoja todetaan enemmän kuntasektorilla kuin 

valtiolla tai yksityisellä.

• Erityisesti mikä on ilman epäpuhtauksien, muiden 
sisäympäristötekijöiden ja muiden tekijöiden merkitys
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Kuntaliiton kysely kunnille

• Toimitiloista tai sisäilma-asioista vastaaville henkilöille 

• Kyselyyn vastasi 42 % Manner-Suomen kunnista (125 kuntaa) 
ja 18 % Ruotsin kunnista

• Merkittävä sisäilmaongelma määriteltiin:

• …sellaiseksi vähäistä laajemmaksi rakenteelliseksi viaksi, 
jonka seurauksena syntyy haitallinen altistuminen …. Ja … 
korjaustarve voidaan arvioida kiireelliseksi altistumisen 
vähentämiseksi tai poistamiseksi.
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Sisäilmaongelmia noin saman verran Suomessa 
ja Ruotsissa



Yleisimmät syyt sisäilmaongelmien taustalla?
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Asbesti

Kosteus, home

Muu syy

VOC ym kem

Ilmanvaihto

Temp, RH, veto

Kuidut

Radon

SUOMI RUOTSI



Sisäilma-asioiden hoitamista koskevia väittämiä
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Osuus (%) väestöstä, joka asuu
kosteusvaurioituneessa kodissa (EU-Silc

kysely)
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Share of total population living in a dwelling with a leaking roof, damp walls, 

floors or foundation, or rot in window frames of floor (EU-SILC survey)


