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LAUSUNTO TERVEET TILAT 2028 -TOIMENPIDEOHJELMAN LUONNOKSESTA 13.12.2017  
 
 

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ kiittää hallitusta ja valtioneuvoston kansliaa pitkäkestoisen, julkis-

ten rakennusten sisäilmaongelmiin ja sisäilmasairastuneiden hoidon ja kuntoutuksen sekä sosiaali-

turvan parantamiseen tähtäävään toimenpideohjelman käynnistämisestä. 

 

OAJ esittää, että Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmassa otetaan huomioon seuraavat seikat, 

jotta sisäilmasta sairastuneiden koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan työntekijöiden asema ja turva 

paranee ja rakennusten terveydelle haitalliset sisäilmaongelmat poistuvat:  

 

 

 

Sisäilmaongelmien laajuus 

 

Toimenpideohjelmassa aiotaan selvittää sisäilmaongelmien laajuutta (toimenpide-

ehdotus 1.1 ja 1.2). Opetusalan Ammattijärjestö pitää tätä tarpeettomana useiden 

väitöskirjojen, tutkimusten ja Kuntaliiton tekemien selvitysten vuoksi. Tuorein päiväko-

tien, koulujen ja oppilaitosten sisäilmaongelmien tilanne selviää hyvin Turun yliopis-

ton ja Opetusalan Ammattijärjestön tekemästä Sisäilmatutkimus 2017:stä. 

(https://www.oaj.fi/cs/oaj/Sisailmatutkimus%202017). Koulu- ja päiväkotirakennus-

kannasta tiedetään, että se on vanhaa, ja sitä on yritetty vuosikymmenten ajan osa-

korjata kunnollisten peruskorjauksien tai uudisrakentamisen sijaan.  

 

mailto:terveet-tilat@vnk.fi
https://www.oaj.fi/cs/oaj/Sisailmatutkimus%202017
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Kuva 1. Sisäilmatutkimus 2017, Turun yliopisto ja Opetusalan Ammattijärjestö. 
 

Esimerkiksi tiivistyskorjauksia on koulu- ja päiväkotirakennuksiin tehty runsaasti. Kor-
jausten positiivisesta vaikutuksesta sisäilman laatuun ei tutkimuksissa ole saatu näyt-
töä. 
 
Turun yliopiston ja OAJ:n Sisäilmatutkimuksessa vain 15 % opettajista ja alan esimie-
histä ilmoitti, ettei sisäilmaongelmia ole lainkaan. Viidennes ilmoitti, että pääasiallista 
työpaikkaa (rakennusta) ei ollut korjattu kosteusvaurioiden tai muiden syiden vuoksi 
viimeisen viiden vuoden aikana, jolloin nämä työpaikat joko ovat terveitä ja/ tai niiden 
korjaamistarvetta ei ole edes tunnistettu. Laajoja peruskorjauksia oli tehty eniten val-
tion työpaikoilla ja 1970-luvun rakennuksissa, näissäkin kuitenkin vain 16 prosen-
tissa. Uudisrakennusta odottavia oli vain 7 %, vaikka rakennuskannan korjaamis- ja 
uudelleenrakennustarve on paljon suurempi. Terveydellisiä haittatekijöitä raportoivat 
eniten 1960–1980-luvuilla rakennetuissa rakennuksissa työskentelevät (esim. joka 
viides ilmoitti homeen, maakellarin tai viemärin hajusta).  
 
OAJ ei näe tarvetta sisäilmaongelmien selvittämiseen ja vertailuun yksityisessä ja jul-
kisessa rakennuskannassa (toimenpide-ehdotus 1.1). Eduskunnan tarkastusvalio-
kunta on teettänyt vuonna 2012 selvityksen suomalaisen rakennuskannan kosteus- ja 
homevaurioista. Sisäilmaongelmat eivät ole julkisella sektorilla vähentyneet, ja uudis-
rakentamisen virheistä kerrotaan mediassa lähes päivittäin.   
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Lisäksi Työterveyslaitoksen hankkeessa ”Sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy elinkaa-
rimallia käytettäessä ja energiatehokkuutta tavoiteltaessa (SEEK)” vertailtiin yksityi-
sesti toteutettuja elinkaarikouluja ja omarahoitteisia kouluja, joiden huolto ja ylläpito 
oli kaupungin omalla organisaatiolla. Tutkimuksen tulos oli, ettei omistuspohjalla ole 
olennaista vaikutusta rakennuksen sisäilmastossa: 

 
”Sisäilman laatuun vaikuttavien rakennusteknisten tekijöiden osalta elinkaarihank-
keina toteutettujen koulujen ja vertailukoulujen välillä ei havaittu merkitseviä eroja. Ha-
vaitut sisäilman laatuun vaikuttavat rakennustekniset poikkeamat liittyivät usein perus-
korjattuun vanhaan rakennukseen eikä niinkään uudisrakennuksiin (laajennusosa). 
Sisäilmaston tavoitearvojen, rakentamisen puhtausluokan ja rakennusfysikaalisen 
suunnittelun vaativuustasojen tavoitteiden asettelun ja suunnittelun sekä rakentami-
sen aikaisen kosteuden hallinnan osalta elinkaarikoulujen ja vertailukoulujen välillä ei 
havaittu eroja. Tulosten perusteella rakentamisen, myös elinkaarirakentamisen, suun-
nittelu- ja toteutusprosessia sekä yhteistyötä voidaan edelleen kehittää, jotta sisäil-
mastoon liittyvät riskitekijät (erityisesti riskirakenteet ja rakennusautomaation hallinta) 
hallitaan paremmin ja ehkäistään mahdolliset sisäilmaongelmat.” 

 

OAJ ei pidä kansainvälisen vertailun tekemistä tarpeellisena sisäilmaongelmien hoita-
misen kannalta. Tiedossa on, että meillä on selkeä valtakunnallinen vanhan raken-
nuskannan ongelma. Sen korjaaminen vaatii merkittäviä toimenpiteitä, mutta ei ajan 
ja resurssien käyttämistä tilanteen selvittämiseksi. OAJ ei näe myöskään millään ta-
valla perusteltuna verrata rakennuskantaamme ja rakennuksia käyttävien henkilöiden 
terveyttä sellaisiin maihin, joissa ilmasto- ja lämpöolosuhteet ovat toisenlaiset kuin 
Suomessa. Kansainvälinen vertailu on mahdollinen ainoastaan samankaltaisissa 
sääoloissa (rakennuksilta vaadittavat lämpö-, energia- ja kosteusvaatimukset). 
 
OAJ muistuttaa, että kiinteistöjen omistajatahoille ja ylläpidolle on lähes kahden vuo-
sikymmenen ajan annettu valtakunnallisia ohjeistuksia rakennusten sisäilmaongel-
mien korjaamiseksi ja hallitsemiseksi (esimerkiksi: Sisäilmaongelmaisten kouluraken-
nusten korjaaminen, osa 1 ja osa 2 http://www.oph.fi/julkaisut/2008/sisailmaongel-
maisten_koulurakennusten_korjaaminen). Tästä huolimatta päiväkoti-, koulu- ja oppi-
laitosrakennusten sisäilmaongelmia ja kuntoa ei ole huolellisesti selvitetty ja arvioitu, 
eikä rakennusten osalta ole tehty laajamittaisesti sellaisia ratkaisuja, joilla sisäilman 
epäpuhtauksien kulkeutuminen tiloihin olisi estetty ja lasten, nuorten tai henkilöstön 
sisäilmasairastumisia torjuttu. Sen sijaan OAJ:llä on tiedossa satoja tapauksia, joissa 
rakennusta koskevat ratkaisut ovat olleet sisäilman ja rakennusten käyttäjien (lasten, 
nuorten ja henkilöstön) kannalta vahingollisia. Tämän vuoksi toimenpideohjelmassa 
ei ole syytä keskittyä valtakunnallisten ohjeistuksien tekemiseen, vaan rakentamista 
ja hankintaa kehittävien juridisesti ohjaavien määräysten laadintaan.  
 
OAJ esittää, että toimenpideohjelmassa keskitytään uudis- ja korjausrakenta-
misen laatuun, rakentamis- ja suunnitteluvirheiden sanktioinnin kehittämiseen 
sekä rakennusvalvonnan oleelliseen nopeuttamiseen ja tehostamiseen erityi-
sesti silloin, kun rakennushankkeet ovat julkisia.  
 
Lisäksi OAJ ehdottaa, että (julkisten) rakennusten omistajille ja ylläpitäjille tu-
lee toimenpideohjelmassa selkeä ohjeistus siitä, mitä huonokuntoiselle 1960–

http://www.oph.fi/julkaisut/2008/sisailmaongelmaisten_koulurakennusten_korjaaminen
http://www.oph.fi/julkaisut/2008/sisailmaongelmaisten_koulurakennusten_korjaaminen
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80 -luvun rakennuskannalle kannattaa tehdä (esim. ei tiivistyskorjauksia), ja mi-
ten toimitaan käytännössä rakennus- ja suunnitteluvirheiden estämiseksi han-
kintaprosessissa ja rakennuksen vastaanottovaiheessa. 

 
Lisäksi OAJ edellyttää, että toimenpideohjelmassa otetaan paremmin huomi-
oon kaikki jo tutkittu tieto sisäilmaongelmien laajuudesta, ongelmien merkityk-
sestä terveydelle ja ongelmien kansantaloudellisista vaikutuksista. 

 
 
Sisäilman terveysriskin arviointi 
 

Sisäilman epäpuhtaudet (kemialliset, biologiset) aiheuttavat lasten, nuorten ja aikuis-
ten oireilua ja altistumisen jatkuessa sairastumista. Päiväkodeissa ja kouluissa liian 
suuri ihmismäärä tiloissa on ongelma erityisesti kasvukeskuksissa. Tällöin myös hiili-
dioksidipitoisuudet kohoavat ja se aiheuttaa oireilua, väsymistä ja levottomuutta. Toi-
menpideohjelmassa ei huomioida riittävästi huonokuntoisen rakennuskannan aiheut-
tamaa terveysriskiä rakennusten käyttäjille. Ohjelma ei myöskään kiinnitä huomiota 
päiväkotien ja koulujen todelliseen tilanteeseen, joka liittyy tilojen ylikäyttöön kasvu-
keskuksissa. 
 
Terveysvaaran arviointi toteutuu julkisissa rakennuksissa heikosti. Rakennusten kun-

toselvityksiä ei tehdä riittävän laaja-alaisesti, ja jos niitä tehdään, selvitysten toteutu-

minen sisäilmasairastumistilanteissa on hidasta ja puutteellista. Terveysvaaran arvi-

ointi tulisi aina tehdä rakennuskohtaisesti ja huonekohtaisesti, mutta tämä ei onnistu 

rakennusten, rakenteiden ja rakennustekniikan puutteellisten kuntoselvitysten ja val-

litsevien asenneongelmien vuoksi. Nykyinen työsuojelulainsäädäntö ei anna työsuo-

jeluviranomaisille oikeutta velvoittaa kiinteistön omistajaa ryhtymään toimenpiteisiin. 

Myöskään kiinteistön tutkijoiden pätevyyteen työsuojeluviranomaiselle ei ole mahdol-

lisuutta puuttua. Työsuojeluviranomaisten toimivaltuutta asian valvomiseksi tulee laa-

jentaa. Myös terveydensuojeluviranomaisten valvontalinjauksia tulisi täsmentää. 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kyky ja tieto tehdä terveydellisen merkityksen ar-
viointia on riittämätön. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tietoja ja taitoja tulee kehit-
tää ja lainsäädäntöä muuttaa. 
 
Työterveyshuollon terveydellisen merkityksen arviointi työkykyä alentavassa sairastu-
mistilanteessa vaihtelee erittäin paljon ja riippuu arvioijasta. Pahimmillaan työterveys-
huollon lääkäri on ohjannut sisäilmasairastuneen työntekijän suoraan mielialalääkkei-
den käyttöön, terapiaan ja psykologisiin tutkimuksiin käymättä työpaikalla (hyvän työ-
terveyshuoltokäytännön vastaisesti) ja vähätellyt potilaan kertomusta sairastumises-
taan. 
 
OAJ pitää erityisen tärkeänä, että epäpuhtaalle sisäilmalle altistuminen saa-
daan päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa aina loppumaan riittävän 
ajoissa. Tämä tarkoittaa oireilevien lasten, nuorten ja aikuisten siirtymistä väis-
tötiloihin. OAJ ehdottaa, että toimenpideohjelmassa autetaan ja tuetaan avus-
tuksin tai muulla tavalla kuntien varhaiskasvatus-, perusopetus- ja toisen as-
teen koulutuksen järjestäjiä terveellisten väistötilojen hankkimisessa. 
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OAJ:n mielestä on tärkeää, että toimenpideohjelmassa määritellään julkisille 
kiinteistön omistajille määräaika kiinteistöjen kunnon laaja-alaiseen selvittämi-
seen, ja että tähän työhön annetaan ohjelmasta laajamittainen tuki oikeaan osu-
vien korjaussuunnitelmien, peruskorjausten ja uudisrakentamispäätösten teke-
miseksi. Rakennusten kunnon selvittämiseksi tulisi luoda myös pysyvät määrä-
ajat. 

 
OAJ esittää, että työsuojeluviranomaisen ja tarkastajan toimivaltuuksia ja vel-

vollisuuksia laajennetaan koskemaan kiinteistön omistajaa. Heillä tulisi olla oi-

keus antaa velvoittava kehotus kiinteistön omistajalle sisäilmaongelmien selvit-

tämiseksi (mikrobiologiset näytteet) ja edellyttämään että työpaikkarakennus / -

tila tutkitaan kuten asumisterveysasetuksessa on määritelty. Lisäksi heillä tu-

lisi olla oikeus antaa velvoittava kehotus korjaussuunnitelmien tekemiseen. 

OAJ edellyttää, että työterveyshuollossa tehdään sisäilmasairastuneen potilaan 

kertomuksen, vastaanotto- ja työpaikkakäynteihin perustuvan tiedon perus-

teella työterveyshuoltolain mukaista työolosuhteiden ja terveydellisen merki-

tyksen arviointia. OAJ näkee tärkeänä myös että koulu- ja opiskeluterveyden-

huollon osaamista asiassa parannetaan ohjelman aikana. 

 
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 
 

Opetusalan Ammattijärjestö pitää terveyteen liittyviä ehdotuksia toimenpideohjelman 
heikoimpana osiona. Toimenpideohjelman tavoitteissa on mainittu mm., että sisäil-
masta kärsivien saatavilla tulisi jatkossa olla opastusta kulloinkin käytettävissä ole-
vista hoito- ja kuntoutusmuodoista ja että viestinnällisin keinoin pureuduttaisiin sisäil-
maongelmien aiheuttamaan yleiseen huoleen. OAJ toteaa yksikantaan, että neuvon-
tatoimenpide ei ole riittävä terveyden edistämisen toimi. 

Terveyteen liittyvistä ehdotuksista puuttuu olennaisten oireiden ja sairauksien hoidon, 
kuntoutuksen ja työntekijän sosiaaliturvan parantaminen sekä työpaikkakyvyttömyy-
den määrittely. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä kohdat 2.1, 2.10 ja erityi-
sesti kohta 2.11 vaativat täsmentämistä ja yhdistämistä. Kohta 2.11 jatkaa nykymuo-
dossaan monien tahojen virheellistä näkemystä, jossa sisäilmasta oireilevia ja sairas-
tuneita voidaan vähätellä. 
 
OAJ pitää erittäin tärkeänä, että nyt ehdotettujen sisältöjen sijaan Terveet tilat 2028 -
toimenpideohjelmassa keskitytään sisäilmasta eri tavoin sairastuneiden hoito- ja kun-
toutuspolkujen kehittämiseen ja tutkitaan sisäilmasta sairastumista. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että toimenpideohjelman alkumetreillä Suomeen tulisi perustaa 
valtakunnallinen kliininen tutkimusyksikkö tutkimusta ja hoitoa varten (esimerkiksi Tu-
run yliopistoon). Yksikkö myös kouluttaisi ja jakaisi tietoa koulu-, opiskelu- ja työ- 
sekä perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon.  
 

Sisäilmatutkimuksen 2017 (TY, OAJ) mukaan koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalalla 

työskentelevien terveydentila oli huonontunut selvimmin 1950–1980-luvuilla rakenne-
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tuilla työpaikoilla, eniten 1970-luvun työpaikoilla. Oireilla oli yhteys työaikaan ja työti-

lan mikrobiperäisiin hajuhaittoihin. Opettajilla ja esimiehillä oli selvästi enemmän hen-

gitystieinfektioita kuin muulla aikuisväestöllä. Erityisen paljon on flunssaa, nuhakuu-

metta, poskiontelotulehduksia, kurkunpääntulehdusta ja vatsaflunssaa. Monilla on ol-

lut useita infektioita vuoden aikana. Hengitystie- ja silmäoireita on runsaasti. Yli 40 

prosenttia kokee nenän tukkoisuutta ja silmien kuivumista. Tutkimuksessa havaittiin, 

että työssäololla on yhteys monenlaisiin oireisiin, joita ovat tukkoisuus, nuha, kurkku-

kipu, käheys, päänsärky, huimaus, muistihäiriöt, keskittymisvaikeudet ja ärtyneisyys 

sekä käsien ja kasvojen iho-oireet.  

 

Tutkimuksessa havaittiin oireiden yhteys työpaikan mikrobiperäisten hajuhaittojen 

kanssa:  

 hengitystieoireet 
 infektiosairaudet, erityisesti poskiontelotulehdukset, kurkunpäätulehdus, vatsa-

flunssa 
 silmäoireet 
 neurologiset oireet 
 iho-oireet ja -sairaudet 
 
Terveydentilan huonontumisen riski oli kymmenkertainen niillä, jotka altistuivat ho-
meen hajulle päivittäin verrattuna niihin, jotka eivät altistuneet lainkaan. Lähes yhtä 
vahva yhteys löytyi viemärin hajulle altistumisen ja terveydentilan heikentymisen vä-
liltä. Homealtistus ja viemärin hajulle altistuminen korreloivat myös huonon työssäjak-
samisennusteen kanssa. Monet lääkärin toteamat sairaudet olivat yhteydessä ho-
mealtistumisen kestoon. Ärsytys- ja yleisoireet, monet neurologiset oireet, infektiosai-
raudet, astma ja allergiasairaudet, autoimmuunitaudit ja nivelsairaudet sekä kilpirau-
hassairaudet ovat yhteydessä mikrobialtistukseen. Uusimmissa rakennuksissa (2010-
luvulla rakennetuissa) 15 prosenttia haastatelluista ilmoitti jopa terveydentilan kohen-
tumisesta. 
 
Yleinen työviihtyvyys oli koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalalla (opettajilla) kuitenkin 
hyvää suuresta työn määrästä huolimatta. Vain 3 % viihtyy työssään huonosti, joten 
pelkästä viihtyvyys- tai hyvinvointiasiasta ei ole kyse. 
 
Kosteusvauriomikrobien aiheuttamien terveydellisten vaarojen tunnustaminen on tär-
keää ja työssä tulee käyttää suomalaista tutkimusnäyttöä:  

 Taina Taskisen ja Johanna Immosen väitöskirjat: koulurakennuksen korjaamisen 
terveyshyödyistä oppilailla. 

 Riitta-Liisa Patovirran väitöskirja: homekoulujen korjaamisen terveyshyödyt opet-
tajilla, myös yhteys homevasta-aineisiin osoitettu 

 Minna Purokivi väitöskirja: homekoulujen opettajien keuhkojen indusoidun yskök-
sen ja nenälavaatiosolujen vasteet altistuksessa ja kesäloman aikana 

 Ulla Lignell väitöskirja: suurtalouskeittiöiden työntekijöiden altistuminen homeille 
ja terveyshaitat. Koulujen korjaamisen pitkäaikaishyödyt oppilaille, 5 vuoden seu-
ranta. 

 Outi Koskisen väitöskirja: altistuksesta poistamisen hyöty päiväkotilasten tervey-
dellä mitattuna. 
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 Risto Savilahden väitöskirja: homekoulun oppilailta mitatut oireet ja vasta-ainetu-
lokset sekä allergiavasteet, osoitettu annosvastesuhde. Mitä enemmän homealtis-
tusta, sitä allergisempia lapsia. 

 Mekanismeista Juha Jussilan, Kati Huttusen ja Marjo Ruotsalaisen väitöskirjatyöt 
sekä prof. Maija-Riitta Hirvosen monet tutkimukset mekanismeista sekä koe-eläi-
millä että soluviljelmillä (kissan keuhkosolut ja ihmisen makrofagi-valkosolut). 

 Syövästä Aarne Laakkosen väitöskirja TTL:n aineistosta. 

 Reumasta TTL:n tutkimukset sekä Riitta Luosujärven tutkimukset, joissa myös 12 
vuoden seuranta homeisista terveyskeskuksista, Ruotsista Reckner Olssonin tut-
kimukset. 

 
Toimenpideohjelmassa viitataan sivulla 10 vuonna 2017 julkaistuun Käypä hoito -
suositukseen koskien kosteus- ja homevaurioista oireilevaa potilasta. Terveet tilat -
toimenpideohjelmassa on huomioitava huolellisesti, että Käypä hoito -suositus on 
saanut laajaa kritiikkiä erityisesti potilasjärjestöiltä ja sisäilmasairastuneilta. Myös 
OAJ on havainnut, että ko. suosituksessa ei ole huomioitu sisäilman terveyshaittoja ja 
-vaaroja koskevia mikrobiologisia ja epidemiologisia tutkimuksia. Käypä hoito -suosi-
tus on epälooginen määritellessään, että jos rakennuksessa on kosteus- ja homevau-
rioita, ne pitää poistaa ja kaikki rakennusmateriaalit vaihtaa. Tämä on ristiriidassa 
muutoin suosituksessa esitettyyn väitteeseen, että syy-yhteyttä rakennuksen kos-
teus- ja homevaurion ja terveyden välillä ei olisi. Tämä epäloogisuus on syytä korjata.  
 
On varsin selvää, että epäpuhtaassa sisäilmassa sairastuminen tapahtuu useam-
malla eri mekanismilla riippuen epäpuhtaudesta. Edellä mainittu laaja tutkimustieto 
osoittaa elimistön toksikologisen ja soluvälitteisen sairastumisen, joka pahenee jos 
epäpuhtauksille altistutaan lisää. Ihmisen perimä vaikuttaa sairastumiseen kuten mi-
hin tahansa muuhunkin sairastumiseen. Samoin kuormitustekijät ja stressi vaikuttavat 
sairastumiseen kuten vaikuttavat esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien puhkeami-
seen. Sisäilmasairastuminen ei siis ole hysteriaa, eikä yhteisöllinen tai mentaalinen 
ilmiö sen enempää kuin mikään muu sairastuminen on.  
 
Nyt toimenpideohjelman luonnoksessa ei ole millään tavalla huomioitu tätä edellä 
mainittua laajaa tutkimustietoa ja on sen sijaan painotettu huolen hoitamista ja vies-
tintää. On siis välttämätöntä, että sisäilmasairastumista, kosteus- ja homevauriosai-
rastumista koskeva tutkimustieto on mukana toimenpideohjelmassa ja ohjelman edis-
tää sisäilmasta sairastuneiden hyväksymistä, asiallista ja nopeaa hoitoa, tukee hei-
dän työhön tai kouluun paluutaan ja heille annetaan oikeaan osuva kuntoutus. 
 
OAJ edellyttää, että kaikki tutkimustieto otetaan käyttöön joko Käypä hoito -
suosituksessa tai muutoin terveydenhuollon, koulu- ja opiskeluterveydenhuol-
lon sekä työterveyshuollon ohjeistuksessa. 
 
OAJ edellyttää, että ohjelmassa keskitytään tosiasiallisesti sisäilmaoireilun ja -
sairastumisen torjumiseen ja sisäilmasairastuneiden kohtelun, hoidon, kuntou-
tuksen sekä työhön paluun tukitoimien ja oikeus- ja sosiaaliturvan kehittämi-
seen.  
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OAJ näkee erityisen tärkeänä, että sairastuneiden ja oireilevien tilanne otetaan 
terveydenhuollossa vakavasti. Tämä tarkoittaa, että Suomeen tulisi toimenpide-
ohjelman alkumetreillä perustaa valtakunnallinen kliininen tutkimusyksikkö, 
joka myös kouluttaisi ja jakaisi tietoa koulu-, opiskelu- ja työterveydenhuoltoon 
sekä perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. OAJ kannattaa myös 
toimenpideohjelmassa mainitun ympäristöherkkyys-diagnoosin saaneiden so-
siaaliturvan kehittämistä. 
 
OAJ näkee tärkeänä, että sisäilmasairastuneita konkreettisesti ja laajasti hoita-
nut taho huolehtii jatkossa objektiivisesti ja kaikkia osapuolia kuunnellen toi-
menpideohjelman terveyskokonaisuudesta.  

 
OAJ on mielellään mukana myös tässä toimenpideohjelman osiossa suunnitte-
lemassa ja toteuttamassa toimia erikseen sovittavalla tavalla. 

 
 
Työssä käyvän sisäilmasairastuneen turvan kehittäminen 
 

Koulutus- ja kasvatusalan työpaikoilla epäpuhtaasta sisäilmasta sairastuneista vai 
osa saa työterveyshuollon lähetteen asiallisesti ja riittävän ajoissa työtapaturmava-
kuutuslain mukaisiin ammattitautitutkimuksiin. Näistä tutkituista henkilöistä vain noin 
joka kymmenes saa lopulta ammattitautipäätöksen työpaikalla syntyneestä astmasta. 
Päätös korvaa työssään sairastuneelle sairausajan palkkaa, lääkärissäkäyntikuluja ja 
lääkkeitä. Päätöksen saaneilla on puutteita myös palkkauksessa, koska palkkaa ei 
päivitetä ansiokehityksen mukaisesti vuosittain. Sisäilmaongelmien vuoksi sairastu-
neiden työntekijöiden ja esimiesten turva toteutuu erittäin huonosti.  
 
Työtapaturmavakuutuslakia uudistettaessa vuonna 2013 esitettiin työpaikan vaihdok-
sen tukea lisättäväksi lakiin. Lain uudistaminen tältä osin tulisi avata ohjelman aikana 
uudelleen. Työpaikan vaihdoksen tuen kriteeristö oli tuolloin liian kapea ja sitä on tar-
peen samalla laventaa. Lisäksi OAJ on esittänyt jo vuonna 2012 eduskunnalle, että 
sisäilmasairauksien todentamista ja yhteyttä sairastuneen työpaikkaan tulisi kehittää 
uuteen suuntaan, koska tutkimustahot ovat ristiriidassa ja erimielisiä sairastumisen 
syistä. Tulisi luoda menetelmä, jolla todennetaan ajallinen yhteys työntekijän sairastu-
miseen työtiloissa riippumatta siitä, mikä on henkilön sairauden aiheuttaja mikrota-
solla. Menetelmä voi olla esimerkiksi päiväkirja: työssäolon ja sairauspoissaolojen 
sekä oireiden tarkka kirjaaminen tietyltä ajalta.  
 
OAJ esittää, että työpaikkakyvyttömyyskäsite määritellään ja sitä varten kehitetään 
sosiaaliturva. Kela maksaa sairauspäivärahaa vain noin kahden kuukauden ajan si-
säilmasta johtuvissa sairastumistapauksissa. Tämä aika on täysin riittämätön sairas-
tumisen tutkimiseen, rakennuksen tutkimiseen ja pitkälle edenneestä sairastumisesta 
toipumiseen. Kelan antamaa turvaa tulisi toimenpideohjelman kautta pidentää nope-
alla aikataululla. 
 
OAJ ehdottaa toimenpideohjelmaan lisättäväksi, että työterveyshuollolle annetaan 
ohjeistus siitä, että työpaikkansa sisäilmasta sairastuneet tutkitaan aina työperäisesti 
sairastuneina ja tarvittaessa ammattitautiin sairastuneina. Kun työntekijän sairaste-
lulla todetaan ajallinen yhteys työpaikkaan ja työtilaan, työntekijän pitäisi aina päästä 
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työnantajan työtapaturmavakuutuksen mukaisiin tutkimuksiin ja korvauksiin. Näin ei 
nyt tapahdu. 
 
Ammattitautikorvaukset on laajennettava koskemaan myös sisäilman epäpuhtauksia 
ja mikrobien aiheuttamia sairauksia (esimerkiksi astman lisäksi paheneva astma, jat-
kuva kuumeilu, jatkuvat poskiontelo- ja keuhkoputkentulehdukset, vakavat iho- ja sil-
mäoireet, neurologiset oireet jne.). Kirjo homemikrobien ja muiden sisäilman epäpuh-
tauksien aiheuttamissa sairauksissa on laaja ja tämä täytyy ohjelmassa huomioida 
sosiaaliturvaa kehitettäessä. 
 
OAJ esittää, että käsite työpaikkakyvyttömyys määritellään ja siihen sairastu-
neen sosiaaliturvaa kehitetään. 
 
OAJ ehdottaa toimenpideohjelmaan lisättäväksi, että työterveyshuollolle anne-
taan ohjeistus siitä, että työpaikkansa sisäilmasta sairastuneet tutkitaan aina 
työperäisesti sairastuneina ja tarvittaessa ammattitautiin sairastuneina. 
 
OAJ esittää, että ammattitautikorvaukset on laajennettava myös koskemaan si-
säilman epäpuhtauksia ja mikrobien aiheuttamia sairauksia (esimerkiksi ast-
man lisäksi paheneva astma, jatkuva kuumeilu, jatkuvat poskiontelo- ja keuh-
koputkentulehdukset, vakavat iho-oireet ja silmäoireet, neurologiset oireet jne).  
 

 
Sisäilmasairastuneen eettinen kohtelu terveydenhuollossa 
 

Työterveyslaitoksen antama tuore työterveyshuollon ohje on varsin suppea. Ohjeen 
mukaan sisäilmaongelmat tarkoittavat sairastumiskirjoissa vain ympäristöherkkyys-
diagnoosia. OAJ toteaa, että ympäristöherkkiä on kaikista sisäilman epäpuhtauksien 
vuoksi sairastuneista hyvin vähän, ja usein ympäristöherkkyysdiagnoosia edeltää 
pitkä altistumis- ja sairastumisjakso epäpuhtaissa tiloissa. Toimenpideohjelmassa tu-
lisi muuttaa ko. ohjetta.  
 
OAJ:n saamien tietojen ja tutkimustiedon mukaan työterveyshuolto ei jalkaudu työpai-
koille tutkimaan sisäilmaongelman sairastuttavuutta, ja ammattitautitutkinta viivästyy 
lähes aina. OAJ:n saamien tietojen mukaan työterveyshuolto ei pääsääntöisesti tee 
sisäilmasairastuneen terveydellisen merkityksen arviointia hyvän työterveyshuolto-
käytännön mukaisesti. 
 
OAJ huomauttaa, että Työterveyslaitoksen lääkäreillä ei ollut ennen mahdollisuutta 
toimia myös työtapaturmavakuutusyhtiön lääkärinä. Tämä muuttui 1990-luvun loppu-
puolella, ja ammattiastmat sisäilmasairastumisina vähenivät radikaalisti, kun diagnos-
tisia kriteereitä kiristettiin. Aiemmin tutkittiin kosteus- ja homevaurioiden vuoksi myös 
alveoliittia ja ODTS:ää, mutta nämä sairaudet on käytännössä jätetty vähitellen tutki-
matta. 
 
Työntekijöiden töissä sairastumiset täytyy hyväksyä ammattitaudeiksi. Useat Työter-
veyslaitoksen antamat ammattitautitutkimusdokumentit ovat sellaisia, joissa työtapa-
turmavakuutusyhtiöille 2000-luvun alkupuolelta saakka sivutoimisina työtä tehneet 



Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Lausunto 10 (10) 
 

15.2.2018  

 

 

 

  
www.oaj.fi Opetusalan Ammattijärjestö • OAJ PL 20, 00521 Helsinki • 020 748 9600 • oaj@oaj.fi 

 

lääkärit ovat todenneet, että sairaus on lääketieteellisesti työperäinen, mutta ei juridi-
sesti hyväksyttävä ammattitauti. Lisäksi altistumisolosuhde on pääsääntöisesi huo-
nosti dokumentoitu ja työtila työpaikalla tutkittu puutteellisesti. Työterveyslaitoksen 
lääkäreiden arvio näissä tapauksissa on myös tiukempi, kuin mitä laki tällä hetkellä 
edellyttää todennäköisestä ja pääasiallisesta syy-yhteyden toteamisesta.  
 
OAJ huomauttaa myös, että Työterveyslaitoksen linja on merkittävästi muuttunut vii-
meisten vuosien aikana. Työterveyslaitoksen rakennusten kuntotutkimusten yhtey-
dessä on tehty Työterveyslaitoksen työterveyshuollon lääkärin toimesta terveydelli-
sen merkityksen arviointi, mutta terveydellistä merkityksen arvioinnissa ei ole selvi-
tetty työterveyshuollon vastaanottokäynneiltä tai muutoin, onko rakennuksen sisäilma 
erityisesti sairastumisen vaaraa aiheuttava vai ei. Työterveyslaitoksen työterveys-
huollon lääkäri ei ole toteuttanut tällöin työterveyshuoltolakia eikä hyvää työterveys-
huoltokäytäntöä. 
 
Työterveyslaitos kouluttaa työterveyshuollon lääkäreitä Käypä hoito -suositusta käyt-
täen. Suositus on tarkoitettu perusterveydenhuoltoon, ei työterveyshuoltoon. Työter-
veyslaitoksen koulutuksissa on vedottu myös ns. nosebo-ilmiöön sisäilmasairastumi-
sia selittävinä tekijöinä. Asiasta ei ole tutkimustietoa, ja on asenteellista väittää, että 
sisäilmasairastumiset johtuisivat muusta kuin sisäilman epäpuhtauksista. 

 
OAJ edellyttää, että toimenpideohjelmaan kirjataan sisäilmasairastuneen työn-
tekijän turvan kehittäminen. 
 
OAJ edellyttää, että valtio laatii Työterveyslaitokselle ja vakuutusyhtiöille kii-
reesti eettisen ohjeistuksen sisäilmasairastuneiden tutkimisesta ja terveyden-
huollon ammattilaisten ja ammattihenkilöiden kouluttamisesta. 
 
OAJ esittää, että sisäilmasairastuneiden hoitoa ja tutkimusta koskevat Työter-
veyslaitoksen ohjeet uusitaan mahdollisimman pian laajassa yhteistyössä. 

 
Lopuksi 
 

OAJ on erittäin mielellään mukana suunnittelemassa, työstämässä ja toteuttamassa 
Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmaa. 
 
 
 
OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ 
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