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Mistä on kysymys?

TEHY:n ja Turun yliopiston välillä 

tutkimusyhteistyösopimus

Oirekysely jäsenistölle, tuloksia 13 560 vastaajalta

Laajin koskaan tehty yhtä ammattialaa koskeva 

valtakunnallinen oirekysely

Myös valtakunnallinen kysely sähköpostin 

välityksellä työsuojeluvaltuutetuille, n=53 (28%)



Tavoite

TS-valtuutettujen kyselyn tavoitteena oli varmistaa 

jäsenkyselyn altistetietojen oikeellisuutta

Selvittää sisäilmaryhmien toimintaa

Kartoittaa sisäilmaongelmissa käytettäviä 

tutkimusmenetelmiä

Selvittää työterveyshuollon ja 

työsuojeluorganisaation välistä yhteistyötä

Arvioida tiedonkulkua

Selvittää sisäilmaongelmien hallintakeinoja 

hoitoalan työpaikoilla



Tuloksia

Kyselyyn vastasi 53 henkilöä, joista 77 % oli naisia

80 % ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita

20 % vastaajista terveyskeskuksista, 40 % sairaaloista

Korjauksia tehdään paljon

80 %:ssa kohteista korjaukset ovat jatkuvia

30 % ilmoittaa että uudisrakennus on suunnitteilla

13 % ilmoittaa, uudisrakennus on rakenteilla



Työpaikoilla tehdyt 

kosteusvauriokorjaukset

korjaustapa n %

Ei korjauksia 

Vain pintaremontti

Perusteellinen 

kosteusvauriokorjaus

Laaja peruskorjaus

Erilaisia korjauksia jatkuvasti

Peruskorjaus tulossa
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Sisäilmaprosessin kesto

Sisäilmaongelmat ovat usein hyvin pitkäkestoisia 

prosesseja

Noin 30 %:ssa työpaikoista erilaisia 

sisäilmaongelmia on käsitelty yli 10 vuoden ajan.

Vain 8 %:ssa ongelman kesto alle vuoden 



Sisäilmaongelmien selvittelyn 

menetelmät

Aistinvaraisia katselmuksia ja 
pintakosteusmittauksia 70 %

Kosteusvauriokuntotutkimus, jossa 
rakenneavauksia 48 %

Viljelty mikrobeja materiaalinäytteistä    43 %

Mikrobinäytteitä pintanäytteistä 40 %

VOC-näytteitä 47 %

Kuitunäytteitä 40%

Mikrobimittauksia laskeumamaljalla 43 %



Muita mittauksia

 Ilmanäytteitä (Andersen) 11 %

PCR-mittauksia 2 %

Toksisuustestejä 6 %

Asbestikartoitus 11 %

Mycometer-mittauksia 0



Työsuojeluvaltuutettujen rooli

Osallistuvat sisäilmaryhmien toimintaan

Osallistuvat työkykyneuvotteluihin (70 %)

Osallistuu oireilevien työntekijöiden 

uudelleensijoitukseen (30 %)

TS-valtuutetun arvion mukaan työterveyshuollon 

valmiudet hoitaa sisäilmaongelmia: 40 % hyvä, 

40 % kohtalainen, 20 % heikko

Työsuojeluorganisaation valmiudet: 42 % hyvä, 

37 % kohtalainen, 20 % heikko



Asenneympäristön muutokset

70 % katsoo että asenteet muuttuneet 

paremmiksi, 6 %:n mielestä huonontunut

Vähättelyä esiintyy edelleen

- kiinteistön omistajan taholta

- työnantajan taholta

- sisäilmaryhmässä 



TS-valtuutettujen havaitsemat vaurion 

merkit

 Tyytymättömiä ilmanvaihtoon 52 %

 Homeen hajua 8 %

 Viemärin hajua 13 %

 Näkyvää hometta omissa tiloissa nyt 0%, aikaisemmin 2 %

 - muualla parhaillaan 13 %

 - muualla aikaisemmin 37 %

 Kosteusvaurion merkkejä omassa työtilassa 15 %

Muualla 52 %

Ollut aikaisemmin, ei enää 11 %



Sisäilmaongelmista aiheutuneita 

haittoja työyhteisössä

Hengitystieoireita 88 %

Yleisoireita 79 %

Poissaolojen lisääntymistä 40 %

Työilmapiirin heikentymistä 37 %

Ammattitautiepäilyjä 33 %

Työntekijöiden vaihtuvuutta 27 %

Erilaisia ristiriitoja 21 %

 Irtisanomisia 8 %



Ammattitautiprosessit (AT)

AT tutkittu mutta ei todettu 23 %

Todettu AT, astma tai astmoja 36 %

Tehty PEF-seurantaa 65 %

Otettu verikokeita 56 %

Mitattu IgE-vasta-aineita homeille 27 %

Mitattu IgG-vasta-aineita homeille 27 %

Tehty ihotestejä allergian tutkimiseksi 29 %



Työsuojeluviranomaisen toimenpiteet 

ja kannanotot
 Tarkastuskäynnit AT-tapauksissa 0 %

 AT-epäilyn yhteydessä 6 %

Muusta syystä 41 %

 Ei lainkaan 29 %

Osittainen käyttökielto 6 %

 Uhkasakko 6 %

 Korjauskehotus + uhkasakko 8 %

 Korjauskehotus ilman uhkasakkoa 35 %

 Lisäselvityspyyntö 25 %

 Epäkohtia ei todettu 15 %



Työterveyshuollon aktiivisuus, 

työpaikkakäynnit

Kerran vuodessa 10 %

2-3 vuoden välein 40 %

Harvemmin 46 %

Ei juuri koskaan 4 %

Työpaikkakäynneistä palaute 76 % aina, 15 % 

joskus, 5 % harvemmin tai ei juuri koskaan!



Sisäilmaryhmien toiminta

Kokoontuu viikoittain 2 %

Kerran kuukaudessa 23 %

Kokoontuu harvoin 31 %

Kokoontuu vain tarvittaessa 17 %

Sisäilmaryhmää ei ole 25 %



Tiedonkulku korjausten yhteydessä

Mittausraportit julkisia ja helposti saatavilla 24 %

Raportit saa nähtäväksi pyydettäessä 39 %

Raporteista saa vain yhteenvedon tai tulkinnan 20 %

Raporteista ei saa tietoa juuri koskaan 7 %

Mittauksia tai teknisiä tutkimuksia ei ole tehty 9 %



Oirekyselyt

Tehdään säännöllisesti 6 %

Tehdään joskus 75 %

Ei lainkaan 19 %

Oirekyselyjen toteutus:

Työterveyshuollon haastattelu 58 %

Örebro-lomake 43 %

Konsulttien omia lomakkeita 8 %



Yhteenveto tuloksista

 Työsuojeluvaltuutettujen mukaan sisäilmaongelmat terveydenhuollon 

työpaikoilla ovat edelleen yleisiä ja pitkäaikaisia, jopa vuosia tai 

vuosikymmeniä kestäviä tai jatkuvia

 Työpaikan oman ts-organisaatiolla on rooli vahva jopa 

uudelleensijoituksia mietittäessä

 Altistumis- ja olosuhdemittauksia ei tehdä uusimpien ohjeiden mukaisesti

 Sisäilmaryhmiä on yllättävän vähän ja ne toimivat harvoin

 TS-viranomaisen rooli vähäinen silloinkin kun kyse AT-epäilystä tai 

todetusta AT-tapauksesta

 Työpaikkakäynnit eivät toteudu optimaalisesti, raportointi puutteellista

 Tieto mittauksista ja suosituksista ei kulje

 U-M Hellgrenin tutkimukseen verrattuna ei kovin paljon ole muuttunut



Kiitos mielenkiinnosta!


