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• 2013-2015 

 

 

• Sisäilmasta sairastuneiden selviytymisen ja syrjäytymisen 

kokemuksia -selvitys 

• Tavoitteena kerätä kokemuksia ja lisätä ymmärrystä 

sisäilmasta sairastuneiden ihmisten tilanteesta sekä kartoittaa 

sairastuneen selviytymistä tukevia ja syrjäyttäviä 

mekanismeja. 

• Julkaistaan 18.3. 
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• Teemahaastattelu, 30 kpl, kerätty huhtikuu-heinäkuu 2013 

 

• Haastateltavat jakautuivat kolmeen ryhmään: kotona 

sairastuneet, työssä sairastuneet ja päiväkodissa tai koulussa 

sairastuneiden lasten vanhemmat. 

 

• Haastatelluista miehiä 6 ja naisia 24. Iältään 10-62-vuotiaita. 

Asuvat ympäri Suomea. 

  

 

Selvitys sisäilmasta sairastuneista 
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Taloudellisia 
ongelmia 



 

”Sitten mä olin tilanteessa, että mä en voi mennä töihin, kun mä 

olen sairas siellä. Mä en pysty tekemään töitä, mä en pysty 

olemaan, mä vaan yskin ja astma oli tosi pahana. Mä en saa 

palkkaa, kun mä en ole töissä, mä en saa päivärahaa, kun mä en 

Kelan mielestä vaan mene sinne. Sitten, kun mulla ei ollut mitään 

ammattitautia todettu, niin vakuutusyhtiökään ei maksa. Elikkä 

multa hävisi toimeentulo. Kolme pientä lasta, yksinhuoltaja. Siinä 

vaiheessa mä jo mietin, että mitä tästä tulee.” Nainen, 48 

 

Työssä sairastunut työpaikkakyvytön 



• Työpaikan vaihto, työstä poissaoloja, työajan lyhentäminen 

 

• Työpaikkakyvyttömyys 

 

• Työkyvyn menetys  

• Työkyvyttömyyseläke pudottaa tuloja 

• Jos Kela tai vakuutusyhtiö katsoo, että ihminen on vain työpaikkakyvytön, voi 

jäädä sosiaaliturvan ulkopuolelle tai työttömyystuelle. 

 

• Työkyvyn menettämisen pelko 

 

• Pitkien sairaslomien epääminen (Kela) 

Työssä tapahtuvien muutosten vaikutukset 



”No, Maskusta sain sitten joustavalla maksuajalla kerjättyä 

ruokapöydän meille. Ensimmäiset kaksi viikkoa siinä asunnossa - 

mulla on kuviakin siitä, miten tyhjä se oli. Pienet pojat nukkui mun 

kanssa patjalla, ne ei halunneet sänkyihinsä, kun äidillä ei ollut 

sänkyä. Olohuoneessa ei ollut mitään muuta kuin leluja. Ei ollut 

tietoa televisiosta. No, tietokone oli yllättäen ensimmäinen, minkä 

mä ostin evakkotaipaleen alussa. Koska ilman sitä ei olisi löytynyt 

asuntoa, ei mitään. Eikä olisi pystynyt hoitamaan mitään. Sen mä 

ostin kytkykaupalla. Kun lapset ei nähnyt, niin mä itkin. Kaikki, mitä 

mä olin saanut kerättyä neljäänkymmeneen vuoteen - 

kaatopaikalle.” Nainen, 40 

Home-evakkoon lähtenyt perheenäiti 



• Kodin irtaimiston uusiminen 

• Taloudellinen vaikutus suuri yksittäisen ihmisen elämään, erityisesti jos tulot 

samalla laskeneet. 

• Asumiskustannusten nousu 

• Uuden asunnon etsiminen, päällekkäiset vuokrat ja/tai lainan maksu 

 

 

Lääke- ja lääkärikustannukset 
 

• Oloa helpottavat lääkkeet maksavat, jos niitä ylipäänsä on. 

• Lääkärikulut kasvavat, kun oireiden kirjon vuoksi kierretään 

erikoislääkäriltä toiselle 
 

 

Koti ja asuminen 



• Ensisijaisesti oma puoliso sekä sukulaiset ja ystävät. 

 

• Säästöt käytetty, laina sukulaisilta, kulutusluotto 

 

• Diakoniatyön apu 

 

• Sosiaalitoimiston auttamismahdollisuuksiin ei olla tyytyväisiä. 

 

• Vakuutus ei korvaa pitkällä aikavälillä syntyneiden 

homevaurioiden aiheuttamia kustannuksia. 

 

 

 

Taloudellinen apu 



• Pysyvästi tai väliaikaisesti työkyvyttömän oikeus 

toimeentuloturvaan työkyvyttömyyden ajalta 

 

• Työpaikkakyvyttömyyden tunnustaminen ja ratkaisujen 

miettiminen, esim. puhtaat tilat ja etätyö 

 

• Kunnille toimintamalli sisäilmasta sairastuneen, erityisesti 

homevaurioisen kodin asukkaan, auttamiseksi. 

Toimenpide-ehdotuksia 



• Kriisirahasto, josta mahdollisuus kohtuuehtoiseen lainaan tai 

avustukseen vaurioituneen asunnon korjaamiseksi tai uuden 

rakentamiseksi. 

 

• Taloudellista tukea homevaurioisen kodin perusirtaimiston 

hankintaan, esim. ehkäisevä toimeentulotuki. 

 

• Hätämajoitus- ja/tai väistötiloja äkillisesti homekodista lähteneille. 

 

• Koeasumisen/-nukkumisen mahdollistaminen. 

 

Toimenpide-ehdotuksia 


