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SAATESANAT 

 

Tämän oppaan on kirjoittanut sisäilmakoditon sisäilmakodittomille ja heidän auttajilleen. Opas on 

tehty toimimaan arjen haasteissa helppokäyttöisenä reittioppaana avun luo. Lähteinä on käytetty 

mm. internetistä löytyviä viranomaismateriaaleja sekä kommentoijien ehdotuksia. Teksti on luotu 

vuoropuhelussa ja yhteistyössä sisäilmakodittomien ja muiden kommentoijien kanssa. Oppaan 

tekoon on osallistunut yhteensä 5 sisäilmakodittomuutta kokenutta sekä 10 asiantuntijaa mm. eri 

järjestöistä ja viranomaistahoilta. Aihepiirin arkaluontoisuuden vuoksi on kuitenkin henkilöiden 

anonymiteetti haluttu säilyttää. Lämmin kiitos jokaiselle oppaan tekoon osallistuneelle. Kiitokset 

myös Vailla vakinaista asuntoa ry:lle tuesta ja rohkaisusta oppaan kirjoittamiseen. 

 

Koska aihealue on laaja ja muuttuva ja koska myös monet oppaaseen kerätyistä tiedoista ovat 

muuttuvia, opasta päivitetään mielellään käyttäjiltä saadun palautteen perusteella. Palautetta 

oppaasta voi lähettää osoitteeseen sisailmakodittomat@gmail.com. 

 

Lisätietoa sisäilmakodittomuudesta saa mm. sivuilta: 

sisäilmakodittomat -blogi    

www.homepakolaiset.fi 

www.asuntoensin.fi 

www.vvary.fi 

         

        

Toivon tämän oppaan olevan lukijoille suureksi avuksi ja iloksi. 

 

Evakossa                                                                                                                                   

Asunnottomien yönä 2017  

 

Niina Rissanen                                                                               

Hengitysliiton kouluttama sisäilmasairauden kokemusasiantuntija      
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         Kunpa eräänä päivänä minulla olisi koti, 

josta ei tarvitsisi lähteä evakkoon. 

 

Kotini olisi niin kuiva, 

ettei yksikään sieni nostaisi päätään sen lattianraoista. 

 

Sen seinät olisivat niin paksut, 

ettei naapurin netti voisi häätää minua ulos. 

 

Siellä olisi niin sopeutuvat sohvat, 

etteivät ne enää koskaan valtaisi koko taloa. 

 

Sellaisen kodin haluaisin. 

 
Runosta Kotoisia äärikokemuksia, Niina Rissanen 2015 
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1. SISÄILMAKODITTOMUUS – YKSI ASUNNOTTOMUUDEN MUODOISTA 

 

ASUNNOTTOMUUDEN ESIINTYVYYS JA MUODOT 

 

Asunnottomuutta on tilastoitu Suomessa noin 30 vuoden ajan. Vuonna 1987 asunnottomia oli noin 

20 0001. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn asunnottomuusselvityksen mukaan vuonna 

2016 asunnottomana oli noin 6 6502 henkilöä. ARA kerää asunnottomuustiedot kunnilta vuoden 

lopulla ja kerätyt tiedot kuvaavat kuluneen vuoden tilannetta marraskuun 15. päivään asti. 

Asunnottomuudesta selvitetään lukumäärän lisäksi mm. asunnottomuuden eri muodot ja sen 

jakautuminen väestöryhmien (mm. maahanmuuttajat, nuoret, naiset) kesken. Sisäilmakodittomista 

ei selvityksessä kerätä erikseen tietoa. Homepakolaiset ry on arvioinut sisäilmakodittomien 

määräksi 20 0003, joten sisäilmakodittomien tilanne vastaa sikäli muiden asunnottomien tilannetta 

1980-luvulla. Arviota puoltaa ruotsalaistutkimus, jonka lukujen valossa Suomessa olisi n. 30 000 

home-kemikaali-sähköherkkää henkilöä4, joiden on erityisen vaikeaa hankkia soveltuvaa asuntoa. 

Pääministeri Sipilä arvioi sisäilmasairaita olevan yhteensä jo miljoona5. Sisäilmakodittomuus on 

siis valitettavasti kasvava trendi. 

 

Sisäilmakodittomuutta, kuten muutakin asunnottomuutta, on monta eri muotoa ja kestoa. 

Lyhytaikaiseksi asunnottomuus lasketaan, kun se kestää alle vuoden. Tässä ryhmässä lienee suurin 

osa lievemmin sairastuneista sisäilmakodittomista ja esim. monet muuttokierteessä olevista ovat 

kokeneet lyhytaikaista asunnottomuutta useitakin kertoja. Pitkäaikaiseksi lasketaan yli vuoden 

kestänyt asunnottomuus. Käytännössä moni on voinut olla asumisongelmainen, piiloasunnoton 

ja/tai muuttokierteessä yhtäjaksoisesti vuosia, vaikka asunnottomuus jaksot ovat olleet suhteellisen 

lyhyitä. 

 

 

Virallinen asunnottomuus kattaa Poste Restantessa VVA -merkinnällä kirjoilla olevat henkilöt. 

Lisäksi jotkut laitoksissa olevat luetaan tähän joukkoon. Jotkut sisäilmakodittomat ovat virallisesti 

asunnottomia. 

 

 

Piiloasunnottomuus kattaa käsitteenä kaikki ne asunnottomat, joilla virallisesti on kirjat jossakin 

katuosoitteessa (ei siis Poste Restantessa), mutta jotka todellisuudessa ovat vailla vakinaista omissa 

nimissään olevaa asuntoa, jossa voisivat sairastumatta olla. Suurin osa sisäilmakodittomista kuuluu 

tähän joukkoon. Heillä on kirjat virallisesti esim. omassa sisäilmaongelmaisessa asunnossa tai 

tuttavien luona. Käytännössä he majailevat kuka missäkin: tuttavilla, parvekkeella, teltassa, mökillä, 

autossa tai ikkunat ja ovet auki asunnossaan. He voivat myös olla vuosien muuttokierteessä 

vaihtaen aina sisäilmaongelmaisesta asunnosta toiseen. Moni on kirjoilla suomalaisessa osoitteessa, 

mutta käytännössä asuu suuren osan vuotta ulkomailla esim. Espanjassa.  

 

 

Asumisongelmainen on ilmaus, jolla voidaan kuvata sellaista piilokoditonta henkilöä, joka asuu 

kotonaan, mutta sairastuu siellä koko ajan lisää ja esim. nukkuu siellä pärjätäkseen ikkunat auki tai 

etsii terveempää kotia. Hän ei useinkaan tiedä ja koe olevansa asunnoton, vaikka hänellä ei olekaan 

kunnollista terveellistä kotia ja vaikka asumisongelmaisuus/piilokodittomuus on voinut jatkua jo 

vuosia. Jotkut sisäilmakodittomat välttävät tietoisesti puhumasta itsestään asunnottomana, koska 

pelkäävät yhteiskunnalta ikäviä seuraamuksia kuten asunnottomuusperusteista lasten huostaanottoa. 

Silti heillä voi olla vakavia ongelmia asumisessaan. 
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ASUNNOTTOMUUDEN SYYT 

 

Syitä asunnottomuuteen on lukuisia, mutta usein se johtuu esim. toimintakyvyn heikkenemisestä tai 

sopivan asunnon puutteesta. Syynä toimintarajoitteisiin voivat olla mm. mielenterveysongelmat tai 

vammaisuus.  Rikosrekisteriin päätyneen tai muutoin huonon maineen saaneen on entistä vaikeampi 

saada itselleen kotia. Toisaalta varsinkin pääkaupunkiseudulla asunnottomuutta aiheuttavat 

yksinkertaisesti huimat asumiskustannukset, joihin opiskelijalla tai työttömällä ei ole varaa. Näille 

asunnottomille on kuitenkin onneksi olemassa monenlaisia tukimuotoja mm. asunto- ja 

velkaneuvontaa sekä erityisasumista. Erityisasumisjärjestelmästä tai läheisistä ovat riippuvaisia 

kaikki, joiden fyysinen tai psyykkinen toimintakyky ei riitä oman kodin ylläpitoon itsenäisesti. 

Näitä ovat esim. monet vaikeavammaiset, pitkäaikaissairaat, mielenterveyskuntoutujat ja vanhukset. 

Näin tarkasteltuna asunnottomuus on ilmiö, joka ilman yhteiskunnan huolenpitoa voi koskettaa 

jossakin elämän vaiheessa ketä tahansa. 

 

Sisäilmakodittomuus johtuu sekin sairauden aiheuttamasta toimintakyvyn laskusta, johon 

yhteiskunta ei kuitenkaan toistaiseksi tarjoa palveluita. Päinvastoin kuin sana asunnoton tuo usein 

mieleen, monet sisäilmakodittomat ovat korkeakoulutettuja arvostettuja ammattilaisia kuten 

opettajia, sairaanhoitajia ja insinöörejä. Usein kodittomuus koskee myös heidän lapsiaan. 

Sisäilmasta sairastumista seuraa tyypillisesti evakko- ja muuttokierre työpaikalla/koulussa tai 

kotona tai molemmissa. Sairauden edetessä monesta tulee työ(paikka)kyvytön ja 

pitkäaikaisasunnoton. Herkistyminen home- ja kosteusvaurioille, rakennusmateriaalien 

kemikaalipäästöille ja/tai sähkömagneettiselle säteilylle estää heitä löytämästä sopivaa taloa 

rakennuskannastamme. Toisaalta syntynyt taloudellinen ahdinko esimerkiksi työpaikkakyvyttömänä 

ilman yhteiskunnan tukia voi estää rakentamasta terveellistä kotia. 

 

 

SISÄILMASAIRAAT JA HEIDÄN ASUNTOTARPEENSA 

 

Sisäilmasairaus on vähitellen etenevä sairausrypäs, joka ilman altistumiskierteen katkaisua voi 

johtaa toimintakyvyn rajuun laskuun ja vaikeaan invaliditeettiin. Vaikka tässä oppaassa keskitytään 

sisäilmaperäiseen sairauteen ja kodittomuuteen, vastaava tilanne voi johtua myös muista 

ympäristötekijöistä. 

 

Tässä oppaassa sisäilmasairaalla tarkoitetaan sisäilmasta oireilevaa tai sairastunutta, esimerkiksi 

homeille ja rakennus- ja sisustusmateriaalien päästöille reagoivaa henkilöä. Sisäilmakodittomalla 

tarkoitetaan sisäilmasairauden tähden asunnotonta henkilöä. Sisäilmavammaisella tarkoitetaan 

sisäilmasairauden vuoksi vakavasti toimintarajoitteista henkilöä (esimerkiksi liikkumis- ja 

lukemisesteisyys). Homepakolaiset ry arvioi, että 1.asteen sisäilmasairaita on Suomessa noin 500 

000, 2.asteen sisäilmasairaita on noin 250 000 ja 3.asteen sisäilmasairaita on noin 20 0003. 

Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   SISÄILMASTA SAIRASTUNEITA ON SATOJA TUHANSIA, 
 

   SISÄILMAKODITTOMIA ON KYMMENIÄ TUHANSIA, 
 

   SISÄILMASTA VAMMAUTUNEITA ON TUHANSIA. 
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Asumisen kannalta tämä tarkoittaa sitä, että Suomeen tarvitaan terveitä koteja terveille ja lievästi 

sairaille, sisäilmaesteettömiä koteja vakavammin sairaille ja vaativan tason sisäilmaesteettömyyttä 

vammaispalveluineen sisäilmasta vammautuneille. 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Huom! Tässä oppaassa terveellä kodilla ja talolla ei viitata Terve talo -konseptiin, eikä VTT:n Terve 

talo -sertifikaattiin, joissa on kyllä huomioitu ansiokkaasti kosteusturvallisuus ja tietyt 

kemikaalipäästöt, mutta jätetty monet muut terveyteen vaikuttavat seikat huomiotta (ks. tarkemmin 

Luku 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    TERVEITÄ KOTEJA TERVEILLE JA LIEVÄSTI SAIRAILLE. 
 

    SISÄILMAESTEETTÖMIÄ KOTEJA VAKAVAMMIN SAIRAILLE. 
 

    VAATIVAN TASON SISÄILMAESTEETTÖMYYTTÄ SISÄILMASTA VAMMAUTUNEILLE. 
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2. APUA SISÄILMAKODITTOMALLE 

 

LAINSÄÄDÄNTÖÄ 

 

Seuraavassa esitellään joitakin lakeja, joiden pohjalta myös sisäilmakodittomien kuuluu saada 

monenlaista apua ja tukea tilanteisiinsa. Yhdessä voimme vaikuttaa siihen, että näitä perusteita 

sovelletaan yhdenvertaisesti myös sisäilmakodittomiin. Kansainvälisesti tarkasteltuna tilanteeseen 

vaikuttavat mm. YK:n ihmisoikeudet, YK:n lastenoikeudet ja YK:n vammaissopimus sekä 

Euroopan unionin monenlaiset säädökset ja suositukset. Suomen näkökulmasta olennaisimmat 

perusteet apuun ovat kuitenkin seuraavat lait soveltamisohjeineen*. 
* Ks. Finlex-kokoelma ja mm. STM:n sivut. 

 

 

Perustuslaki 6§: 

Yhdenvertaisuus 

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. 

 

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, 

uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän 

syyn perusteella. 

 

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin 

asioihin kehitystään vastaavasti. 

 

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti 

palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin 

säädetään. 

 

 

Perustuslaki 19§: 

Oikeus sosiaaliturvaan 

Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus 

välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. 

 

Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, 

työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella. 

 

Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät 

sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava 

perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja 

yksilöllinen kasvu. 

 

Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista 

järjestämistä. 
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Sosiaalihuoltolaki 4§: 

Asiakkaan etu 

Asiakkaan etua arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, miten eri toimintatavat ja ratkaisut 

parhaiten turvaavat: 

1) asiakkaan ja hänen läheistensä hyvinvoinnin; 

2) asiakkaan itsenäisen suoriutumisen ja omatoimisuuden vahvistumisen sekä läheiset ja jatkuvat 

ihmissuhteet; 

3) tarpeisiin nähden oikea-aikaisen, oikeanlaisen ja riittävän tuen; 

4) mahdollisuuden osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asioissaan; 

5) kielellisen, kulttuurisen sekä uskonnollisen taustan huomioimisen; 

6) toivomuksia, taipumuksia ja muita valmiuksia vastaavan koulutuksen, väylän työelämään sekä 

osallisuutta edistävän toiminnan; 

7) asiakassuhteen luottamuksellisuuden ja yhteistoiminnan asiakkaan kanssa. 

 

Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota erityistä tukea tarvitsevien 

asiakkaiden edun toteutumiseen.  

 

 

Sosiaalihuoltolaki 11§: 

Tuen tarpeet 

Sosiaalipalveluja on järjestettävä:   

1) tueksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen;  

2) asumiseen liittyvään tuen tarpeeseen;  

3) taloudellisen tuen tarpeeseen;  

4) sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi;  

5) lähisuhde- ja perheväkivallasta sekä muusta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta aiheutuvaan tuen 

tarpeeseen;  

6) äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvään tuen tarpeeseen;  

7) lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi;  

8) päihteiden ongelmakäytöstä, mielenterveysongelmasta sekä muusta sairaudesta, vammasta tai 

ikääntymisestä aiheutuvaan tuen tarpeeseen;  

9) muuhun fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen tai kognitiiviseen toimintakykyyn liittyvään tuen 

tarpeeseen;  

10) tuen tarpeessa olevien henkilöiden omaisten ja läheisten tukemiseksi. 

 

 

Sosiaalihuoltolain soveltamisopas 2017: 

... Keskeistä lain soveltamisen kannalta on se, että tarvemäärittely ohjaa asiakaslähtöiseen 

työskentelyyn, jossa keskiössä on asiakas omine tarpeineen, ei palvelujärjestelmä, johon asiakkaan 

tulisi sopeutua.   ... Jokaiseen tarpeeseen on mahdollista vastata usealla eri palvelulla, eikä 

tarpeeseen voida jättää vastaamatta sillä perusteella, ettei asiakas sovellu tiettyyn kunnassa tarjolla 

olevaan palveluun tai palvelua ei ole saatavilla. Asiakkaita ei voida myöskään ilman laissa olevaa 

perustetta kokonaan rajata tietyn palvelun ulkopuolelle, jos heillä on tuen tarvetta.  

… Asumisen järjestämiseen liittyvällä tuen tarpeella tarkoitetaan tilanteita, joissa henkilöltä puuttuu 

asunto tai hän on vaarassa menettää sen, taikka hän ei pysty asumaan asunnossaan tai hänen 

asuinoloissaan on merkittäviä puutteita. Sosiaalihuollon tukea tarvitaan, jos henkilö ei kykene itse 

tai asumisen järjestämiseen ensi sijassa velvollisten asuntoviranomaisten tuella järjestämään 

itselleen kohtuullisia asuinoloja tai korjaamaan asuinoloissaan olevia puutteita.  …Ikääntymisestä 

tai vammautumisesta johtuva toimintakyvyn heikkeneminen voi aiheuttaa sen, että henkilö ei 

kykene asumaan asunnossaan, vaikka asunto lähtökohtaisesti olisi sovelias normaaliin asumiseen.                                                                                                                                    

...Tuen tarve asumisen järjestämiseen voi liittyä myös tilanteeseen, jossa henkilön asunto ei 

terveydellisistä tai turvallisuuteen liittyvistä syistä johtuen sovellu asumiseen. 
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Sosiaalihuollon vastuu asumisen järjestämisessä on pykälässä tarkoitettu viimesijaiseksi siten, että 

henkilöllä itsellään on ensisijainen vastuu asumisensa järjestämisestä. 

 

Sosiaalihuoltolaki 12§: 

Välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon turvaaminen 

Jokaisella kunnassa oleskelevalla henkilöllä on oikeus saada kiireellisessä tapauksessa yksilölliseen 

tarpeeseensa perustuvat sosiaalipalvelut siten, ettei hänen oikeutensa välttämättömään huolenpitoon 

ja toimeentuloon vaarannu. Muussa kuin kiireellisessä tapauksessa henkilöllä on oikeus saada 

riittävät sosiaalihuollon palvelut kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitetulta kotikunnaltaan tai siltä 

kuntayhtymältä, johon kotikunta kuuluu, ellei muualla laissa toisin säädetä. 

 

Sosiaalihuollon järjestämisen henkilöllisestä soveltamisalasta säädetään 57 §:ssä. Toimeentulotuen 

myöntämisestä säädetään erikseen toimeentulotuesta annetussa laissa (1412/1997). 

 

 

Sosiaalihuoltolain soveltamisopas 2017: 

...Tukeen kuuluvat esimerkiksi terveyden ja elinkyvyn säilyttämisen kannalta välttämättömän 

ravinnon ja asunnon järjestäminen. Jokaiselle ihmiselle kuuluva oikeus välttämättömään 

toimeentuloon ja huolenpitoon on viimesijainen vähimmäissuoja, joka yhteiskunnan on kaikissa 

olosuhteissa taattava. Säännös edellyttää paitsi sosiaaliturvan myös ihmisarvoisen elämän 

edellytykset turvaavien palvelujen järjestämistä.    ...Perustuslain 19§:n 1 momentti oikeudesta 

välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon sisältää sitä koskevan hallituksen esityksen 

(HE309/1993vp) mukaan esimerkiksi mahdollisuuden sellaiseen asumiseen, joka on edellytyksenä 

henkilön terveyden ja elinkyvyn säilymiselle. 

 

 

Sosiaalihuoltolaki 21§: 

Asumispalvelut 

Asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea 

asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia suhteessa 

palveluihin, jotka edellyttävät muuttamista ja sisältävät sekä asumisen että palvelut. Tilapäistä 

asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista, kiireellistä apua. 

 

Tuettua asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseen tai 

itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. Tuetulla asumisella tarkoitetaan asumisen tukemista 

sosiaaliohjauksella ja muilla sosiaalipalveluilla. 

 

Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja 

huolenpitoa. Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve 

on ympärivuorokautista. 

 

Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja. Palveluihin 

sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä 

toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista 

kanssakäymistä edistävät palvelut. Tehostetussa palveluasumisessa palveluja järjestetään asiakkaan 

tarpeen mukaisesti ympärivuorokautisesti. 

 

Asumispalveluja toteutettaessa on huolehdittava siitä, että henkilön yksityisyyttä ja oikeutta 

osallistumiseen kunnioitetaan ja hän saa tarpeenmukaiset kuntoutus- ja terveydenhuollon palvelut. 
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Sosiaalihuoltolain pohjalta apua voidaan tarjota myös mm. 

          1. Talouteen 11§ 

          2. Tuen tarpeisiin 14§ 

          3. Perhesuhteisiin 18§ 

          4. Kotipalveluna 19§ 

          5. Kotihoitona (sis. kotisairaanhoito & lääkäripalvelut) 20§ 

          6. Liikkumiseen 23§ 

          7. Mielenterveyteen kriisissä 25§ 

          8. Lomanviettoon 28§ 

 

 
KIIREELLISESSÄ HÄDÄSSÄ 

Sosiaalihuoltolaki 29§: 

Sosiaalipäivystys 

Sosiaalipäivystys on järjestettävä ympärivuorokautisesti kiireellisen ja välttämättömän avun 

turvaamiseksi kaiken ikäisille. Päivystys on toteutettava siten, että palveluun voi saada yhteyden 

ympäri vuorokauden ja kiireelliset sosiaalipalvelut voidaan antaa siten kuin tässä tai muussa laissa 

säädetään. Päivystävissä yksiköissä on oltava riittävät voimavarat ja osaaminen, jotta palvelun laatu 

ja asiakasturvallisuus toteutuvat. 
 

Sosiaalipäivystystä toteutettaessa on toimittava yhteistyössä ensihoitopalvelun, terveydenhuollon 

päivystyksen, pelastustoimen, poliisin, hätäkeskuksen ja tarpeen mukaan muiden toimijoiden 

kanssa. 

 

 
KIIREETTÖMÄSSÄ TILANTEESSA 

Sosiaalihuoltolaki §36-38: 

Palvelutarpeen arviointi 

Kun kunnallisen sosiaalihuollon palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tietää sosiaalihuollon 

tarpeessa olevasta henkilöstä, hänen on huolehdittava, että henkilön kiireellisen avun tarve 

arvioidaan välittömästi. Lisäksi henkilöllä on oikeus saada palvelutarpeen arviointi, jollei arvioinnin 

tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta. 

 

Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä. 

Arvioinnin tekeminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun asiakas, 

asiakkaan omainen tai läheinen tai hänen laillinen edustajansa on ottanut yhteyttä sosiaalipalveluista 

vastaavaan kunnalliseen viranomaiseen palvelujen saamiseksi, jos: 

1) henkilö on yli 75-vuotias; 

2) henkilö saa vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 9 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaista 

ylintä hoitotukea. 

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä 

arkipäivänä asian vireille tulosta ja arvioinnin on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden 

kuluessa vireille tulosta. 

 

 

Lastensuojelulaki 35§: 

Toimeentulon ja asumisen turvaaminen 

Kun lastensuojelun tarve oleelliselta osin johtuu riittämättömästä toimeentulosta, puutteellisista 

asumisoloista tai asunnon puuttumisesta tai kun mainitut seikat ovat oleellisena esteenä lapsen ja 

perheen kuntoutumiselle, kunnan on viivytyksettä järjestettävä riittävä taloudellinen tuki sekä 

korjattava asumisoloihin liittyvät puutteet tai järjestettävä tarpeen mukainen asunto. 
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Mielenterveyslaki 5§ 

Mielenterveyspalvelujen yhteensovittaminen 

Mielenterveyspalvelujen järjestämisessä on sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja sen alueella 

toimivien terveyskeskusten yhdessä kunnallisen sosiaalihuollon ja erityispalveluja antavien 

kuntayhtymien kanssa huolehdittava siitä, että mielenterveyspalveluista muodostuu toiminnallinen 

kokonaisuus. 
 

Mielisairautta tai muuta mielenterveyshäiriötä potevalle henkilölle on riittävän hoidon ja palvelujen 

ohella yhteistyössä asianomaisen kunnan sosiaalitoimen kanssa järjestettävä mahdollisuus hänen 

tarvitsemaansa lääkinnälliseen tai sosiaaliseen kuntoutukseen liittyvään tuki- ja palveluasumiseen 

siten kuin siitä on erikseen säädetty. 

 

 

YK:n vammaissopimus 2016: 

1 artikla.  

Vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, 

älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää 

heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. 
 

     

   * 

 

Vammaislainsäädännön perusteella saatavista palveluista voi lukea tarkemmin 

perustuslaintasoisesta YK:n vammaissopimuksesta sekä vammaispalvelulaista soveltamisohjeineen. 

Järjestettäviä palveluita ovat esimerkiksi palveluasuminen, avustajapalvelu ja kuljetuspalvelu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onpa monta lakia!  

Ja kaikki minun puolellani! 
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APUA VIRANOMAISILTA 

 

1. Terveydenhuolto 

Julkisesta terveydenhuollosta on mahdollista saada monenlaista tukea, mikäli sairauskombinaatio 

sattuu olemaan oikeanlainen ja osaa esittää asiansa ”oikealla kielellä”. Tarvittaessa kannattaa 

kirjoittaa asiat ylös etukäteen ja ottaa läheinen tai vertainen tueksi mukaan. Usein on syytä olla 

havainnollinen, esim. järjestää lääkärin nähtäväksi apuväline tai lievä astmakohtaus. Mielenterveys 

on myös syytä huomioida, sillä usein se on ainut tunnustettu peruste tukiin. Ei ole häpeällistä 

reagoida esim. pelolla, surulla tai ahdistuksella kodin menetykseen – se on normaalia. Moni 

sisäilmasairas elää äärimmäisissä olosuhteissa ja voi siksi kärsiä myös esim. masennuksesta tai 

traumaperäisestä stressihäiriöstä. Näiden perusteella hän onkin usein oikeutettu niin taloudelliseen 

kuin henkiseenkin tukeen kuten kriisi- tai traumaterapiaan. Sisäilmasta vaikeasti vammautunut voi 

myös anoa oikeutta kotisairaanhoitoon tai maksaa itse yksityislääkärin kotikäynnin. 

Katso lisää http://stm.fi/terveyspalvelut 

 

2. Sairauspäiväraha 

Mikäli sisäilmakoditon on työsuhteessa, hän voi hakea sairauslomaa, jota yleensä myönnetään ensin 

työnantajan, sitten Kelan maksamana lyhyitä aikoja kerrallaan enintään vuoden verran. 

Sairauslomaa pitää hakea Kelan hyväksymällä perusteella. Sisäilmasairaus, monikemikaaliherkkyys 

tai sähköherkkyys eivät toistaiseksi ole hyväksyttäviä, mutta (sisäilmasairaudesta johtuva) astma, 

reuma, masennus tai jokin muu virallinen fyysinen tai psyykkinen sairaus yleensä kelpaa.  

Katso lisää http://www.kela.fi/sairauspaivaraha 

 

3. TE-keskus ja työttömyyskassa 

Sairausloman päättyessä voi ilmoittautua TE-keskukseen työkyvyttömäksi työnhakijaksi. Niin on 

mahdollista saada työttömyyskassalta ansiosidonnaista päivärahaa. Korkeakoulututkinto nostaa 

päivärahan suuruutta, joten tutkinto kannattaa suorittaa loppuun, mikäli mahdollista. TE-toimistoon 

ilmoittautumalla voi saada myös Kelan peruspäivärahaa tai työttömyystukea, mikäli ei ole oikeutta 

ansiosidonnaiseen päivärahaan.  

Katso lisää http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/index.html 

 

4. Kela 

Jos onnistuu hakemaan etuuksia oikeilla perusteilla, Kela voi auttaa monessa. Sieltä voi hakea mm: 

          • Sairauspäivärahaa 

          • Kuntoutusta ja työkykyarviota (esim. sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit) 

          • Vammaistukea (tai eläkettä saavan hoitotukea) 

          • Apuvälineitä 

          • Kela-taksipalvelua (kuljetukset terveydenhuoltoon, terapiaan, kuntoutukseen) 

          • Toimeentulotukea 

Katso lisää http://www.kela.fi/henkiloasiakkaat 

 

5. Eläkelaitos 

Mikäli hyväksytyllä syyllä on onnistunut saamaan ensin sairauslomaa (ja ehkä vielä 

työkyvyttömyysperusteisesti ansiosidonnaista tai muuta työttömyyskorvausta), voi koettaa saada 

kuntoutustukea eli määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä, yleensä vuodeksi kerrallaan. Usein aluksi 

tulee hylky, mutta sitkeällä perusteiden hiomisella ja hyväksyttävillä lääkärinlausunnoilla päätös 

usein kääntyy myönteiseksi. Molemmassa tapauksessa kannattaa pyytää ratkaisuperusteet, jotta 

tietää, mihin tarkasti vedota uusintahakemuksessa. Koska ympäristösairauksia ei 

eläkejärjestelmässä tunnisteta, saatetaan ympäristösairauksia pitää mielenterveyden häiriöinä esim. 

somatoformisena harhaluuloisuushäiriönä. Myös masennus ja traumaperäiset häiriöt voivat olla 

hyväksyttävä syy etuuteen. Kun kuntoutustukea on jatkettu joitakin vuosia, se saatetaan muuttaa 

pysyväksi työkyvyttömyyseläkkeeksi. Eläkkeellä ollessa on oikeus ansaita jonkun verran rahaa tai 

http://www.kela.fi/sairauspaivaraha
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/index.html
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myös laittaa eläke lepäämään, jos kunto kohenee. Eläkkeensaaja voi hakea eläkettä saavan 

hoitotukea ja eläkkeensaajan asumislisää, jotka ovat pienempiä kuin 16 vuotta täyttäneen  

vammaistuki ja yleinen asumistuki. Suoritettu korkeakoulututkinto viimeisen viiden vuoden aikana 

korottaa kuntoutustukea ja muuta eläkettä. 

Katso lisää https://www.tyoelake.fi/yhteystiedot/ 

 

6. Kunta 

Kunnasta voi saada monenlaisia palveluita, joita pitää osata hakea eri paikoista. 

Asuntotoimen pitäisi periaatteessa auttaa asunnotonta, mutta käytännössä heillä ei juuri ole tarjolla 

sisäilmakodittomille soveltuvia asuntoja.  

Sosiaalipalvelujen aikuistyö on se taho, josta sisäilmakoditon voi pyytää palvelutarpeen arviointia 

(tarvittaessa moniammatillisena ja kotikäyntinä evakkopaikkaan). Sosiaalihuoltolaista löytyy 

joukko tarjottavia palveluita, joita ovat mm: 

 

         •  Asunnon järjestäminen 

         • Kriisi- ja mielenterveystuki 

         • Sosiaalipäivystys 

         • Kotipalvelu 

         • Kotisairaanhoito 

         • Lapsiperheiden erilaiset tuet 

         • Taloudellinen tuki tiettyihin tarpeisiin 

         • Liikkumisen tuki 

 

Uusi sosiaalihuoltolain soveltamisohje (7/2017) velvoittaa kuntia huolehtimaan uudella tavalla 

sisäilmakodittomistakin (ks. Luku 2, Lainsäädäntöä). Myös pitkäaikaisen oleskelun kunnan 

(esimerkiksi evakkokunnan) on järjestettävä palvelut. Vaikka kunta tuskin voi vielä järjestää 

sisäilmakodittomalle soveltuvaa asuntoa, asiaa kannattaa pitää esillä neuvotteluissa – kun 

sisäilmaesteettömiä asuntoja alkaa valmistua, saattaa olla helpompi päästä asumispalvelujen piiriin. 

Vammaispalvelut tarjoavat vaikeavammaisuuden perusteella mm. avustajapalvelua ja 

kuljetuspalvelua. Suomen ratifioima YK:n vammaissopimus on toimintarajoiteperusteinen kuten 

lienee myös tuleva vammaispalvelulakikin. Entistä useammalla sisäilmasta vammautuneella (joilla 

on rajoitteita esimerkiksi liikkumisessa ja kommunikaatiossa kuten lehtien lukemisessa tai 

tietokoneen käytössä) on mahdollisuus hyödyntää vammaispalveluita. Tarvittaessa kannattaa myös 

selvittää mahdollisuus päästä lukemisesteisten Celia-kirjaston asiakkaaksi. 

Kunnan sosiaalityöntekijältä voi pyytää asuntopuoltoa, jolla periaatteessa pitäisi olla asunnon 

saamista edistävä vaikutus. Käytännössä vaikutus voi olla osittain jopa päinvastainen (syrjivä), 

joten kannattaa harkita, minne sen lähettää (ks. Luku 4). 

 

Hätätilanteessa voi soittaa kunnan sosiaalipäivystykseen tai 112 (ks. Luku 2, Tukipuhelimet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         Jollen tiedä mitä tehdä,  

voin kysyä aikuissosiaalityöstä 

     tai sosiaalipäivystyksestä. 
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PÄÄTÖKSESTÄ VALITTAMINEN 

 

Suomessa on hajautettu sote-järjestelmän valvontajärjestelmä. Tämä tarkoittaa, että eri asioista on 

valitettava eri paikkoihin. Yleensä valitusosoite on päätöksen liitteenä. 

 

Tässä valvontajärjestelmä yksinkertaistettuna.6  
 

        

      SOSIAALIHUOLTO                                                                     TERVEYDENHUOLTO 
 

               

 

 

 

 

                                             
 

 

 

 

 

 

 

                                  
 

   

 

                                  

          SOSIAALITURVA                                                                             ELÄKELAITOS 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Kunnan Sosiaaliasiamies ja Potilasasiamies antavat tietoa oikeuksista ja avustavat tarvittaessa 

maksutta esimerkiksi muistutuksen teossa. 
 

Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on mm. lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisen 

seuranta. 
 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu edistää yhdenvertaisuutta ja puuttuu syrjintään. Valtuutettu on 

itsenäinen ja riippumaton viranomainen. 
 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on valtioneuvoston nimittämä itsenäinen ja riippumaton 

oikeusturvaelin. Se valvoo yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain noudattamista yksityisessä 

toiminnassa sekä julkisessa hallinto- ja liiketoiminnassa. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan 

voi laittaa asiansa käsittelyyn suoraan kuten yhdenvertaisuusvaltuutetullekin, mutta lautakunnalla 

on valtuutettua tehokkaammat keinot puuttua syrjintään (mm. sakkorangaistus). 

 

 

KUNNAN VALVOVA VIRANOMAINEN 

                        KANTELU 

                         VALVIRA                    

AVI voi siirtää käsiteltäväksi esim. vakavat                           

hoitovirheet 

VAKUUTUSOIKEUS 

            VALITUS 

KORKEIN HALLINTO-OIKEUS 

                     VALITUS 

KUNNAN SOSIAALILAUTAKUNTA TMS. 

               OIKAISUVAATIMUS 

TOIMINTAYKSIKÖN TERVEYDENHUOLLOSTA 

                        VASTAAVA JOHTAJA 

                               MUISTUTUS 

SOSIAALITURVAN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA 

                                       VALITUS 

                 Kelan ja työpaikkakassan päätöksistä 

TOIMINTAYKSIKÖN VASTUUHENKILÖ TAI 

                JOHTAVA VIRANHALTIJA 

                            MUISTUTUS 

EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES TAI 

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERI 

                           KANTELU 

    OMAN TOIMIALUEEN 

 ALUEVALVONTAVIRASTO (AVI) 

                      KANTELU 

HALLINTO-OIKEUS 

           VALITUS 

            TYÖELÄKEASIOIDEN 

MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA 

                      VALITUS 
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Sote-valvontajärjestelmän yhteystietoja 
 

Näihin numeroihin soittamalla voit päästä asiassasi eteenpäin. Esimerkiksi oikaisupyynnöistä ja  

ennakkotapausten tuntemisesta voi olla hyötyä. 

 

Oikeusasiamies 09 4321                vaihde www.oikeusasiamies.fi 

Oikeuskansleri 0295 160 01         vaihde                          www.okv.fi                

Aluevalvontavirasto 0295 016 000        vaihde                          www.avv.fi 

Valvira   0295 209 111        vaihde                          www.valvira.fi 

Hallinto-oikeus                              0295 642069        ark.12-15                     www.oikeus.fi 

Korkein hallinto-oikeus                0295 640 200        vaihde   www.kho.fi 

Kansalaisneuvonta 0295 000               ma-pe 8-21, la 9-15                                   www.kansalaisneuvonta.fi 

Sosiaaliturvan                    

muutoksenhakulautakunta            

0295 163 800         ark. 9-15                      www.somla.fi 

Työeläkeasioiden 

muutoksenhakulautakunta            

0294 117 200         vaihde www.telk.fi 

Vakuutusoikeus 0295 643 200        vaihde www.vakuutusoikeus.fi 

Lapsiasiavaltuutettu 0295 666 850        vaihde www.oikeus.fi 

Yhdenvertaisuus valtuutettu 

Yhdenvertaisuus- ja 

0295 666 817 

0295 150 159         

ark. 10-12 

vaihde                    

www. syrjinta.fi 

www.yvtltk.fi     

tasa-arvolautakunta               

 

 

APUA MUUALTA 

 

Koska tiedot muuttuvat jatkuvasti, tarkistathan ne tarvittaessa tahojen omilta sivuilta, kiitos! 

 

Järjestöt 

 

Potilas- ja vammaisjärjestöt 
 

Allergia-, iho- ja astmaliitto ry    09 473 351               www.allergia.fi 

Asumisterveysliitto AsTe ry        03 877 5413                                                www.asumisterveysliito.fi 

Hengitysliitto ry                           020 757 5000                                              www.hengitysliitto.fi 

Homepakolaiset ry                                                                                           www.homepakolaiset.fi 

Suomen hajuste- ja 

kemikaaliyliherkät ry                   

045 353 6165                                        www.hajusteyliherkkyys.com 

Sähköherkät ry                             09 291 8696                                                  www.sahkoherkat.fi 

Terve Sisäilma ry                         045 121 2026          ke 18-20                      www.tervesisailma.fi 

 046 664 5954 su 15-17  

Sähköherkkyyssäätiö sr                 www.sahkoherkkyyssaatio.fi 

Kynnys ry                                    09 685 0110                                                 www.kynnys.fi 

 

 

Asunnottomuusjärjestöt 
 

Vailla vakinaista asuntoa ry         044 704 4310          ark. 9-16                      www.vvary.fi 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Perhe- ja lastensuojelujärjestöt 

 

Ensi- ja turvakotien liitto ry          www.ensijaturvakotienliitto.fi 

Lastensuojelun Keskusliitto ry           www.lskl.fi        

Mannerheimin           

Lastensuojeluliitto ry                                    

  www.mll.fi 

Nuorten turvatalo (SPR)                          www.nuortenturvatalo.fi 

Pelastakaa Lapset ry                      www.pelastakaalapset.fi 

Suomen Unicef ry                          www.unicef.fi 

Suomen Vanhempainliitto ry         www. vanhempainliitto.fi 

Väestöliitto ry                                www.vaestoliitto.fi 

 

 

Ihmisoikeus- ja avustusjärjestöt 

 

Amnesty International                     www.amnesty.fi 

Hope   www.hope.fi 

Ihmisoikeusliitto ry                         www.ihmisoikeusliitto.fi 

Suomen Punainen Risti                   www.punainenristi.fi 

Suomen köyhyyden ja 

syrjäytymisen vastainen verkosto                                                                 

  www.eapn.fi 

 

 

Kristilliset toimijat 

 

Suomen evankelis- 

luterilainen kirkko/diakoniatyö                           

& Perheasiain neuvottelukeskus     

09 180 21            vaihde www.sakasti.evl.fi 

Kirkon kotimaanapu                       050 330 9308                                           www.kotimaanapu.fi 

Suomen Helluntaikirkko                  www.suomenhelluntaikirkko.fi 

Suomen Vapaakirkko/ViaDia ry     www.svk.fi ja www.viadia.fi 

Pelastusarmeija   www.pelastusarmeija.fi 

Suomen ortodoksinen kirkko/ 

diakoniatyön päivystys                                                    

09 8564 6160        ma-ti ja    

to-pe 9-12                      

www.ort.fi      

    

 

Jokaisen kunnan alueella toimii paikallisseurakunta (evankelisluterilainen, ortodoksinen ja lisäksi 

muita seurakuntia), jonka diakoniatyöstä voi kysyä apua.  

 

Internetistä kannattaa etsiä myös mm. asumisterveysasiantuntijoita, kuntokartoittajia, homekoiria 

sekä erityisasumista ja erityisrakentamista tuottavia yrityksiä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua/nuorten-turvatalosta
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OPPAAT 

 

Allergia-, iho- ja astmaliitto ry                                   www.allergia.fi/julkaisut 

Asumisterveysliitto AsTe ry                                                                       www.asumisterveysliitto.fi/julkaisut 

Hengitysliitto ry 

Homepakolaiset ry                                                                                                    

www.hengitysliitto.fi/oppaat-julkaisut 

www.homepakolaiset.fi/→/materiaalit 

Kela   www.kela.fi/elamassa 

Terve Sisäilma ry                                                        www.tervesisailma.com/tietoa/oppaat 

Vailla vakinaista asuntoa ry                                        www.vvary.fi/haluatkoapua?/oppaat                      

Vammaispalvelujen käsikirja                                      www.thl.fi/vammaispalvelujenkasikirja 

Järjestöjen sosiaaliturvaoppaat                                    www.sosiaaliturvaopas.fi 

 

 

 

TUKIPUHELIMET 
 

Sosiaalipäivystys7 

Jokaisessa kunnassa on lakisääteinen sosiaalipäivystys. Jollei numeroa 

ole tiedossa, voi soittaa kaupungin vaihteeseen tai hätänumeroon 112, 

josta ohjataan eteenpäin. Usein suurten kaupunkien 

sosiaalipäivystysnumeroista saa palvelua myös lähikunnista. 

Kriisipäivystys on yhdistetty sosiaalipäivystykseen pääkaupunkiseudulla. 

Muualla se voi olla erillisenä tai sitä ei varsinaisesti ole. 

Sosiaalipäivystyksen tulee auttaa sinua Sosiaalihuoltolain 29§:n mukaisesti seuraavaan arkipäivään 

(majoitus, ruoka, vaatteet, joskus lisäksi henkinen kriisiapu), jolloin asiasi käsitellään kiireellisesti 

aikuissosiaalityössä, lastensuojelussa tai miten tarvitsetkaan. Käytännössä sisäilmakoditon ei 

välttämättä saa apua kaikissa tilanteissa ainakaan toistaiseksi, mutta hätätilanteessa kannattaa yrittää 

─ selkein perustein ja fiksusti, jos mahdollista.). 

 

 
 

Helsinki 

 

Sosiaalipäivystys 

Kriisipäivystys 

020 696 006  

09 3104 4222                          

24/7 

24/7 

Vantaa Sosiaali- ja kriisipäivystys            09 8392 4005              24/7 

Espoo Sosiaali- ja kriisipäivystys            09 8164 2439              24/7 

Turku Sosiaalipäivystys 02 262 6003                virka-aikana, muulloin 112 

Tampere Sosiaalipäivystys 0500 625 990               24/7 tai 112 

Jyväskylä Sosiaalipäivystys 014 266 7150               24/7 tai 112 

Vaasa Pohjanmaan Sosiaalipäivystys      06 325 2347                 24/7 

Oulu Sosiaalipäivystys 044 703 6235               24/7 tai 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   Yleinen hätänumero, 

Sosiaalipäivystys 

     112 
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MUUT TUKIPUHELIMET 8 
 

AA-auttava puhelin: Alkoholiongelmissa                              
 

09 750 200            

 

joka päivä 9-21 

Hengitysliitto:  

Sisäilmasta sairastuneiden vertaispuhelin       

Sisäilma- ja korjausneuvontapuhelin                                 

 

044 407 7010 

020 757 5181        

 

ti 9-12, to 16-19 

ma-to 9-15 
 

Irti Huumeista ry                                                                    
 

0800 980 66           
 

ma-pe 9-15, ma-to 18-21  

Itu-projekti: Abortin läpikäyneille, kriisiraskaus                  050 401 5567         ma-pe 9-21 

Narsistien uhrien tuki ry                                                       044 717 9000         ma, ti, to 17-20, ke 14-20                                                                                                                                    

Surunauha ry: Itsemurhan tehneen läheisten tuki               045 130 8603          lähetä tekstiviesti 

”Tukipuhelu” (soittavat sinulle)                                                                                

Syli ry: Syömishäiriöliitto                                                       02 251 9207            ma 9-15 

Ensi ja turvakotien liitto                                                        09 454 2440            toimisto 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry:  

Vanhempain puhelin                                                                                                                               

0800 922 77             ma-ti 10-13, 17-20 

ke 10-13, to 14-20 
 

Parempi avioliitto ry: Avioliittotyö                                       
 

050 312 2325            
 

ke-pe 10-16 

Väestöliitto: Parisuhdepuhelin                                               0800 183 183            to 12-14 

Aamukorva: Yli 60-vuotiaille keskusteluapua                        045 341 0504            joka aamu 5-9 

Evankelisluterilainen kirkko: Kirkon keskustelu apu                                                                                                                                            040 022 1180            ma-to, su 18-01, pe-la 18-03                              

Helsingin ev.lut. Kansanlähetys: Sielunhoitopuhelin            09 148 5432              ti, pe 19-21 

Kristityt yhdessä ry: Rukouspuhelin                                      040 172 7000             joka päivä 19-23 

Mannerheimin lastensuojeluliitto:  

Lasten ja nuorten puhelin                                                                                                                                  

116 111                       ma-pe 14-20, la-su 17-20 

 

Mieli maasta ry: Masentuneiden yhdistys                              
 

050 441 2112              
 

toimisto 

Nyyti ry: Opiskelijoiden tukikeskus                                        010 235 7520  

Suomen mielenterveysseura:  

Valtakunnallinen kriisipuhelin                                                                                                                                    

010 195 202                ma-pe 9-07, la-su 15-07 

Suomen ortodoksinen kirkko: auttava puhelin                    09 8564 6299                 ti, pe, la 18-22    
 

Delfins ry:  

Seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joutuneille    

050 583 5000             ma-pe 10-14 

Lyömätön Linja: Väkivaltaan sortuneille                               09 276 6280                ark. 8-16 

Naisten linja: väkivallasta ym. kärsiville                                0800 024 00                ma-pe 16-20, la-su 12-16 

Rikosuhripäivystys: auttava puhelin                                      116 006                       ma-ti 13-21, ke-pe 17-21                          

 

Raiskauskriisikeskus Tukinainen                                         

 

0800 978 99          

 

ma-to 9-15,  

pe-su 15-21 
 

Takuusäätiön neuvontapuhelin rahaongelmiin:  

Velkalinja 

 

 

0800 980 09                
 

ma-pe 10-14 
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3. ASUNNON HANKKIMINEN 

 
Sisäilmakodittomalle olennaisin tarve on terveydentilaan soveltuva asunto. Lievemmin sairaat 

voivat vielä löytää soveltuvan kodin olemassa olevasta asuntokannasta. Tällöin asunnottomuus jää 

lyhytaikaiseksi – ainakin sillä kertaa. Monet ovat pitkäänkin muuttokierteessä, mutta lopulta 

löytävät sopivan asunnon. Vakavimmin sairaat eivät enää löydä soveltuvaa asuntoa, elleivät esim. 

pääse toisen sairastuneen remontoimaan tai rakentamaan erityistarpeet täyttävään asuntoon. Joskus 

kyse on enemmän rahasta kuin sairauden vakavuusasteesta: laadukas omakotitalo maksaa enemmän 

kuin mitä monella pienituloisella tai tulottomalla on varaa. Seuraavassa on vinkkejä asunto-

ongelman ratkaisuun. 

 

ASUNTO TERVEESTÄ TALOSTA 

 

Terve talo on rakennus, jossa ei ole kosteus- ja homevaurioita eikä riskirakenteita. Se on 

kokonaisuudessaan sellainen, ettei terve ihminen siitä sairastu. Näin ollen siellä ei myöskään ole 

liiallisia materiaalipäästöjä, asbestikuitua, radonkaasua tai muuta terveydelle haitallista. 

Asumisterveyteen vaikuttavat myös esim. liikenteen hiukkaspäästöt ja siitepölyt sekä naapuruston 

tupakointi, takan poltto, hajusteiden käyttö ja monet muut seikat. Terve talo -konseptia ovat 

ansiokkaasti kehittäneet mm. VTT (Terve Talo-sertifikaatti) ja Joutsenmerkki, mutta näissä on 

toistaiseksi puutteellisesti huomioitu kokonaisasumisterveellisyyteen vaikuttavat seikat.  

 

 

 

 

 

 Tällä hetkellä asunnon terveellisyys on pitkälti sattumanvaraista, mutta kohtuullisen terve talo 

saattaa löytyä etsimällä. Asunnon etsiminen kannattaa aloittaa listaamalla sen kriteerit omien 

herkkyyksien mukaan esimerkiksi näin: 

      

      1. Homeeton 

      2. Ei tupakansavua (vanhaa, naapurista tai tupakointipaikalta) 

      3. Ei pyykkituvan vieressä (pyykinpesuaineet) 

      4. Ei voimalinjan tai tukiaseman vieressä 

      5. Ei vastaremontoitu (materiaalipäästöt) 

 

Hometalkoot.fi sivustolta löytyy vinkkejä eri aikakausien tyypillisistä riskirakenteista. Moni 

sisäilmasairas on löytänyt varsin terveen asunnon ennen 60-lukua rakennetuista taloista, joihin ei 

ole tehty vääränlaista peruskorjausta (esim. tukittu ilmanvaihtoa, maalattu vääränlaisella maalilla). 

Kaikenikäisistä taloista voi kuitenkin löytyä sopiva, jos esimerkiksi kyseessä on hyvin hoidettu 

omakotitalo. Esimerkiksi 90-luvun rakennuksissa on joitakin tällaisia, joihin ei ole tehty 

sisäpintaremonttia 30 vuoteen ja ne voivat olla kemikaalipäästöiltään parempia, jos vain 

kosteusvaurioilta on vältytty. Kunnollinen parveke tai terassi on hyvä tuulettamisen ja mahdollisen 

ulkonayöpymistarpeen kannalta.                 

 

Markkinoilla toimii kirjava joukko kiinteistönvälitysyrityksiä yhtä kirjavine käytäntöineen. 

Useimmilla on hakulomake, joka yleensä on täytettävä netissä, mikä voi olla vaikeaa/mahdotonta 

sähköherkälle tai tietokoneensa menettäneelle kodittomalle. Hakulomakkeita pitää myös päivittää 

eli hakua uusia, joissakin yrityksissä todella usein! Kannattaa tulostaa hakemus ja käyttää sitä 

pohjana muihin. On hyvä jos voit saada tähän apua, esimerkiksi kaverisi toimimaan 

hakulomakevastaavana. Voit myös hankkia asuntovahdin mm. Oikotieltä. Voit myös palkata  

kiinteistönvälittäjän etsimään sinulle asuntoa mm. Kiinteistömaailmasta. 

 

 

   TERVEESTÄ TALOSTA TERVE IHMINEN EI SAIRASTU. 
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Kunnan asuntotoimi on periaatteessa asunto-ongelmaisia varten tarkoitettu mutta käytännössä 

vastaa vain harvoin sisäilmakodittoman tarpeita. Lakisääteisesti heillä on kuitenkin velvollisuus 

alkaa huolehtia myös monien sisäilmakodittomien asuntotarpeista, joten jos energiaa riittää, 

kannattaa pyrkiä heidänkin kanssaan neuvottelemaan. 

 

 

ASUNNON TESTAAMINEN 

  

Kartoitus 

Valitse lupaava asunto ulkoisten kriteerien perusteella. Kartasta voit tarkistaa voimalinjojen,   

kaatopaikkojen sekä koulujen ja muiden sellaisten kohteiden sijainnit, joissa yleensä on voimakkaat 

tukiasemat. Googlen kartta ja tarvittaessa kunnasta ja maanmittauslaitokselta ostettavat kartat voivat 

olla avuksi. Kaupat ja monet muut palvelut löytyvät listattuina mm. aukioloajat.com -sivustolta. 

  

 

Aluetesti 

Käy tutkimassa alue tai lähetä joku puolestasi. Sähkömittarilla voi tarvittaessa selvittää asunnon 

ympäristöä ja vaikkapa rappukäytävän kentät – eri kerroksissa kentät voivat vaihdella ja ikkunoiden 

ja ulkoseinän kohdalla kentät ovat yleensä suurempia kuin sisemmällä rakennuksessa. 

Porraskäytävää havainnoimalla voit yleensä nopeasti todeta, kannattaako tutustumista jatkaa (home, 

tupakansavu, pyykkitupa, sisäinen tukiasema jne.). 

 

 

Asuntotesti 

Näytössä tarkista kentät, haistele ilmaa ja huomioi, onko ikkunat jätetty auki tai juuri suljettu. 

Mikäli asunto vaikuttaa edelleen lupaavalta, voit pyytää mahdollisuutta pidempään oleskeluun. 

Monet asunnonomistajat suhtautuvat tähän suopeasti, kun fiksusti selität tilanteen. Pyydä esim. 

muutaman tunnin tai koko päivän oleskelulupaa – yön viettäminen asunnolla on usein turhaa ja 

vaivalloista. Jos koko päivän oleskelu ikkunat kiinni tuottaa hyvän tuloksen, voit toki halutessasi 

pyytää yöpymismahdollisuutta. Huomioi, että eri vuorokauden aikoina ja viikonpäivinä ympäristö 

toimii eri tavoilla, esim. iltaisin ihmiset istuvat wlaniensa ääressä ja päivisin laitetaan ruokaa ja 

pestään pyykkiä. 

 

 

Tutkimukset 

Jos asunto vaikuttaa edelleen hyvältä, riippuu asumismuodosta mitä kannattaa tehdä seuraavaksi. 

Vuokra-asunto johon saat neuvoteltua vain kuukauden (tai alle) maksusitoumuksen, voi kannattaa 

ottaa suoriltaan.  

Pidemmän vuokrasopimuksen vuokra-asunto ja Asumisoikeusasunto (josta pääsee eroon kolmen 

kuukauden jälkeen) lienee viisasta tarkistuttaa maineikkailla, myös kuivahomeisiin perehtyneillä 

homekoirilla. Näin voit välttää tuhansien eurojen tappioita. 

Omistusasunto on syytä tarkistaa perusteellisesti niin homekoiran kuin koulutetun ja suositellun 

asumisterveysasiantuntijan suorittamien tutkimustenkin avulla. Neuvoja voi kysyä mm. 

Hengitysliiton korjausneuvontapuhelimesta sekä Asumisterveysliitosta. 
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SISÄILMAESTEETÖN RAKENTAMINEN 

 

Sisäilmaesteettömyys on uusi käsite, jolla kuvataan laajasti sisäilmasta sairastuneen 

esteettömyystarpeita. Lievästi sisäilmasta oireileva ei tarvitse sisäilmaesteetöntä rakennusta – 

hänelle riittää terveellinen talo. Sisäilmasairaus tuo kuitenkin edetessään monenlaisia rajoitteita 

henkilön toimintakykyyn ja niiden mukana erilaisia esteettömyystarpeita. 

 

Nykyisin rakennuslainsäädäntö huomioi esteettömyyden perustason. Uusiin rakennuksiin pääsee 

pyörätuolilla ja niissä on inva-wc:t. Kuulovammaisille on usein tarjolla kuulemista helpottava 

induktiosilmukka ja näkövammaisia varten hissien kerrosnumerot on merkitty pistekirjoituksella. 

Muutos esteettömyyskulttuurissa on tapahtunut muutamassa vuosikymmenessä ja se voi tapahtua 

myös sisäilmaesteettömyyden kohdalla. Sisäilmaesteettömyyden perustasoa voisivat olla mm. 

homeettomuus, rajoitetut materiaalipäästöt, savuttomuus, hajusteettomat pesuaineet sekä harkittu 

sähkölaitteiden sijoittelu. Vaativan tason esteettömyyttä tarvitaan vaikeasti toimintarajoitteisten 

henkilöiden asuin- ja toimintaympäristöissä. Perinteisesti se voi tarkoittaa esim. näkövammaisten 

äänimajakkaa tai viittomakielistä palvelua. Sisäilmaesteettömyydessä se voi tarkoittaa erityisen 

vähäpäästöisiä rakennusmateriaaleja, esteettömiä sähköratkaisuja tai vaikkapa täydellistä 

pimennettävyyttä. Monet sisäilmaesteettömyyden tarvitsijat hyötyvät myös monista muista 

esteettömyysratkaisuista. 

 

 

 

 
 

 

Sisäilmaesteetöntä rakennuskulttuuria ollaan vasta luomassa. Seuraavassa on joitakin sisäilma-

esteettömässä asuntotuotannossa huomioitavia seikkoja: 

 

      • Riskitekijöiden välttäminen rakennuksen sijoittelussa 

      • Kuiva rakentamistapa 

      • Kosteusturvalliset ja helposti huollettavat rakenteet 

      • Tarvittaessa M1-luokkaa tiukemmat materiaalipäästöt 

      • Tarkoin harkittu puun käyttö 

      • Perinne- ja ekotuotteista parhaiden valitseminen 

      • Hallittavuus eli muuttujien määrän minimoiminen 

 

Jotkut sisäilmakodittomat eivät siedä lainkaan puuta. Heille kivi-, tiili-, metalli- ja lasiratkaisut 

voivat olla toimivimpia. Sisäilmaesteettömyydessä tulee huomioida myös mm. 

ilmanvaihtojärjestelmä ja sähkötekniset ratkaisut. Monet ovat päätyneet märkä- ja sähkötilojen 

sijoittamiseen etäälle oleskeluhuoneista, jopa toiseen rakennukseen. Lisätietoa sisäilma-

esteettömistä ratkaisuista voi saada vertaisverkostoista, blogeista ja alan rakennusyrityksiltä. 

Laadukasta tietoa löytyy myös Homepakolaiset ry:n uudesta Kohti terveempää rakentamista -

julkaisusta (ks. Luku 2, Oppaat). 

 

 

Sisäilmaesteettömästi vuokralle 

Tulevaisuudessa on toivottavasti mahdollista myös ostaa tai vuokrata sisäilmaesteetön asunto, sillä 

Suomessa on meneillään useita hankkeita sisäilmaesteettömään asuntotuotantoon liittyen. Myös 

erilaisia hätämajoite - ja kärrymajoite -hankkeita on vireillä. 

 

 

 

 

  

    SISÄILMAESTEETTÖMÄSSÄ TALOSSA SISÄILMASAIRASKIN VOI HYVIN.  
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Oman talon rakentaminen 

Sisäilmaesteettömän pienen omakotitalon rakentaminen on mahdollisuus, johon voivat ryhtyä vain 

sellaiset perheet, joissa vähintään toinen puolisoista saa riittävän säännölliseksi katsottavaa tuloa 

kuten palkkaa tai eläkettä eli on oikeutettu pankkilainaan, tai joilla muuten on runsaasti rahaa. 

Oman talon rakentaminen nimittäin maksaa, ja mitä lähempänä Helsinkiä sen haluaa sijaitsevan, sen 

todennäköisemmin tontti maksaa enemmän kuin talo! Jos rahat vielä riittäisivätkin esim. alle 50-

neliöiseen pikkutaloon (n. 200 000 €), voi sopivan tontin löytäminen olla kiven takana, varsinkin 

jos tarvitsee toimintarajoitteisuutensa vuoksi esim. kaupan kävelyetäisyydelle. Kuitenkin moni 

sisäilmasairas on onnistunut saamaan syrjäseudulta soveltuvan tontin talolleen. 

 

Alustavaa käsitystä rakentamisen sanastosta ja kiemuroista saa tutustumalla vaikkapa Maankäyttö- 

ja rakennuslakiin. Hyviä tietolähteitä ovat myös monet perinnerakentamista käsittelevät kirjat ja 

kurssit. Perinnerakentaminen tai ekologinen rakentaminen ei kuitenkaan tarkoita automaattisesti 

sisäilmaesteetöntä; ekoeriste voi sisältää painomustetta, perinnemaali voi olla myrkyllinen. Onneksi 

monet eko- ja perinnetekniikat sopivat myös sisäilmaesteettömään rakentamiseen. Toimivia 

ratkaisuja kehitetään jatkuvasti ja vaikka standardeja ei vielä ole, vaihtoehtoja joka yksityiskohtaan 

on runsaasti, kunhan niitä jaksaa selvitellä. Suunnitella ja selvittää kannattaa hyvin ja testailla omaa 

reagointia eri materiaaleille, huomioiden mahdollinen lisäherkistyminen. Parhaiten tietoa saa 

liittymällä sisäilmaesteettömästi rakentavien yhteisöihin sisäilmasairaiden verkostojen kautta. Myös 

netistä löytyy englanniksi runsaasti tietoa niille, jotka voivat tietokonetta ja englantia käyttää. 

 

Vaativan tason sisäilmaesteetön rakentaminen edellyttää hankkeen rakennuttajalta (tai konsultilta) 

laajaa asiantuntemusta oireiden aiheuttajista, suunnittelusta ja toteutuksesta. Onnistumisen kannalta 

ratkaisevaa on teknisten yksityiskohtien hallinta osana kokonaisuutta. Tämä tarkoittaa rakentamisen 

virallisen puolen lisäksi mm. rakennuksen ympäristön ja sen tulevien muutosten sekä itse 

rakennuksen kaikinpuolisen toimivuuden huomioimista (mm. kosteuden, materiaalipäästöjen ja 

sähkötekniikan osalta) ja rakennuksen optimaalisen ylläpidon mahdollistamista sen elinkaaren eri 

vaiheissa (esim. tarkat rakenne- ja materiaalikuvaukset, sisäilmaesteettömiksi suunnitellut 

ylläpitotoimet ja siivousaineet). Toistaiseksi ei valitettavasti ole tarjolla tällaisen kokonaisuuden 

kattavia konsulttipalveluita. Myöskään sisäilmaesteettömiä talopaketteja ei vielä ole tarjolla, mutta 

sellaisten ilmestyminen markkinoille lienee vain ajan kysymys, sillä asumisterveys sekä pienet, 

siirrettävät talot ovat trendikkäitä. Kannattaa käydä neuvotteluja eri tahojen kanssa, ehkä jokin 

yritys tekee kanssanne vaikkapa pilottihankkeen. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   Ratkaisevaa on teknisten yksityiskohtien hallinta osana kokonaisuutta. 
 

 -Sisäilmakodittomuutta kokenut arkkitehti, 41 v. 
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4. SELVIYTYMINEN SISÄILMAKODITTOMANA 
 
Oletko joutunut akuutisti asunnottomaksi? Seuraavassa on pikavinkkejä sisäilmakodittomana 

selviytymiseen. Kannattaa lisäksi hakea apua kunnan sosiaalihuollosta (ks. Luku 2). 

 

MUUTTOILMOITUS 

 

Muuttoilmoituksen voit tehdä postista tai maistraatista noudettavalla paperilomakkeella tai 

sähköisesti postin sivuilla. Sinulla on oltava virallisesti rekisteröity asuinpaikka jossakin kunnassa. 

Asuinpaikkamerkintäsi voi olla vailla vakinaista asuntoa (VVA) eli Poste Restante. Tällöin postisi 

kulku on turvattomampaa etkä ehkä saa niin hyvin terveys- ja muita palveluita. Käytäntö vaihtelee 

kunnittain, joten asia kannattaa varmistaa kuntasi sosiaalitoimesta. Neuvoa kannattaa kysyä myös 

alueesi maistraatista.  

 

Poste Restanteen kirjautuneena näyt asunnottomuustilastoissa. Jos haluat vaihtaa asuinkuntaa, et 

ehkä kuitenkaan voi siirtyä suoraan VVA:ksi, vaan sinulla on ehkä oltava ensin uudessa kunnassa 

normaali katuosoite esim. tuttavien osoitteessa, mikäli todella oleskelet heidän asunnossaan. Niin 

kuntakin myöntää helpommin sote-palveluita ja posti kulkee paremmin.  

 

Asuinpaikkamerkinnän lisäksi sinulla on tarvittaessa oltava erillinen postiosoite. Postiosoitetta ei 

kannata muuttaa usein – osa postistasi alkaa muutoin todennäköisesti kadota ”postiavaruuteen”. 

Väestörekisterijärjestelmä päivittää automaattisesti osoitetietosi monille virallisille tahoille kuten 

vakuutusyhtiöön. Et ehkä voi siis ilmoittaa heille evakko-osoitettasi, joten sinun on muulla tavoin 

järjestettävä virallisen postin kulkeutuminen todelliseen olinpaikkaasi. Mikäli ilmoitat maistraatille 

väärän tiedon oleskelupaikastasi, syyllistyt todennäköisesti rekisterimerkintärikokseen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Asunnoton? 

    Piiloasunnoton?? 

    Rikollinen??? 

   TAHTOO KODIN! 
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Seuraavassa on kooste erilaisista asuinpaikkamerkintävaihtoehdoista. Huom! Lista on osittain 

tulkinnanvarainen eikä kaikenkattava. Kysy tarkka ohje tilanteeseesi maistraatista. 

 

 

 
 

 
1)Mahdollisesti ongelmia esim. lupien (yritystoiminta, passi), etuuksien, puhelinliittymän ja     

  sotepalveluiden saamisessa (itselle ja muille). 
2)VVA=Vailla vakituista asuntoa -merkintä (= Poste Restantessa = virallisesti asunnoton) 
3)Vapaa-ajan mökissä ei voi vakituisesti asua, kunta voi puuttua tähän. 
4)Asuinpaikkamerkintä on laillinen, mutta jokin postiosoite olisi syytä olla. 

 

  

   

     

 

 

 

 

 Tilanne  Asuinpaikkamerkintä  Laillisuus  Asunnottomuustyyppi

Ongelmia palveluiden

ym. saamisessa
1)

 HYVÄ ASUNTO  Vakinainen asuinosoite kotona  laillinen                 -              -

 HUONO ASUNTO,

 nukkuu ikkunat auki/

 parvekkeella  Vakinainen asuinosoite kotona  laillinen

 piiloasunnoton/

 asumisongelmainen              -

 HUONO ASUNTO,

 majoittuu mökillään  Vakinainen asuinosoite kotona  ei laillinen  piiloasunnoton              -

 

 Vakinainen asuinosoite 'kotona'

+ postiosoite mökillä  laillinen  piiloasunnoton              -

 VVA2) + postiosoite mökillä  laillinen  virallisesti asunnoton           Kyllä

 HUONO ASUNTO,

 majoittuu tutuilla  Vakinainen asuinosoite 'kotona'  ei laillinen  piiloasunnoton              -

 

 Vakinainen asuinosoite 'kotona' 

+ postiosoite tutuilla  laillinen  piiloasunnoton              -  

 Vakinainen asunto tutuilla  laillinen  piiloasunnoton           Ehkä

 VVA + postiosoite tutuilla  laillinen  virallisesti asunnoton           Kyllä

 HUONO ASUNTO,

 majoittuu teltassa tms.  Vakinainen asuinosoite 'kotona' 

 mahdollisesti

 laillinen  piiloasunnoton              -  

  Vakinainen asunto tutuilla  ei laillinen  piiloasunnoton              -  

 

 Vakinainen asuinosoite 'kotona' 

+ postiosoite tutuilla

 mahdollisesti

 laillinen  piiloasunnoton              -  

 Vakinainen asuinosoite tutuilla

 mahdollisesti

 laillinen  piiloasunnoton              -  

 VVA + postiosoite tutuilla  laillinen  virallisesti asunnoton           Kyllä

 EI ASUNTOA,

 majoittuu tutuilla/mökillä  Vakinainen asunto mökillä  ei laillinen
3)

 piiloasunnoton           Kyllä

 Vakinainen asuinosoite tutuilla  laillinen  piiloasunnoton              -  

 Vakinainen asunto yhdellä tutulla,

 majoittuu toisella (eri kunnassa,

 muuttokierre tms.)  ei laillinen  piiloasunnoton              -  

 VVA + postiosoite tutuilla  laillinen  virallisesti asunnoton           Kyllä

 EI ASUNTOA,

 majoittuu teltassa  Vakinainen asuinosoite tutuilla

 mahdollisesti

 laillinen  piiloasunnoton              -  

 VVA + postiosoite tutuilla  laillinen  virallisesti asunnoton           Kyllä

 VVA + ei postiosoitetta

 (vain Poste Restantessa)  laillinen
4)

 virallisesti asunnoton           Kyllä
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EVAKOSSA 

 

Etsi evakkopaikkaa sukulaisilta ja tutuilta – onko kenelläkään soveltuvaa asuntoa, mökkiä, 

asuntovaunua tms.? Pärjäätkö ikkunat ja ovet auki, parvekkeella, leikkimökissä, vajassa, katoksessa, 

tila-autossa? Onko kellään sopivaa telttaa (ei homeista, ei kemikaalista)? Voitko nukkua teltassa ja 

käyttää päärakennuksen wc:tä, suihkua, pyykkikonetta ja ruoanlaittovälineitä? (Huom. Vaikeasti 

ongelmainen rakennus voi oireiluttaa myös ulkona.) 
 

Jos sinulla ei ole sopivaa rakennusta tukipisteeksi, voit kokeilla leirintäalueita, joiden 

huoltorakennukset tosin voivat olla huonokuntoisia mutta hengityssuojain voi auttaa asioinnissa. Jos 

saat oireita myös luonnon homeista ja siitepölyistä, kallioinen meren ranta tai kuiva mäntymetsä 

voivat olla soveltuvimpia. Voit myös koettaa ilmanpuhdistinta (ei otsonoivaa), hengityssuojaimia tai 

muita apuvälineitä (ks. Apuvälineet luku 3). 

 

 

Teltan kuivanapito 

Valitse teltan paikaksi mielellään kuiva maaperä esim. hiekka, kallio, asfaltti tai laita teltta jonkin 

puurakennelman päälle (esim. terassi), jotta saat teltan ympäristön suojattua valumavesiltä. 

Tarvittaessa voit kaivaa teltan viereen ojat, joita pitkin vesi pääsee poistumaan. Suojaa teltan pohja 

kosteudelta esim. pressulla tai finnfoam-levyillä. Teltta on hyvä suojata myös yläpuolelta vesi- ja 

lumisateelta lisäkatoksella tai ilmavasti sijoitetulla pressulla ettei kosteus pääse tiivistymään vaan 

poistuu tuulen mukana. Tavarat on tarpeen ottaa päiväksi ulos tai sisätiloihin kuivumaan. Käännä 

makuupussi ympäri, jotta sisäpuolikin kuivuu. Lämmitintä käytettäessä on huomioitava 

paloturvallisuus. Ovellinen eteistila on tarpeen, jotta voit jättää sinne märät tavara etkä kastele niillä 

nukkumaosaa. 

 

 

Lämpimänä pysyttely 

Sopiva lämmitys voi olla vaikea järjestää. Retkeilytyyppinen kerrospukeutuminen on helpompi: 

      • Alusasu (urheilu- tai villakerrasto, 1-2 kerrosta) 

      • Lämpimät ”pulleat” välivaatteet (villapaidat ja hupparit, 2-3 kerrosta) 

      • Käsiin, päähän ja jalkoihin vastaavasti monta kerrosta lämmintä ja ”pulleaa”.   

      • Makuupussiksi riittää pikkupakkasilla joko yksi pakkasenkestävä tai kaksi kevytmakuupussia              

        sisäkkäin. 

      • Makuualustan päälle voi levittää villapeiton tai sopivan lampaantaljan. 

 

 

Lapsiperheenä evakossa 

Kun perheen koti osoittautuu asuinkelvottomaksi, terveyteen, raha-asioihin ja asumisjärjestelyihin 

liittyvien huolien lisäksi vanhemmat joutuvat pohtimaan, miten lasten arjen rutiinit hoidetaan. 

Pohdittavaa tuottaa esimerkiksi se, miten lapsella saisi säilytettyä tutun koulun tai päivähoitopaikan, 

jos perhe joutuu muuttamaan useita kertoja. 

  

Joskus perheenjäsenet sairastuvat eriasteisesti. Osa heistä pärjää hyvin uudessa asunnossa, mutta 

joku oireilee sielläkin. Silloin joudutaan päättämään, muuttaako koko perhe taas seuraavaan 

osoitteeseen vai kuinka toimitaan. Joskus perheenjäsenet joutuvat asumaan pitkäänkin eri paikoissa. 

Tilanne kuormittaa helposti lapsiperhearkea ja perheen ihmissuhteita. Perhearkea haastaa 

esimerkiksi tilanne, jossa toinen vanhemmista sairastaa niin, että joutuu asumaan teltassa tai 

vaihtamaan jatkuvasti asuinpaikkaa. On tärkeää miettiä, miten perheenjäsenet voivat tavata toisiaan, 

ylläpitää perhesuhteitaan ja luoda yhdessä toivoa tilanteen edistymisestä? Miten tuetaan lapsen ja 

muualla asuvan vanhemman suhdetta? Miten sairastunut vanhempi voisi osallistua huolenpitoon 

lapsista ja olla mukana heidän arjessaan tilanteesta huolimatta? Mitä mukavaa he voivat tehdä 

yhdessä, että myös arjen ilo heräilisi uudestaan? Missä paikoissa voidaan leikkiä tai retkeillä 
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yhdessä? Lapsilla on oikeus erityiseen suojeluun. Lapsiperheen tilannetta pitää aina arvioida lasten 

hyvinvoinnin näkökulmasta. Heille on tärkeää järjestää mahdollisimman vakaat asumisolosuhteet 

myös pahimman kriisin ajaksi. Arjen tukea voi kysyä esimerkiksi sukulaisilta, ystäviltä tai 

viranomaisilta. 

 

 

Muita vinkkejä 

 

Puhelimen lataaminen: esim. leirintäalueen vastaanotossa, uimarannan katoksen alla olevasta 

pistorasiasta, autolaturilla. 
 

Ruokakauppa: pienilläkin paikkakunnilla saa yleensä ruokakaupasta myös luomua. Esim. banaania, 

juustoa, piimää, mehua, kananmunia, porkkanoita, kaurahiutaleita, voita, hapankaalia... 

Hengityssuojaimesta voi olla apua kauppareissulla ja pienessä kaupassa asioiminen on yleensä 

helpompaa kuin isossa. Jollei itse pääse esim. pesuainehyllyjen lähelle, voi pyytää myyjää 

hakemaan tuotteen. 

 

Pyykinpesu: hajusteiden poisto pyykinpesukoneesta on vaikeaa. Joskus riittää pesu tyhjillään 

kuumimmassa lämpötilassa useita kertoja peräkkäin. Sooda pesuaineena ja etikka huuhteluaineena 

saattavat myös auttaa. Aina voi pestä käsin. 

 

Avustaja: henkilökohtainen avustaja (tai tuttu) voi auttaa asunnon ja evakkopaikkojen etsimisessä. 

Voit lähettää hänet esim. sähkömittarilla ja kameralla varustettuna katsastamaan lupaavat kohteet, 

jolloin oma altistumiskuormasi rajoittuu vain parhaimpiin kohteisiin. Hän voi myös etsiä sinulle 

tarvittaessa sopivia yöpymispaikkoja internetistä kuten lomakyliä, vuokramökkejä ja leirintäalueita. 

Avustajan voit saada kunnastasi (ks. Luku 2, Apua viranomaisilta, 6. Kunta) 

 

 

APUVÄLINEET 

 

Tässä esimerkkejä apuvälineistä: 

 

P3-luokan hengityssuojain              

Rautakaupasta                                 

Hinta n. 50 € / 10 kpl paketti 

Ulkoilman siitepölyä ja mikrobiologisia tekijöitä vastaan. 
 

Nasal Filter-sierainsuodatin      

www.nasalmedical.com/allergy-nasal-filter                  

Hinta n. 10 € 

Ulkoilman siitepölyjä ja mikrobiologisia tekijöitä vastaan. On mukavampi ja huomaamattomampi, 

vaikka vaatii hieman totuttelua. 
 

Raitisilmakypärä eli moottoroitu puhallussuojain     

www.lognet.fi/airstream     

Hinta n. 600-1 200 €                                             

Ei sovi monille sähköherkille eikä monille kemikaaliherkille, mutta joillekin voi olla hyödyksi. 
 

AirTamer Personal -ilmanpuhdistin     

www.hyvinvointilahjat/ilmanpuhdistaja            

Hinta n. 160 € 

Pieni ja huomaamaton. Ei sovellu kaikille sähköherkille, eikä otsoniin reagoiville. 
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Sähkömittari                                          

www.sahkoailmassa.fi/tuotteet/mittalaitteet                             

Hinta n. 200 € 

Esimerkiksi Cornet-merkkinen. Valitse sellainen, joka näyttää sekä mikroaaltosäteilyn (mm. 

tukiasemat) että magneettikentät (mm. moottorit). 
 

Mikroaalloilta suojaavaa kangasta ja muita tuotteita saa myös Internetistä ja suomalaisilta 

sähköherkkyys asiantuntijoilta.  
 

Muita apuvälineitä esim. pyörätuoleja, kävelykeppejä ja lukemisesteisten kirjoja voi kysellä 

terveyskeskuksista, kirjastoista ja Näkövammaisten keskusliitosta sekä muista potilas- ja 

vammaisjärjestöistä. Kuntasi vammaispalveluista voit pyytää maksusitoumusta. 

 

 

 

EVAKOKSI ULKOMAILLE 

 

Monet sisäilmakodittomat matkustavat talvella ulkomaille, esimerkiksi Espanjaan. Osa viettää 

muutamien viikkojen toipumislomaa lämpimässä meri-ilmastossa, osa oleskelee siellä koko 

talvikauden ja osa on jäänyt sinne pysyvästi. Sisäilmasairaiden verkostosta kannattaa kysellä 

neuvoja matkasuunnitelmiin. Kanariakaan ei ole homeista vapaa, mutta monet ovat voineet toipua 

nukkumalla esim. parvekkeella tai teltassa lämpimässä ja suolapitoisessa ilmastossa. Kaikille lähtö 

ei kuitenkaan sovi joko taloudellisen tilanteen tai terveydentilan vuoksi, matkalaisen kun on 

kestettävä sekä lentomatkan haasteet että paikalliset olosuhteet. 
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5. HENKINEN JAKSAMINEN 
 

Miltä tuntuu olla sisäilmakoditon? 

Miten siitä voi selvitä hengissä? 
 

Seuraavassa kerrotaan siitä, miten voit auttaa itseäsi jaksamaan haastavassa tilanteessasi ja jopa 

kääntämään sen voimavaraksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUKIVERKOSTO 

 

Sisäilmakodittomuus on luonnostaan sosiaalisesta elämästä ja yhteisön sekä yhteiskunnan 

osallisuudesta syrjäyttävä ilmiö. Voit kuitenkin vaikuttaa siihen, joudutko täysin eristyksiin vai 

saatko kenties entistä laajemman verkoston. 

 

 

Pidä kiinni läheisistäsi ja yhteisöstäsi. Keksi jokin tapa säännölliseen yhteydenpitoon. Voitko 

perustaa blogin tai sähköposti- tai tekstiviestiringin tai lähettää uutiskirjettäsi maapostilla? Kun 

kieltäydyt tippumasta yhteisöstäsi, saat huomata, että monet ovat kiinnostuneita sinusta ja saat heiltä 

myös vastavuoroista tukea. Se on kullan arvoista. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Verkostoidu vertaisiin. Vain toinen sisäilmakoditon todella ymmärtää, mitä sisäilmakodittomuus on. 

Muita kodittomia voit löytää eri potilasjärjestöjen vertaisryhmistä (mm. Hengitysliitto, 

Asumisterveysliitto) sekä internetissä toimivista ryhmistä (mm. Terve Sisäilma ry:n Facebook -

ryhmät). Myös muista vertaisista voi olla tukea, esim. muista sisäilmasairaista, pitkäaikaissairaista, 

vammaisista, muista asunnottomista tai vaikkapa pakolaisista. Erilaisiin ihmisiin tutustumalla saat 

mittakaavaa oman tilanteesi ulkopuolelta. Huomaat, ettet olekaan yksin ja että muutkin ovat 

selvinneet. 
 

Valitessasi vertaisryhmää ota huomioon, että vertaiset ovat monenlaisia ihmisiä monenlaisissa 

tilanteissa. Mieti, millaista tukea juuri sinä tarvitsisit ja voisit antaa muille. Vertaistukiryhmässä 

voidaan pohtia akuutteja kriisejä, mutta pitkän päälle se voi olla kuormittavaa. Entä jos tekisitte 

ikioman voimaannuttavan valokuvauksen/kirjoittamisen kurssin ja vaikka oman näyttelyn? Tai entä 

jos yhdessä osallistuisitte sisäilmamarssiin tai kirjoittaisitte lehteen tai poliitikolle? Tai 

suunnittelisitte oman hätämajoitteen, lukisitte selviytymistarinoita tai musisoisitte? 

 

 

    Ystävällisiä ja avuliaita ihmisiä löytyy yllättävistä paikoista.  

    Ei kannata lannistua ikävistä kontakteista.  

    Kun löytyy yksikin hyvä, siitä saa taas voimaa jaksaa.  

    Yksikin vinkki voi auttaa epätoivoiselta tuntuvasta tilanteesta eteenpäin. 
 

                                               -Sisäilmakoditon insinööri, 34 v. 

 

   Jos joudut kaappiin fyysisesti, tule kaapista ulos henkisesti. 
 

                                             -Sisäilmakoditon tulkki, 38 v. 
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Hyödynnä ammattilaisten tuki. Elämässä ei kaikesta tarvitse selvitä yksin, ei edes 

sisäilmakodittoman. Läheistesikin taakkaa huojentaa, jos voit hankkia itsellesi jonkinlaisen 

tukihenkilön tai -henkilöitä. Suomen Punainen Risti, mielenterveysseurat, Luterilainen kirkko ja 

monet muut tahot tarjoavat erilaisia ystävä- ja tukipalveluita, usein ilmaiseksi. Joskus voi olla 

hyötyä myös koulutetusta ammattiavusta kuten psykologista, sielunhoitajasta tai terapeutista (ks. 

Terapeuttinen tuki). Pääasia on, ettet jää sinnittelemään yksin. Jos häviät muun yhteiskunnan 

arjesta, kukaan ei ehkä osaa tulla etsimään sinua, mutta sinä voit järjestää itsellesi tarvitsemasi tuen 

ja tulla näkyväksi. Monet tukevat sinua mielellään, kunhan tietävät miten. 

 

 

HYVINVOINNIN LISÄÄMINEN 
 

Sisäilmasairaus ja -kodittomuus syö hyvinvointia joskus käsittämättömissä määrin. Sairauden 

vaikutusta ei ole useinkaan helppoa päihittää, mutta onneksi omaa hyvinvointiaan voi lisätä muilla 

keinoin. 

 

 

Fyysinen hyvinvointi 

Voitko lisätä fyysistä hyvinvointiasi esim. kehittämällä nukkumis- ja syömistottumuksiasi, 

rentoutumista ja liikkumista? 

 

 

Psyykkinen hyvinvointi 

Voitko lisätä psyykkistä hyvinvointiasi esim. kehittämällä arvomaailmaasi, tunteiden tiedostamista 

ja ilmaisua, tarpeiden tiedostamista ja täyttämistä (mm. keksimällä tapoja lohduttaa ja rohkaista 

itseäsi)? Voitko ruokkia ajatusmaailmaasi rohkaisevilla selviytymiskertomuksilla tai 

suhteellisuudentajua kasvattavalla tiedolla? Tai voitko lisätä elämäsi mielekkyyttä vaikuttamalla 

poliittisesti, auttamalla vertaisia tai hyödyntämällä ammattiosaamistasi? Jos olet kriisitilanteessa 

kauhuissasi, voit koettaa esim. nimetä vihreitä asioita ympärilläsi (ruoho, puu, muki...), nuuskia 

kahvin tuoksua keskittyneesti tai maistella sen makua, muistella jotakin positiivista kokemustasi, 

laulaa lohdullista laulua, katsella mukavaa kuvaa, muistella lempirunoasi, elämän viisautta tai 

Raamatun jaetta, silittää lemmikkiäsi tai vaikkapa lapsesi pehmoeläintä... mitä tahansa, mikä auttaa 

sinua palautumaan tunteissasi selkeyteen ja riittävään toimintakykyyn mahdollisen 

käytännönongelmasi ratkaisemiseksi. Ehkä ystävälle tai vertaistyöntekijälle puhuminen helpottaisi 

oloa? Jos tarvitset rentoutumista, voitko kuunnella musiikkia tai laulaa, piirtää, kirjoittaa, leipoa tai 

nukkua? Jotkut saattavat hyötyä myös rauhoittumista edistävistä lääkkeistä, vaikkakin niiden 

käytössä erityisesti monikemikaaliherkkyyttä sairastavien on oltava viisas.  

 

 

Maailmankuva 
 

Sisäilmakodittomuus on usein viimeinen lenkki pitkässä menetysten ja vastoinkäymisten ketjussa. 

Vastoinkäymiset synkistävät käsitystä maailmasta. Kodittomaksi joutuneesta saattaa tuntua, että 

koko maailma hajoaa: entinen turvallinen hyvä maailma onkin muuttunut järjettömäksi helvetiksi. 

 

        HYVÄ VERTAISTUKI TUO ILOA JA VOIMAVAROJA ELÄMÄÄN. SE ON EMPAATTISTA 

        JA RATKAISUKESKEISTÄ. SE PERUSTUU TURVALLISEEN, KUNNIOITTAVAAN JA 

        TASAPUOLISEEN VUOROVAIKUTUKSEEN. 
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Jos oma maailmankuva on ollut ylioptimistinen, tiputus voi tuntua hyvinkin jyrkältä. Maailman ja 

elämän palasista voi kuitenkin rakentaa kestävämmän, todellisuuteen paremmin perustuvan 

käsityksen itsestä ja elämästä. Voit oppia myötätuntoa, kärsivällisyyttä sekä todellisuuden tajuista 

nöyryyttä elämän mysteerien äärellä. Saatat huomata, ettei sinun tarvitsekaan kyetä kontrolloimaan 

kaikkea. Saat vastaanottaa ja antaa apua. Voit löytää uuden suunnan ja merkityksen elämällesi. Voit 

löytää uuden ilon. Kukaan meistä ei valitse sisäilmakodittomuutta vapaaehtoisesti, mutta olosuhteet 

voi aina pyrkiä kääntämään parhain päin. Siihenkin voi pyytää ulkopuolista apua ja huomata olevasi 

arvokas, sittenkin. 

 

TRAUMA 

 

Sisäilmakodittomuus voi yhdessä muiden elämänkokemusten kanssa johtaa henkilön 

masentumiseen, ahdistumiseen ja / tai traumatisoitumiseen. Masennukseen ja ahdistukseen tarjotaan 

monenlaista lääkettä ja terapiaa, mutta on hyvä tiedostaa vaikeiden tunteiden voivan johtua ensi- tai 

toissijaisesti sisäilmakodittomuuden aiheuttamasta traumasta. Seuraavassa tietoa traumasta ja sen 

hoidosta.   
 

 

Sisäilmasairaudesta johtuva trauma 

Sisäilmasairaudesta ja -kodittomuudesta traumatisoituminen tapahtuu samoin kuin muukin 

traumatisoituminen. Trauman syntyyn vaikuttavat mm. traumatisoivan tapahtuman laatu ja kesto 

sekä yksilön saama tuki ympäristöstään. Koska sisäilmakodittomuus johtaa usein lähes koko entisen 

elämän menetykseen, on sisäilmakoditon erityisessä riskissä traumatisoitua. Kaikki eivät kuitenkaan 

traumatisoidu. Traumatisoitumista voi koettaa ennaltaehkäistä etsimällä itselleen henkistä tukea. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Akuutissa traumassa on normaalia reagoida erilaisin psyykkisin ja fyysisin oirein. Esimerkiksi auto-

onnettomuuteen saattaa liittyä dissosiatiivistä muistinmenetystä, itsensä näkemistä ulkopuolelta 

(=depersonalisaatio), kehon tärinää tai jähmettyneisyyttä sekä tunteiden turtumista. Kun akuutti 

vaara on ohi, tunteet palaavat, on aika itkeä ja reagoida turvassa järkyttävään tapahtumaan. Mikäli 

traumaoireet kuitenkin jatkuvat pitkään, voidaan diagnosoida jokin traumaperäinen häiriö.     
 

Aikuisiän suhteellisen lyhytkestoisesta traumasta voi seurata mm. traumaperäinen stressihäiriö. 

Usean pitkäkestoisen trauman yhdistelmässä on kyse kompleksisesta traumatisoitumisesta ja 

oirekuvasta riippuen voi diagnoosiksi tulla esimerkiksi depersonalisaatiohäiriö, määrittämätön 

dissosiaatiohäiriö tai dissosiatiivinen identiteettihäiriö. 
 

Traumaperäisten häiriöiden ennuste on hyvä ja häiriöistä on mahdollista parantua täysin oikealla 

asiantuntevalla traumaterapialla. Traumaperäiset häiriöt ovat myöskin yhteiskunnan tunnustamia 

(vaikkakin usein väärin diagnosoituja), joten niihin on mahdollista saada yhteiskunnan 

taloudellisesti tukemaa hoitoa sekä toimeentuloa kuntoutuksen ajaksi. Vaikka asunnottomuuden tai 

muun trauman yhä jatkuessa traumaa ei voida hoitaa kunnolla, voi terapiasta kuitenkin saada 

työkaluja, joilla jaksaa paremmin arjessa. Lisätietoa löytyy mm. osoitteesta traumajadissosiaatio.fi. 

 

 

OLEN TURVATON JA HÄDÄSSÄ, 

EIKÄ KUKAAN AUTA MINUA. 
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TERAPEUTTINEN TUKI 

 

Sisäilmakodittoman kokonaistilanteesta riippuu, millaista tukea hän tarvitsee ja voi missäkin 

tilanteessa vastaanottaa. Moni voi hyötyä terapeuttisesta tuesta sopeutuessaan sairauden 

aiheuttamiin muutoksiin joko lyhytaikaisesta kevyemmästä tuesta tai pitkäkestoisesta tuesta. Koska 

moni sisäilmakoditon kamppailee itsetuhoisten ajatusten kanssa, on seuraavassa esitetty tarkemmin 

eri hoitomuotoja terapiaan hakeutumisesta. Akuuttitilanteessa älä jää yksin vaan soita 

sosiaalipäivystykseen tai hätänumeroon. 

 

 

Apua kriisiin 

Ilmaisia ja halpoja palveluita tarjoavat monet tahot akuuttikriisiin. Sosiaalipäivystyksen ja muiden 

tukipuhelinten kautta voit saada nopeasti neuvoja (ks. luku 2, Tukipuhelimet). Monilla 

paikkakunnilla saa keskusteluapua mm. kriisipäivystyksestä, josta tarvittaessa ohjataan kunnalliseen 

terveydenhuolto- järjestelmään. Lisäksi monet kriisikeskukset, turvakodit, Luterilaisen kirkon 

Perheasiain neuvottelukeskus sekä monien muiden suuntien seurakunnat ja erilaiset järjestöt 

tarjoavat lyhyt- ja pitkäaikaisempaa ammatillista tai puoliammatillista keskusteluapua, joko 

ensiavuksi ja tilanteen kartoittamiseksi sekä asiakkaan eteenpäin ohjaamiseksi tai pidempiaikaiseksi 

tueksi ja hoidoksi. Näistä parhaiten tietoa löytyy tahojen internetsivuilta. On myös olemassa 

monenlaisia vertaisryhmiä mm. sururyhmiä, avioeroryhmiä, hyväksikäyttöä, väkivaltaa tai päihteitä 

kokeneiden ryhmiä sekä erilaisia itsehoitokirjoja, ohjelmia ja internetsivuja. Näitä voi monia 

soveltaa ensiapuna tai varsinaisen psykoterapian rinnalla. Hengellisistä kysymyksistä voi 

keskustella esimerkiksi papin, sielunhoitajan tai koulutetun sielunhoitoterapeutin kanssa. 

 

 

Psykoterapiaan hakeutuminen 

Psykoterapiapalveluita tuottavat esimerkiksi Kelan ja Sairaanhoitopiirien listoilla olevat erityistason 

(ET) tai vaativan erityistason (VET) psykoterapeutit. Koulutussuunta voi olla esimerkiksi 

psykodynaaminen, kognitiivinen tai traumaterapeuttinen. Useimmat tämän tason terapeutit tuntevat 

jonkin verran traumaa, mutta erillisen kriisi- ja traumaterapeuttikoulutuksen tai vastaavan 

täydennyskoulutuksen (esimerkiksi vaativiin traumoihin ja dissosiaatiohäiriöihin keskittyneen 

koulutuksen) käyneillä on erityinen valmius ymmärtää ja hoitaa traumaa, olipa kyseessä 

kertaluontoinen trauma tai monimutkainen pitkäkestoinen traumavyyhti. 
 

Rahoitus psykoterapiaan kannattaa hankkia yhteiskunnalta. Kelalta saa kolme vuotta terapiaa, josta 

itse (tai toimeentulotuesta tms.) on maksettava omavastuu. Kolme vuotta ei useinkaan riitä 

pitkäkestoisten häiriöiden hoitoon, varsinkin kun osa ajasta kuluu yleensä oikean diagnoosin ja 

oikean hoitomuodon etsimiseen. Kela-terapian jälkeen onkin mahdollista hakea esimerkiksi 

Sairaanhoitopiiriltä jatkorahoitusta. Kun viisi vuotta on kulunut viimeisimmästä Kela-terapiasta, on 

taas mahdollista hakea sieltä jatkorahoitusta. Rahoitusten saamiseen vaikuttavat monet seikat, joten 

kannattaa perehtyä tarvittaessa asiaan rahoittajien omilla nettisivuilla tai puhelinpalveluissa. 

 

Varsinaista psykoterapiajärjestelmää voi lähestyä kahta reittiä, tilanteesta riippuen. Psykiatri ensin -

lähestymistavassa etsit ensin psykiatrin, joka voi antaa sinulle (alustavan) diagnoosin ja lausunnon, 

jonka avulla voit hakea Kela-terapiaa. Käytännössä voit ensin hakeutua terveyskeskukseen, 

opiskelijaterveydenhuoltoon tai työterveyshuoltoon, josta sinut ohjataan psykiatrille. Joka 

tapauksessa saatat joutua odottamaan, ennen kuin tapaat psykiatrin. Joissakin paikoissa joudut 

keskustelemaan psykiatrisen sairaanhoitajan tai psykologin kanssa useita kertoja ennen psykiatria. 

Tämä voi olla hankalaa sisäilmaesteellisissä tiloissa. Näin ollen nopeampi ja kalliimpi vaihtoehto on 

mennä suoraan yksityiselle psykiatrille, mielellään sisäilmasairauksia ja traumoja ymmärtävälle. 

Tällainen voi löytyä esim. verkostoista, potilasjärjestöistä ja traumaterapeuteilta kyselemällä tai 

internetistä. Yleensä vaaditaan joitakin käyntejä ennen kuin voidaan kirjoittaa lausunto Kelalle. 

Käytännössä siis tähänkin reittiin kuluu useampi kuukausi. 



31 

 

Hei, taidan sittenkin  

selvitä tästä!! 

Terapeutti ensin -lähestymistapa voi olla joillekin hyödyllisempi tai tätä voidaan soveltaa yhtä 

aikaa psykiatrin etsimisen kanssa. Mikäli rahaa on, tämä on usein selvästi fiksumpi vaihtoehto. 

Käytännössä voi olla kannattavinta hakeutua ensin hitaan julkisen terveydenhuoltojärjestelmän 

halvalle psykiatrille, aloittaa yhtä aikaa omakustanteisesti terapia ja Kelan maksusitoumuksen 

tullessa jatkaa terapiaa halvemmalla. Säännöllisessä terapiakontaktissa usein diagnoosikin selkenee 

ja tarvittaessa voi tässä vaiheessa hakeutua alueeseen erikoistuneen yksityispsykiatrin luokse 

hankkimaan virallinen diagnoosi ja lausunto jatkoa varten. Tavallista nimittäin on, että aluksi 

annetaan esimerkiksi masennus- tai ahdistusdiagnoosi. Todellinen diagnoosi erilaisten oireiden 

(kuten ahdistuksen, masennuksen, pelkojen tai epätodellisten olojen) takana voi kuitenkin olla esim. 

jokin traumaperäinen häiriö. Traumaperäiset häiriöt taas ovat hyväennusteisia, ensisijaisesti 

lääkkeettömästi hoidettavia – mikä voi olla tärkeä tieto erityisesti monikemikaaliherkille. 

 

 

Psykoterapeutin valitseminen 

Psykoterapeutin valinnassa on hyvä huomioida seuraavat seikat: 

      • Terapian esteettömyys: vastaanoton sisäilmaesteettömyys ja terapeutin halukkuus käyttää          

        tarvittaessa etäyhteyttä tai tulla kotikäynnille – sisäilmasairaan kunto voi vaihdella rajustikin  

        hoitosuhteen aikana. Huomioiko hän tarvittaessa hajusteettomuuden ja sulkeeko kännykkänsä? 

     • Terapeutin koulutus: Onko hänellä riittävä koulutustausta sinun hoitamiseesi? Aluksi tällä ei  

        ole niin suurta väliä, koska olette vasta selvittelemässä diagnoosiasi. Mutta varsinkin  

        vaikeampien häiriöiden hoidossa on koulutussuunnalla väliä. Mikäli epäilet itselläsi  

        sisäilmatraumaa eli jotain traumaperäistä häiriötä, kannattaa huomioida terapeutin  

        traumakoulutuksen lisäksi hänen hallitsemansa muut traumanhoitomenetelmät kuten EMDR- 

        silmänliikemenetelmä tai sensorimotorinen tai psykofyysinen menetelmä. Useat terapeutit  

        hyödyntävät integratiivisesti eri alojen menetelmiä, joten käytössä voi olla myös esim. 

        kuvakortteja, vilttejä ja painopeittoja, leluja, piirtämistä, musiikkia, tanssia, eläinavusteista  

        terapiaa, systeemiterapiaa, skeematerapiaa tai vaikkapa hypnoosia. Näihin ehdit perehtyä  

        myöhemmin, jos koet tarpeelliseksi, mutta on hyvä tietää eri menetelmien olemassaolosta.   

        Tarvittaessa voit tarkistaa psykoterapeutin pätevyyden Terhikki-palvelusta. 

      • Terapeutin kokemus: Onko hän hoitanut menestyksekkäästi ennen sinunkaltaisiasi asiakkaita? 

      • Terapeutin persoona: Vaikuttaako hän miellyttävältä ihmiseltä, jolle voisit uskaltaa puhua?  

        Miksi / Miksi ei? 

      • Terapeutin rajat: Millaiset rajat hänellä on esim. sähköpostien, tekstiviestien ja puheluiden  

        suhteen? Entä loma-ajat ja mahdollinen siirtymävaiheen tuki, jos sinun on paikkakunnan  

        vaihtuessa vaihdettava terapeuttia? Entä fyysinen kosketus: kätteleekö hän? Halaako hän? 
 

 

Voit etsiä psykoterapeuttia terapeuttiluetteloista joko Internetissä tai terveydenhuoltojärjestelmän 

toimipisteissä. Eri suuntauksilla on erillisiä listoja. Kannattaa hakea halutulla erityisosaamisella tai 

koulutuksella. Esimerkiksi minduu.fi:ssä on esitelty runsaasti sekä terapeutteja että eri suuntauksia. 

Kelalla on oma palveluntuottajahakukoneensa (www.easiointi.kela.fi/palveluntuottajahaku/).  

Valitse lupaavimman sijainnin ja taitoprofiilin omaavat henkilöt ja tiedustele heidän 

asiakastilannettaan sähköpostitse tai tekstiviestitse. Terapeutti saattaa haluta soittaa sinulle takaisin. 

Mieti etukäteen muutama tärkein kysymys, jotka haluat selvittää päättääksesi, haluatko mennä 

alkutapaamiseen. Kannattaa tavata joitakin terapeutteja, niin saat heistä hieman kuvaa. Sitten 

valitset parhaimman ja aloitat uuden jännittävän ihmissuhteen. Muistathan pitää samalla huolta 

siitä, että sinulla on muutakin tukiverkostoa. Sisäilmakodittoman elämä on usein äärimmäisen 

vaihtelevaa, joten et voi siksikään tukeutua vain terapeuttiisi. Hänestä voit kuitenkin saada hyvän, 

vaitiolovelvollisen ja luotettavan tuen ja oppaan elämässä eteenpäin.  
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