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 Suomi on sitoutunut kansainvälisiin 
ihmisoikeussopimuksiin kuten: 
◦ YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten 

oikeuksien sopimus  

◦ YK:n lasten oikeuksien sopimus 

◦ YK:n naisten oikeuksien sopimus 

◦ YK:n vammaissopimus (2016>).  

 

 Näin Suomi on taannut jokaiselle 
kansalaiselleen ihmisarvoisen kohtelun.  

  (Ks. www.ihmisoikeudet.net) 



 Suomen perustuslaki ja muu lainsäädäntö 
perustuu jo pitkälti ihmisoikeussopimuksiin.  

  

 Esimerkiksi YK:n vammaissopimukseen 
pohjaava uusi vammaislaki tulee tänä syksynä 
eduskunnan käsiteltäväksi.  

 

 Ihmisoikeustyötä tehdään maassamme 
jatkuvasti.  

 



 Tilastotieto on usein perusteena valtion 
toimille. Monien haavoittuvassa asemassa 
olevien ryhmien määriä ei kuitenkaan 
tilastoida.  

 Esim. 1: Sisäilmasta sairastuneiden ja 
vammautuneiden määrää ei toistaiseksi 
tilastoida. 

 Esim. 2: Sisäilmakodittomien tai 
piiloasunnottomien määrää ei toistaiseksi 
tilastoida. 
 



 ”Poissa silmistä, poissa mielestä.” 
   Mitä ei haluta tunnustaa, sitä ei kannata 

tilastoida.    
  
 Ympäristötekijöistä kuten sisäilmasta 

sairastuminen on pitkälti tunnustamaton 
ilmiö. Tämä on synnyttänyt kasvavan joukon 
tunnustamattomasti sairaita, vammaisia, 
työkyvyttömiä ja asunnottomia.  

 
 Tunnustamattomasti sairaiden ihmisoikeuksia 

ei näin ollen myöskään ole tunnustettu. 



 

”Sisäilmasta ei voi sairastua.  

Niinpä sisäilmakodittomiakaan ei ole.”  

 

”Minua ei siis ole olemassa… 
 
Miksi kuitenkin istun tässä?!” 



 Oikeus opetukseen 
 Oikeus työhön 
 Oikeus yhteiskunnalliseen osallistumiseen 
 Oikeus elämään (mm. terveydenhuoltoon) 
 Oikeus riittävään elintasoon,  
   kuten ravintoon, vaatteisiin ja asuntoon 
 
Sisäilmasta sairastuneilla  
ei näitä usein todellisuudessa ole.  

 



 
1. Jokaisella on oikeus elintasoon, joka on 
riittävä turvaamaan hänen ja hänen perheensä 
terveyden ja hyvinvoinnin, ravinnon, 
vaatetuksen, asunnon ja lääkintähuollon.  
 
2. Äideillä ja lapsilla on oikeus erityiseen 
huoltoon ja apuun.  
 
(Ihmisoikeuksien yleismaailmallisesta julistuksesta)  

 
 Silti Suomessa on liikaa myös heitteille 

jätettyjä lapsiperheitä. 
 
 
 



  
 Hengitysliiton Sisäilmasta oireilevien ja 

sairastavien tilapäismajoituksen tarpeet ja 
asunnottomuuden kokemukset –
tutkimuksessa (2018): 
◦  63% vastanneista oli 2-6 -hengen taloudesta.  
◦ 54% vastanneista oli ollut asunnottomana puolesta 

vuodesta useisiin vuosiin. 
 

 Omassa Sisäilmakodittomat ja kunta-apu –
selvityksessäni (2017) sisäilmakodittomuutta 
suoraan tai välillisesti kokeneista 40% oli 
lapsia. 
 

  Vertaisverkostoissa jotkut ovat olleet 
sisäilmakodittomina jopa 10-20 vuotta.  
 



   Vammaisuus on kehittyvä käsite.  

   Vammaisuus on seurausta sellaisesta 
vuorovaikutuksesta vammaisten henkilöiden ja 
asenteista ja ympäristöstä johtuvien esteiden 
välillä, joka estää näiden henkilöiden 
täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisen 
yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.  

    (YK:n vammaissopimuksesta) 
 

   Vammaismääritelmään sopimisestaan huolimatta 
sisäilmasta vammautuneet ovat 
tunnustamattomina epäyhdenvertaisessa 
asemassa. 

 



”Voisiko minullakin olla 
ihmisarvo, vaikka 
kävinkin homekoulua?” 

 jotta 
tunnustamattomasti 
sairaat, vammaiset ja 
asunnottomat saisivat 
samat ihmisoikeudet 
muiden kanssa. 

   Tämä koskee erityisesti 
sisäilmasta 
sairastuneita.  



 Suomessa on pääosin hyvä lainsäädäntö ja 
paljon maailmallakin kehuttua 
ihmisoikeustyötä. Muun muassa 
asunnottomuusrintamalla Suomi on 
edelläkävijä Asunto Ensin -periaatteessa.  

 

 Suomessa siis osataan ja kyetään 
ratkaisemaan isojakin ongelmia, kun vain 
halutaan. 



 Laboratoriotestein ei voida todistaa 
asunnottomuutta eikä röntgenillä voi mitata 
sairastuneen toimintakykyä. Näiden 
määrittämiseen on edelleenkin käytettävä 
inhimillistä järkeä ja sydäntä. Oikeat mittarit siis 
käyttöön! 

 

 Tämä ei kuitenkaan tarkoita epätieteellisyyttä. 
Asunnottomuutta voidaan tilastoida nykyistä 
paljon luotettavammin. Toimintakykyä voidaan 
mitata mm. Maailman terveysjärjestön ICF –
toimintakykyluokituksella. 



 Ydinkysymys ei ole se, voiko sisäilmasta ja 
muista ympäristötekijöistä sairastua ja 
voidaanko ilmiö todistaa aukottomasti 
biomedikaalisen teorian mukaan nykyisillä 
tekniikoilla.   

 

 Kysymys on pohjimmiltaan siitä, halutaanko 
myöntää kaikkien suomalaisten olevan 
ihmisinä ihmisoikeuksien arvoisia.  



   

  Halutaanko Suomessa myöntää kaikkien 
suomalaisten ihmisarvo? Myös 
sisäilmasairaiden ja -kodittomien? 

   

  Nämä ihmiset ja ilmiöt ovat joka tapauksessa 
arkipäivän todellisuutta.  

 

       ”Minä olen!” 
 

 


