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Lukijalle 

Sisäilmalupaus-vaalikampanja toteutettiin tammi-huhtikuussa 2019 

Suomen eduskuntavaalien yhteydessä. Kampanjan toteutti joukko 

kansalaisaktiiveja tavoitteenaan edistää Suomen sisäilmasairaiden asemaa 

sitouttamalla eduskuntavaaliehdokkaita yhteisiin tavoitteisiin. 

Tarkoituksena oli myös rakentaa valtakunnallista yhteishenkeä läpi puolue- 

ja toimijakentän sekä jakaa tietoa kampanjan tärkeistä teemoista. Näissä 

tavoitteissa onnistuttiin.   

Tämä kampanjan loppuraportti kuvaa kampanjaa ja sen lopputulosta. 

Kampanjan lyhyen tähtäimen tavoitteet ovat toteutuneet, sisältäen 43 % 

sisäilmalupaukseen sitoutuneita uusia kansanedustajia, mutta pitkän 

aikavälin vaikutukset jäävät nähtäviksi. Ne ovat suuressa määrin 

vastavalitun eduskunnan käsissä, erityisesti mitä tulee sisäilmalupauksen 

teemojen sisällyttämiseen hallitusohjelmaan ja eduskunnan toimintaan 

sekä sitä kautta Suomen viranomaisten ja kansalaisten toimintaan.  

Kiitokset kaikille kampanjassa mukana olleille, niin Sisäilmalupaus-tiimin 

ahkerille puurtajille kuin kaikille muillekin, jotka tavalla ja toisella olette 

kentällä osallistuneet kampanjaan – vaikkapa somessa tykkäilemällä 

julkaisuistamme tai allekirjoittamalla sisäilmalupausta tukevan 

kansalaisadressin. Erityiskiitokset tahdomme lausua hankkeeseen rohkeasti 

ensimmäisinä mukaan lähteneille ammattijärjestöille OAJ:lle, JUKO:lle, 

Akavan sairaanhoitajat ja TAJA ry:lle sekä Suomen poliisijärjestöjen liitolle, 

jotka annoitte äänenne kuulua tärkeän asian puolesta.  Suuri kiitos kuuluu 

tietysti myös jokaiselle sisäilmalupauksen tehneelle 

kansanedustajaehdokkaalle  –  toivottavasti yhteistyö kanssanne jatkuu, 

jatkattepa työskentelyänne eduskunnasta tai kotipaikkakunniltanne käsin.  

Lämmin kiitos merkittävästä panoksesta myös sisäilmalupauksen teemoissa 

käydyn historiallisen Sisäilmasairaan asema nyt ja tulevaisuudessa –

vaalikeskustelun järjestäjille ja puhujille, erityisesti ammattikorkeakoulu 

Laurealle sekä Suomen hajuste- ja kemikaaliyliherkät ry:lle. Koska 

kampanjassa on ollut suuri joukko eri tavoin osallistuneita (itse asiassa 

tuhansia), ei tässä ole heitä kaikkia mahdollisuus erikseen mainita, mutta 

jokainen osallistuja tietää, että kiitämme juuri sinua.  

Yhteistyö jatkuu sisäilmaoikeudenmukaisemman ja yhdenvertaisemman 

Suomen puolesta. Tästä on hyvä suunnata eteenpäin!  

 

 

Lohjalla 9.5.2019 

Sisäilmalupaus-kampanjan koordinaattori,  

Niina Rissanen 
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KAMPANJAN LÄHTÖKOHDAT 

”Sisäilmakeskustelussa ei pohjimmiltaan ole kyse rakennuksista vaan niissä elävistä ihmisistä.”  

Syksyllä 2018 julkaistiin Sipilän hallituksen käynnistämän Terveet tilat 2028 –toimenpideohjelman osana 

Kansallinen sisäilma ja terveys –ohjelma (THL). Sen aiheuttaman liikehdinnän seurauksena muodostui joukko 

aktiiveja, jotka halusivat edistää vaalikampanjan muodossa sisäilmasta sairastuneiden asemaa Suomessa. 

Maassamme on puhuttu sisäilmasta vuosikymmeniä, mutta keskustelu on keskittynyt pitkälti rakennuksiin 

niiden käyttäjien eli ihmisten sijaan.  Sisäilmalupaus-tiimi halusi nostaa arkitodellisuuden merkittävimmät 

ongelmat esiin positiivisesti ja rakentavasti sekä saada aikaan yhteen hiileen puhaltamisen henkeä ja aitoa 

muutosta parempaan. Näistä lähtökohdista syntyi Sisäilmalupaus-vaalikampanja.  

 

KAMPANJAN TEEMAT JA TAVOITTEET  

 

Sisäilmalupaus-vaalikampanja nosti esiin seuraavat kampanjan pääsivulle kirjatut teemat ja tavoitteet, joihin 

liittyen kansanedustajaehdokkaat tekivät sisäilmalupauksensa.  

 

1. YHDENVERTAISET TERVEYSPALVELUT 

Suomen perustuslaki ja ihmisoikeussopimukset takaavat jokaiselle pääsyn riittäviin terveyspalveluihin. 

Sisäilmasairaiden kohdalla tämä ei kuitenkaan pääsääntöisesti toteudu. Mitä vakavammin sairas, sen 

todennäköisemmin tutkimuksia ja hoitoja evätään. Kukaan ei kanna kokonaisvastuuta, ei seuraa sairauden 

etenemistä eikä mittaa toimintakyvyn laskua. Moni ohjataan mielenterveyspuolelle, mistä sieltäkään ei apua saa 

fyysisiin sairauksiin tai kokonaistilanteen ratkomiseen. Lopulta moni ei enää voi edes fyysisesti mennä 

sisäilmaesteellisiin terveydenhuollon toimipisteisiin ja syrjäytyy näin osittain tai kokonaan terveyspalveluista. 

Tarvitaan yhdenvertainen ihmisarvoinen kohtelu terveyspalvelujärjestelmässä sisältäen: 

 toimivat hoitopolut, sisäilmapoliklinikat ja tarpeenmukaiset kotiin vietävät terveyspalvelut  
 ensisijaisesti fyysiset tutkimukset ja hoidot 
 lisäksi yksilön mahdollisesti tarvitsema henkinen tuki tai hoito esim. traumapsykoterapia 

 

2. YHDENVERTAISET SOSIAALIPALVELUT 

Jokaisen perus- ja ihmisoikeuksiin kuuluu pääsy sosiaalipalveluiden piiriin yhdenvertaisesti. YK:n lapsen 

oikeuksien sopimus turvaa jokaisen lapsen mahdollisuuden elää ja kehittyä. YK:n vammaissopimus taas takaa 

pitkäaikaisista toimintarajoitteista kärsiville mahdollisuuden saada tukea arjessa toimimiseen ja esteettömään 

asumiseen. Julkisen vallan tehtävänä on edistää kaikkien muidenkin oikeutta asuntoon. Nämä perus- ja 

ihmisoikeudet eivät kuitenkaan nykyisin toteudu sisäilmasairaiden kohdalla. 

  

 Lapsiperheiden palvelut tulee järjestää lapsen oikeuksia kunnioittaen myös sisäilmasairaille 
lapsiperheille.  

 Vammaispalvelut tulee järjestää yhdenvertaisesti kaikille vaikeasti toimintarajoitteisille 
riippumatta diagnoosista tai sairauden syistä – myös sisäilmasta vammautuneille.  

 Sisäilmasairauden vuoksi asunnottomille on järjestettävä hätämajoitus ja tuki soveltuvaan eli 
sisäilmaesteettömään asumiseen. 
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3. YHDENVERTAINEN TOIMEENTULO 

Perus- ja ihmisoikeudet takaavat jokaiselle perustoimeentulon turvan. Tätä ei kuitenkaan ole järjestetty 

sisäilmasairaille tosiasiassa yhdenvertaisesti muiden yhtä sairaiden kanssa. Työpaikkakyvyttömyyden, 

ympäristöherkkyyden ja toiminnallisen häiriön käsitteillä vältetään usein ilmaisemasta sitä, mitä muusta syystä 

vastaavasti toimintarajoitteisen kohdalla pidettäisiin sairaus-, vammais- tai esteettömyyskysymyksenä. Näin 

evätään myös perustuslaissa turvattu toimeentulo.  

 Tarvitaan tosiasiassa yhdenvertainen sosiaaliturva toimintarajoitteen syystä riippumatta – tämä 
on ensisijaisesti poliittinen kysymys. Sisäilmasairaalla on oltava oikeus siirtyä 
sisäilmaesteellisestä toimitilasta itselleen soveltuvaan eli sisäilmaesteettömämpään tilaan ja, 
tämän ollessa epärealistista tai mahdotonta, saada soveltuvaa sosiaaliturvaa. Sosiaaliturvassa on 
huomioitava myös sairauden aiheuttamat todelliset kustannukset. 

 

4. YHDENVERTAISET KOULUTUS- JA TYÖMAHDOLLISUUDET 

Koulutuksen saaminen ja työn tekeminen ovat perustavanlaatuisia oikeuksia, joista riippuu seuraavan 

sukupolven sivistysaste ja kansamme menestys tänään ja huomenna. Pienellä Suomella ei ole varaa menettää 

lasten ja osaavien ammattilaisten panostusta maamme hyvinvointiin, vaurauteen ja menestykseen. Kuitenkin 

lähes 10 % lapsistamme opiskelee sisäilmaongelmien vuoksi väistötiloissa, ja paljon useammat altistuvat 

sisäilmaongelmille päivittäin kouluissa ja työpaikoilla. Vakavimmin sairastuneet lapset eivät aina saa 

peruskoulun päättötodistusta eikä heillä ole välttämättä mahdollisuuksia ammattiopintoihin ja työelämään 

ilman oikeita tukitoimia. Samalla sisäilmasairaat ammattilaiset työskentelevät puolitehoisesti tai tippuvat 

työelämästä kokonaan. Suomessa on meneillään vastentahtoinen aivopako – ei ulkomaille vaan yhteiskunnan 

ulkopuolelle.   

 Tarvitaan yhdenvertaiset tukitoimet lasten, nuorten ja aikuisten opiskelun ja työelämän 
mahdollistamiseen. Näitä voisivat olla esimerkiksi etäratkaisut ja sisäilmaesteettömät toimitilat. 
Toimitilaongelman ratkaisemiseksi tarvitaan muutoksia mm. lainsäädäntöön ja ohjeistuksiin, 
jotta maassamme jatkossa rakennetaan, korjataan ja ylläpidetään terveitä rakennuksia sekä 
tarpeen mukaan jo sairastuneille soveltuvia eli sisäilmaesteettömiä rakennuksia.   

 
 

KANSANEDUSTAJAEHDOKKAAN SISÄILMALUPAUS: 
 

 

 

 

 

 

  

 

Mikäli tulen valituksi kansanedustajaksi,  
lupaan toimia aktiivisesti ja parhaani mukaan tulevalla nelivuotiskaudella 
terveyspalveluiden, sosiaalipalveluiden, toimeentulon sekä koulutus- ja 

työmahdollisuuksien järjestämiseksi yhdenvertaisesti  
myös sisäilmasta oireileville ja sairastuneille. 
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KAMPANJAN KANNATUS JA VERKKOSIVUT 

KAMPANJAN KANNATUS 

Merkittävimmän kannatuksen kampanja sai kansanedustajaehdokkailta. Heistä joka kolmas allekirjoitti 

Sisäilmalupauksen. Myös yksityishenkilöt saattoivat allekirjoittaa kannatusilmoituksen adressit.comissa, minkä 

teki yli 1600 henkilöä ympäri Suomen (tämä ei ollut kampanjan fokus, vaan resurssit käytettiin 

kansanedustajaehdokkaiden tavoittamiseen). Erityisesti Laurea-ammattikorkeakoulu sekä Suomen Hajuste- ja 

Kemikaaliyliherkät ry tukivat kampanjaa vaalikeskustelun järjestämisen muodossa. Olennainen oli tietysti myös 

vaalikeskusteluun eri tavoin osallistuneiden ehdokkaiden ja järjestöjen panos. Lisäksi muuta tukea kuten 

näkyvyyttä kampanja sai ainakin kolmelta lehdeltä, kahdelta tv-kanavalta sekä lukuisilta järjestöaktiiveilta ja 

yksityishenkilöiltä.  

Sisäilmalupaus-kampanjaa tukemaan antoi 17 yhteisöä kannatusilmoituksensa:  

 Ammattijärjestöt OAJ, JUKO, Suomen poliisijärjestöjen liitto, Akavan sairaanhoitajat ja TAJA, Suomen 

työterveyshoitajaliitto, Kirkon akateemiset AKI  

 Potilas- ja vammaisjärjestöt Homepakolaiset ry, Suomen Hajuste- ja Kemikaaliyliherkät ry, Terve 

Sisäilma ry, Suomen sähköyliherkät ry, Sähköherkkyyssäätiö sr, Vammaisfoorumi 

 Lapsiasiajärjestöt ja -liike Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Vanhempainliitto, Vihaiset äidit 

 Yritykset Villeco oy, Homekoira Team oy 

 

 

 

 

Yhteisöjen kannatusilmoitukset  

ovat luettavissa suurempina liitteessä.  

  

 

 

 VERKKOSIVUT 

Seuraavat verkkosivut olivat Sisäilmalupaus-kampanjan suoraan hallinnoimia: 

https://sisailmalupaus.wixsite.com/website 

https://www.adressit.com/kansanedustajaehdokkaiden_sisailmalupaus 

https://www.adressit.com/kansalaisadressi_sisailmalupauksen_puolesta 

https://www.facebook.com/sisailmalupaus 

https://twitter.com/sisailmalupaus?lang=fi  

https://www.youtube.com/channel/UCQhq2zgGodmDORIsqd7jlcA 

 

Lisäksi yhteistyökumppaneilla ja tukijoilla oli lukuisia verkkosivuja, joista Sisäilmasairaan asema nyt ja 

tulevaisuudessa –vaalikeskustelun sivut olivat merkittävimmät:  

 

Laurea-ammattikorkeakoulun livelähetyksen tallenne:  

https://www.youtube.com/watch?v=XoRDYyo9r4Q 

 

Arjen kemikaalit, uhka terveydelle? –kanavan tallenteet: 

https://www.youtube.com/channel/UCrG0oxRVPiAZLbkcv6ytYSA 
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SISÄILMALUPAUKSEEN SITOUTUNEET KANSANEDUSTAJAT 

Sisäilmalupauksen antoi kaikista kansanedustajaehdokkaista 35 % eli 856 henkilöä. Sisäilmalupauksen tehneet 

kansanedustajaehdokkaat löytyvät kampanjan pääsivulta. 

Nykyisistä kansanedustajista allekirjoitti sisäilmalupauksen 43 % eli 86 kansanedustajaa (luettelo alla).  

Suurimman kannatuksen Sisäilmalupaus sai kansanedustajien parissa, jotka tulevat Varsinais-Suomesta, 

Uudeltamaalta, Pirkanmaalta ja Hämeestä – heistä puolet tai enemmän on tehnyt sisäilmalupauksen.    

SISÄILMALUPAUKSEN 
TEHNEET VAALIPIIREITTÄIN 

Vaalipiirin sisäilmalupauksen 
tehneet kansanedustajat 

Vaalipiirin 
kansanedustajat 
yhteensä 

Sisäilmalupauksen  
tehneet  
kansanedustajat  % 

VARSINAIS-SUOMI 10 17 59 % 

UUSIMAA 20 36 56 % 

PIRKANMAA 10 19 53 % 

HÄME 7 14 50 % 

OULU 8 18 44 % 

SAVO-KARJALA 6 15 40 % 

HELSINKI 8 22 36 % 

KAAKKOIS-SUOMI 6 17 35 % 

VAASA 5 16 31 % 

LAPPI 2 7 29 % 

SATAKUNTA 2 8 25 % 

KESKI-SUOMI 2 10 20 % 

AHVENANMAA 0 1 0 % 

 

Enemmistö Kristillisdemokraattien, Vasemmistoliiton, Vihreiden ja Perussuomalaisten kansanedustajista on 

tehnyt sisäilmalupauksen, aktiivisimpana prosentuaalisesti Kristillisdemokraatit, 80 %. Määrällisesti eniten 

sisäilmalupauksen tehneitä on Perussuomalaisissa, 23 kansanedustajaa. Vaaleissa kärkisijan saaneesta SDP:stä 

on sisäilmalupauksen tehnyt 14 edustajaa, 35%.  

 

SISÄILMALUPAUKSEN 
TEHNEET PUOLUEITTAIN 

Puolueen sisäilmalupauksen 
tehneet kansanedustajat 

Puoleen 
kansanedustajat 
yhteensä 

Sisäilmalupauksen 
tehneet 
kansanedustajat % 

KD 4 5 80 % 

VAS 11 16 69 % 

VIHR 13 20 65 % 

PS 23 39 59 % 

RKP 4 9 44 % 

SDP 14 40 35 % 

KOK 10 38 26 % 

KESK 7 31 23 % 

NYT 0 1 0 % 

FÅ 0 1 0 % 
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SISÄILMALUPAUKSEN TEHNEET KANSANEDUSTAJAT  
43% (86 kansanedustajaa) 

Kansanedustajia koskevat tiedot on otettu vaalien tulospalvelusta, alkuperäinen lähde: 

https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV-2019/fi/ehd_maa.cs 

PUOLUE Nimi   Ammatti Kunta 

KD     Päivi                                              Räsänen                                            lääkäri, kansanedustaja                                                                                                                                                                                  Riihimäki                                

KD     Sari                                               Tanus                                              kansanedustaja, erikoislääkäri                                                                                                                                                                           Tampere                                  

KD     Sari                                               Essayah                                            kansanedustaja, KTM                                                                                                                                                                                      Lapinlahti                               

KD     Antero                                             Laukkanen                                          sosiaalineuvos, kansanedustaja                                                                                                                                                                           Espoo                                    

KESK   Anne                                               Kalmari                                            kansanedustaja, maatalousyrittäjä                                                                                                                                                                        Kivijärvi                                

KESK   Mikko                                              Kärnä                                              varakansanedustaja, kapteeni evp.                                                                                                                                                                        Enontekiö                                

KESK   
Hanna-
Leena                                        Mattila                                            kansanedustaja, filosofian maisteri                                                                                                                                                                      Raahe                                    

KESK   Pekka                                              Aittakumpu                                         pastori, filosofian maisteri                                                                                                                                                                             Oulu                                     

KESK   Mikko                                              Kinnunen                                           kansanopiston rehtori, erityisopettaja                                                                                                                                                                   Reisjärvi                                

KESK   Anu                                                Vehviläinen                                        kansanedustaja, kunta- ja uudistusministeri                                                                                                                                                              Joensuu                                  

KESK   Antti                                              Kurvinen                                           kansanedustaja, lakimies                                                                                                                                                                                 Kauhava                                  

KOK    Sari                                               Sarkomaa                                           kansanedustaja, terveydenhuollon maisteri                                                                                                                                                                Helsinki                                 

KOK    Jukka                                              Kopra                                              kansanedustaja, yrittäjä                                                                                                                                                                                 Lappeenranta                             

KOK    Pauli                                              Kiuru                                              kansanedustaja, FM                                                                                                                                                                                       Valkeakoski                              

KOK    Arto                                               Satonen                                            kansanedustaja, opettaja                                                                                                                                                                                 Sastamala                                

KOK    Sofia                                              Vikman                                             kansanedustaja, yhteiskuntatieteiden maisteri                                                                                                                                                            Tampere                                  

KOK    Pia                                                Kauma                                              kauppatieteiden maisteri, kansanedustaja                                                                                                                                                                 Espoo                                    

KOK    Sari                                               Multala                                            kauppatieteiden maisteri, kansanedustaja                                                                                                                                                                 Vantaa                                   

KOK    Kari                                               Tolvanen                                           kansanedustaja, rikosylikomisario                                                                                                                                                                        Espoo                                    

KOK    Pihla                                              
Keto-
Huovinen                                      varatuomari, kihlakunnansyyttäjä                                                                                                                                                                         Mäntsälä                                 

KOK    Ruut                                               Sjöblom                                            teologian maisteri, tutkija                                                                                                                                                                              Tuusula                                  

PS     Rami                                               Lehto                                              kansanedustaja                                                                                                                                                                                           Lahti                                    

PS     Jari                                               Ronkainen                                          kansanedustaja                                                                                                                                                                                           Hollola                                  

PS     Lulu                                               Ranne                                              diplomi-insinööri                                                                                                                                                                                        Hämeenlinna                              

PS     Sheikki                                   Laakso                                             kierrätysalan yrittäjä                                                                                                                                                                                   Kouvola                                  

PS     Ano                                                Turtiainen                                         yrittäjä                                                                                                                                                                                                 Juva                                     

PS     Sami                                               Savio                                              kansanedustaja, diplomi-insinööri                                                                                                                                                                        Ylöjärvi                                 

PS     Veijo                                              Niemi                                              rikosylikonstaapeli, pääluottamusmies                                                                                                                                                                    Lempäälä                                 

PS     Sakari                                             Puisto                                             puolueen poliittinen suunnittelija, filosofian tohtori                                                                                                                                                   Tampere                                  

PS     Laura                                              Huhtasaari                                         kasvatustieteiden maisteri, kansanedustaja                                                                                                                                                               Pori                                     

PS     Jari                                               Koskela                                            pastori, yhteiskuntatieteiden tohtori                                                                                                                                                                    Kankaanpää                               

PS     Sanna                                              Antikainen                                         lähihoitaja                                                                                                                                                                                              Outokumpu                                

PS     Arja                                               Juvonen                                            geronomi AMK, kansanedustaja                                                                                                                                                                             Espoo                                    

PS     Leena                                              Meri                                               varatuomari, kansanedustaja                                                                                                                                                                              Hyvinkää                                 

PS     Mika                                               Niikko                                             yrittäjä, kansanedustaja                                                                                                                                                                                 Vantaa                                   

PS     Ari                                                Koponen                                            yrittäjä                                                                                                                                                                                                 Tuusula                                  

PS     Riikka                                             Purra                                              valtiotieteiden maisteri, poliittinen suunnittelija                                                                                                                                                      Kirkkonummi                              

PS     Riikka                                             
Slunga-
Poutsalo                                    puoluesihteeri, yrittäjä                                                                                                                                                                                 Lohja                                    

PS     Juha                                               Mäenpää                                            koneinsinööri, ammatillinen erityisopettaja                                                                                                                                                              Ilmajoki                                 

PS     Jukka                                              Mäkynen                                            rakennusmies                                                                                                                                                                                             Vaasa                                    

PS     
Ritva 
"Kike"                                       Elomaa                                             kansanedustaja, röntgenhoitaja                                                                                                                                                                           Masku                                    

PS     Ville                                              Tavio                                              lakimies, kansanedustaja                                                                                                                                                                                 Turku                                    

PS     Vilhelm                                            Junnila                                            eduskunta-avustaja, yrittäjä                                                                                                                                                                             Naantali                                 

PS     Mikko                                              Lundén                                             kauppias                                                                                                                                                                                                 Salo                                     
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RKP    Anders                                             Adlercreutz                                        arkkitehti, kansanedustaja                                                                                                                                                    Kirkkonummi                              

RKP    Veronica                                           Rehn-Kivi                                          arkkitehti, kansanedustaja                                                                                                                                                    Kauniainen                               

RKP    
Anna-
Maja                                          Henriksson                                         VH  kansanedustaja, varatuomari                                                                                                                                                         Pietarsaari                              

RKP    Sandra                                             Bergqvist                                          tiiminvetäjä, maatalousyrittäjä                                                                                                                                         Parainen                                 

SDP    Erkki                                              Tuomioja                                           kansanedustaja, valtiotieteen tohtori                                                                                                                                                                    Helsinki                                 

SDP    Tuula                                              Haatainen                                          kansanedustaja, valtiotieteen maisteri                                                                                                                                                                   Helsinki                                 

SDP    Eveliina                                           Heinäluoma                                         yhteiskuntatieteiden maisteri                                                                                                                                                                            Helsinki                                 

SDP    Tarja                                              Filatov                                            toimittaja-tiedottaja, kansanedustaja                                                                                                                                                                    Hämeenlinna                              

SDP    Johannes                                           Koskinen                                           varatuomari                                                                                                                                                                                              Hämeenlinna                              

SDP    Niina                                              Malm                                               pääluottamusmies                                                                                                                                                                                         Imatra                                   

SDP    Tytti                                              Tuppurainen                                        kansanedustaja, filosofian maisteri                                                                                                                                                                      Oulu                                     

SDP    Raimo                                              Piirainen                                          veturinkuljettaja, eläkeläinen                                                                                                                                                                           Kajaani                                  

SDP    Pia                                                Viitanen                                           kansanedustaja                                                                                                                                                                                           Tampere                                  

SDP    Marko                                              Asell                                              liikuntapaikkahoitaja, liikunnanohjaaja (AMK)                                                                                                                                                            Nokia                                    

SDP    Tuula                                              Väätäinen                                          sairaanhoitaja, varakansanedustaja                                                                                                                                                                       Kuopio                                   

SDP    Kim                                                Berg                                               röntgenhoitaja, pääluottamusmies                                                                                                                                                                         Vaasa                                    

SDP    
Eeva-
Johanna                                       Eloranta                                           kansanedustaja, valtiotieteiden maisteri                                                                                                                                                                 Turku                                    

SDP    Katja                                              Taimela                                            kansanedustaja, suurtalouskokki                                                                                                                                                                          Salo                                     

VAS    Veronika                                           Honkasalo                                          dosentti, nuorisotutkija                                                                                                                                                                                 Helsinki                                 

VAS    Juho                                               Kautto                                             puutarhuri, Vasemmistoliiton 2. varapuheenjohtaja                                                                                                                                                        Äänekoski                                

VAS    Markus                                             Mustajärvi                                         kansanedustaja, metsätalousinsinööri                                                                                                                                                                     Savukoski                                

VAS    Katja                                              Hänninen                                           kansanedustaja, myyjä                                                                                                                                                                                    Raahe                                    

VAS    Hanna                                              Sarkkinen                                          kansanedustaja, filosofian maisteri                                                                                                                                                                      Oulu                                     

VAS    Merja                                              Kyllönen                                           bioanalyytikko, Euroopan parlamentin jäsen                                                                                                                                                               Suomussalmi                              

VAS    Matti                                              Semi                                               kansanedustaja, rakennusmies                                                                                                                                                                             Varkaus                                  

VAS    Pia                                                Lohikoski                                          valtiotieteiden maisteri, järjestö- ja koulutuspäällikkö                                                                                                                                                 Kerava                                   

VAS    Jussi                                              Saramo                                             toiminnanjohtaja                                                                                                                                                                                         Vantaa                                   

VAS    Li                                                 Andersson                                          kansanedustaja, valtiotieteiden kandidaatti                                                                      Turku                                    

VAS    Johannes                                           Yrttiaho                                           filosofian maisteri, tiedottaja                                                                                                                                                                          Turku                                    

VIHR   Outi                                               
Alanko-
Kahiluoto                                   kansanedustaja, tutkija                                                                                                                                                                                  Helsinki                                 

VIHR   Mari                                               Holopainen                                         kauppatieteiden maisteri, väitöskirjatutkija                                                                                                                                                             Helsinki                                 

VIHR   Maria                                              Ohisalo                                            puolueen varapuheenjohtaja, köyhyystutkija                                                                                                                                                               Helsinki                                 

VIHR   Mirka                                              Soinikoski                                         erikoislääkäri                                                                                                                                                                                           Hämeenlinna                              

VIHR   Heli                                               Järvinen                                           kansanedustaja, toimittaja                                                                                                                                                                               Savonlinna                               

VIHR   Hanna                                              Holopainen                                         diplomi-insinööri, toiminnanjohtaja                                                                                                                                                                      Lappeenranta                             

VIHR   Satu                                               Hassi                                              tekniikan lisensiaatti, kansanedustaja                                                                                                                                                                   Tampere                                  

VIHR   Krista                                             Mikkonen                                           kansanedustaja, filosofian maisteri                                                                                                                                                                      Joensuu                                  

VIHR   Tiina                                              Elo                                                
maatalous- ja metsätieteiden maisteri,  
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja                                                                                                                         Espoo                                    

VIHR   Inka                                               Hopsu                                              kasvatustieteen maisteri, opettaja                                                                                                                                                                       Espoo                                    

VIHR   Saara                                              Hyrkkö                                             diplomi-insinööri, pääsihteeri                                                                                                                                                                           Espoo                                    

VIHR   Noora                                              Koponen                                            fysioterapeutti AMK, kokemusasiantuntija                                                                                                                                                                 Espoo                                    

VIHR   Sofia                                              Virta                                              kasvatustieteiden maisteri, yrittäjä                                                                                                                                                                     Kaarina                                  
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KANSANEDUSTAJIEN KOMMENTIT LUPAUKSEENSA 

Sisäilmalupauksen tekijöille tarjottiin vapaaehtoista kommentointimahdollisuutta lupauksen allekirjoittamisen 

yhteydessä. Ehdokkaat ottivat hienosti kantaa siihen, mitä ratkaisuja tarvitaan muuttamaan Suomen 

sisäilmakurssi.  Kaikki lupauksen tehneiden ehdokkaiden yli 200 kommenttia on luettavissa täältä 

https://docs.wixstatic.com/ugd/b6885a_6f31b028e9ee49289a584e0246c0a485.pdf 

 

Videokooste ehdokkaiden kommenteista ja ratkaisuehdotuksista on katsottavissa YouTube-kanavallamme 

https://www.youtube.com/watch?v=EuRn1Sof2Nc . 

 

Sisäilmalupauksen tehneistä kansanedustajista 20 kommentoi lupaustaan seuraavasti: 

 

 

Sari Tanus, KD 

Antero Laukkanen, KD 

Hanna-Leena Mattila, KESK 

Sari Sarkomaa, KOK 

 

 

 

 

 

 

 

Juha Mäenpää, PS 

Leena Meri, PS 

Sakari Puisto, PS 

Veijo Niemi, PS 

Mika Niikko, PS 

 

 

 

  

Sisäilmaongelmiin on puututtava välittömästi. 
Potilaat on otettava vakavasti. Tutkimukset, 
hoito ja riittävä taloudellinen, sosiaalinen tuki 
on saatava järjestymään!! 

 

Sisäilmasairaudelle on saatava 
tautiluokitus vaalikaudella 2019-2023. 

 

Kahden homekoulun opettajana 
tiedän, miten vaikeaa on 
ensinnäkin saada kuntapäättäjät 
uskomaan, ettei huonosta 
sisäilmasta johtuva eriasteinen 
oireilu ole kuvittelua. Nyt onneksi 
asioihin suhtaudutaan vakavasti, 
sillä on ymmärretty, että 
henkilöstön sekä lasten ja nuorten 
altistaminen huonolle sisäilmalle 
jättää kauaskantoiset ja jopa 
peruuttamattomat vauriot 
elimistöön, joka saattaa johtaa 
arvaamattomiin seurauksiin. Olen 
valmis osallistumaan työhön, jossa 
ongelma tunnustetaan 
kansalliseksi ja taakka myös 
jaetaan yhdessä. Ei ole oikein, että 
pikku kunnat joutuvat 
kohtuuttomaan taloudelliseen 
tilanteeseen ja vastaamaan yksin 
uudisrakentamisen kustannuksista. 
Kyseessä on kuitenkin yhteiset 
lapsemme ja arvokkaat 
työntekijämme, joiden terveys ja 
työkyky on koko Suomen asia. 
 

Päätöksenteossa asetan etusijalle ihmisten 
hyvinvoinnin ja puhtaan ympäristön. 
Tavoitteeni on edistää sisäilmasta oireilevien 
ja sairastuneiden ihmisten yhdenvertaisia 
oikeuksia palveluihin ja toimeentuloon. Myös 
sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemiseksi 
tarvitaan toimia joka taholla. Olen vastannut 
kuntapäättäjien tueksi tehdyn ohjelman 
valmistelusta. Oheisessa linkissä lisää: 
https://www.kokoomus.fi/kokoomus-
haastaa-uudet-valtuutetut-mukaan-
tekemaan-toita-terveiden-koulujen-ja-
sairaaloiden-turvaamiseksi/ #Sarkomaa2019 
#217 

 

Hirsirakentamista kiitos! 

 

Olen tähänkin asti pitänyt puolueen linjan 
mukaisesti sisäilmasairaiden asiaa monella 
rintamalla yllä ja tehnyt aloitteita heidän 
aseman parantamiseksi. 

 

Sisäilmasairaiden asiat ja kohtelu pitää saada 
kuntoon välittömästi. Nykyiset toimintatavat ja 
välinpitämättömyys rikkoo sairastuneiden 
perusoikeuksia ja vaarantaa tarpeettomasti myös 
lapsien terveyttä. Kyse on yhä laajenevasta ja 
pahenevasta ongelmasta ja myös oikeusvaltion 
toimivuudesta. 

 

Tärkeä ja kannatettava asia. 

 

Tätä asiaa on ajettu tämä vaalikausi eduskunnassa, mutta isot asiat pitää 
tapahtua seuraavaksi hallitusneuvotteluiden kautta myös kaikkien harvinaisten 
sairauksien yhdenvertaisen hoidon saamiseksi. Sisäilmasairautta ei tunneta 
riittävästi ja sen tietoisuutta lisättävä. 
. 
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Anders Adlercreutz, RKP 

Tytti Tuppurainen, SDP 

Raimo Piirainen, SDP 

Eeva-Johanna Eloranta, SDP 

 

 

 

Katja Hänninen, VAS 

Veronika Honkasalo, VAS 

Saara Hyrkkö, VIHR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mari Holopainen, VIHR 

Inka Hopsu, VIHR 

Mirka Soinikoski, VIHR 

Noora Koponen, VIHR 

 

 

 

  

Olen tehnyt tällä kaudella monella saralla työtä 
tämän asian eteen - niin vaikuttamalla 
rakentamisen lainsäädäntöön kuin tekemällä 
toimenpidealoitteita tilanteen parantamiseksi. 
Olen yksi eduskunnan Sisäilmaryhmän 
perustajista. 

 

Puhdas ja terve sisäilma on jokaisen oikeus. 
Terveydenhuollon palveluissa on huomioitava 
tasapuolisesti kaikki apua tarvitsevat. 

 

Sisäilma kuntoon, se säästää kustannuksia 
terveyden- ja sairaanhoidon puolelta. 

 
Sisäilmalupaus on tärkeä. Olen itse tehnyt 
omalle puolueelleni SDP:lle oman 
Sisäilmaohjelman, joka on hyvin 
samankaltainen sisäilmalupauksen kanssa ja 
se löytyy täältä 
https://www.sttinfo.fi/data/attachments/002
25/5fae4a17-a5b8-4bd7-8be2-
3b693dbda756.pdf 

 

Sisäilmaongelmista kärsii joka päivä aivan 
liian moni suomalainen ja usein tilanne 
johtaa sekä taloudellisesti, terveydellisesti 
että inhimillisesti kohtuuttomiin 
seurauksiin. Olen tavannut 
sisäilmapakolaisia ja perheitä, jotka ovat 
terveytensä lisäksi menettää myös kotinsa. 
Tarvitsemme Suomessa lainsäädännöllisiä 
toimia altistuneiden ja sairastuneiden 
auttamiseksi sekä tietysti resursseja 
ongelmien ennalta ehkäisemiseksi. Meidän 
pitää voida luottaa siihen, että me ja 
lapsemme saamme elää ja kasvaa 
turvallisissa ja terveissä päiväkodeissa, 
kouluissa ja kodeissa. Olemme 
Vasemmistoliitossa esittäneet joka vuosi 
talousarvioon lisää resursseja 
sisäilmaongelmien korjaamiseksi, mutta 
nykyinen hallitus ei valitettavasti ole 
tukenut esitystämme. Toivon, että 
seuraava eduskunta tarttuu lupausten 
sijaan tekoihin sisäilmaongelmista kärsivien 
ihmisten auttamiseksi ja terveiden tilojen 
puolesta. 

 

Teen kaikkeni sen eteen, jotta 
sisäilmaongelmiin suhtauduttaisiin paljon 
vakavammin kuin tällä hetkellä. 

 

Hyvinvointivaltiossa kaikista pidetään huolta. 
Olisi olennaista onnistua ennaltaehkäisemään 
sisäilmaongelmia, sillä se on sekä inhimillisesti 
että taloudellisesti järkevintä. 

 

Rakentamisen laatuun ja 
laadunvalvontaan pitää 
saada uusi vaihde päälle. 

 

Sisäilmaongelmia pitää ehkäistä laadukkaalla 
rakentamisella ja rakennusvalvonnalla. 
Korjaustarve on suuri ja valtion tulee tukea 
kuntia korjauksien nopeuttamiseksi, näin 
ehkäistään, ettei yhä useampi altistu huonolle 
sisäilmalle. 

 
Terve ihminen terveissä tiloissa: 
Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma 
2018 - 2028 
http://www.julkari.fi/handle/10024/13706
4 

 
Terveellinen ja turvallinen ympäristö tulisi aina 
olla kaikessa päätöksenteossa perusedellytys. 
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SISÄILMASAIRAAN ASEMA NYT JA TULEVAISUUDESSA  

-VAALIKESKUSTELU 

Sisäilmalupaus-kampanjan osana järjestettiin 26.3.2019 tietääksemme Suomen historian ensimmäinen 

eduskuntavaalikeskustelu sisäilmasairaiden asemasta Laurea-ammattikorkeakoulun Hyvinkään kampuksella.  

Sisäilmasairaan asema nyt ja tulevaisuudessa -vaalikeskustelu lähetettiin livenä Laurea-ammattikorkeakoulun 

YouTube-kanavalla sekä IL-TV:n sivuilla. Niiden kautta tavoitettiin reaaliajassa tuhansia katsojia ja saatiin myös 

paljon kommentteja.  

Kansanedustajaehdokkaista vaalipaneeliin osallistuivat seuraavat ehdokkaat, jotka kaikki antoivat 

sisäilmalupauksen viimeistään vaalikeskustelun jälkeen: 

1. Ulla Kaukola SDP, Vantaa 

2. Leena Meri PS, Hyvinkää  

3. Kari Tolvanen KOK, Espoo 

4. Arja Ryynänen KESK, Espoo 

5. Johanna Karimäki VIHR, Espoo 

6. Mika-Erik Walls VAS/sitoutumaton, Espoo  

7. Otto Andersson RKP, Loviisa 

8. Tiina Tuomela KD, Vantaa 

9. Olli Polo SIN, Tampere  

 

Vaalikeskusteluun oli kutsuttu myös edustajia eri järjestöistä esittämään eri teemoista alustuksia sekä 

kysymyksiä panelisteille. Puheenvuoron pitivät seuraavien tahojen edustajat:  

 potilasjärjestöt Suomen Hajuste- ja Kemikaaliyliherkät ry ja Homepakolaiset ry 

 ammattijärjestöt  OAJ ja JUKO 

 lapsiasiajärjestöt  Suomen Vanhempainliitto ja Mannerheimin lastensuojeluliitto  

 Evankelisluterilaisen kirkon diakoniarahasto 

 Sisäilmalupaus-vaalikampanja 

 

Puheenvuoroissa ja kysymyksissä käsiteltiin mm. sisäilmasairauden tunnustamisen tarvetta, kuntien tukemista, 

työpaikkakyvyttömien työskentelyä, ammattitautilakia, lasten ja nuorten oppimisen tukea, homekotikatastrofin 

uhrien terveyshaitta-avustusta sekä yhdenvertaisen elämän mahdollistamista sisäilmasairauden vuoksi 

asunnottomille.    

Paikallinen Aamuposti uutisoi 28.3.2019 vaalikeskustelutilaisuuden olleen varmaan yksimielisin vaalipaneeli 

kautta historian. Aihe oli ehdokkaille tuttu: kaikki he yhdeksän ilmaisivat tuntevansa jonkun sisäilmasta 

sairastuneen ja myös jonkun sisäilmasairauden takia asunnottoman tai muuttokierteessä olevan. Kolme 

ehdokkaista kertoi itsekin sairastuneensa sisäilmasta; kaksi muuta puolestaan oli hoitanut lääkärinä paljon 

sisäilmasairaita. Ratkaisujen saamiseksi koettiin tärkeäksi puhaltaa yhteen hiileen yli puoluerajojen.   

Puheenvuorojen lomassa panelisteille esitettiin pikakysymyksiä, joihin annetut vastaukset kuvaavat hyvin koko 

vaalikeskustelun ilmapiiriä ja tahtotilaa. Näihin pikakysymyksiin panelistit vastasivat myöntävin vihrein lapuin 

täysin yksimielisesti. Kommenttipuheenvuoroissa kävi ilmi, että jos joku olikin nostanut punaisen kieltävän 

lapun, hän oli ymmärtänyt kysymyksen poikkeavasti ja tarkoitti itse asiassa myöntävää vastausta. Alla ovat 

kysymykset vastauksineen. Sisäilmalupaus-tiimi vetoaa kansanedustajiin, jotta puolueet, eduskunta ja hallitus 

ryhtyisivät näitä asioita nyt myös toteuttamaan.  
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1. Pitäisikö valtion korvamerkitä rahaa julkisen rakennuskannan kuten koulujen ja sairaaloiden 

uudistamiseen? KYLLÄ 9/9 

2. Onko puolueesi valmis kehittämään työkyvyttömyyden kriteereitä paremmin todellisia tarpeita 

vastaavaksi, jotta mm. työkyvyttömät sisäilmasairaat eivät joutuisi enää sosiaaliturvan ulkopuolelle tai 

hankkimaan toimeentuloa esim. työttömyysperusteisesti? KYLLÄ 9/9 

3. Onko puolueesi valmis budjetoimaan rahaa, jotta Suomeen saadaan sisäilmapoliklinikat, joissa 

sisäilmasta sairastuneille tarjotaan kattavasti fyysisiä tutkimuksia, hoitoa ja kuntoutusta? KYLLÄ 9/9 

4. Jos tulet valituksi kansanedustajaksi, edistätkö sisäilmasairauden vuoksi vakavasti toimintarajoitteisten 

mahdollisuuksia saada apuvälineitä, kuljetuspalvelua, avustajapalvelua ja muita heidän välttämättä 

tarvitsemiaan sosiaalipalveluita? KYLLÄ 9/9 

5. Onko puolueesi valmis järjestämään taloudellista tukea sisäilmasta sairastumisen vuoksi omaisuuteensa 

kuten kotinsa ja irtaimistonsa menettäneille? KYLLÄ 9/9 

6. Aikooko puolueesi edistää sisäilmakodittomien eli sisäilmasairauden vuoksi asunnottomien asuttamista 

heille esteettömiin koteihin? KYLLÄ 9/9 

 

Tallenteet pikakysymysten esittämisestä ja saaduista vastauksista kommentteineen voi katsoa näistä linkeistä: 

Pikakysymykset 1-3   https://www.youtube.com/watch?v=0UpWmcuVHi4 
Pikakysymykset 4-6  https://www.youtube.com/watch?v=COy3KtUOLgg 
 

Vaalikeskustelun voi katsoa kokonaan (yli 5 tuntia), tai siitä voi katsoa pätkiä seuraavasti: 

 

1. Avauspuhe| Tapahtumatuottaja Reetta Lappalainen, Suomen Hajuste- ja Kemikaaliyliherkät ry 

 https://www.youtube.com/watch?v=TzqXqNcg6Nc 

Sisäilmasairaiden kokemuksia –video:    

https://www.youtube.com/watch?v=KgTefTa8OX0 

2. Alustus sisäilmasta sairastuneiden tilanteesta | Toiminnanjohtaja Katja Pulkkinen, Homepakolaiset ry 

https://www.youtube.com/watch?v=Zqz5jXPVzc4 

3. Alustus sisäilmakodittomista | Sisäilmalupaus-kampanjan koordinaattori Niina Rissanen 

https://www.youtube.com/watch?v=WP9KPLyY1mQ 

4. Muut otteet sekä täyspitkä tallenne  

https://www.youtube.com/channel/UCrG0oxRVPiAZLbkcv6ytYSA 
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TYÖ JATKUU  

Eduskuntavaalit 2019 ovat takana ja arki edessä. Ratkaisevaa sisäilmasairaiden aseman kehittymiselle eli heidän 

mahdollisuuksilleen elää arkea yhteiskunnassamme on se, millaisen linjauksen tuleva hallitus ottaa 

Sisäilmalupaus-kampanjassa esiin nostettuihin teemoihin ja käsitteisiin. 

Sipilän hallituksen käynnistämä Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelma jätti julkisesti määrittelemättä ohjelman 

ytimen: mitä tarkoitetaan sisäilmasta oireilemisella ja sairastumisella? Ohjelman edetessä sen kannanotoista 

kuten Kansallisesta sisäilma ja terveys -ohjelmasta on voinut vetää seuraavanlaisen johtopäätöksen: 

Sisäilmasairaus nähdään ohjelmassa pitkälti ohimenevinä lievinä ärsytysoireina ja lääkkein hoidettavissa olevana 

astmana, jolloin muut vakavammat sairaudenkuvat ovat vaarassa rajautua ohjelman ulkopuolelle.  

Vastavalitun eduskunnan kansanedustajista 43 % on allekirjoittanut sisäilmalupauksen. Sisäilmalupaus-

kampanjan keskiössä on ajatus siitä, että sisäilmaongelmien ja muun modernin ympäristön aiheuttamia 

eriasteisia muutoksia kansalaisten terveydentilassa, toimintakyvyssä ja elämässä ei voida ratkaista vain julkisten 

tilojen homekorjauksilla tai potilaiden henkisellä tuella. Ratkaisuksi ei riitä myöskään yksipuolinen auttaminen 

terveydenhuollon keinoin, vaikka terveydenhuolto toki on tärkeää. Tarvitaan tilanteen kokonaisvaltaista 

haltuunottoa. Asunnoton tarvitsee asunnon, nälkäinen tarvitsee ruokaa, vaatteensa menettänyt vaatteita, 

sairastunut lääkkeitä, liikuntakyvytön pyörätuolia ja kuljetuspalvelua, lapsi ystäviä ja opetusta, vanhus 

inhimillistä kohtelua. 

Näiden järjestämiseksi ensimmäinen askel on myöntää, että osa sisäilmasairaista on terveydentilansa ja 

toimintarajoitteensa vuoksi asunnottomina, tulottomina, vailla perustarpeita ja sosiaalisesti eristyksissä. 

Vakavasti sairastuneiden olemassaolon myöntämisestä lähtee liikkeelle myös Suomen hallituksen mahdollisuus 

korjata Suomen kurssi. Ensinnäkin sisäilmasairaita ja sisäilmasairauden vuoksi asunnottomia on alettava 

tilastoida kattavasti. Samalla sisäilmasairauden vuoksi asunnottomat on otettava mukaan 

asunnottomuusohjelmiin, osatyökykyiset mukaan työllisyysohjelmiin, vaikeasti toimintarajoitteiset 

vammaispoliittisiin ohjelmiin ja lapsiperheet lapsiperheiden ohjelmiin. Tarvittaviin toimenpiteisiin on myös 

hallituskauden alusta lähtien budjetoitava riittävästi rahaa – tiedostaen, että näin pitkällä aikavälillä syntyy 

säästöjä, kun piilokulut poistuvat ja syrjäytyneet lapset ja aikuiset pääsevät takaisin yhteiskunnan tuottaviksi 

kansalaisiksi. Epäonnistuneista ratkaisuyrityksistä tulee voida puhua rakentavasti ja tuottaa sote-palveluille 

nykyistä paremmat tavat ratkoa sisäilmasairaiden toimintakyvyn alenemaa. Sosiaalitoimi on otettava mukaan 

luomaan yhdenvertaisia palveluja ei vain sisäilmaterveille vaan myös sisäilmasairaille lapsille, perheille, 

vammaisille, vanhuksille ja asunnottomille. Tämä on perustuslain ja Suomea sitovien ihmisoikeussopimusten 

takaamaa syrjimättömyyttä. 

 

 

 

Sisäilmalupaus-tiimi vetoaa eduskuntaan  

sisäilmalupauksen teemojen sisällyttämiseksi hallitusohjelmaan  

puoluerajat ylittävässä yhteistyön hengessä. 
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LIITE: Sisäilmalupausta kannattavien yhteisöjen kannatusilmoitukset 
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