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Kyselyn tavoitteet ja toteutus

Filha ry toteutti touko-kesäkuussa 2019 yhteistyössä Suomen lääkäriliiton, 
Tehy ry:n ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n kanssa kyselyn 
terveydenhuollon ammattilaisille. 

Tavoitteena kartoittaa koulutustarpeita sisäilmasta oireilevien potilaiden 
hoidossa. 

Kysely antoi tietoa myös terveydenhuollon ammattilaisten kokemuksista 
sisäilmasta oireilevien potilaiden kohtaamisesta. 

Kyselyn vastausprosentti jäi alhaiseksi, minkä vuoksi kyselyn tulokset eivät ole 
yleistettävissä kaikkiin terveydenhuollon ammattilaisiin.
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Vastaajien taustatiedot

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 585 terveydenhuollon ammattilaista, joista 39 % 
(n=230) oli lääkäreitä ja 61 % (n=355) hoitajia. 

Vastaajista 85 % (n=487) oli naisia (Kuvio 1).
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Vastaajien taustatiedot

Perusterveydenhuollossa työskenteleviä oli 41 % (n=238), 
erikoissairaanhoidossa 33 % (n=193), yksityisessä terveydenhuollossa 15 % 
(n=85) ja muualla 12 % (n=69) (Kuvio 2). 

415.4.2020Filha ry

29%

33%

28%

11%

49%

33%

6%

12%

41%

33%

15%

12%

Perusterveydenhuollossa

Erikoissairaanhoidossa

Yksityisessä terveydenhuollossa

Jossain muualla

Lääkärit (n=230)

Hoitajat (n=355)

Kaikki (n=585)

Kuvio 2. Palveluala



Vastaajien taustatiedot

Kyselyyn vastasi terveydenhuollon ammattilaisia kaikilta viideltä 
yliopistosairaaloiden erityisvastuualueelta (erva). 

Eniten vastaajia oli HYKS erva:lta (Kuvio 3). 
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Kuvio 3. Vastaajat erityisvastuualueittain



Vastaajien taustatiedot

Viidesosa (n=123) kaikista vastanneista työskenteli Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin alueella, lääkäreistä 31% (n=72) ja hoitajista 14% (n=51) 
(Kuvio 4).
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Vastaajien taustatiedot

Kyselyyn vastanneista lääkäreistä 59 % (n=136) oli erikoislääkäreitä, 28 % 
(n=65) erikoistuvia ja 13 % (n=29) erikoistumattomia lääkäreitä.

Erikoislääkäreiden ja erikoistuvien lääkäreiden yleisimmät erikoisalat olivat 

▪ työterveyshuolto (27 %, n=55)

▪ yleislääketiede (25 %, n=50)

▪ keuhkosairaudet ja allergologia (10 %, n=21)

▪ lastentaudit (10 prosenttia, n=20) 

▪ korva-, nenä- ja kurkkutaudit (9 %, n=17)

Kyselyyn vastanneista hoitajista 48 % (n=171) oli sairaanhoitajan tutkinnon 
suorittaneita ja 49 % (n=173) lähi- tai perushoitajan tutkinnon suorittaneita. 
Vastanneista 3 % (n=11) oli muun tutkinnon suorittaneita, esim. apuhoitajia ja 
geronomeja.
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Vastaajien taustatiedot

Vastanneista terveydenhuollon ammattilaisista 4 % (n=24) toimi 
esimiestehtävissä ja 5 % (n=29) osittain.

Lääkäreistä esimiestehtävissä toimi 8 % (n=19) ja osittain 9 % (n=21). 
Hoitajien vastaavat prosenttiosuudet olivat 1 (n=5) ja 2 (n=8).
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Sisäilmasta oireilevien potilaiden kohtaaminen

Reilu kolmannes (36%, n=213) kyselyyn vastanneista terveydenhuollon 
ammattilaisista kohtasi työssään sisäilmasta oireilevia potilaita viikoittain tai 
useammin.  

Lääkäreistä 46 % (n=105) kertoi kohtaavansa heitä työssään kuukausittain ja 
35 % (n=81) viikoittain tai useammin.

Hoitajista puolestaan 27 % (n=94) kuukausittain ja 37 % (n=132) vähintään 
viikoittain. (Kuvio 5.) 
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Kuvio 5. Sisäilmasta oireilevien potilaiden kohtaaminen



Sisäilmasta oireilevien potilaiden kohtaaminen

Lähes 90 % (n=59) työterveyshuollossa työskentelevistä kohtasi sisäilmasta 
oireilevia potilaita kuukausittain tai useammin (Kuvio 6).
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Sisäilmasta oireilevien potilaiden kohtaaminen

Kaikista vastanneista kolmannes (33%, n=191) oli osallistunut jonkin tietyn 
rakennuksen sisäilman terveysvaikutusten selvittelyyn, 23 % (n=135) 
sisäilmaongelmista tiedottamiseen ja 7 % (n=38) kunnan sisäilmatyöryhmän 
toimintaan (Kuvio 7). 
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Sisäilmasta oireilevien potilaiden kohtaaminen

Erikoissairaanhoidossa työskenteleviin verrattuna perusterveydenhuollossa 
työskentelevistä ammattilaisista useampi osallistui sisäilman 
terveysvaikutusten selvittelyyn, tiedottamiseen ja sisäilmatyöryhmän 
toimintaan. 

Suurin osa (78%, n=52) työterveyshuollossa toimivista ammattilaisista 
osallistui työssään tietyn rakennuksen sisäilman terveysvaikutusten 
selvittelyyn, yli puolet (54%, n=36) sisäilmaongelmista tiedottamiseen ja 
neljännes (25%, n=16) kunnan sisäilmatyöryhmän toimintaan.
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Sisäilmasta oireilevien potilaiden kohtaaminen

Vastaajista 5 % (n=29) ilmoitti, että heidän työpaikallaan hoidon järjestäminen 
oli määritelty sisäilmasta oireilevalle potilaalle (Kuvio 11). 
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Kuvio 11. Määritelty hoidon järjestäminen sisäilmasta oireilevalle potilaalle



Sisäilmasta oireilevien potilaiden kohtaaminen

Työterveyshuollon ammattilaisista 30 % (n=20) kertoi, että heidän 
työpaikallaan hoidon järjestäminen on määritelty (Kuvio 12).
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Kuvio 12. Määritelty hoidon järjestäminen sisäilmasta oireilevalle potilaalle palvelualoittain



Sisäilmasta oireilevien potilaiden kohtaaminen

Suurin osa (75%, n=434) vastaajista oli sitä mieltä, että sisäilmasta oireilevat 
tarvitsevat määritellyn hoidon järjestämisen (Kuvio 13).
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Kuvio 13. Sisäilmasta oireilevan potilaan määritellyn hoidon järjestämisen tarpeellisuus



Sisäilmasta oireilevien potilaiden kohtaaminen

Sisäilmasta oireilevan määritelty hoidon järjestäminen oli sekä 
perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon ammattilaisten mielestä 
tarpeellinen (Kuvio 14).
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Sisäilmasta oireilevien potilaiden kohtaaminen

Kyselyssä tiedusteltiin, hyödyntävätkö terveydenhuollon ammattilaiset 
viranomaisohjeita (esim. Valviran asumisterveysasetuksen soveltamisohjetta 
tai ammattitautilakiin ja asetukseen sekä terveydensuojelulakiin liittyviä 
ohjeita syy-yhteyden tiedustelusta) sisäilmasta oireilevien potilaiden 
hoidossa. 

Vastaajista 10 % (n=59) kertoi hyödyntävänsä ohjeita.
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Koulutustarpeet

Kyselyyn vastanneista 60 % (n=349) koki tämänhetkiset tietonsa sisäilmaan 
liittyvistä oireista ja terveysvaikutuksista täysin tai melko riittämättömiksi. 
(Kuvio 15.)
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Kuvio 15. Kokemus tämänhetkisistä tiedoista sisäilmaan liittyvistä oireista ja terveysvaikutuksista



Koulutustarpeet

Perusterveydenhuollossa 68 % (n=162) ja erikoissairaanhoidossa 64 % (n=120) 
koki tietonsa täysin tai melko riittämättömiksi. 

Työterveyshuollossa työskentelevistä puolestaan 27 % (n=18) (Kuvio 16).
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Kuvio 16. Kokemus tämänhetkisistä tiedoista sisäilmaan liittyvistä oireista ja terveysvaikutuksista palvelualoittain



Koulutustarpeet

Kyselyyn vastanneista 11 % (n=66) oli saanut koulutusta sisäilma-aiheesta 
viimeisen 12 kuukauden aikana. (Kuvio 17.) 
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Koulutustarpeet

Perusterveydenhuollossa työskentelevistä 8 % (n=19) ja 
erikoissairaanhoidossa 10 % (n=19) oli saanut koulutusta. 

Työterveyshuollossa työskentelevien vastaava prosenttiosuus oli 31 (n=21) 
(Kuvio 18).
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Kuvio 18. Koulutusta viimeisen 12 kuukauden aikana palvelualoittain



Koulutustarpeet

Kyselyssä tiedusteltiin, kuinka tarpeellisiksi terveydenhuollon 
ammattilaiset oman työnsä kannalta kokivat annetut koulutusaiheet. 
Kaikista kyselyyn vastanneista 81 % koki koulutuksen hyvästä 
toimintamallista sisäilmaongelmien selvittelyssä erittäin tai melko 
tarpeelliseksi oman työn kannalta (Kuvio 19). 

Perusterveydenhuollossa työskentelevistä 85 % ilmoitti erittäin tai 
melko tarpeelliseksi koulutusaiheeksi ympäristöherkkyyden hoidon ja 
kuntoutuksen, 83 % hyvän toimintamallin sisäilmaongelmien 
selvittelyssä ja 81 % ympäristöherkkyyden diagnostiikan (Kuvio 20).  
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Koulutustarpeet
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Kuvio 19. Oman työn kannalta tarpeelliseksi koetut koulutusaiheet



Koulutustarpeet
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Kuvio 20. Oman työn kannalta tarpeelliseksi koetut koulutusaiheet palvelualoittain



Koulutustarpeet

Koulutustavoista kysyttäessä lääkäreistä 47 % (n=105) ja hoitajista 57 % 
(n=194) ilmoitti lähikoulutuksen itselleen parhaiten sopivaksi koulutustavaksi 
(kuvio 21).
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Yhteenveto

➢ Kyselyyn vastanneet terveydenhuollon ammattilaiset kohtasivat työssään usein 
sisäilmasta oireilevia potilaita. 

➢ Tulosten perusteella sisäilmasta oireileville ei juuri ole määriteltyä hoidon järjestämistä, 
ainakaan vastaajien tiedossa. Yleisimmin hoidon järjestäminen oli kyselyn mukaan 
määritelty työterveyshuollossa. 

➢ Terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat lisää koulutusta sisäilman 
terveysvaikutuksista ja sisäilmasta oireilevan potilaan hoidosta. Koulutusta viimeisen 
vuoden aikana oli saanut vain 11 % vastanneista.

➢ Hyvät toimintamallit sisäilmaongelmien selvittelyssä, ympäristöherkkyys sekä sisäilman 
terveysvaikutukset koettiin erittäin tai melko tarpeellisiksi koulutusaiheiksi. 

➢ Tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava kyselyn alhainen vastausprosentti, minkä 
vuoksi yleistettävyys koko lääkäri- ja hoitajakuntaan on heikko. 

➢ Kyselystä saatua tietoa hyödynnetään terveydenhuollon ammattilaisten koulutusten 
suunnittelussa. 
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