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Pitääkö olla huolissaan
Markku Sainio

ylilääkäri, neurologian erikoislääkäri ja dosentti, Työtilat yksikkö

Jari Latvala

ylilääkäri, työterveyshuollon erikoislääkäri, Työtilat yksikkö



Esittely – taustat ja viitekehys

• Neurologian erikoislääkäri, lääketiet tohtori ja dosentti

• Hermostohaittojen ja -sairauksien asiantuntija 

Työterveyslaitoksella 23v – tehtävä tunnistaa ja estää työperäisiä haittoja

• Kliinikko, kouluttaja, asiantuntija, tutkija 

• Työperäiset hermostohaitat, Aivot ja työ, kognitiivinen työ- ja 
toimintakyky

• Ei välillistäkään hyötyä siitä, miten ympäristötekijöiden tai sisäilman 
terveysvaikutukset, tai ympäristöherkkyys määritellään

• Tiedon tuominen yksilön reaktiivisuuden keskeisestä merkityksestä ympäristöön 
liittyvässä oireilussa nostattaa tunteita

• Tavoite lisätä tietoa, jolla estää oireiluherkkyyden kehittyminen ja eteneminen sekä 
auttaa oireilevia



Jari Latvala
Ylilääkäri
Työterveyslaitos, työtilat yksikkö

Erityisosaaminen: 

• työterveyshuolto, työlääketiede, 
liikennelääketiede, terveysriskin arviointi, 
sisäilmasto, poikkeavat lämpöolot, 
valmiusasiat

Ei sitoumuksia



Suomessa 
sisäympäristön 
kokeminen
haitalliseksi on 
työväestössä yleistä
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25% vastasi, että puutteellinen ilmanvaihto oli kuormitustekijä, joka 

vaikutti heidän työhönsä. Lisäksi 11% vastasi, että homeella tai 

homeella ja puutteellisella ilmanvaihdolla oli sellainen vaikutus.

Sisäilmaan liittyvien oireiden vuoksi mm. 

käynnit terveydenhuollossa tavallisia



Suomessa toimistotyyppisen ympäristön kosteusvaurioita ja homeita 
pidetään keskeisinä haittaa ja sairastumisen vaaraa aiheuttavina tekijöinä!
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Sisäilmaan liittyy laajasti huolta terveyden menettämisestä, oireita ja sairastamista

http://respromask.files.wordpress.com/2012/06/img_2118.jpg
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Kykenemättömyys selvittää ja sopia

Asiallisen keskustelun korvautuminen syyttelyllä, 

"syntipukit"

Konfliktin laajentuminen ja leviäminen esim mediaan, 

"oikeuden hakeminen" kanteluin jne. 

Sisäilmaston syvenevän ja laajenevan ongelmakierteen 

vaiheet työpaikoilla

Näkemysero tilanteesta, ristiriita

Keskustelu, todistelu, kiistely

Sisäilmasto-ongelman hoitaminen vaikeutuu ja 

ratkaisut viivästyvät

Luottamuksen rapautuminen tilan käyttäjien ja 

sisäilmasto-ongelmaa hoitavien välillä

Jaksamisongelmien, työyhteisöongelmien 

ja sisäilmasto-ongelmien kietoutuminen vyyhdeksi

Konfliktin laajeneminen eri tahojen 

välille, luottamuspulan syveneminen

Ongelmien vatvominen ja viestinnän

vaikeutuminen tuottavat uusia ongelmia
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• Terveen ympäristön vaikutus voi olla elvyttävä

• Erilaisten rakennusmateriaalien, värien, valaistukset 
ja ”maiseman” vaikutusta sisäympäristöön ja 
ihmiseen on tutkittu

• Esimerkiksi puu materiaalina voi osaltaan vaikuttaa 
sisäympäristön mitattavaan laatuun: akustiikka, 
ilmankosteus ja lämpöolot, sisäilman laatu (voc), 
lämpöolot.

• Puumateriaali koetaan yleensä miellyttävänä, 
tunnelmaltaan lämpimänä ja rauhoittavina 
materiaalina. 

Sisäympäristön merkitys

9
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• Myönteiset kokemukset voivat johtaa stressitason 
laskuun (verenpaine, pulssitaso), parantuneeseen 
unen laatuun ja palautumiseen.

• Vastaavasti kielteiset kokemukset voivat johtaa 
hälytysjärjestelmämme aktivoitumiseen ja oireisiin.

• Elimelliset reaktiot ja niihin liittyvät oireet eivät 
selity fysikaalisella ja kemiallisella ”altistumisella” 

• Sama tekijä voi erilaisissa toimintaympäristöissä 
saada aikaan erilaiset ”vasteen”

• Plasebo – nosebo -ilmiö  

• Huono sisäilman laatu heikentää hyvinvointia

Miten ihminen reagoi

Jari Latvala 10



Sisäympäristö ja terveysvaikutukset
1. Hyvä sisäilmasto tukee hyvinvointia, työkykyä, työn sujumista ja tuottavuutta 

2. Sisäilmasto-ongelmat ovat ehkäistävissä ja ratkaistavissa

• Toimittava ennakoivasti: rakennuksen ja tilojen kuntoa sekä käytettävyyttä on ylläpidettävä ja rakennuksen viat 
ja puutteet tulee korjata. 

• Edellyttää monialaista yhteistyötä ja yleisesti hyväksyttyjen menetelmien ja toimintatapojen käyttöä. 

3. Huono sisäilmasto voi aiheuttaa oireita – kun olosuhteet korjataan oireet menevät 
yleensä ohi

• Rakennuksissa voi esiintyä monia tekijöitä (esim. puutteellinen ilmanvaihto, ilman epäpuhtaudet, korkea 
sisälämpötila), jotka voivat aiheuttaa oireilua. Oireilu ei selity pelkästään rakennukseen liittyvillä tekijöillä, vaan 
siihen vaikuttavat myös yksilölliset tekijät, työn kuormittavuus ja työyhteisön toimivuus. 

• Rakennuksen kosteusvauriot voivat aiheuttaa hengitystieoireita ja olla monien muiden tekijöiden ohella 
yhteydessä astman kehittymiseen. 

• Asbesti (asbestipitoisia rakenteita avattaessa) ja radon (radonalueilla) voivat lisätä syöpäriskiä. 

• Koettu uhka terveyden menettämisestä lisää oireilua, joka voi johtaa oireiluherkkyyteen ja pahimmillaan 
rajoittaa työkykyä ja elämänpiiriä. Tällöin on kyse ympäristöherkkyydestä, joka tulisi tunnistaa, ehkäistä, hoitaa 
ja kuntouttaa noudattamalla muiden vastaavien toiminnallisten oireiden ja häiriöiden hoitoperiaatteita.

28.9.2018
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Sisäilmatekijöiden terveysvaikutuksia
• teolliset mineraalikuidut ihon, silmien, hengitysteiden 

ärsytysoireet, äänenkäytön ongelmat

• haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOCit) hajuhaitta 
 hengitysteiden ärsytysoireet

• ammoniakki (viemärikaasut, vapautuminen kosteista 
rakennusmateriaaleista)  hajuhaitta, harvoin oireita

• formaldehydi (huonekalulevyjen liima-aineista, vapautuminen 
kosteista rakennusmateriaaleista)
 silmien ja ylempien hengitysteiden ärsytysoireet

• radon (maaperästä)  lisää keuhkosyöpäriskiä 

• otsoni (toimistolaitteista)  riittävä ilmastointi pitää pitoisuudet 
alhaisina  joskus ylähengitysteiden ärsytysoireita

• sisäilman hiukkaset (ulkoilmasta liikenteen päästöt, tupakansavu) 
 mm. hengitysteiden ärsytysoireita

• kosteus- ja homevaurioon liittyvät epäpuhtaudet 
hengitystieoireet, astman riskitekijä

12

Vaikutuksen biologinen uskottavuus 

edellyttää altisteelta: laatu, määrä ja kesto
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Kirjallisuuskatsauksen (vv. 2000-2009) yhteenveto: 
Ei näyttöä, että sisäilman (asuinympäristöä vastaava ympäristö) kosteusvauriot lisäisivät aikuisten riskiä sairastua

astmaan.

- Det saknas stöd för att fuktskador i bostadsliknande miljöer ökar risken hos vuxna att insjukna i astma.

Kosteus ja home sisätiloissa lisää aikuisten astmaatikkojen oireita eli astmaatikon astma voi pahentua.    - Fukt och 

mögel i inomhusmiljöer ökar förekomsten av symptom hos vuxna astmatiker, d v s det talar för att en redan existerande 

astmasjukdom kan försämras.

Syysuhdetta yhdenkään terveys-

vaikutuksen ja kosteus- ja 

homevaurion välillä ei ole voitu todeta, 

eikä annos-vaste suhdetta. 
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SISÄTILOJEN ITIÖPITOISUUKSISTA

- PITOISUUDEN NOUSUN ”NORMAALILÄHTEET” (LEHTONEN YM. 1994)

Asunnot < 100 cfu/m3 

Koulut < 50 cfu/m3 

Toimistot < 50 cfu/m3

Huomioitava 

ulkoilma 

pakkaskauden 

ulkopuolella ja 

joskus

myös talvella !

EI TERVEYSPERUSTEISIA

VIITEARVOJA!

Rakenteissa todettua homevauriota 

voidaan pitää terveyshaittaa 

merkitsevänä tekijänä, mikä pitää 

pyrkiä ehkäisemään ja korjaamaan!

Suhtautuminen muihin 

epäpuhtauslähteisiin ja itse 

itiöpitoisuuksiin?

Asunnoissa ja 

joskus myös 

työtiloissa voi olla 

pitoisuuksia 

selittäviä 

epäpuhtauslähteitä. 

- Huonekasvit

Tulosten tulkintaa - mikrobiologiset näytteet

Jari Latvala
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Lievä / keskivaikea oireisto
Invalidisoiva

oireisto
Viihtyvyys-

haitat

Ohimenevät 

oireet

Sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä 

usein tunnistettavissa

Tyypillistä, että

- oireilu jatkuu huolimatta 

sisäilman laatua parantavista toimista

- oireilua ilmenee useissa tiloissa

- oireilua ilmenee tiloissa, joissa 

ei ole merkittäviä puutteita sisäilman laadussa

Invalidisoivalle oireistolle 

tunnusomaista:

- oireita useista elinjärjestelmistä

- toimintakyvyn rajoitukset

- subjektiivinen haitta suurempi kuin

objektiiviset löydökset

- usein samanaikaisia muita sairauksia

- aistiherkkyys, oirekuva laajenee



Ympäristöön liittyvän pitkittyneen oireiluherkkyyden kehittyminen

Sisäympäristö-

tekijät
(fysikaaliset, kemialliset, 

mikrobiologiset, oma 
arvio haitallisuudesta)

Yksilöön 
liittyvät 
tekijät 

Kuormitus
tekijät

Kroonistuneet oireet
Akuutit oireet (ja vaikutukset)

http://respromask.files.wordpress.com/2012/06/img_2118.jpg


Oireiluun yhteydessä olevia tekijöitä

5.4.2017 Kirsi Karvala 18

Ryhmätasolla todettu lukuisia tekijöitä, jotka yhteydessä oireiluun.

Rakennettu ympäristö: matala tai korkea lämpötila, matala ilmankosteus, 

riittämätön ilmanvaihto, rakennuksen kosteus- ja homevauriot, tupakansavu, 

pöly, haihtuvat orgaaniset yhdisteet eli VOCit

Psykososiaalinen ympäristö: työstressi, tyytymättömyys työhön, huono 

työilmapiiri, korkeat työn vaatimukset, vähäinen työyhteisön tuki (erityisesti 

esimiehen taholta), vähäinen päätäntävalta ja hallinta työssä, julkisen 

sektorin rakennus, asuminen vuokralla 

Yksilölliset tekijät: naissukupuoli, korkea koulutustaso, persoonallisuuden 

piirteet, tunteiden säätelyn ja elämänhallinnan vaikeus, itseraportoitu 
allergia, atopia, astma, masentuneisuus, ahdistuneisuus

Sisäympäris-

tötekijät

Yksilöön 
liittyvät 
tekijät 

Kuor-
mitus-
tekijät



Katsaus Lääkärilehdessä 3/2017
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Sähköherkkyys

Ympäristöherkkyys
(idiopathic environmental intolerance)

Sairas rakennus-
oireyhtymä non-specific
building related
symptoms
- Osalla on 

ympäristöherkkyysTuoksuherkkyys

Amalgaamisairaus

Tuuliturbiini-

oireyhtymä

Monikemikaaliherkkyys 
(multiple chemical sensitivity)

Aerotoksinen oireyhtymä

Meluherkkyys

modernit terveyshuolet (modern health worries)

altisteet eivät selitä ympäristöherkkyyttä



Kuva. Miten huolestunut olet työpaikan sisäilman vaikutuksesta terveyteesi?
(Arvioi asteikolla 0-10)

Ka, (vaihtelu; Std)

= 9,4 (7-10; 1,0)

n = 1 n = 1 

n = 2 

n = 8 

0= En 

lainkaan 

huolestunut

10=Erittäin 

huolestunut



Altisteista ei löytynyt selitystä ympäristöherkkyyteen

• Ei näyttöä reseptorivälitteisestä, toksikologisesta, kudosvaurio- tai 
yliherkistymismekanismista

• IPCS 1996; Graveling ym, 1999; Labarge & McGaffrey 2000; Staudenmayer ym., 
Tox Rev 2003; Hetherington & Battershill Human Exp Toxicol 2013

• Sokkoutetut koeasetelmat -> reaktiivisuus ei selity altistevaikutuksilla

• Rubin ym. (Bioelectromagnetics 2011): ei näyttöä fyysistä seuraamuksista kun 
tutkittu sähköaltistumista kontrolloiduissa oloissa ja toistetusti (46 
provokaatiotutkimusta, 1175 henkilöä) 

• Das-Munshi ym. 2006: haju tai pelkkä kokemus haitalliseksi arvioidun altisteen 
läsnäolosta laukaisee oireet

Asiantuntijoiden keskuudessa vallitseva johtopäätös: Altistumisen ohella tulisi hakea 
muuta selitystä kroonistuneisiin oireisiin. Ilmiö on selitettävissä psykofysiologisin mekanismein 
(Hetherington&Battershill 2013, Dantoft ym 2015, Frias 2015, van den Bergh 2017)
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6000 randomly selected citizens from Greater Copenhagen area aged

18-69 years were asked about reactions and hypersensitivities to

odors and other airborne chemicals 

• 45 % experienced discomfort related to one or more of 11 common exposures. 

• 27 % reported symptoms related to inhalation of airborne chemicals. Frequent 
symptoms were headache and irritation of the airways. 

• 17 % reported that symptoms influenced their everyday lives. Most frequently 
they avoided using specific personal-care products or cleaning products. 

• 3.3 % reported adjustments of social life or occupational conditions due to 
symptoms

• 0.5% had made adjustments of both social life and occupational conditions

• Equals 17.000 adult Danes

Prevalence of MCS in Denmark 

Berg ND ym. Int Arch Occup Environ Health 2008

Jatkumo
sietokyvyn
heikentymisestä
merkittävään
haittaan



Eri ympäristöherkkyyksien yhteisilmeneminen
Itse-ilmoitettu ympäristöherkkyys 
(intoleranssi) tietyille rakennuksille (n=165)

28.9.2018

Lääkärin toteama

ympäristöherkkyys (n=47, 28%)

Palmquist ym 2013

Kemikaali-

herkkyys

sähköherkkyys

meluherkkyys



Katsaus Duodecimissa 5/2017

Duodecim 2017;133:1362–9
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ICD-10 tautiluokitus

• Kansallinen oirekoodi 
Suomessa

• R68.81 Jatkuva tai toistuva 
poikkeuksellinen herkkyys 
ympäristön tavanomaisille 
tekijöille
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Keskushermoston herkistyminen
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Keskushermostossa tapahtuva neuraalisen signaloinnin vahvistuminen, jolle on 

tyypillistä epätarkoituksenmukaiset vasteet erilaisille ja vaarattomille tekijöille. 

Se voi ilmetä esim. kipuherkkyytenä.



Hermoston 
automaattinen 

hälytysjärjestelmä

TOSI

Ympäristötekijät Reaktiot

Laajentuneet 

reaktiot

Ympäristön

vaaraan  viittaavat 

signaalit

Oppiva hälytysjärjestelmä

Ympäristötekijöihin liittyvät suojavasteet

8.10.2015

- Huonot  

kokemukset, oireet 

tai terveysuhka 

yhdistyvät 

tiettyihin 

olosuhdetekijöihin

Esim. märkä jalkapallo, klorite, roskisauto, RTA-lausunnot 



Nosebo

Wikipedia 

Pahennevaikutus on plasebon tavoin esim. hoidon aiheuttamaa lumevaikutusta. 

Nosebo-ilmiössä kielteiset odotukset tuottavat haitallisia vaikutuksia. 

Esimerkiksi lumelääkettä saanut potilas saa oireita, jotka ilmoittaa lääkkeen  
sivuvaikutuksina. 

Päinvastainen kuin plasebo eli lume tai hoivavaikutus



Hajuaivokuori on osa limbistä järjestelmää, jossa syntyvät tunteet, 
uhan synnyttämät hälytystoimet ja tunne-muisti.

31



Hajuherkkyys – mekanismit
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• Mekanismilla on vaikutus hoitoon ja tukeen

• Hajuherkillä hajuaistin funktiot normaalit – hajukynnys ja hajujen 

erottelukyky

• Hajuaistimuksille adaptoituminen heikompaa hajuherkillä kuin verrokeilla

• Hajuintensiteettiin vaikuttaa hajuaistimuksen merkitys



PET imaging

• reduced 5-HT1A receptor binding potential in amygdala (p  =  0.029), ACC (p  =  0.005), and insular 
cortex (p  =  0.003)

• inverse correlation between degree of anxiety and the binding potential in the amygdala

• imply that changes in the serotonin system may provide a physiological ground for the increase in 
harm avoidance and, perhaps in top-down modulation of the response to odor stimuli
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Keskushermoston suojausmekanismit ohjaavat elimistön 
toimintoja

Vaaraan valmistautuminen:

• Tarkkaavuus kohdentuu 

vihjeisiin mahdollisesta vaarasta

• Aisti-informaatiolle 

herkistyminen

• Somatosensorinen

amplifikaatio

• Autonomisen hermoston ja 

HPA-akselin aktivaatio

Toimenpiteet ja vaaran välttäminen :

• Kognitiiviset prosessit rekrytoituvat tukemaan selviämistavoitetta

• Välttämiskäyttäytyminen
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Hermoston hälytysjärjestelmä toimii tahdosta riippumatta ja 
aktivoituessaan saa aikaan lukuisia eri elinjärjestelmien oireita 

Stressihormonit Sympaattinen hermosto

Adrenaliini ja 

noradrenaliini

Välittäjähormonit 

ja -ydin 

Kortisoli

SILMÄN PUPILLIT SUURENEVAT

SYLJEN ERITYS LISÄÄNTYY

HENGITYS TIHENEE

SYDÄMEN SYKE KIIHTYY

ELINTEN TOIMINTA KIIHTYY

8.10.2015
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Toiminnalliset oireet syntyvät keskushermostossa reaktioina haasteisiin tai uhkaan  -
tahdosta riippumaton aktivaatio saa aikaan lukuisia eri elinjärjestelmien oireita 



Sisäilmaan liittyvät odotukset oireiden synnyssä – nosebo / plasebo
Altiste kuvattu ”hoitavaksi” / ”haitalliseksi”
Koe astmaatikoilla. Altiste sama ei-ärsyttävä hajuste (Jaen and Dalton 2014)
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From: Using Neuroscience to Help Understand Fear and Anxiety: A Two-System Framework

Joseph E. LeDoux and Daniel S. Pine. American Journal of Psychiatry 2016 173:11, 1083-1093 

FIG 1. In the traditional “fear center” model, the subjective experience of “fear” in the presence of a threat is innately programmed in subcortical circuits that also 
control defensive behaviors and physiological responses. The two-system framework views “fear” as a product of cortical circuits that underlie cognitive functions such 
as working memory; subcortical circuits control defensive behaviors and physiological responses and only indirectly contribute to conscious “fear.” The traditional view 
thus requires different mechanisms of consciousness in the brain for emotional and nonemotional states, whereas in the two-system framework, both emotional and 
nonemotional states of consciousness are treated as products of the same system. In the two-system framework, what distinguishes an emotional from a nonemotional
state of consciousness, and what distinguishes different kinds of emotional states of consciousness, are the input processes by the cortical consciousness networks.

Copyright © American Psychiatric Association. 
All rights reserved.

Uhka 

Uhka 



Toiminnalliset oiremekanismit (=elimistön fysiologiset vasteet) 
ovat oireilussa aina läsnä – enemmän tai vähemmän

• usein mukana sairauksissa/häiriöissä ja se selittää eroja toimintakyvyssä –
koettuja oireita enemmän kuin objektiivisia löydöksiä, oireet laaja-alaisia ja 
niitä on useasta eri elinjärjestelmästä

28.9.2018 © Työterveyslaitos     |     Esittäjän Nimi     |     www.ttl.fi 39

Elimistön 

sairaus

Toim. 

oireisto

Esim. tules, kipu, liu-at jne jne
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Huolestuneisuus
Pelot

Oireet 
Fyysiset: hengitysvaikeus, äänen käheys, silmien ja suun kuivuminen, ihopunoitus jne
Kognitiiviset: vaikeus ajatella selkeästi ja tehdä päätöksiä, aivosumu
Emotionaaliset: toivottomuus, ahdistuneisuus, masentuneisuus

Oireiden tarkkailu/
Välttäminen

TOSI

"Tulen saamaan varmasti oireita”
”Sairastun vakavasti”

Uhkaavien tulkintojen noidankehä
Ajattelu, tunteet ja fysiologiset prosessit vaikuttavat toisiinsa - ja muodostavat käsityksemme

Laukaiseva tekijä, 

esim. haju



Tulkinta

Oireita edeltävien ja aiheuttavien 

tilanteiden tarkastelu, vaihtoehtoisten 

merkitysten ja toimintatapojen pohtiminen

Toimintakyvyn palautuminen, 

tervehtyminen

Oireisiin liitetään 

uhkaava merkitys

Oireisiin liittyy pelko, 

reaktiivisuus lisääntyy

Oireilun pitkittyminen,

toimintakyvyn rajoittuneisuus, 

eristäytyneisyys

Oireiden tarkkailu, välttäminen

Ympäristön haitalliseksi 
koetut tekijät tai 

niiden vihjeet

Ympäristötekijöiden uhkamerkitys vähenee,

stressijärjestelmät rauhoittuvat, oireet ja 

reaktiivisuus vähenevät

Terveydenhuollon tulee tukea 

terveyttä ja toipumista



Miten virheellistä ja huolestuttavaa mediatietoa hallitaan?
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Maaseudun Tulevaisuus -
Kantri-liite helmikuu 2017



Tulkinta muovaa reaktioitamme

- Monikemikaaliherkkyysoireet saadaan provosoitua koeolosuhteissa 

erilaisille vaarattomille tekijöille (Das-Munshi ym 2006)

- Sähköherkkyysoireet saadaan provosoitua koeolosuhteissa ilman 

altistusta (Rubin ym 2011)

- Henkilöille annettu nosebo-selitysmalli vähentää tuulivoimaloihin 

liittyvää oireistoa (Crichton & Petrie 2015)



Uskomukset ja oletukset muovaavat reaktioitamme
- huolestuttava tieto lisää oireilua ja reaktiivisuutta 

Witthöft ym. Psychol Health. 2018 Mar

Jotkut herkempiä huolestuttavaln tiedon 

vaikutuksille kuin toiset 



GEC 2014, Luxembourg | Michael Witthöft| Johannes Gutenberg-Universität Mainz

BBC documentary on the dangers of EMF 

Witthöft ym. Psychol Health. 2018 Mar



GEC 2014, Luxembourg | Michael Witthöft| Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Setup of the WiFi sham exposure



GEC 2014, Luxembourg | Michael Witthöft| Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Results: Attribution of symptoms to the sham EMF

“Please indicate how 

much the sensations and 

symptoms you may have 

experienced are 

attributable to the 

electromagnetic field.”

(n=64)
(n=59)

(n=13)
(n=6)



GEC 2014, Luxembourg | Michael Witthöft| Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Can appropriate information function as a “vaccine” against symptoms? 

Sensational media report 

(on the dangers of EMF)

EMF related 

health worries

Information 

about possible 

‘nocebo’ effects

E
M

F
 w

o
rr

ie
s

Assessment

Control group

‘Vaccine’ group

Media 

report

Sham

Exp.



Ympäristöön liittyvän oireiluherkkyyden 
ennaltaehkäisyn ja hoidon - A&O

Vältettävä ylikorostamasta ympäristötekijöiden haitallisuutta! 

• Jos ympäristötekijää ei pidetä uhkaavana, ei synny toimintakykyä 
heikentävää ympäristöherkkyyttä.

Oireet ja reaktioherkkyys ovat totisinta totta! Oireet ovat 
normaalia fysiologiaa ja niitä voi olla ilman vaaratekijää!

Oireiluherkkyydestä voi palautua! 

• Osa tiedolla ja ohjauksella, osa avun ja tuen avulla 
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Ponnistelua oireilevien auttamiseksi
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Paranevien tarinat mediassa



Elimistön stressijärjestelmää kiihdyttävät ja rauhoittavat tekijät 

YHE

 Univaje, valvominen

 Elämän kuormitustekijät: esim. 
perhetilanne tai työtilanteen muutokset

 Oireiden ja vaaratekijöiden tarkkailu

 Runsas oireilu, kivut, säryt

 Oireisiin liittyvä pelko, huoli tai 
epävarmuus niiden syistä

 Kohtausoireisiin liittyvä hyperventilaatio ja 
paniikkituntemukset

 Oireita ei oteta vakavasti

 Epävarmuus toimeentulosta

 Epävarmuus työkyvystä

 Sosiaalisen tuen puute

 Psyykkinen kuormittuneisuus, stressi

 Masennus, ahdistuneisuus

 Muut sairaudet

 Oireiden hallinta ja usko kuntoutumiseen

 Järkevä suhtautuminen uhkaaviksi ja 
vaarallisiksi tulkittuihin tekijöihin

 Huomion kohdistaminen tervehtymiseen

 Sosiaalinen tuki

 Myönteinen käsitys omista kyvyistä 
esimerkiksi usko omaan ammattitaitoon

 Mielihyvää tuottavien asioiden tekeminen

 Myönteiset ajatukset tulevaisuudesta, 
optimismi, hyväksyvä asenne, kannustavat 
ajatukset

 Liikunta, rentouttavat harrastukset 

 Opetellut rentoutuskeinot: esim. 
syvärentoutus, mindfulness jne.

 Muiden sairauksien hyvä hoito

1.12.2015



Millainen hoito 
auttaa?

•Uppsalan yliopiston 
psykologian 
emeritaprofessori 
Roma Runeson-
Broberg (työ- ja 
ympäristölääketieteen 
pkl) - 5h hoito voi 
riittää!! 
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Tutkimus kognitiiviseen terapiaan pohjautuvien 
interventioiden vaikuttavuudesta (randomized control trial)

Tutkimukseen rekrytoitu työterveyshuollosta työntekijöitä, joilla työympäristön 
sisäilmaongelmiin liittyvien oireiden takia vaikeuksia selviytyä työssä

• Ryhmä 1 - tavanomainen hoito: Tavanomaisen hoidon ryhmään 
satunnaistetut potilaat jatkavat hoidossa normaalin työterveyshuollon 
käytännön mukaan. 

• Ryhmä 2 – psykoedukaatio: Potilaat käyvät TTL:lla hoitokäynnillä, jolloin 
käsitellään TOSI:n pilottihankkeessa kehitettyä psykoedukaatiomateriaalia
lääkärin ja psykologin ohjauksessa. 

• Ryhmä 3 - yksilöpsykoterapeuttinen interventio (10 tapaamista + 1 seuranta): 
Kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuva interventio. Tavoitteena on 
lisätä potilaan oireistaan tekemien tulkintojen joustavuutta. 

28.9.2018 TOSI



Monet kertovat parantuneensa kanadalaisen kokemusasiantuntijan 
kehittämällä harjoitteluohjelmalla – Annie Hopper/DNRS
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https://www.dnrs.fi/



SISÄILMASTA OIREILEVIEN HYVINVOINTIVALMENNUS

• antaa työkaluja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi,
• auttaa ymmärtämään miksi oireilee,
• oppia yksilöllisiä sekä yleistettäviä keinoja, joilla voi hallita aiempaa 
paremmin oireiluaan ja jopa kokea tervehtyneensä,
• työskentelyn jatkaminen mahdollistuisi omalla työpaikalla/omassa 
työtilassa,
• kasvattaa itsetuntemusta ja rohkeutta, joka heijastuu positiivisesti kaikille 
elämänalueille ja
• selkeyttää tulevaisuuden näkymiä, jolloin toivo terveemmästä ja 
vähemmän stressaavasta elämästä kasvaa ja konkretisoituu.  

http://visiosi.fi
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Pitkäaikainen oireiluherkkyys ja sen preventio - yhteenveto 

• Haitalliseksi koettuun sisäilmaan ja oireiluun tulee puuttua, koska se on myös pitkäaikaisen 
oireiluherkkyyden riskitekijä!

• Tieto taustalla olevista psykofysiologisista mekanismeista on lohduttava ja se selittää oireilua, 
jota altistetekijät eivät selitä!

• Oireiluherkkyys ilman selittävää sairautta kehittyy fysiologisena stressivasteena 
vaaralliseksi koetuille (nosebo tai oire) tekijöille, joita myös sisäilma voi edustaa

• Elimistössä ei vaurioiden merkkejä ja toimintakyvyn heikentymisestä voi kuntoutua

• Potilasta ei saa leimata pysyvästi sairaaksi eikä vahvistaa potilaan käsitystä 
ympäristötekijöiden vaarallisuudesta, jos sille ei ole perusteita.

• Vaikka välttäminen auttaa väliaikaisesti, oireiluherkkyys saattaa laajeta ja lisääntyä –> 
varovaisuuteen suositteleminen voi tukea oireilevan välttämiskäyttäytymistä

• Oman reaktiivisuuden hyväksyminen vaatii aikaa mutta 

luo perustan tervehtymiselle. Tavoitteena sietokyvyn 

vähittäinen lisääminen (ei siedätys).
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Edistä neutraalia ja 

huolestumista 

vähentävää 

suhtautumista uhkaksi 

tulkittuihin tekijöihin



Panostetaan Hyvään sisäilmaan ja ihmisten Hyvinvointiin!

• Rakennusten sisäympäristö ja toiminta 

• Uudisrakentaminen

• Korjausrakentaminen

• Kiinteistön huolto

• Tilojen käyttäjät 

• Oireilun vähentäminen, oireiluherkkyyden kehittymisen esto ja hoito

• Riskiviestintä 

• Tieto, tuki ja toimintamallit

=> Terveet tilat 2028

58



https://thl.fi/fi/-/kerro-nakemyksesi-kansallinen-sisailma-ja-terveys-ohjelmaluonnos-on-

viimeistelyvaiheessa

https://thl.fi/fi/-/kerro-nakemyksesi-kansallinen-sisailma-ja-terveys-ohjelmaluonnos-on-viimeistelyvaiheessa


TT2028 ja Sisäilmaohjelma käynnistyvät

• Viestintäaineiston tarkistus/päivitys (TT2028; 3.1)

• Viestintätaitojen kehittäminen (TT2028; 3.9); Riskejä koskevan tiedon jakaminen 
(TT2028; 3.10)

• Sisäilmasta kärsivien tai sisäilmaongelmia epäilevien sekä heitä auttavien tuki ja 
neuvonta oikean tiedon ja hyvien toimintatapojen välittämiseksi (TT2028 3.2)

• Tutkijoiden verkoston perustaminen ja tuki (TT2028; 3.3)

• Lainsäädäntöselvitys ja tarvittavat muutokset (TT2028; 3.4)

• Selvitysprosessien kehittäminen (TT2028; 3.5) – mm. kyselyt

• Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamallit (TT2028; 3.6)

• Työ- ja toimintakykyisyyden tukeminen (TT2028; 3.7)

• Sosiaaliturva (TT2028; 3.8)
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tyoterveyslaitos@tyoterveys
@fioh

Yhdessä me 
selviämme… tästäkin!

Kiitos ☺

Tyoterveyslaitostyoterveysttl.fi

https://instagram.com/tyoterveys/
https://www.facebook.com/tyoterveyslaitos
https://twitter.com/tyoterveys
https://www.youtube.com/user/Tyoterveyslaitos
http://www.ttl.fi/fi/sivut/default.aspx


Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma toteuttaa ja tukee valtioneuvoston Terveet tilat 2028 -ohjelman 

toimenpiteitä, jotka kuuluvat ensisijaisesti STM:n hallinnonalaan, sekä tekee tiivistä yhteistyötä myös 

muiden Terveet tilat 2028 -ohjelman toimijoiden kanssa.



Samanaikai-

suus:

ympäristöte

kijä

ja

oireet

Ympäristöteki-

jöillä on 

uhkamerkitys:

hermoston 

lisääntynyt 

reaktiivisuus, 

vaaran 

välttämisestä 

johtuva 

elämänpiirin 

kaventuminen

(ympäristö-

herkkyys) 

Ympäristön 

haitalliseksi 

koetut tekijät tai 

niiden vihjeet



vastemielisyys, 

välttämis- ja 

valpastumisreakt

iot 

aktivoituvat

Ehdollis-

tuminen

Keskusher-

moston

säätelemät 

pelko-

välttämis-

järjestelmät 

aktivoitu-

vat

Ympäristöön liittyvän reaktioherkkyyden kehittyminen

Sisäympäris-

tötekijät

Yksilölliset tekijät:
Yksilölliset haavoittuvuustekijät ja kuormittuminen 

Esim. märkä jalkapallo, klorite, roskisauto, RTA-lausunnot 

Oireen ja ympäristötekijän samanaikaisuus: 

• Jokin oire tai sairaus samanaikaisesti 

ympäristötekijän kanssa

• Ympäristötekijöiden kokeminen tai 

arviointi haitallisiksi synnyttää oireita



Työkalut ja ohjeet

1. Duodecim OPPIPORTTI verkkokurssi

2. Duodecim KÄYPÄ HOITO SUOSITUS

3. TTL Ohje työpaikkarakennusten sisäilmasto-
ongelmien selvittämiseen

4. TTL Ohje työterveyshuollon toimintaan ja 
potilasvastaanotolle …

5. TTL verkkosivut 
https://www.ttl.fi/tyoymparisto/sisaymparisto/

6. Asumisterveysasetus ja soveltamisohje

© Työterveyslaitos | Jari Latvala | www.ttl.fi
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Toimintamalli sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi 
(Lahtinen, Lappalainen, Reijula: Sisäilman hyväksi - Toimintamalli vaikeiden sisäilmaongelmien ratkaisuun, Työterveyslaitos 2008)

Tarvitaanko sisäilmaryhmää?
© Työterveyslaitos | Jari Latvala | www.ttl.fi



Ympäristötekijöihin liittyvän oireilun pitkittyminen ja 
voimistunut reaktioherkkyys

• Oireet menevät yleensä ohi, kun 
altistuminen päättyy

• Oireet suhteettoman voimakkaita 
verrattuna objektiivisiin löydöksiin ja 
altistumisen määrään

• Osalla oireilu pitkittyy, mikä syyt 
tunnetaan huonosti

• Oireilun aiheuttama haitta voi olla 
merkittävä

pitkittyvät oireet

ohimenevät oireet



Astman syyt ovat monitekijäisiä (GINA 2012)

31.10.2013

Astma

Perinnölliset tekijät

Muut yksilölliset tekijät

Ympäristötekijät

• tupakointi

• ylipaino

• sukupuoli

• ruokavalio
• allergeenit

• infektiot

• ilmansaasteet

• "liian" hygieeninen ympäristö

• huono sisäilma

• tupakansavu

• työympäristön herkistävät tekijät

• työympäristön ärsyttävät tekijät

• stressi

• lääkeaineet

Lisäksi oireita laukaisevat:



Sisäympäristöön liittyvät haitat ja terveysvaikutukset 

6.4.2017

Kirsi Karvala

68

Viihtyvyyshaitat

Mikä tahansa olosuhde, jonka 

henkilö kokee epämiellyttäväksi 

tai haitalliseksi.

Esimerkkejä: 

lämpöolot, veto, tunkkainen tai 

kuiva ilma, hajut

Eivät ensisijaisesti tuo lääkärin 

vastaanotolle. 

Kiinteistön omistaja vastaa 

rakennuksen kunnosta. 

Työnantajan vastuulla on 

työtiloista aiheutuvien haittojen 

selvittäminen ja poistaminen.  

Sairaudet

Spesifiset taudinaiheuttajat kuten 

Legionella-bakteeri, asbesti, radon

Rakennuksen kosteusvaurioiden ja 

astman välisestä yhteydestä on 

kohtalaista tieteellistä näyttöä, mutta 

syysuhdetta ei ole osoitettu. Näyttö 

kosteusvaurioiden yhteydestä muihin 

sairauksiin on heikkoa tai sitä ei ole 

(Käypä hoito-suositus, 2016).

Lääkäri voi harvoin todeta 

sisäilmatekijän sairauden syyksi.

Ei ole lääketieteellisiä keinoja osoittaa 

astmaa kosteusvaurioiden 

aiheuttamaksi. Astman diagnosoiminen 

ammattitaudiksi Suomessa perustuu 

sovittuihin käytäntöihin (Lindström 

2009).

Epäspesifiset oireet

Ryhmätasolla todettu lukuisia tekijöitä., jotka yhteydessä 

oireiluun:

- Rakennettu ympäristö:

- Psykososiaalinen ympäristö

- Yksilölliset tekijät

Tavallisesti potilas epäilee sisäilmatekijöitä oireidensa syyksi. 

Hän odottaa selitystä oireilleen. 

Oireiden varman aiheuttajan osoittamiseksi ei ole keinoja 

(Norbäck, 2009, Bernstein ym., 2008).

Osalla potilaista oireet menevät ohi sisäympäristöön 

kohdistuvilla interventioilla (Sauni ym., 2015).

Osalla potilaista oireet pitkittyvät, vaikka selvää oireiden 

aiheuttajaa ei ole tunnistettu, tai huolimatta 

sisäympäristöön kohdistuneista interventioista 

Osalla potilaista oirekuvassa on ympäristöherkkyyden 

tunnusmerkit 



Monet kertovat parantuneensa kanadalaisen kokemusasiantuntijan 
kehittämin menetelmin

28.9.2018 69

1. Harjoittelulla vaikutetaan limbisen järjestelmään ja sen reagointiherkkyyteen

2. Ajattelu kohdistetaan paranemiseen, vältetään vaaran korostamista, huolestumista ja pyritään

oireiden hallintaan

3. Harjoituskirja ja CD tukemaan päivittäistä harjoittelua (2 viikon leiri, auttava puhelin)



From: The Effect of Emotion and Personality on Olfactory Perception
Chem Senses. 2005;30(4):345-351. doi:10.1093/chemse/bji029

Chem Senses | Chemical Senses vol. 30 no. 4 © The Author 2005. Published by Oxford University Press. All rights reserved. For

permissions, please e-mail: journals.permissions@oupjournals.org

Chen & Dalton 2005


