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KIRJALLINEN KYSYMYS 988/2006 vp

Selvitysmiehen asettaminen työpaikan homei-
siin sairastuneiden sosiaaliturvan paranta-
miseksi

Eduskunnan puhemiehelle
Terveys- ja sosiaalialan hoitohenkilöstön ammat-
tijärjestö Tehy ry vaatii, että työpaikkojen ho-
meisiin sairastuneiden sosiaaliturva saatetaan
kuntoon pikaisesti. Tehy on esittänyt sosiaali- ja
terveysministeriölle selvitysmiehen asettamista
välittömästi käymään läpi sosiaaliturvan puut-
teet. Ministeriön tähänastiset toimet eivät ole ol-
leet riittäviä.

Selvitystyössä on otettava kantaa Kelan sai-
rauspäivärahojen maksatukseen, kun työpaikan
homeet heikentävät terveydentilaa ja estävät työ-
hön palaamisen.

Samalla on tarkistettava Työterveyslaitoksen
voimavarat ammattitautitutkimusten teossa. Tut-
kimuksiin pääsyä joutuu nykyisin odottamaan
kuukausia.

Myös ammattitautilaki on saatettava ajan ta-
salle. Kosteusvauriohomeille altistuneiden työn-
tekijöiden oireiden ja sairauksien tutkimiseksi on
laadittava yhdenmukaiset tutkimuskäytännöt. 

Valtiovallan pitää sisällyttää budjettiin erillis-
rahoitus, joka suunnataan sairaaloiden peruskor-
jaukseen. Näin meneteltiin vuosia sitten koulu-
jen korjaamiseksi.

Korjausrakentamisella on kiire, sillä kosteus-
vauriot ovat pahentuneet ja homekasvustoa on
löydetty yhä useammalta työpaikalta.

Sairaaloiden heikko sisäilma on suuri terveys-
riski työntekijöille, mutta se haittaa myös heik-
kokuntoisten potilaiden paranemista. Ongelma
pahenee vuosi vuodelta. Korjausrakentamisen
viivästyttyä homeiden aiheuttamiin sairauksiin
sairastuneita ja taloudellisesti tyhjän päälle pu-
donneita ihmisiä tulee jatkuvasti lisää.

Työpaikan homeongelma voi viedä työpaikan
ja jättää työntekijän ilman vakuutusturvaa. Sai-
rastunut saattaa jäädä ilman korvauksia sen jäl-
keen, kun sairausloman palkka loppuu. Kela ei
maksa korvauksia, koska kyseessä on työympä-
ristön aiheuttama sairaus. Vakuutusyhtiöt teke-
vät epäyhteneviä ratkaisuja mm. homeiden ai-
heuttaman astman luokittelemisessa ammattitau-
diksi. Asian hoitamista haittaa myös se, että Kela
ei tilastoi niitä tapauksia, joissa se on tehnyt kiel-
teisen päätöksen sairauspäivärahan maksamises-
ta. 

1990-luvun puolenvälin jälkeen työpaikoilta
on tullut Tehyn tietoon yhä enemmän tapauksia,
joissa hoitaja oli sairastunut homeiden takia. Si-
säilman mittauksia ei hevin tehty rahanpuuttee-
seen vedoten. Työntekijöitä pidettiin luulotauti-
sina oireita vähätellen, eikä heidän epäilyihinsä
sairauden työperäisyydestä suhtauduttu asialli-
sesti. Pahimmillaan terveys meni ja rahat loppui-
vat.

Työterveyslaitokselle tulee vuosittain tutki-
muksiin keskimäärin 150 potilasta, joilla epäil-
lään homeesta aiheutunutta ammattitautia. Ter-
veydenhuollosta Työterveyslaitoksen ammatti-
tautien selvittämisrekisteriin kirjautuu vuosit-
tain 40—70 tapausta; valtaosa heistä on keskus-
sairaaloissa töissä. Kaikkia sairaustapauksia ei
hyväksytä ammattitaudiksi.
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Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjär-
jestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen
ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus välittömästi ryh-
tyy, että työpaikan homeisiin sairastu-
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neet henkilöt saavat heille kuuluvan ih-
misarvon ja oikeusturvan ja 

aikooko hallitus asettaa selvitysmiehen,
jonka tehtävä on ratkaista ne ongelmat,
jotka liittyvät työpaikan homeisiin sai-
rastuneiden sosiaaliturvan parantami-
seen?
Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2006
Esa Lahtela /sd
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Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa
tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimit-
tanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kan-
sanedustaja Esa Lahtelan /sd näin kuuluvan kir-
jallisen kysymyksen KK 988/2006 vp:

Mihin toimiin hallitus välittömästi ryh-
tyy, että työpaikan homeisiin sairastu-
neet henkilöt saavat heille kuuluvan ih-
misarvon ja oikeusturvan ja

aikooko hallitus asettaa selvitysmiehen,
jonka tehtävä on ratkaista ne ongelmat,
jotka liittyvät työpaikan homeisiin sai-
rastuneiden sosiaaliturvan parantami-
seen?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Sosiaali- ja terveysministeriö on viimeksi vastan-
nut homeen aiheuttamaa ammattitautia koske-
viin  kirjallisiin kysymyksiin KK 404/2006 vp ja
KK 843/2006 vp. Ministeriö on tietoinen home-
ongelman laajuudesta. Työterveyslaitoksen sel-
vitysten mukaan jopa puolessa työpaikkojen ra-
kennuksista voidaan todetaan eri asteisia kos-
teusvaurioita. Merkittävässä osassa niistä on
myös rakenteiden homevaurioita, joille työnteki-
jät voivat altistua. Homesieniä esiintyy kuiten-
kin myös vaihtelevassa määrin ihmisen luonnol-
lisessa elinympäristössä, minkä vuoksi altistu-
mista niille on vaikeaa kokonaan välttää. 

Rakennusten kosteushomeongelma koskee
erityisesti valtion ja kuntien kiinteistökantaa, ku-
ten oppilaitoksia, sairaaloita ja päiväkoteja. Nii-
den kohdalla on kysymys myös muiden kuin
työntekijöiden altistumisesta. Myös asuntojen
kosteushomeongelma on huomattava, millä on
merkitystä kosteushomeen aiheuttamiin sairauk-
siin liittyvien syysuhteiden arvioinnin kannalta. 

Kosteus- ja homevauriorakennusten aiheutta-
mat sairaudet eivät johda useimmiten pysyvään
työkyvyttömyyteen, jos henkilö ei enää altistu
kosteushomeille. Yleensä oireet lakkaavat altis-
tuksen päätyttyä, ja työntekijä voi jatkaa työtään
sellaisessa työtilassa tai työympäristössä, joissa
hän ei altistu kosteushomeille.

Työn aiheuttamat ammattitaudit korvataan la-
kisääteisestä tapaturmavakuutuksesta. Ammatti-
tautikorvaus edellyttää, että työntekijällä voi-
daan osoittaa kosteushomealtistuksen aiheutta-
ma sairaus ja riittävä altistuminen kosteusho-
meille työympäristössään. Myös työn ulkopuoli-
sen altistumisen vaikutus on poissuljettava. Am-
mattitautidiagnoosin tekeminen edellyttää yksi-
lökohtaisia altistustutkimuksia, perusteellista oi-
re- ja tautiseurantaa sekä erotusdiagnostisia tut-
kimuksia.

Homesairauksien tunnistamiseen ja sairauk-
sien aiheuttamien oireiden ja työkyvyttömyyden
arviointiin liittyy edelleen käytännön ongelmia.
Vaikka homesairauksia koskeva lääketieteelli-
nen tutkimustyö koko ajan jatkuu, lääketieteen
tietämys homesairauksiin liittyvistä tekijöistä on
yhä osin puutteellinen. Osa oireista on tyypillisiä
myös muille yleisesti esiintyville sairauksille,
kuten infektiotaudeille, poskiontelotulehduksille
ja silmätulehduksille. 

Ammattitautilainsäädännön tarkoituksena on
korvata ammattitaudin aiheuttamasta työkyvyttö-
myydestä johtuva ansionmenetys ja tarvittaessa
kuntoutus uuteen ammattiin. Pysyvä tapaturma-
eläke maksetaan niissä tapauksissa, joissa am-
mattitaudin oireiden jatkuminen estää entisen
työn tekemisen myös altisteettomissa työtilois-
sa, eikä mahdollisuutta muuhun ammattitaudin
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kannalta sopivaan työhön tai ammattiin sijoittu-
miseen kuntouttamistoimenpiteinkään ole. 

Oikeusasteiden vahvistaman laintulkinnan
mukaan vakuutusjärjestelmä ei sen sijaan vastaa
siitä, ettei työntekijä voi palata työpaikalleen,
koska työnantaja on laiminlyönyt vastuulleen
kuuluvat työtilojen homekorjaukset, mikäli työn-
tekijä muutoin on työkykyinen entiseen työhön-
sä tai ammattiinsa altisteettomissa työtiloissa.
Este työhön paluulle ei johdu näissä tapauksissa
työkyvyttömyydestä, vaan yksittäisen työpaikan
olosuhteista. Myöskään työ- ja kansaneläkejär-
jestelmissä henkilöä ei pidetä yleensä työkyvyt-
tömänä, mikäli este työhön paluulle johtuu yksit-
täisen työpaikan olosuhteista. 
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Kosteushomesairauksia koskevat ongelmat
liittyvät suurelta osin julkisen sektorin heikko-
kuntoiseen rakennuskantaan ja kosteusvaurioi-
den vaatimien korjaustoimenpiteiden aiheutta-
miin kustannuksiin. Vastuun siirtäminen vakuu-
tusjärjestelmälle ei ole perusteltua eikä ensisijai-
nen keino näiden ongelmien ratkaisemiseen.
Kosteushomeiden aiheuttamaan ammattitautiin
sairastuneen työntekijän aseman parantamista
vakuutusjärjestelmään liittyvin keinoin selvite-
tään tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsää-
dännön uudistamistyöryhmässä, jota sosiaali- ja
terveysministeriö on parhaillaan asettamassa.  
Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2007

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen
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Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbets-
ordning har Ni, Herr talman, till den minister som
saken gäller översänt följande skriftliga spörs-
mål SS 988/2006  rd undertecknat av riksdagsle-
damot Esa Lahtela /sd:

Vilka omedelbara åtgärder kommer re-
geringen att vidta för att ge personer
som insjuknat av mögel på arbetsplat-
sen det människovärde och den rättsä-
kerhet som tillhör dem och

har regeringen för avsikt att tillsätta en
utredare med uppgift att lösa de
problem som stärkandet av den sociala
tryggheten för dessa personer ger upp-
hov till?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Social- och hälsovårdsministeriet har tidigare be-
svarat de skriftliga spörsmålen SS 404/2006 rd
och SS 843/2006 rd som bägge gäller mögelrela-
terade yrkessjukdomar. Vid ministeriet är man
medveten om hur omfattande mögelproblemet är.
Enligt uppgifter från Arbetshälsoinstitutet kan
man i så mycket som hälften av arbetsplatsbygg-
naderna konstatera fuktskador av olika slag. I en
betydande del av byggnaderna finns det mögel-
skador också på konstruktionerna och det finns
risk för att de anställda exponeras för mögel. Mö-
gelsvampar förekommer emellertid i varierande
utsträckning även i människors naturliga livsmil-
jö, och därför är det svårt att helt och hållet und-
vika mögel.

Problemet med fukt och mögel i byggnader
gäller framför allt statens och kommunernas
fastighetsbestånd, såsom läroanstalter, sjukhus
och daghem. I detta fall är det fråga om att också
andra än de anställda exponeras för mögel. Även
i bostäder förekommer stora fukt- och mögel-
problem, vilket har betydelse för bedömningen
av orsakssammanhangen när det gäller fukt- och
mögelrelaterade sjukdomar.

De sjukdomar som beror på fukt- och mögel-
skador i byggnader leder för det mesta inte till
bestående arbetsoförmåga, om exponeringen
upphör. I regel går symtomen över när expone-
ringen upphör och arbetstagaren kan fortsätta ar-
beta i sådana arbetslokaler där man inte expone-
ras för fukt och mögel.

Yrkessjukdomar som orsakats av arbete er-
sätts från den lagstadgade olycksfallsförsäkring-
en. För att ersättningen ska betalas ut måste det
gå att påvisa att arbetstagaren insjuknat efter att
ha exponerats för fukt och mögel och att expone-
ringen för fukt och mögel på arbetsplatsen varit
tillräcklig. Också verkningarna av exponeringen
utanför arbetsplatsen måste uteslutas. För diag-
nosen yrkessjukdom krävs det individuella expo-
neringsundersökningar, grundlig uppföljning av
symtom och sjukdom samt differentialdiagnos-
tiska undersökningar.

Det finns fortfarande en del praktiska problem
när det gäller identifieringen av mögelsjukdomar
och bedömningen av de symtom och den arbets-
oförmåga som sjukdomarna medför. Trots att den
medicinska forskningen kring mögelsjukdomar
hela tiden fortgår, är den medicinska kunskapen
om de faktorer som berör mögelsjukdomar fort-
farande i viss mån bristfällig. En del av symto-
men är typiska också för andra allmänt förekom-
mande sjukdomar, såsom infektionssjukdomar,
bihåleinflammationer och ögoninflammationer.

Lagstiftningen om yrkessjukdomar har som
mål att det inkomstbortfall som orsakas av ar-
betsoförmåga på grund av yrkessjukdom ska er-
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sättas och vid behov även sådan rehabilitering
som leder till ett nytt yrke. Om de symtom som
yrkessjukdomen orsakar hindrar fortsatt arbete
även i oexponerade lokaler kan en permanent
olycksfallspension betalas ut, förutsatt att det
inte ens med hjälp av olika rehabiliteringsåtgär-
der finns några andra arbeten eller yrken som är
möjliga på grund av yrkessjukdomen.

Enligt den lagtolkning som fastställts av olika
rättsinstanser är det däremot inte försäkringssys-
temets ansvar om arbetstagaren inte kan återvän-
da till sitt arbete på grund av att arbetsgivaren har
försummat sin skyldighet att utföra mögelsane-
ring av arbetslokalerna, om arbetstagaren för öv-
rigt är förmögen att återgå till sitt tidigare arbete
eller yrke i oexponerade lokaler. I dessa fall är
hindret för återgången till arbetet inte arbetsoför-
mögenhet, utan förhållandena på den enskilda ar-
betsplatsen. Inte heller inom arbets- och folkpen-
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sionssystemen anses en person vara arbetsoför-
mögen om hindret för återgången till arbetet är
förhållandena på den enskilda arbetsplatsen.

De problem som de fukt- och mögelrelaterade
sjukdomarna ger upphov till beror i stor utsträck-
ning på att byggnadsbeståndet inom den offentli-
ga sektorn är i dåligt skick och att kostnaderna
för nödvändiga reparationer av fuktskador är hö-
ga. Att lösa problemen genom att överföra ansva-
ret på försäkringssystemet är varken motiverat
eller den metod som bör tillgripas i första hand.
Vid social- och hälsovårdsministeriet tillsätts
som bäst en arbetsgrupp för revidering av lag-
stiftningen om olycksfallsförsäkringar och yrkes-
sjukdomar.  I denna grupp utreds vilka möjlighe-
ter försäkringssystemet erbjuder för att förbättra
situationen för arbetstagare som insjuknat i fukt-
och mögelrelaterade yrkessjukdomar.
Helsingfors den 5 januari 2007

Social- och hälsovårdsminister Tuula Haatainen
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