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Miksi arvioida sisäilman taloudellisia vaikutuksia?

Yleisellä tasolla tiedämme sisäilman vaikuttavan tuottavuuteen

Yksittäisessä kohteessa taloudellisia vaikutuksia ei välttämättä tarvita, 

sillä sisäilman laadun vaikutukset 

Tunnetaan riittävän hyvin ja kaikki ymmärtävät merkityksen

Kiinteistön arvo on riippuvainen kiinteistön maineesta ja hyvä sisäilman 

laadun hallina on osa mainetta

Joskus voi syntyä tilanne, jossa tarvitaan osoittamaan, että sisäilmalla 

myös yksittäisessä kohteessa taloudellisia vaikutuksia

Tällöin voidaan käyttää muualta tuttua tapaa laskea yksilön työhön 

liittyviä taloudellisia vaikutuksia
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Yksittäisen työntekijän työpanoksen terveydelliset 

vaikutukset

Sairauspoissaolot: sairauksien takia menetetty työaika

Presenteismi: sairauksien aiheuttama työpanoksen 
alenema

Myös muita tekijöitä, joita tässä se ei käsitellä (esim. 
työtapaturmat ja työkyvyttömyyseläkkeet)

Tuottavuuteen vaikuttavat myös muut tekijät – ja usein 
sisäilmaa paljon voimakkaammin: työvälineet, työjärjestelyt 
yms.

Toisaalta sisäilman taloudelliset vaikutukset eivät rajoitu 
vain terveysperusteisiin asioihin (esim. asiakastyytyväisyys, 
oppimistulokset yms.)
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Teoreettisesti
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Sisäilman laatu

Työhyvinvointi

Oireita

Parempi tuottavuus

Huonompi tuottavuus



Teoreettisesti moniulotteinen ongelma
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Sisäilman laatu

Työhyvinvointi

Oireita

Parempi tuottavuus = 
tuottavuuden tutkimus

Huonompi tuottavuus = 
presenteismin tutkimus

Muut tekijät

Muut tekijät

Lisäksi tuottavuuden objektiivinen tutkiminen ja mittaaminen monissa töissä on 
erittäin vaikeaa.
Siksi presenteismiä tutkitaan usein kyselyillä. 



Presenteismi ja sairauspoissaolot

Presenteismin ja sairauspoissaolojen suhteeseen vaikuttaa

Sosiaalivakuutus järjestelmä: Jos poissaolot on hyvin korvattu, 

taloudellista painetta sairaan työskentelyyn ei ole

USA:ssa presenteismin kustannukset on arvioitu sairauspoissaoloja 

suuremmiksi, Suomessa päinvastoin

Työtehtävien luonne: esimerkiksi jatkuva suorittaminen vs. 

valvontatyö

Presenteismin ja sisäilman suhdetta tutkittu vähän 
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Aineisto

Jyväskylän kaupunki on tehnyt noin 5 vuoden välein kouluihin neljä ja 

päiväkoteihin kolme kertaa sisäilmakyselyt

Kaikki kyselyt ovat keskeisiltä osiltaan MM-40 (Örebro) –kyselyn 

muotoisia

Kyselyt ja niihin liittyvät kuntokartoitukset ja kuntotutkimukset ovat 

auttaneet Jyväskylän kaupunkia koulujen ja päiväkotien 

sisäilmaongelmien pitkäaikaisessa hallinnassa

Viimeisimmässä keväällä 2015 toteutetussa kyselyssä oli kysymyksiä 

myös sairauspoissaoloista ja presentismistä

Kevään 2015 kyselyssä:

37 koulua, 1432 työntekijää – 655 vastaus (45,7 %) – alhainen!

47 päiväkotia 758 työntekijää – 526 vastausta (69,4 %) – kohtuullinen
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Käsitteet ja kysymykset

Käsite Kysytty* Huom

Sairaus-
poissaolot

Oletko ollut sairauslomalla
viimeisen 12 kuukauden aikana 
sellaisesta syystä, jonka liität 
sisäilmaan?

Liittäminen sisäilmaan?
(neutraalissa tilanteessa 
ilmeisesti kohtuullisen hyvä?)

Jos kyllä Montako työpäivää olet ollut 
poissa viimeisen 12 kuukauden 
aikana?

Jakson muistaminen?
Työpäivän ja kalenteripäivän 
erottaminen?

Presenteismi Onko sisäilman laatu vähentänyt 
työsi määrää esimerkiksi niin,
että olet joutunut pitämään 
ylimääräisiä taukoja?

Aikaa ei mainittu –
kysymyksen heikkous

Jos kyllä Arvioi kuinka paljon työsi määrä 
on keskimäärin alentunut (%)

Aikaa ei mainittu
Tapa yleinen presenteismi
tutkimuksissa
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*Kysymykset Mikrobionin sisäilmasto kyselyssä (www.mikrobioni.fi)
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Vastaajia, 
lkm

Poissaolleita 
henkilöitä, lkm

Poissaolopäiviä
yhteensä

Hinta

Päiväkodit 526 51 796 199 000 €

Koulut 655 74 962 240 500 €

Taulukko 1. Sairauspoissaolojen kustannukset, työpäivän hinta 250 €

Vastaajia,
lkm

Vaikutuksia,
lkm

Vaikutuksen  
keskiarvo, %

Menetetyt
työpäivät

Hinta

Päiväkodit 526 21 14,3 % 751 187 750 €

Koulut 655 53 10,4 % 1378 344 500 €

Taulukko 2. Presenteismin kustannukset, työpäivän hinta 250 €

Vaikutukset yhteensä kouluissa 585 000 €/vuosi ja päiväkodeissa 387 000 
€/vuosi.
Vastannutta työntekijää kohti kouluissa noin 893 €/vuosi ja 735 €/vuosi.



Yhteenveto

Kyselyllä voidaan tarvittaessa arvioida sekä sisäilmaan liitettyjä 
sairauspoissaolojen määrää että presenteismin aiheuttamia vaikutuksia

Vaikuttaa siltä, että presenteismin aiheuttama työpanoksen menetys on 
samaa suuruusluokkaa kuin varsinaisten poissaolojen aiheuttama 
työpanoksen menetys

Edelleen Jyväskylän kaupungin koulujen ja päiväkotien kaikista 
sairauspoissaoloista noin 10 – 20 % johtuu sisäilmaan liitettävistä 
tekijöistä

Koska poissaoloihin liittyvät kysymykset ovat ilmeisen herkkiä 
tilannekohtaisille tekijöille, kysymykset sopivat käytettäviksi kartoittavissa 
ja neutraaleissa tilanteissa 

Jyväskylän kaupungin tapa hallita päiväkotien ja koulujen sisäilmaa on 
osoittautunut käytännössä erittäin onnistuneeksi ja tulevaisuudessa 
voidaan seurata myös sisäilmaan liittyvien taloudellisten menetysten 
kehitystä käyttämällä samoja kysymyksiä
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