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1 Johdanto 

Rakennusten sisäilman vaikutuksiin terveyteen on alettu kiinnittää viime 

vuosikymmeninä entistä enemmän huomiota. Sisäilmatutkimusta on tehty 

sisäilmaympäristön, sen epäpuhtauksien ja rakennusteknisten ratkaisujen sekä ihmisten 

terveyden, oireilun ja hyvinvoinnin osalta. Erityisesti on kiinnostuttu julkisten tilojen, 

kuten koulujen ja sairaaloiden sisäilmasta. Suomessa kouluihin liittyvää sisäilmaoireilua 

on tutkittu kyselytutkimuksilla, joissa kysytään, millaiseksi sisäilma koetaan ja kuinka 

paljon sisäilmanlaatuun liitettyjä oireita on esiintynyt viimeisten viikkojen aikana. 

Kyselyitä on tehty oppilaille, oppilaiden vanhemmille (1; 2; 3; 4)  ja 

opetushenkilökunnalle (5; 6). Samaan aikaan on kouluilla tehty sisäilmamittauksia, 

arvioitu sisäilmanlaatua ja siihen vaikuttavia teknisiä ratkaisuja. Oireilun selvittämisen 

lisäksi on tavoitteena ollut kehittää rakennusteknisiä ratkaisuja ja säännöksiä 

sisäilmanlaadun korjaamiseksi ja parantamiseksi uusissa rakennuksissa sekä keinoja 

oireilevien ja sairastuneiden hoitamiseksi ja tukemiseksi. (7)  

2 Kirjallisuuskatsaus 

 

2.1 Sisäilman keskeiset altisteet ja terveyshaitat 

 Tärkeimmät suomalaisten sairastumisen riskiä nostavat sisäilman epäpuhtaudet ovat 

ulkoilman saasteet, radon, bioaerosolit, passiivinen tupakointi ja rakennusten 

kosteusvauriot (8). Myös eristemateriaaleista, kuten lasivillasta tai kivivillasta irtoavat 

mineraalikuidut ja sisustusmateriaalien pinnalta haihtuvat orgaaniset yhdisteet 

aiheuttavat oireilua. (7) Tautitaakan yksikkö DALY (Disability Adjusted Life Years) 

kuvaa taudin takia, ennen aikaisen kuoleman ja toimintakyvyn laskun vuoksi menetettyjä 

terveitä elinvuosia. Taulukossa 1. esitetään huonon sisäilman laadun tautitaakka 

Suomessa vuonna 2010. Kokonaistautitaakka oli noin 13000 DALY:a josta vajaa 60% 

aiheutui ulkoilman lähteistä. (8) 
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Taulukko 1. Huonon sisäilman laadun aiheuttama tautitaakka ja lähteet Suomessa vuonna 2010 (8)  

Pienhiukkaset ovat kooltaan alle 2,5 mikrometrin kokoisia ja syntyvät liikenteen, 

teollisuuden ja kotien lämmityksen palamisprosesseissa. Suomessa puun poltto on suurin 

kotien pienhiukkaslähde. Sen osuus vaihtelee alueittain ja vuodenajan mukaan ollen 

Helsingissä vuositasolla korkeimmillaan 15% ja lämmityskauden aikana jopa 66% 

kaikista pienhiukkaspäästöistä. (9) Vuorokauden aikana kotien pienhiukkasista suurin osa 

kulkeutuu sisäilmaan ulkoilmasta ilmanvaihdon mukana, mutta sisäilman lähteet, kuten 

ruoanlaitto ja kynttilän poltto nostavat pitoisuuksia hetkellisesti. Ihmistiheydeltään 

suurten koulujen pienhiukkasista suurin osa kulkeutuu sisäilmaan lasten vaatteissa ja 

kengissä ja on peräisin maan pinnasta laskeutumisen jälkeen uudelleen pöllyävistä 

pienhiukkasista. (10) Pienhiukkaset nostavat kuolleisuutta ja riskiä sairastua 

keuhkoputken tulehdukseen. Lisäksi lapsilla se nostaa astman riskiä. (11) 

 

Radon on maaperästä kaasuna vapautuva radioaktiivinen alkuaine, jonka pitoisuudet 

voivat olla rakennuksissa huomattavasti ulkoilmaa korkeammat. Se on suurin luonnon 

säteilyn aiheuttaja useimmissa maissa, myös Suomessa. Korkeat radonpitoisuudet 

nostavat keuhkosyövän riskiä varsinkin yhdessä tupakoinnin kanssa. (12) 

 

Merkittävimmät bioaerosolit ovat siitepölyt (8), joita siemenkasvit vapauttavat tuulessa 

ilmaan. Suurin osa ilman siitepölyhiukkasista on kooltaan 15-50 µm ja niiden pinnan 

allergeenit ovat rakenteeltaan pienimolekylaarisia proteiineja ja glykoproteiineja (13). 

Heinien, puiden ja kukkien siitepölyjen allergeenit aiheuttavat herkistyneille ihmisille 

allergista nuhaa ja astmaa, joiden ajatellaan olevan saman taudin jatkumoa (14). 

   Lähdeosuus Prosenttiosuus 
kansallisesta 
tautitaakasta Altiste DALY/milj. DALY Sisäilma Ulkoilma 

PM2.5 1665 8653 16.3% 50.3% 66.6% 

Radon 399 2073 16.0% - 16.0% 

Bioaerosolit 178 927 - 7.1% 7.1% 

Hiilimonoksidi (CO) 89 460 3.5% - 3.5% 

Kosteus ja home 65 340 2.6% - 2.6% 
Passiivinen 
tupakointi 54 278 2.1% - 2.1% 

Haihtuvat 
orgaaniset yhdisteet 
(VOC) 

50 261 2.0% - 2.0% 

Summa 2500 12994 42.5% 57.5% 100.0% 
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Allerginen nuha altistaa akuutille poskiontelontulehdukselle, allergiselle ekseemalle ja 

uniapnealle, aiheuttaa osalle potilaista ristiallergiaoireita ruoka-aineille sekä esiintyy 

lähes aina allergisen sidekalvontulehduksen yhteydessä (15). 

 

Korkea ilmankosteus, kondensaatio ja kosteusvauriot lisäävät pölypunkkien ja sienten, 

kuten homeen kasvua ja altistusta niiden allergeeneille sekä sienten erittämille toksiineille 

ja ärsyttäville yhdisteille. Rakennusmateriaalien kosteus voi myös nopeuttaa haihtuvien 

orgaanisten yhdisteiden, kuten formaldehydin vapautumista sisäilmaan. Vaikka yllä 

mainittuja tekijöitä pidetään sisäilman kosteuden terveysvaikutusten aiheuttajina, sitä ei 

ole pystytty todistamaan. Rakennusten kosteusvaurioiden ja niihin liittyvän homeen 

terveysvaikutuksista on kohtuullista näyttöä. Astman kehittymisen, astmaoireilun ja 

astman pahenemisvaiheiden, ylähengitystieoireiden, yskän, hengityksen vinkumisen, 

hengenahdistuksen ja hengitystieinfektioiden yhteys sisäilman kosteuteen on kohtalainen 

ja keuhkoputkentulehduksen ja allergisen nuhan viitteellinen. Kausaliteettia ei ole 

onnistuttu todistamaan. (16) Kouluissa tehdyt kosteusvauriokorjaukset eivät 

huomattavasti vaikuta opettajien sisäilmaoireiluun, mutta vähentävät oppilaiden 

hengitystieinfektioita (17). 

 

Passiivinen tupakointi aiheuttaa samoja terveyshaittoja, kuin tupakointi. Jatkuva 

altistuminen tupakan savulle nostaa kuolleisuutta keuhkosyöpään, sairastuvuutta ja 

kuolleisuutta sydän- ja verisuonitauteihin sekä lisää keuhkokuumeen, 

keuhkoputkentulehduksen ja sisäkorvan nesteilyn riskiä. Passiivinen tupakointi myös 

laskee syntyvien lasten painoa, ärsyttää lasten silmiä ja hengitysteitä ja nostaa 

astmaatikko lasten kohtausten hankaluutta ja esiintymistaajuutta. (11) 

 

Hiilimonoksidia syntyy palamisprosessissa kaikessa palamisessa, mm. Takoissa, 

liikenteessä ja tupakoinnin yhteydessä. Hiilimonoksidi kiinnittyy veressä hemoglobiiniin 

ja muihin hemiproteiineihin syrjäyttäen hapen ja heikentäen sen kuljetusta. Suurena 

pitoisuutena hiilimonoksidi on tappavaa. Keskimääräisillä ympäristön pitoisuuksilla ei 

ole vaikutuksia verisuonistoon, mutta saasteiseen liikenneympäristöön liittyvät 

kohonneet pitoisuudet saattavat nostaa sydän- ja verisuonitautien riskiä ja kuolleisuutta. 

Hiilimonoksidi kulkeutuu esteittä ulkoilmasta sisäilmaan ja sen pitoisuus sisäilmassa 

ilman sisäisiä lähteitä onkin sama kuin ulkoilmassa. (12) 
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Haihtuvista orgaanisista yhdisteistä tarkeimpiä sisäilman saasteita ovat bentseeni ja 

formaldehydi, jotka erittyvät sisäilmaan sisustusmateriaaleista, huonekaluista ja 

kulutustuotteista (8). Suurina pitoisuuksina bentseeni on nopeasti tappava myrkky. 

Pienetkin pitoisuudet aiheuttavat pitkäaikaisessa altistuksessa, verenkuvan muutoksia ja 

akuuttia myelooista leukemiaa. Formaldehydi ärsyttää silmiä ja hengitysteitä. 

Pitkäaikainen altistus aiheuttaa nenänielun syöpää ja mahdollisesti myös myelooista 

leukemiaa. (12) 

2.2 Sisäilmaan liitetty oireilu ja siihen vaikuttavat tekijät 

Diagnosoitavien sairauksien lisäksi sisäilman laatuun ja fysikaalisiin ominaisuuksiin 

liitetään myös lievempää oireilua, kuten hengitystie-, alahengitystie-, silmä-, iho- ja 

yleisoireita.  

Hengitystie- ja alahengitystie- ja astmaoireisiin liitetään rakennusten kosteusvauriot ja 

home (18). Erityisesti näkyvä home ja homeen haju ovat yhteydessä astman 

esiintymiseen (19). Näkyvä home kotona on myös yhteydessä lasten astmaoireiluun, 

hengityksen vinkumiseen ja allergiseen nuhaan (20). Lisäksi altistus kahden ensimmäisen 

elinvuoden aikana on yhteydessä astman ja allergisen nuhan esiintymiseen myöhemmin 

lapsuudessa (21). Kodin kosteusvaurio aiheuttaa astmaa ja hengitystieoireita myöhemmin 

kuitenkin ainoastaan tiloissa, joissa lapsi viettää paljon aikaa, kuten makuu- tai 

olohuoneessa (22) (23). Myös passiivinen tupakointi ja herkistyneillä eläinten allergeenit 

lisäävät astman pahenemisvaiheita astmaa sairastavilla (24). Passiivinen tupakointi 

nostaa keuhkokuumeen ja keuhkoputkentulehduksen riskiä (11). Pienhiukkaset lisäävät 

bronkiitin ja hidastuneen uloshengityksen riskiä (11). Formaldehydi ärsyttää 

hengitysteitä (12). Siitepöly aiheuttaa herkistyneillä allergista nuhaa ja astmaoireilua 

(14). 

Silmien kutinaa ja vuotamista aiheuttavat formaldehydi, passiivinen tupakointi ja 

sisäilman korkea lämpötila, jotka ärsyttävät silmiä (12; 11; 25). Siitepöly aiheuttaa 

herkistyneillä allergista sidekalvontulehdusta (15).  

Iho-oireista sisäilman laatuun liitetään kutina ja punoitus. Ilman epäpuhtauksien on 

todettu olevan näitä oireita aiheuttavan atooppisen ekseeman lisäksi yhteydessä myös 

akneen ja ihon ikääntymiseen. Ihoon vaikuttavat sekä 2,5 mikrometrin, että 10 

mikrometrin kokoiset pienhiukkaset, rikkidioksidi, nitrodioksidi ja otsoni. (26) 
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Yleisoireita, kuten väsymys ja päänsärky liitetään sisäilman korkeaan lämpötilaan ja 

korkeisiin hiilidioksidi pitoisuuksiin, jotka molemmat johtuvat riittämättömästä 

ilmanvaihdosta. (25) 

Sisäilmaoireiluun ja sen haitallisuuden kokemukseen vaikuttaa ilman epäpuhtauksien ja 

fysikaalisten ominaisuuksien lisäksi myös yksilölliset tekijät (7). Työhön liittyvän 

sisäilma- ja muun oireilun kanssa ovat yhteydessä ikä, naissukupuoli, tupakointi, 

atooppisuus, ahdistus ja masennus, koettu työstressi sekä koettu sisäilman ja 

työympäristön laatu (27). Työpaikkaan liityvän sisäilmaoireilun kanssa ovat yhteydessä 

myös matala kiinnostus työhön, liian iso työkuorma ja heikot mahdollisuudet vaikuttaa 

työhön (28) sekä matala työtyytyväisyys, työhön liittyvä masennus ja ahdistus sekä 

kielteiset tunnetilat (29). Alakoululaisilla allergiat ja aiemmat infektiot ovat yhteydessä 

ja hyvä kouluviihtyvyys on kääntäen verrannollinen sisäilmaoireilun kanssa (30). 

Alakoululaisten vanhempien huoli koulun sisäilman laadusta on vahvasti yhteydessä 

heidän raportoimaansa lasten sisäilmaoireiluun, mutta toisaalta myös koulussa 

todettuihin sisäilmaongelmiin (31). Astmaatikkojen hajuihin liittämien terveyshaittojen 

on todettu vaikuttavan hajujen voimakkuuden aistimiseen ja astmaoireiluun 

hajualtistuksessa (32). Tietoisuus ympäristön saasteista lisää oireilua hajualtistuksessa 

(33). 

2.3      Sisäilmakyselyjen käyttö selvitettäessä sisäilmaongelmia 

Vuonna 1983 WHO ehdotti sisäilmaongelmien selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi 

strategiaa, jossa huolen sisäilmaongelmista herätessä toteutetaan sisäilmakyselytutkimus, 

jonka perusteella voidaan kohdentaa teknisiä jatkotutkimuksia, joiden perusteella voidaan 

suorittaa korjaustoimenpiteitä (34). Vuonna 1994 strategiaa tarkennettiin, jolloin 

annettiin tarkemmat ohjeet teknisten mittausten kohdentamiseen, toteuttamiseen ja 

tulkintaan kyselytutkimuksen erilaisille löydöksille (35). Edelleen vuonna 2018 

kyselylytutkimuksella katsottiin olevan paikkansa ongelman laajuuden selvittämisessä ja 

jatkotutkimusten tarpeen arvioinnissa rakennuksen sisäilmaongelmien ratkaisemisessa 

työpaikalla (36).  

 

Jotta voidaan välttyä sekoittavilta tekijöiltä selvitettäessä rakennuksen sisäilmaongelmaa 

kyselytutkimuksella, kyselyn tulisi sisältää sisäilman laadun ja oireilun lisäksi 

psykososiaaliset ja henkilökohtaiset tekijät, kuten ympäristön stressaavuus tai vastaajan 

sukupuoli ja ikä. Sisäilmakyselyt eivät aina ole standardoituja, mikä vaikeuttaa tulosten 
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vertaamista toisiinsa. Oireiden kysymyksenasettelut vaihtelevat suuresti tarkastelujakson 

ja oireiden voimakkuuden osalta. (37) Pohjoismaissa on laajasti käytössä Ruotsissa 

vuonna 1991 julkaistu standardoitu sisäilmakyselytutkimus, MM-kyselytutkimus. MM 

on lyhenne ruotsin kielen sanasta miljömedicine, joka tarkoittaa ympäristölääketiedettä. 

MM-kyselyssä kysellään vastaajan taustatiedoista ikä, sukupuoli, tupakointi, ammatti ja 

tutkittavassa paikassa oleilu vuosissa, tutkittavaan paikkaan liittyvään stressiin 

vaikuttavia tekijöitä, sairaustietoja ja sukuanamneesia liittyen astmaan, heinänuhaan ja 

ihottumaan sekä sisäilman koettua laatua ja oireiden esiintyvyyttä viimeisen kolmen 

kuukauden aikana. Koska pohjoismaisessa ilmastossa sisäilmanlaatu ja -oireilu vaihtelee 

vuodenajan mukaan, kyselyt suoritetaan korkeimman esiintyvyyden aikana rakennusten 

lämmityskaudella lokakuusta toukokuuhun. Sisäilman laadun epäkohtien aiheuttamaa 

haittaa ja oireita kysytään asteikolla; kyllä joka viikko, kyllä joskus tai ei koskaan. 

Jokaisesta oireesta kysytään erikseen, uskooko vastaaja sen johtuvan tutkittavasta 

ympäristöstä. (38) Työ-, asumis- ja kouluympäristöille on omat kyselynsä ja 

vertailuarvonsa. Myös MM-koulukyselyt ja vertailuarvot ovat erilaiset henkilökunnalle, 

yli 12 vuotiaille oppilaille ja alle 12 vuotiaiden lasten vanhemmille. Oppilaat raportoivat 

yleensä henkilökuntaa enemmän yleisoireita, varsinkin keskittymisvaikeutta, mutta 

harvemmin limakalvoärsytystä. Vanhemmat harvoin liittävät lapsensa oireilua kouluun. 

(39) Toisen asteen opiskelijoiden ja henkilökunnan arviot sisäilman laadusta, kuten 

korkeasta lämpötilasta, epämiellyttävistä hajuista ja pölystä tai liasta korreloivat vahvasti 

koulujen välisessä vertailussa (40). Vastaaja-aineiston tausta- ja sairaustiedot eroavat 

harvoin vertailuaineistoista niin paljon, että niitä pitäisi tuloksia arvioidessa ottaa 

huomioon (41).  

 

Suomessa terveyden ja hyvinvoinnin laitos kehitti 2016-2018 koulujen sisäilmakyselyitä 

ylä- ja myös alakoulujen oppilaille ja alakoulujen oppilaiden vanhemmille. Vanhempien 

vastausprosentit jäivät niin alhaisiksi, että vain oppilaiden vastaukset raportoitiin. Erot 

koulujen välillä sekä koetun sisäilmanlaadussa, että sisäilmaan liitetyissä oireissa olivat 

kokonaisuudessaan pienet, mutta muutamat koulut erottuivat useammin huonoksi 

koetulla sisäilmalla ja korkeammilla oireiden esiintyvyyksillä. Yläkoululaisten 

vastauksissa koulujen välillä oli suurempi hajonta, kuin alakoululaisten. (1; 2; 3; 4) 

 

Samasssa aineistossa koulurakennuksille asiantuntija-arvion ja rakennusteknisen tiedon 

perusteella annetun sisäilmanlaadun luokituksen todettiin olevan yhteydessä oppilaiden 

raportoiman sisäilmanlaadun sekä hengitystie- ja yleisoireiden kanssa. Yhteydet olivat 
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vahvemmat kouluun liitettyjen oireiden, kuin muiden oireiden osalta. Vanhempien 

vastauksissa yhteydet olivat vahvemmat kuin oppilaiden vastauksissa, mutta heidän 

vastausprosenttinsa olivat matalat. Kaikkiaan yhteydet ovat kuitenkin niin heikot, että 

pelkästään kyselyjen perusteella ei voida tunnistaa rakennusteknisesti 

sisäilmaongelmaisia koulurakennuksia. (42) 

 

Työterveyslaitos toteutti kyselyitä opetushenkilökunnalle MM-kyselyn pohjalta 

kehittämällään sisäilmastokyselyllä© 2018. Erot koulujen välillä sekä koetun 

sisäilmanlaadussa, että sisäilmaan liitetyissä oireissa olivat suuret esiintyvyyksien 

vaihdellessa 0-100 prosentin välillä. Joskin osassa kouluista oli vain muutama vastaaja. 

20 koulua erottui useammin huonoksi koetulla sisäilmalla ja korkeammilla oireiden 

esiintyvyyksillä. (5; 6) 

 

Yksittäisiä vertailuarvoja tarkempana arviointimenetelmänä julkaistiin vuonna 2020 

työntekijöiden raportoimalle oireilulle, sisäilman haitoille ja psykososiaalisille tekijöille 

vertailukeskiarvot ja -jakaumat suomalaisille toimisto-, koulu- ja terveydenhuollon 

ympäristöille (43).  

3 Tutkimuksen tavoitteet 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan, ovatko kouluun liittyvien oireiden esiintyvyydet 

kouluissa yhteydessä ja asettuvatko koulut samaan järjestykseen oireiden esiintyvyyden 

perusteella oppilaiden ja vanhempien raportoiman oppilaan oireilun sekä 

opetushenkilökunnan raportoiman oman oireilunsa perusteella. Lisäksi selvitetään, 

erottuvatko samat korkean esiintyvyyden koulut riippumatta vastaajaryhmästä.  

4 Tutkimusaineisto 

Tutkielma perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2; 3) ja Työterveyslaitoksen 

sisäilmaraportteihin (6), joista vertaillaan 3.-6. -luokkalaisten alakoululaisten tuloksia 

heidän vanhempiensa tuloksiin sekä 3.-6 -luokkalaisten alakoululaisten ja 7.-9. -

luokkalaisten yläkoululaisten ja 1.-9.- luokkalaisten vanhempien tuloksia 

opetushenkilökunnan tuloksiin. Alkuperäisistä tutkimusaineistoista valittiin kuhunkin 

vertailuun koulut, koulujen toimipisteet tai koulurakennukset, joissa oli riittävästi 

vastaajia molemmista vastaajaryhmistä. Oppilaiden aineistosta jätettiin alle 20 vastaajan 

ja alle 20% vastausprosentin ja vanhempien ja opetushenkilökunnan tuloksista alle 10 

vastaajan yksiköt pois. Alakoululaisten ja vanhempien välisessä vertailussa käytettiin 
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koulurakennuskohtaisia tuloksia. Verrattaessa alakoululaisten, yläkoululaisten ja 

vanhempien tuloksia henkilökunnan tuloksiin käytettiin toimipistekohtaisia tuloksia. 

Useimmat koulut muodostuvat yhdestä toimipisteestä. 

4.1 Tausta-aineisto 

THL:n 2017-2018 helsinkiläiskoulujen oppilaille ja vanhemmilla tekemässä 

tutkimuksessa oli mukana 76 alakoulun oppilaat (9835) 114 eri koulurakennuksesta ja 

heidän vanhempansa (3939) sekä 36 yläkoulun oppilaat (3965) 38 eri 

koulurakennuksesta. Oppilaat vastasivat kyselyyn kouluajalla ja vanhemmille lähetettiin 

kutsu sähköiseen kyselyyn, joka pyydettiin täyttämään yhdessä lapsen kanssa. 

Taulukossa 2. esitetään vastaajamäärät ja vastausprosentit eri vastaajaryhmissä.  Ala- ja 

yläkoululaisten tuloksista jätettiin pois rakennukset, joissa vastanneiden määrä tai 

vastausprosentti jäi alle 20, jonka jälkeen tulokset raportoitin 71 alakoulusta ja 26 

yläkoulusta. Koulurakennusten vastaajamäärät, vastausprosentit ja oireiden esiintyvyydet 

saatiin THL:lta. (2; 3) 

 

TTL:n huhtikuussa 2018 helsinkiläiskoulujen opetushenkilökunnalle (2561) eli 

opettajille ja koulunkäyntiavustajille tekemässä tutkimuksessa oli mukana 101 

perusasteen koulua, joilla oli yhteensä 124 toimipistettä. Tutkimus tehtiin 

työterveyslaitoksen Örebro-malliin perustuvaa sisäilmakyselyä© käyttäen, johon 

opetushenkilökunta vastasi vapaaehtoisesti. Opetushenkilökunnan vastausprosentit olivat 

hyvät, mutta alle 10 vastaajan kouluja ei raportoitu vastaajien tunnistamattomuuden 

säilyttämiseksi. Koulujen toimipisteiden vastaajamäärät, vastausprosentit ja oireiden 

esiintyvyydet saatiin Helsingin kaupungin internetsivuilla julkaistusta raportista. (5; 6)  

 

Taulukko 2. Vastaajaryhmien vastaajamäärät ja vastausprosentit sekä rakennusten tai toimipisteiden, 
koulujen ja tausta-aineistossa raportoitujen koulujen tai toimipisteiden määrät THL:n 2017 -2018 
ja TTL:n 2018 koulujen sisäilmakyselyissä  

  

 Alakoululaiset Vanhemmat Yläkoululaiset Opetus-
henkilökunta 

N 9835 3939 3965 2561 
Vastausprosentti 63 16 51 65 
Rakennuksia/ 
toimipisteitä 114 114 38 124 

Kouluja 76 76 36 101 
Raportoituja 
kouluja/toimipisteitä 71 0 26 85 
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4.2 Kyselyt 

Kyselyissä kartoitetaan sisäilman laatua ja kysytään sisäilmaoireista yleensä, sekä 

erityisesti kouluun liittyvistä oireista. Alakoululaisilta kysyttiin koetuista oireista 

viimeisen kahden viikon aikana ja yläkoululaisilta ja vanhemmilta viimeisen neljän 

viikon aikana. Opetushenkilökunnan kyselyissä oireita kysyttiin viimeisen kolmen 

kuukauden ajalta. Laskelmissa otetaan huomioon vain vakavat eli alakoululaisilla 

vähintään melkein joka päivä ja yläkoululaisten, vanhempien ja opetushenkilökunnan 

osalta viikoittain esiintyvät oireet. Tässä tutkielmassa tarkastellaan vain kouluun liitettyjä 

oireita. 

 

4.2.1 Alakoululaisten kysely 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos teki sisäilmakyselyitä 3.-6. -luokkalaisille 

alakoululaisille, joiden katsottiin olevan riittävän luotettavia vastaajia, osana 

alakoululaisten sisäilmakyselyn kehitystyötä vuosina 2016-2018. Tämän tutkielman 

aineistossa käytettiin 2017 versiota. 2018 kysely oli samanlainen, kuin 2017. 

Taustatiedoista kysyttiin sukupuoli ja luokka-aste kodin lemmikeistä ja tupakoinnista 

sekä lapsen minäkuvasta. Oireiden esiintymisestä viimeisen kahden viikon aikana 

kysyttiin, nenän tukkoisuutta tai nuhaa, kuivaa tai kipeää kurkkua, äänen käheyttä, yskää, 

hengenahdistusta, hengityksen vinkunaa, kutiavia tai vuotavia silmiä, ihon kutinaa tai 

punoitusta, väsymystä ja päänsärkyä. Oireiden liittymisestä erityisesti kouluympäristöön 

kysyttiin oireryhmittäin hengitystie-, alahengitystie-, silmä-, iho- ja yleisoireista.  

Sekoittavana tekijänä on kysytty, onko lapsella ollut flunssaa viimeisen kahden viikon 

aikana ja kuinka monta päivää hän on sen takia ollut pois koulusta. Lisäksi esitettiin 

kysymyksiä liittyen kouluviihtyvyyteen, kouluympäristössä häiritseviin asioihin, huoleen 

koulun sisäilman laadusta sekä aamupalan syönnistä 

 

4.2.2 Alakoululaisten vanhempien kysely 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos teki sisäilmakyselyitä alakoululaisten eli 1.-6. -

luokkalaisten vanhemmille osana alakoululaisten sisäilmakyselyn kehitystyötä vuosina 

2016-2018. Tämän tutkielman aineistossa käytettiin 2017 versiota. 2018 kysely on 

samanlainen, kuin 2017. Vanhempien kysely oli laajempi kuin lasten ja kattoi tarkempia 

kysymyksiä lapsen ja vanhemman sairauksista, lapsen sairastavuudesta viimeisen vuoden 

aikana, kodin sisäilmaoloista ja vanhemman suhtautumisesta ympäristön haittoihin, 

niiden yhteyteen oireisiin ja yhteiskunnan luotettavuuteen. Vanhempia kehotettiin 
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täyttämään lasta koskevat kohdat yhdessä lapsen kanssa ja tämän toteutumista myös 

kysyttiin. Oireista ja koulussa häiritsevistä asioista kysyttiin viimeisen neljän viikon 

ajalta, kun lapsilta kysyttiin viimeisen kahden viikon ajalta. Kysyttyjä oireita lasten 

kyselyyn nähden lisättiin yöyskä, silmien kutina ja vuotaminen erikseen, ihottuma, 

nenäverenvuodot, lihaskivut, nivelkivut tai turvotukset ja keskittymisvaikeudet.  

 
4.2.3 Yläkoululaisten kysely 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kehitti yläkoululaisten eli 7.-9. -luokkalaisten 

sisäilmakyselyä vuosina 2016-2018. Tämän tutkielman aineistossa käytettiin 2017 

versiota. 2018 kysely oli samanlainen, kuin 2017. Yläkoululaisten kysely olilaajuudeltaan 

vastaava kuin alakoululaisten vanhempien kysely ja kattoi kysymyksiä lapsen ja 

vanhempien sairauksista, lapsen minäkuvasta, lapsen sairastavuudesta viimeisen vuoden 

aikana, kodin sisäilmaoloista, altistumisesta homevaurioille ja suhtautumisesta 

ympäristön haittoihin, niiden yhteyteen oireisiin ja yhteiskunnan luotettavuuteen. Lisäksi 

yläkoululaisilta kysyttiin myös omasta tupakoinnista. 

 
4.2.4 Opetushenkilökunnan kysely 
 
Opetushenkilökunnan kysely toteutettiin MM-kyselyyn pohjautuvan työterveyslaitoksen 

sisäilmastokyselyn© 2.0 versiota vuosilta 2006-2008 käyttäen. Taustatiedoista kysyttiin 

syntymävuosi, sukupuoli, tupakointi ja kiinteistössä työskentelyvuosien määrä. Oireista 

viimeisen kolmen kuukauden aikana kysyttiin oireittain väsymyksen, pään tuntumisen 

raskaalta, päänsäryn, keskittymisvaikeuksien, silmien kutinan, kirvelyn tai ärsytyksen, 

nenän ärsytyksen, tukkoisuuden tai vuodon, käheyden tai kurkun kuivuuden, käsien ihon 

kuivuuden, kutinan tai punoituksen, hengenahdistuksen, hengityksen vinkumisen, 

kuumeen tai vilunväreiden, nivelsärkyjen tai -jäykkyyksien, lihaskipujen ja muiden 

oireiden esiintymistä sekä erikseen jokaisen oireen epäillystä liittymisestä 

työympäristöön. Lisäksi kysyttiin sairaustietoja sekä työviihtyvyyteen, työympäristön 

haittaaviin asioihin ja stressiin liittyviä kysymyksiä.  

4.3 Vertailtavat oireet 

 
4.3.1 Alakoululaisten ja vanhempien oiresummat THL:n kyselyissä 
 
Taulukossa 3. kuvataan miten oiresummat muodostettiin alakoululaisten ja heidän 

vanhempiensa kyselyissä. Vanhempien kyselyssä eriteltiin enemmän oireita. Oiresumma 

lasketaan positiiviseksi, kun yksikin siihen kuuluvista oireista on positiivinen. Oireiden 
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liittymistä kouluun kysyttiin oiresummittain sekä oppilailla että vanhemmilla. Tässä 

tutkielmassa vertaillaan alakoululaisten ja vanhempien kouluun liittämiä oireita. 

 

Oiresummat Oppilaiden kysymykset Vanhempien kysymykset 

Hengitystieoireet 

Nenä tukossa tai nuhaa , ,  Nenän tukkoisuus 
Kuiva tai kipeä kurkku Nuhaa 
Äänen käheyttä Kuiva tai kipeä kurkku 
Yskää Äänen käheyttä 
 yskää 

Alahengitystieoireet 
Hengenahdistusta  Yöyskää,  
Hengityksen vinkunaa Hengenahdistus 
 Hengityksen vinkuna 

Silmäoireet Kutiavat tai vuotavat silmät Silmien kutina  
 Vuotavat silmät 

Iho-oireet Ihon kutinaa tai punoitusta Ihottuma 
 Ihon kutina, punoitus 

Yleisoireet 
Väsymystä Väsymys 
Päänsärkyä Päänsärkya 
 Keskittymisvaikeuksia 

Taulukko 3. Vertailtavat oiresummat ja niihin kuuluvat sisäilmaan liitetyt oireet THL:n 
alakoululaisten ja vanhempien kyselyissä (1)  

4.3.2 THL:n ja TTL:n oireet 
 

TTL:n ja THL:n kyselyt eroavat toisistaan kysymyksenasetteluiltaan. Taulukossa 4. 

esitetään tarkasteltaviksi valitut oppilaiden, vanhempien ja opetushenkilökunnan kouluun 

liittyvien oiremuuttujien muodostaminen.  

 

Oireet Oppilaiden ja vanhempien kysymykset Opetushenkilökunnan 
kysymykset 

Nenäoireet nenä tukossa tai nuhaa ja joku kouluun liittyvä 
hengitystieoire* kouluun liittyvä nenän ärtyminen 

Kurkkuoireet kuiva tai kipeä kurkku ja joku kouluun liittyvä 
hengitystieoire * 

kouluun liittyvä käheys tai 
kurkun kuivuus 

Yskä yskä ja joku kouluun liittyvä hengitystieoire * kouluun liittyvä yskä 

Hengenahdistus hengenahdistus ja joku kouluun liittyvä 
alahengitystieoire ** kouluun liittyvä hengenahdistus 

Hengityksen 
vinkuminen 

hengityksen vinkunaa ja joku kouluun liittyvä 
alahengitystieoire ** 

kouluun liittyvä hengityksen 
vinkuminen 

Silmäoireet kutiavat tai vuotavat silmät kouluun liittyen kouluun liittyvä silmien 
ärtyminen 

Väsymys väsymystä ja joku kouluun liittyvä yleisoire *** kouluun liittyvä väsymys 

Päänsärky päänsärkyä ja joku kouluun liittyvä yleisoire *** kouluun liittyvä päänsärky 

Taulukko 4. Vertailtavat kouluun liittyvät oireet THL:n (oppilaiden, vanhempien) ja TTL:n 
(opetushenkilökunnan) kyselyissä 

* hengitystieoire (nenä tukossa tai nuha / kuiva tai kipeä kurkku / äänen käheys) 

** alahengitystieoire (hengenahdistus / hengityksen vinkuna) 

*** yleisoire (väsymys / päänsärky) 

Koska THL:n kyselyissä yksittäisten oireiden liittyvyyttä kouluun ei kysytty erikseen, 
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oppilaiden ja vanhempien osalta oire lasketaan kouluun liittyväksi, kun sitä vastaava 

oiresumma on raportoitu kouluun liittyväksi. Opetushenkilökunnalta kysyttiin erikseen 

jokaisen oireen liittymistä kouluun. 

4.4 Vertailtavat aineistot 
4.4.1 Alakoululaisten ja vanhempien vertailtava aineisto 
 
THL järjesti oppilaskyselyt 3.-9. -luokkalaisille ja vanhempien kyselyt 1.-6. -

luokkalaisten vanhemmille. Oppilaiden ja vanhempien vertailuun valittiin 3.-6. -

luokkalaisten omat ja vanhempien vastaukset, jotta saatiin samoja luokkatasoja koskevat 

aineistot. Vastauksia verrataan koulurakennuskohtaisesti. Oppilaiden aineistosta jätettiin 

alle 20 vastaajan ja alle 20% vastausprosentin ja vanhempien tuloksista alle 10 vastaajan 

koulurakennukset pois. Näin tutkimukseen valikoitui 70 koulurakennusta, joista on 7632 

oppilaan ja 2276 vanhemman vastaukset. Oppilaiden vastausprosentit 

koulurakennuksittain vaihtelevat 25% ja 90% välillä, kokonaisvastausprosentin ollessa 

62% ja vanhempien 6% ja 47% välillä, kokonaisvastausprosentin ollessa 18%. 

Taulukossa 5. esitetään alakoulun oppilaiden ja vanhempien usein toistuva kouluun 

liittyvä oireilu.  

 

Taulukko 5. Alakoululaisten kouluun liittyvä oireilu oppilaiden ja vanhempien raportoimana 

Oppilaiden osalta tämä tarkoittaa melkein joka päivä viimeisen kahden viikon aikana 

toistunutta ja vanhempien osalta joka viikko viimeisen neljän viikon aikana toistunutta 

oireilua. Vanhemmat raportoivat kautta linjan hieman vähemmän kouluun liittyviä 

oireita kuin oppilaat. Yleisimpiä oireita ovat yleis-, hengitystie-, ja silmäoireet. Vain 

 Oppilaat Vanhemmat 

Luokka-aste 3.-6. -luokkalaisia 3.-6. -luokkalaisten 
vanhempia 

Oireiden 
esiintymisjakso 

viimeisen kahden viikon 
aikana 

viimeisen neljän viikon 
aikana 

Oireiden 
esiintymistiheys melkein joka päivä joka viikko 

Koulurakennuksia 70 70 
Vastaus prosentti 62 18 
N 7632 2276 
Oiresummat N % N % 
Hengitystie 553 7,2 105 4,6 
Alahengitystie 75 1,0 32 1,4 
Silmä 327 4,3 87 3,8 
Iho 297 3,9 39 1,7 
Yleis 927 12,1 270 11,9 
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alahengitystieoireita vanhemmat raportoivat hieman enemmän, mutta ne ovat 

harvinaisia ja N:t jäävät pieniksi. 

 
4.4.2 THL:n ja TTL:n vertailtava aineisto 
 

 Osa ala- ja yläkouluista toimii keskenään samoissa tiloissa muodostaen peruskoulun. 

THL:n aineistosta on tässä tutkielmassa laskettu yhteen koulurakennuksia vastaamaan 

TTL:n toimipistejakoa. Ala- ja yläkoululaisten sekä alakoululaisten vanhempien 

vastauksia on verrattu erikseen opetushenkilökunnan vastauksiin.  

 

4.4.3 Alakoululaisten ja opetushenkilökunnan vertailtava aineisto 
 

Alakoululaisten ja opetushenkilökunnan vertailussa on 61 koulua tai koulun toimipistettä, 

joista kyselyyn vastasi 8211 alakoululaista ja 1625 ala- tai peruskoulun opettajaa tai 

koulunkäyntiavustajaa. Oppilaiden vastausprosentit kouluittain vaihtelevat 25% ja 90% 

välillä, kokonaisvastausprosentin ollessa 62% ja opetushenkilökunnan 38% ja 91% 

välillä, kokonaisvastausprosentin ollessa 66%. Taulukossa 6. esitetään oppilaiden ja 

henkilökunnan usein toistuva kouluun liittyvä oireilu.  

 

Taulukko 6. Alakoululaisten ja opetushenkilökunnan raportoima kouluun liittyvä oireilu 

 Oppilaat Opetushenkilökunta 

Luokka-aste 3.-6. -luokkalaisia 1.-9. -luokkalaisten opettajia 
ja koulunkäyntiavustajia 

Oireiden 
esiintymisjakso viimeisen kahden viikon aikana  Viimeisen kolmen 

kuukauden aikana 
Oireiden 
esiintymistiheys melkein joka päivä joka viikko 

Kouluja tai 
toimipisteitä 61 61 

Vastausprosentti 62 66 
N 8211 1625 
Oireet N % N % 
Nenä 378 4,6 386 23,8 
Kurkku 200 2,4 447 27,5 
Yskä 264 3,2 156 9,6 
Hengenahdistus 71 0,86 65 4,0 
Hengityksen 
vinkuminen 20 0,24 34 2,1 

Silmä 359 4,4 310 19,1 
Väsymys 848 10,3 458 28,2 
Päänsärky 318 3,9 263 16,2 
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Oppilaiden osalta tämä tarkoittaa melkein joka päivä viimeisen kahden viikon aikana 

toistunutta ja henkilökunnan osalta joka viikko viimeisen kolmen kuukauden aikana 

toistunutta oireilua. Opetushenkilökunta raportoi huomattavasti enemmän oireita kuin 

oppilaat. Yleisimpiä oireita opetushenkilökunnalla on väsymys 28,2%, sekä nenä-, 

kurkku-, ja silmäoireet. Oppilailla yleisimpiä oireita ovat väsymys 10,3%, sekä nenä- ja 

silmäoireet. 

 

4.4.4 Yläkoululaisten ja opetushenkilökunnan vertailtava aineisto 
 

Yläkoululaisten ja opetushenkilökunnan vertailussa on 23 koulua, joista kyselyyn vastasi 

3421 yläkoululaista ja 811 ylä- tai peruskoulun opettajaa tai koulunkäyntiavustajaa. 

Oppilaiden vastausprosentit kouluittain vaihtelevat 27% ja 75% välillä, 

kokonaisvastausprosentin ollessa 55% ja opetushenkilökunnan 46% ja 85% välillä, 

kokonaisvastausprosentin ollessa 64%. Taulukossa 7. esitetään oppilaiden ja 

henkilökunnan usein toistuva kouluun liittyvä oireilu. 

 

Taulukko 7. Yläkoululaisten ja opetushenkilökunnan raportoima kouluun liittyvä oireilu 

Oppilaiden osalta tämä tarkoittaa joka viikko viimeisen neljän viikon aikana toistunutta 

ja henkilökunnan osalta joka viikko viimeisen kolmen kuukauden aikana toistunutta 

 Oppilaat Opetushenkilökunta 

Luokka-aste 7.-9. -luokkalaisia 1.-9. -luokkalaisten opettajia 
ja koulunkäyntiavustajia 

Oireiden 
esiintymisjakso viimeisen neljän viikon aikana Viimeisen kolmen 

kuukauden aikana 
oÓireiden 
esiintymistiheys joka viikko joka viikko 

Kouluja tai 
toimipisteitä 23 23 

Vastausprosentti 55 64 
N 3421 811 
Oireet N % N % 
Nenä 307 9,0 174 21,4 
Kurkku 207 6,1 207 25,6 
Yskä 521 15,2 70 8,7 
Hengenahdistus 56 1,6 36 4,5 
Hengityksen 
vinkuminen 28 0,8 19 2,3 

Silmä 464 13,6 150 18,4 
Väsymys 1296 37,9 228 28,1 
Päänsärky 1136 33,2 111 13,6 
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oireilua. Opetushenkilökunta raportoi hieman eri oireita kuin oppilaat. Yleisimpiä oireita 

opetushenkilökunnalla ovat väsymys 28,1%, sekä kurkku-, nenä- ja silmäoireet. 

Oppilailla yleisimpiä oireita ovat väsymys 37,9%, päänsärky, yskä sekä silmäoireet. 

Yläkoululaisten oireprofiili eroaa myös alakoululaisten profiilista, he kokevat oireita 

enemmän ja alakoululaisilla harvinaiset yskä ja päänsärky ovat yleisiä. 

4.4.5 Alakoululaisten vanhempien ja opetushenkilökunnan vertailtava aineisto 
 

1.-6. -luokkalaisten alakoululaisten vanhempien ja opetushenkilökunnan vertailussa on 

60 koulua tai koulun toimipistettä, joista kyselyyn vastasi 3248 vanhempaa ja 1531 ala- 

tai peruskoulun opettajaa tai koulunkäyntiavustajaa. Vanhempien vastausprosentit 

kouluittain vaihtelevat 5% ja 48% välillä, kokonaisvastausprosentin ollessa 17% ja 

opetushenkilökunnan 38% ja 91% välillä, kokonaisvastausprosentin ollessa 65%. 

Taulukossa 8. esitetään vanhempien lapsillaan ja henkilökunnan itsellään raportoima 

usein toistuva kouluun liittyvä oireilu.  

 

Taulukko 8. Alakoululaisten vanhempien lapsillaan ja opetushenkilökunnan raportoima kouluun 
liittyvä oireilu 

Vanhempien osalta tämä tarkoittaa joka viikko viimeisen neljän viikon aikana toistunutta 

ja henkilökunnan osalta joka viikko viimeisen kolmen kuukauden aikana toistunutta 

 Vanhemmat Opetushenkilökunta 

Luokka-aste 1.-6. -luokkalaisten vanhempia 1.-9. -luokkalaisten opettajia 
ja koulunkäyntiavustajia 

Oireiden 
esiintymisjakso viimeisen neljän viikon aikana Viimeisen kolmen 

kuukauden aikana 
Oireiden 
esiintymistiheys joka viikko joka viikko 

Kouluja tai 
toimipisteitä 60 60 

Vastausprosentti 17 65 
N 3248 1531 
Oireet N % N % 
Nenä 187 5,8 362 23,6 
Kurkku 113 3,5 417 27,2 
Yskä 317 9,8 149 9,7 
Hengenahdistus 17 0,5 62 4,0 
Hengityksen 
vinkuminen 9 0,3 30 2,0 

Silmä 118 3,6 284 18,5 
Väsymys 529 16,3 419 27,4 
Päänsärky 472 14,5 241 15,7 
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oireilua. Opetushenkilökunta raportoi eri oireita ja enemmän kuin vanhemmat. 

Yleisimpiä oireita opetushenkilökunnalla ovat väsymys 27,4%, sekä kurkku-, nenä- ja 

silmäoireet. Yleisimpiä vanhempien lapsillaan raportoimia oireita ovat väsymys 16,3%, 

päänsärky ja yskä. 

5 Tilastolliset menetelmät 

Vastaajaryhmien kouluun liittyvästä oireilusta tarkastellaan tilastollisesti esiintyvyyksien 

järjestyksen korrelaatiota, järjestyksen yhtenevyyttä verrattuna sattumaan ja korkeimman 

esiintyvyyden kouluyksiköittäin erottumisen yhtenevyyttä sekä yhtenevyyden 

todennäköisyyttä verrattuna sattumaan. Lisäksi vastaajaryhmien oireilun esiintyvyyden 

yhteyttä tarkastellaan lineaarisella regressiolla. Alakoululaisten ja vanhempien 

raportoimaa oireilua verrataan THL:n määrittämin oiresummittain. Verrattessa THL:n 

(oppilaat ja vanhemmat) ja TTL:n (henkilökunta) aineistoja, vertailut tehdään oireittain. 

 

Järjestyksen riippuvuuksia tutkitaan määrittämällä Spearmanin 

järjestyskorrelaatiokertoimet oireiden esiintyvyyksille . Spearmanin 

järjestyskorrelaatiokerroin (r) kertoo kahden muuttujan järjestyslukujen lineaarisesta 

riippuvuudesta. r saa arvoja 1 ja -1 välillä, missä 1 on täysi korrelaatio, -1 käänteinen 

korrelaatio ja 0 ei korrelaatiota ollenkaan. Ei-parametrisenä kertoimena se ei ota 

huomioon esiintyvyyksien vaihtelun suuruutta, vaan ainoastaan järjestyksen. 

Korrelaation tilastollista merkittävyyttä kuvataan p-arvolla. Merkittävänä pidetään p-

arvoa alle 0,05. Koska koulujen vastaajamäärissä on suuria eroja, Spearmanin 

järjestyskorrelaatiot lasketaan myös painotettuna erikseen molempien vastaajaryhmien 

vastaajamäärien mukaan. 

 

Järjestyksen yhtenevyyttä tutkitaan määrittämällä Cohenin kappa (k) esiintyvyyksien 

järjestysluvuille. k mittaa kahden arvioijan välistä luotettavuutta eli todennäköisyyttä 

arvioida havainnot yksimielisesti kaksi tai useampitasoisella asteikolla verrattuna 

sattumaan. Tässä tutkimuksessa arvioijina ovat vastaajaryhmät, havaintoina 

kouluyksiköihin liittyvien oireiden esiintyvyys ja tasoina oireiden esiintyvyyksien 

järjestysluvut. Tasoja on kunkin vertailun koulujen määrän verran, joten todennäköisyys 

saada sama järjestysluku molemmilta arvioijilta jää pieneksi. Tämän vuoksi 

järjestysnumeroiden yhtenevyydet painotetaan lineaarisesti niin, että samasta 

järjestysnumerosta saa arvon 1 ja n tason erosta järjestysnumeroissa 1-n*1/(R-1), jolloin 
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k:n arvoa nostaa myös lähelle toisiaan asettuvat järjestysluvut. k saa arvoja 0 ja 1 välillä. 

Yli 0,75 arvot tarkoittavat erinomaista, alle 0,4 huonoa ja 0,4-0,75 kohtalaisesta hyvään 

luotettavuutta. (44) 

 

Korkeimman oire-esiintyvyyden koulujen erottumista tutkitaan laskemalla kymmenen 

korkeimman esiintyvyyden koulun yhtenevyydet vastaajaryhmäpareittain. Tuloksina 

ilmoitetaan kuinka monta prosenttia ylimmän kymmenen koulun listasta ovat samoja 

kahdessa vastaajaryhmässä. Tarkasteluun valittu kymmenen koulun lukumäärä on 

keinotekoinen, mutta kuvaa ongelmakoulujen erottuvuutta havainnollisesti. 

Alakoululaisten, alakoululaisten vanhempien ja opetushenkilökunnan vertailuissa se on 

myös prosenttiosuudeltaan samaa tasoa opetushenkilökunnan kyselyn kanssa, jossa 

olosuhdehaittojen ja oireiden osalta erottui 16% kouluista. (6)  

 

Kymmenen korkeimman esiintyvyyden koulun yhtenevyyttä verrataan sattumaan 

muodostamalla k kaksitasoisella asteikolla, jossa molemmat vastaaja ryhmät asettavat 

kunkin koulun joko kymmenen kärkeen tai muihin. Tämä ottaa huomioon arvioitavien 

koulujen määrän eri vastaajaryhmäpareissa ja antaa mahdollisuuden verrata 

yhtenevyyksien voimakkuuksia. 

6 Tulokset 
6.1 Kouluun liittyvät oireet: alakoululaiset ja vanhemmat 

Taulukossa 9. merkitseviä yhteyksiä havaittiin alakoululaisten ja heidän vanhempiensa 

raportoimien hengitystie-, silmä- ja yleisoireiden osalta, joiden r:n p-arvot ovat 0,001-

0,04 ja k:n p-arvot 0,003-0,03 eli alle 0,05.  

 

Taulukko 9. Alakoululaisten ja vanhempien kouluun liittyvien oiresummien esiintyvyyksien 
vastaavuudet koulurakennuksittain. r on koulukohtaisten oireosuuksien Spearmanin korrelaatio. 
Painotettu k kuvaa kahden arvioijan todennäköisyyttä arvioida yksimielisesti arvioitava asia 
samalle tasolle verrattuna sattumaan (katso luku 5.). LV95% on luottamusväli. 

Näissä huoltajien vastaukset korreloivat positiivisesti, mutta heikosti alakoululaisten 

Oiresummat r LV95% p-
arvo painotettu  k LV95% p-arvo 

Hengitystie 0.34 (0.11-0.53) 0.004 0.22 (0.08-0.37) 0.003 

Alahengitystie 0.13 (-0.10-0.36) 0.27 0.10 (-0.08-0.28) 0.27 

Silmä 0.37 (0.15-0.56) 0.001 0.20 (0.06-0.33) 0.004 

Iho 0.20 (-0.03-0.42) 0.08 0.13 (-0.00-0.27) 0.05 

Yleis 0.24 (0.01-0.45) 0.04 0.19 (0.02-0.36) 0.03 
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vastauksien kanssa r arvojen ollessa 0,24 – 0,37. Myös korkeimmat painotetut k arvot 

saavat näille oireille, ylimmillään hengitystieoireet 0,22 eli ne jäävät heikoiksi. 

 

Hengitystie-, silmä- ja yleisoireiden korrelaatiot ovat nähtävissä kuvissa 1., 3. ja 5. 

Kaikkien oiresummien kohdalla kuvissa 1. – 5. on huomattavaa 0-esiintyvyyksien suuri 

määrä etenkin huoltajien, mutta myös oppilaiden vastauksissa. Tätä selittää pienet 

vastaajamäärät osassa kouluista, jolloin harvinaisia oireita ei niihin todennäköisesti osu. 

 

 

Kuva 1. Alakoululaisten ja vanhempien raportoimat kouluun liittyvät hengitystieoireet. Akseleilla 
esiintyvyydet prosentteina. Viiva kuvaa oireilujen esiintyvyyden lineaarista yhteyttä. 

 

Kuva 2. Alakoululaisten ja vanhempien raportoimat kouluun liittyvät alahengitystieoireet. Akseleilla 
esiintyvyydet prosentteina. Viiva kuvaa oireilun lineaarista yhteyttä. 
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Kuva 3.  Alakoululaisten ja vanhempien raportoimat kouluun liittyvät silmäoireet. Akseleilla 
esiintyvyydet prosentteina. Viiva kuvaa oireilun lineaarista yhteyttä. 

 

Kuva 4. Alakoululaisten ja vanhempien raportoimat kouluun liittyvät iho-oireet. Akseleilla esiintyvyydet 
prosentteina. Viiva kuvaa oireilun lineaarista yhteyttä. 

 

Kuva 5. Alakoululaisten ja vanhempien raportoimat kouluun liittyvät yleisoireet. Akseleilla esiintyvyydet 
prosentteina. Viiva kuvaa oireilun lineaarista yhteyttä. 
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Taulukossa 10. erottuvat yleis- ja iho-oireet, joiden oppilaskyselyn mukaan kymmenen 

korkeimman esiintyvyyden koulun joukossa on neljä ja kolme myös vanhempien kyselyn 

mukaan kymmenen korkeimman esiintyvyyden koulun joukossa olevaa koulua. Näistä 

vain yleisoireet saavat merkitsevän p-arvon 0,05 ja k:lle arvon 0,30, joka kuitenkin jää 

huonoksi.  

Taulukko 10. Alakoululaisten ja huoltajien 10 korkeimman esiintyvyyden koulun 
yhtenevyys. Kymmenen korkeimman esiintyvyyden koulua on listattu molempien raportoimien 
kouluun liittyvien oiresummien mukaan ja näiden yhtenevyys on ilmoitettu prosentteina. k 
kuvaa yksittäisen koulun todennäköisyyttä asettua kymmenen korkeimman esiintyvyyden tai 
muiden koulujen joukkoon yksimielisesti molempien vastauksissa verrattuna sattumaan. LV95% 
on luottamusväli. 

 

6.2 Kouluun liittyvät oireet oppilaat ja henkilökunta 
6.2.1 Alakoululaiset ja opetushenkilökunta 
 
Taulukossa 11. merkitseviä tuloksia alakoululaisten ja opetushenkilökunnan välille 

saatiin kurkkuoireiden ja yskän osalta, joiden r:n p-arvot ovat 0,003 ja 0,03 ja k:n p-arvot 

0,002 ja 0,04. Näissä r arvot ovat 0,38 ja 0,28.  

 

Oireet r LV95% p-arvo 
Pain. r, 
vanh. N 

Pain. r, 
henk. N pain. k LV95% 

p-
arvo 

Nenäoireet 0.08 (-0.18-0.32) 0.54 -0.01 -0.01 0.03 (-0.13-0.19) 0.70 
Kurkkuoireet 0.38 (0.14-0.57) 0.003 0.35 0.35 0.25 (0.09-0.41) 0.002 
Yskä 0.28 (0.03-0.49) 0.03 0.29 0.23 0.16 (0.01-0.31) 0.04 
Hengen-
ahdistus 0.04 (-0.22-0.28) 0.79 0.11 -0.01 0.07 (-0.12-0.27) 0.45 

Hengityksen 
vinkuminen 0.12 (-0.14-0.36) 0.35 0.14 0.12 0.08 (-0.16-0.31) 0.53 

Silmäoireet 0.20 (-0.06-0.43) 0.13 0.22 0.25 0.11 (-0.05-0.26) 0.18 
Väsymys 0.17 (-0.08-0.41) 0.18 0.27 0.27 0.12 (-0.05-0.28) 0.17 
Päänsärky 0.05 (-0.20-0.30) 0.70 0.09 0.05 0.02 (-0.14-0.18) 0.79 

Taulukko 11. Alakoululaisten ja opetushenkilökunnan kouluun liittyvien oireiden 
esiintyvyyksien vastaavuudet kouluittain. r on koulukohtaisten oireosuuksien Spearmanin 
korrelaatio. k on Cohenin kappa ja kuvaa kahden arvioijan todennäköisyyttä arvioida 
yksimielisesti arvioitava asia samalle tasolle verrattuna sattumaan (katso luku 5.). LV95% on 
luottamusväli. 

Oireet korkein 10 
yhtenevyys korkein 10  k LV95% p-arvo 

Hengitystie 10 % -0.05 (-0.26-0.16) 0.63 
Alahengitystie 20 % 0.07 (-0.19-0.33) 0.62 
Silmä 20 % 0.07 (-0.19-0.33) 0.62 
Iho 30 % 0.18 (-0.11-0.47) 0.22 
Yleis 40 % 0.30 (-0.001-0.60) 0.05 
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Oppilaiden ja opetushenkilökunnan vastaajamäärän mukaan painotetut Spearmanin 

korrelaatiot ovat samaa luokkaa painottamattomien korrelaatioiden kanssa. Korkeimmat 

painotetut k:n arvot saavat kurkkuoireet 0,25 ja yskä 0,16, jotka jäävät huonoiksi. 

 

Kuvissa 6.-13. näkyy oireiden vaihtelevat korrelaatiot. Kuvissa 7. ja 8. näkyy 

kurkkuoireiden ja yskän osittaiset korrelaatiot. Yskän, hengenahdistuksen ja hengityksen 

vinkumisen kohdalla kuvissa 8.-10. on huomattavaa 0-esiintyvyyksien suuri määrä 

opetushenkilökunnan osalta. 

 

 

Kuva 6. Alakoululaisten ja opetushenkilökunnan raportoimat kouluun liittyvät nenäoireet. Akseleilla 
esiintyvyydet prosentteina. Viiva kuvaa oireilun lineaarista yhteyttä.

 
Kuva 7. Alakoululaisten ja opetushenkilökunnan raportoimat kouluun liittyvät kurkkuoireet. Akseleilla 

esiintyvyydet prosentteina. Viiva kuvaa oireilun lineaarista yhteyttä. 
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Kuva 8. Alakoululaisten ja opetushenkilökunnan raportoima kouluun liittyvä yskä. Akseleilla Akseleilla 
esiintyvyydet prosentteina. Viiva kuvaa oireilun lineaarista yhteyttä. 

 

Kuva 9. Alakoululaisten ja opetushenkilökunnan raportoima kouluun liittyvä hengenahdistus. Akseleilla 
esiintyvyydet prosentteina. Viiva kuvaa oireilun lineaarista yhteyttä. 

 

Kuva 10. Alakoululaisten ja opetushenkilökunnan raportoima kouluun liittyvä hengityksen 
vinkuminen. Akseleilla esiintyvyydet prosentteina. Viiva kuvaa oireilun lineaarista yhteyttä. 
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Kuva 11. Alakoululaisten ja opetushenkilökunnan raportoimat kouluun liittyvät silmäoireet.  
Akseleilla esiintyvyydet prosentteina. Viiva kuvaa oireilun lineaarista yhteyttä. 

 

Kuva 12. Alakoululaisten ja opetushenkilökunnan raportoima kouluun liittyvä väsymys. 
Akseleilla esiintyvyydet prosentteina. Viiva kuvaa oireilun lineaarista yhteyttä. 

 

Kuva 13. Alakoululaisten ja opetushenkilökunnan raportoima kouluun liittyvä päänsärky. 
Akseleilla esiintyvyydet prosentteina. Viiva kuvaa oireilun lineaarista yhteyttä. 
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Taulukossa 12. alakoululaisten ja opetushenkilökunnan vertailussa erottuvat 

kurkkuoireet ja väsymys, joiden oppilaskyselyn mukaan kymmenen korkeimman 

esiintyvyyden koulun joukossa on neljä myös opetushenkilökunnan kyselyn mukaan 

kymmenen korkeimman esiintyvyyden koulun joukossa olevaa koulua. Näiden p-arvo 

0,07 ja k 0,28 jäävät huonoiksi.  

Taulukko 12. Alakoululaisten ja opetushenkilökunnan 10 korkeimman esiintyvyyden koulun 
yhtenevyys. Kymmenen korkeimman esiintyvyyden koulua on listattu molempien raportoimien 
kouluun liittyvien oiresummien mukaan ja näiden yhtenevyys on ilmoitettu prosentteina. k 
kuvaa yksittäisen koulun todennäköisyyttä asettua kymmenen korkeimman esiintyvyyden tai 
muiden koulujen joukkoon yksimielisesti molempien vastauksissa verrattuna sattumaan. LV95% 
on luottamusväli. 

6.2.2 Yläkoululaiset ja opetushenkilökunta 
 
Taulukossa 13. r:n merkitseviä tuloksia yläkoululaisten ja opetushenkilökunnan välille 

saatiin väsymyksen, kurkkuoireiden ja päänsäryn osalta, joiden p-arvot ovat 0,02-0,05 

ja painotetun k:n väsymyksen, kurkku- ja nenäoireiden ja päänsäryn osalta, joiden p-arvot 

ovat 0,01-0,05.  

Oireet r LV95% p-
arvo 

Pain. r, 
opp. N 

Pain. r, 
henk. N 

pain. 
k LV95% p-

arvo 
Nenäoireet 0.40 (-0.01-0.70) 0.06 0.42 0.47 0.25 (0.01-0.50) 0.04 
Kurkkuoireet 0.44 (0.03-0.72) 0.03 0.53 0.45 0.26 (0.04-0.50) 0.02 
Yskä 0.40 (-0.02-0.70) 0.06 0.30 0.49 0.21 (-0.04-0.47) 0.10 
Hengen-
ahdistus 0.29 (-0.14-0.63) 0.18 0.17 0.36 0.10 (-0.15-0.36) 0.43 

Hengityksen 
vinkuminen 0.27 (-0.16-0.61) 0.21 0.22 0.38 0.22 (-0.08-0.52) 0.14 

Silmäoireet 0.09 (-0.33-0.48) 0.68 0.24 0.25 0.12 (-0.15-0.38) 0.38 
Väsymys 0.48 (0.09-0.75) 0.02 0.56 0.53 0.34 (0.08-0.61) 0.01 
Päänsärky 0.42 (0.01-0.71) 0.05 0.59 0.44 0.25 (-0.01-0.51) 0.05 

Taulukko 13. Yläkoululaisten ja opetushenkilökunnan kouluun liittyvien oireiden 
esiintyvyyksien vastaavuudet kouluittain. r on koulukohtaisten oireosuuksien Spearmanin 
korrelaatio. k on Cohenin kappa ja kuvaa kahden arvioijan todennäköisyyttä arvioida 
yksimielisesti arvioitava asia samalle tasolle verrattuna sattumaan (katso luku 5.). LV95% on 
luottamusväli. 

Oireet 
korkein 10 
yhtenevyys 

korkein 10  k LV95% p-arvo 

Nenäoireet 30 % 0.16 (-0.13-0.46) 0.28 
Kurkkuoireet 40 % 0.28 (-0.02-,0.59) 0.07 
yskä 20 % 0.04 (-0.22-0.31) 0.75 
Hengenahdistus 20 % 0.04 (-0.22-0.31) 0.75 
Hengityksen 
vinkuminen 30 % 0.16 (-0.13-0.46) 0.28 

Silmäoireet 30 % 0.16 (-0.13-0.46) 0.28 
Väsymys 40 % 0.28 (-0.02-0.59) 0.07 
Päänsärky 20 % 0.04 (-0.22-0.31) 0.75 
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Korrelaatiot ovat positiiviset ja kohtalaiset, r arvot 0,42-0,48. Oppilaiden vastaajamäärän 

mukaan painotetut Spearmanin korrelaatiot näille ovat hieman korkeammat 0,53-0,59 ja 

opetushenkilökunnan 0,44-0,53. Merkitsevät painotetut k:t jäävät huonoiksi. 

Korkeimmat arvot saavat väsymys 0,34 ja kurkkuoireet 0,26.  

 

Yläkoululaisten ja opetushenkilökunnan oireiden korrelaatiot ovat nähtävissä kuvissa 

14.-21. Merkitsevät väsymyksen ja päänsäryn korrelaatiot ovat kuvissa 20. ja 21. 0-

esiintyvyyksiä on vähemmän kuin alakoululaisten ja opetushenkilökunnan vertailussa. 

 

Kuva 14. Yläkoululaisten ja opetushenkilökunnan raportoimat kouluun liittyvät nenäoireet.  
Akseleilla esiintyvyydet prosentteina. Viiva kuvaa oireilun lineaarista yhteyttä. 

 

Kuva 15. Yläkoululaisten ja opetushenkilökunnan raportoimat kouluun liittyvät kurkkuoireet. 
Akseleilla esiintyvyydet prosentteina. Viiva kuvaa oireilun lineaarista yhteyttä. 
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Kuva 16. Yläkoululaisten ja opetushenkilökunnan raportoima kouluun liittyvä yskä. Akseleilla 
esiintyvyydet prosentteina. Viiva kuvaa oireilun lineaarista yhteyttä. 

 

Kuva 17. Yläkoululaisten ja opetushenkilökunnan raportoima kouluun liittyvä hengenahdistus. 
Akseleilla esiintyvyydet prosentteina. Viiva kuvaa oireilun lineaarista yhteyttä. 

 

Kuva 18. Yläkoululaisten ja opetushenkilökunnan raportoima kouluun liittyvä hengityksen 
vinkuminen. Akseleilla esiintyvyydet prosentteina. Viiva kuvaa oireilun lineaarista yhteyttä. 
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Kuva 19. Yläkoululaisten ja opetushenkilökunnan raportoimat kouluun liittyvät silmäoireet.  
Akseleilla esiintyvyydet prosentteina. Viiva kuvaa oireilun lineaarista yhteyttä. 

 

Kuva 20. Yläkoululaisten ja opetushenkilökunnan raportoima kouluun liittyvä väsymys. 
Akseleilla esiintyvyydet prosentteina. Viiva kuvaa oireilun lineaarista yhteyttä. 

 

Kuva 21. Yläkoululaisten ja opetushenkilökunnan raportoima kouluun liittyvä päänsärky. 
Akseleilla esiintyvyydet prosentteina. Viiva kuvaa oireilun lineaarista yhteyttä. 
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Taulukossa 14. yläkoululaisten ja opetushenkilökunnan vertailussa erottuvat 

kurkkuoireet, joiden oppilaskyselyn mukaan kymmenen korkeimman esiintyvyyden 

koulun joukossa on seitsemän myös opetushenkilökunnan kyselyn mukaan kymmenen 

korkeimman esiintyvyyden koulun joukossa olevaa koulua. Tulos on tilastollisesti 

merkitsevä, p-arvo 0,01 ja k on kohtalainen 0,47. Muissa oireissa tulokset eivät ole 

tilastollisesti merkitseviä p-arvot 0,14-0,58, ja k 0,12-0,29, jäävät huonoiksi.  

Taulukko 14. Yläkoululaisten ja opetushenkilökunnan 10 korkeimman esiintyvyyden koulun 
yhtenevyys. Kymmenen korkeimman esiintyvyyden koulua on listattu molempien raportoimien 
kouluun liittyvien oiresummien mukaan ja näiden yhtenevyys on ilmoitettu prosentteina. k 
kuvaa yksittäisen koulun todennäköisyyttä asettua kymmenen korkeimman esiintyvyyden tai 
muiden koulujen joukkoon yksimielisesti molempien vastauksissa verrattuna sattumaan. LV95% 
on luottamusväli. 

 

6.3 Kouluun liittyvät oireet vanhemmat ja opetushenkilökunta 

Taulukossa 15. merkitseviä tuloksia alakoululaisten vanhempien ja opetushenkilökunnan 

välille saatiin kurkkuoireiden, yskän ja väsymyksen osalta, joiden r:n p-arvot ovat 0,004-

0,03 ja k:n 0,003-0,03. Näissä r arvot ovat 0,29-0,36. Vanhempien vastaajamäärän 

mukaan painotetut Spearmanin korrelaatiot näille ovat hieman korkeammat 0,32-0,48 ja 

opetushenkilökunnan vaihdellen korkeammat ja matalammat 0,24-0,41. Merkitsevät 

painotetut k:t jäävät huonoiksi. Korkeimmat arvot saavat kurkkuoireet 0,23 ja yskä 0,21.  

 

Alakoululaisten vanhempien ja opetushenkilökunnan oireiden korrelaatiot ovat 

nähtävissä kuvissa 22.-29. Merkitsevät kurkkuoireiden, yskän ja väsymyksen korrelaatiot 

ovat kuvissa 23., 24. ja 28. Vanhempien vastauksissa 0-esiintyvyyksiä on huomattavasti 

nenä-, kurkku-, ja silmäoireissa sekä hengenahdistuksessa ja hengityksen vinkumisessa. 

Tämä johtuu pienestä vastaajamäärästä yksittäisissä kouluissa, jolloin harvinaisia oireita 

ei todennäköisesti esiinny ollenkaan. 

Oireet korkein 10 
yhtenevyys korkein 10  k LV95% p-arvo 

Nenäoireet 50 % 0.12 (-0.29-0.52) 0.58 
Kurkkuoireet 70 % 0.47 (0.11-0.83) 0.01 
yskä 60 % 0.29 (-0.10-0.69) 0.14 
Hengenahdistus 50 % 0.12 (-0.29-0.52) 0.58 
Hengityksen 
vinkuminen 50 % 0.12 (-0.29-0.52) 0.58 

Silmäoireet 50 % 0.12 (-0.29-0.52) 0.58 
Väsymys 50 % 0.12 (-0.29-0.52) 0.58 
Päänsärky 60 % 0.29 (-0.10-0.69) 0.14 
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Oireet r LV95% p-
arvo 

Pain. r, 
vanh. N 

Pain. r, 
henk. N pain. k LV95% p-arvo 

Nenäoireet 0.12 (-0.14-0.36) 0.37 0.31 0.13 0.06 (-0.11-0.22) 0.49 
Kurkkuoireet 0.36 (0.12-0.57) 0.004 0.48 0.41 0.23 (0.08-0.38) 0.003 
Yskä 0.29 (0.04-0.50) 0.03 0.39 0.24 0.21 (0.04-0.38) 0.02 
Hengen-
ahdistus 0.10 (-0.16-0.35) 0.44 0.23 0.02 0.12 (-0.08-0.33) 0.25 
Hengityksen 
vinkuminen 0.19 (-0.07-0.42) 0.15 0.23 0.06 0.13 (-0.12-0.37) 0.32 

Silmäoireet 0.16 (-0.10-0.39) 0.23 0.26 0.25 0.09 (-0.08-0.26) 0.31 
Väsymys 0.29 (0.04-0.50) 0.03 0.32 0.31 0.18 (0.01-0.34) 0.03 
Päänsärky 0.21 (-0.05-0.44) 0.11 0.20 0.24 0.13 (-0.04-0.30) 0.14 

Taulukko 15. Alakoululaisten vanhempien ja opetushenkilökunnan raportoimien 
kouluun liittyvien oireiden koulukohtaisten esiintyvyyksien vastaavuudet. r on 
koulukohtaisten oireosuuksien Spearmanin korrelaatio. k on Cohenin kappa ja kuvaa kahden 
arvioijan todennäköisyyttä arvioida yksimielisesti arvioitava asia samalle tasolle verrattuna 
sattumaan (katso luku 5.). LV95% on luottamusväli. 

 

Kuva 22. Alakoululaisten vanhempien ja opetushenkilökunnan raportoimat kouluun liittyvät 
nenäoireet. Akseleilla esiintyvyydet prosentteina. Viiva kuvaa oireilun lineaarista yhteyttä. 

 

Kuva 23. Alakoululaisten vanhempien ja opetushenkilökunnan raportoimat kouluun liittyvät 
kurkkuoireet. Akseleilla esiintyvyydet prosentteina. Viiva kuvaa oireilun lineaarista yhteyttä. 
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Kuva 24. Alakoululaisten vanhempien ja opetushenkilökunnan raportoima kouluun liittyvä yskä. 
Akseleilla esiintyvyydet prosentteina. Viiva kuvaa oireilun lineaarista yhteyttä. 

 

Kuva 25. Alakoululaisten vanhempien ja opetushenkilökunnan raportoima kouluun liittyvä 
hengenahdistus. Akseleilla esiintyvyydet prosentteina. Viiva kuvaa oireilun lineaarista yhteyttä. 

 

Kuva 26. Alakoululaisten vanhempien ja opetushenkilökunnan raportoima kouluun liittyvä 
hengityksen vinkuminen. Akseleilla esiintyvyydet prosentteina. Viiva kuvaa oireilun lineaarista 
yhteyttä. 
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Kuva 27. Alakoululaisten vanhempien ja opetushenkilökunnan raportoimat kouluun liittyvät 
silmäoireet. Akseleilla esiintyvyydet prosentteina. Viiva kuvaa oireilun lineaarista yhteyttä. 

 

Kuva 28. Alakoululaisten vanhempien ja opetushenkilökunnan raportoima kouluun liittyvä 
väsymys. Akseleilla esiintyvyydet prosentteina. Viiva kuvaa oireilun lineaarista yhteyttä. 

 

Kuva 29. Alakoululaisten vanhempien ja opetushenkilökunnan raportoima kouluun liittyvä 
päänsärky. Akseleilla esiintyvyydet prosentteina. Viiva kuvaa oireilun lineaarista yhteyttä. 
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Taulukossa 16. alakoululaisten vanhempien ja opetushenkilökunnan vertailussa 

luotettavimmin on arvioitu nenäoireet, yskä, hengityksen vinkuminen, väsymys ja 

päänsärky, joiden vanhempien kyselyn mukaan kymmenen korkeimman esiintyvyyden 

koulun joukossa on neljä myös opetushenkilökunnan kyselyn mukaan kymmenen 

korkeimman esiintyvyyden koulun joukossa olevaa koulua. Näiden p-arvo ei aivan ole 

merkitsevä 0,07 ja k 0,28, jää myös huonoksi.  

Taulukko 16. Alakoululaisten vanhempien ja opetushenkilökunnan 10 korkeimman 
esiintyvyyden koulun yhtenevyys. Kymmenen korkeimman esiintyvyyden koulua on listattu 
molempien raportoimien kouluun liittyvien oiresummien mukaan ja näiden yhtenevyys on 
ilmoitettu prosentteina. k kuvaa yksittäisen koulun todennäköisyyttä asettua kymmenen 
korkeimman esiintyvyyden tai muiden koulujen joukkoon yksimielisesti molempien vastauksissa 
verrattuna sattumaan. LV95% on luottamusväli. 

7 Pohdinta 

Oireiden esiintyvyyksien riippuvuudet vastaajaryhmien välillä näyttävät olevan 

positiiviset, mutta vähäiset. Taulukossa 17. on esitetty alakoululaisten ja heidän 

vanhempiensa vastauksien vastaavuudet ja taulukossa 18. alakoululaisten, 

alakoululaisten vanhempien ja yläkoululaisten vastauksien vastaavuudet verrattuna 

opetushenkilökunnan vastauksiin. Missään vertailuissa ei saavutettu vahvoja Spearmanin 

järjestyskorrelaatioita (r) tai painotettuja Cohenin kappoja eli vastaajaryhmien välisiä 

yhtenevyyksiä (painotettu k). r:t ovat kuitenkin kaikissa positiiviset. Alakoululaisten ja 

heidän vanhempiensa vastaukset ovat yhteydessä toisiinsa ja opetushenkilökunnan 

vastauksiin heikosti ja suunnilleen saman tasoisesti. Yläkoululaisten vastaukset ovat 

vahvemmin yhteydessä opetushenkilökunnan vastauksien kanssa, mutta tässäkin 

vertailussa koulujen järjestyksen korrelaatiot jäävät mataliksi ja yhtenevyys huonoksi. 

Ainoastaan yläkoululaisten ja opetushenkilökunnan raportoimien kurkkuoireiden, 

väsymyksen ja päänsäryn välillä on tilastollisesti merkitsevä, positiivinen ja 

Oireet korkein 10 
yhtenevyys korkein 10  k LV95% p-arvo 

Nenäoireet 40 % 0.28 (-0.03-0.59) 0.07 
Kurkkuoireet 20 % 0.04 (-0.23-0.31) 0.77 
yskä 40 % 0.28 (-0.03-0.59) 0.07 
Hengenahdistus 10 % -0.08 (-0.29-0.13) 0.46 
Hengityksen 
vinkuminen 40 % 0.28 (-0.03-0.59) 0.07 

Silmäoireet 30 % 0.16 (-0.14-0.46) 0.30 
Väsymys 40 % 0.28 (-0.03-0.59) 0.07 
Päänsärky 40 % 0.28 (-0.03-0.59) 0.07 
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voimakkuudeltaan kohtalainen riippuvuus, r:t 0,42-0,48. Vastaajamäärien mukaan 

painotetut riippuvuudet eivät ole olennaisesti voimakkaampia.  

 

Taulukko 17. Alakoululaisten ja vanhempien kouluun liittyvien oiresummien 
esiintyvyyksien vastaavuudet kouluittain. r on koulukohtaisten oireosuuksien Spearmanin 
korrelaatio. k kuvaa kahden arvioijan todennäköisyyttä arvioida yksimielisesti arvioitava asia 
samalle tasolle verrattuna sattumaan(katso luku 5.). 

 

Taulukko 18. Oppilaiden ja vanhempien raportoimien kouluun liittyvien oireiden 
koulukohtaisten esiintyvyyksien vastaavuudet verrattuna henkilökunnan raportoimiin. r 
on koulukohtaisten oireosuuksien Spearmanin korrelaatio. k on Cohenin kappa ja kuvaa kahden 
arvioijan todennäköisyyttä arvioida yksimielisesti arvioitava asia samalle tasolle verrattuna 
sattumaan (katso luku 5.). 

Kymmenen korkeimman esiintyvyyden koulut eivät erotu eri vastaajaryhmissä juuri 
sattumaa paremmalla luotettavuudella. Suurimmassa osassa vertailuja yhtenevyys on 
20-40%. ja k -0,10-0,30. Yläkoululaisten ja opetushenkilökunnan vertailussa 
yhtänevyys on vahvempaa. Siinäkin vain kurkkuoireiden osalta on 70% yhtenevyys, 
joka on tilastollisesti merkitsevä, p-arvo 0,01 ja k on kohtalainen 0,47 pienestä koulujen 
määrästä huolimatta. 
 

Koulut eivät asetu samaan järjestykseen oireiden esiintyvyyden perusteella peruskoulun 

oppilaiden ja henkilökunnan kyselyissä. Oppilaiden sisäilmakyselyissä kysyttyjen 

oireiden vertautuvuudesta henkilökunnan kyselyihin ei tietääksemme ole raportoitu 

aiemmin tuloksia, vaikka molempia kyselyjä suositellaan käytettäväksi 

sisäilmaselvityksissä. Ruotsista on julkaistu selvitys, jossa vertailtiin, miten koulut 

asettuvat samaan järjestykseen sisäilmakyselyjen perusteella kysyttäessä toisen asteen 

Oiresummat r painotettu  k 
Hengitystie 0.34 0.22 

Alahengitystie 0.13 0.10 

Silmä 0.37 0.20 

Iho 0.20 0.13 

Yleis 0.24 0.19 

 Alakoululaiset Vanhemmat Yläkoululaiset 

oireet r pain. 
k r pain. k r pain. k 

Nenä 0.08 0.03 0.12 0.06 0.40 0.25 
Kurkku 0.38 0.25 0.36 0.23 0.44 0.26 
Yskä 0.28 0.16 0.29 0.21 0.40 0.21 
Hengenahdistus 0.04 0.07 0.10 0.12 0.29 0.10 
Hengityksen vinkuminen 0.12 0.08 0.19 0.13 0.27 0.22 
Silmä 0.20 0.11 0.16 0.09 0.09 0.12 
Väsymys 0.17 0.12 0.29 0.18 0.48 0.34 
Päänsärky 0.05 0.02 0.21 0.13 0.42 0.25 
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opiskelijoilta ja henkilökunnalta, mutta selvityksessä ei raportoitu tuloksia oireille, koska 

yhteydet olivat mahdollisesti heikkoja. Sen sijaan jonkin verran yhteyksiä havaittiin 

koetussa sisäilman laadussa (40). Olisi kiinnostavaa tutkia, onko koetussa sisäilman 

laadussa vastaavia yhteyksiä myös tämän tutkimuksen tausta-aineistossa. 

Ymmärtääksemme sisäilman ja -ympäristön vaikutuksia eri ikäryhmissä, eri ikäisten 

oppilaiden ja opiskelijoiden raportoiman oireilun, sisäympäristön haittojen ja 

psykososiaalisten tekijöiden rakennuskohtaista yhtenevyyttä henkilökunnan kanssa tulisi 

tutkia lisää. 

 

Alakoululaiset, yläkoululaiset ja opetushenkilökunta näyttävät raportoivan kouluun 

liittyviä oireita eritavoin. Alakoululaisilla yleisimmät oireet ovat heidän itsensä 

raportoimina väsymys 10% ja vähäisempinä nenä- 5% ja silmäoireet 4%. Vanhempien 

raportoima lasten oireilu on alahengitystie-, silmä-, ja yleisoireiden osalta samaa luokkaa 

kuin lasten raportoima, mutta hengitystie- ja iho-oireiden osalta vanhemmilta jää paljon 

huomaamatta kouluun liittyvää oireilua. Aikaisemmassa tutkimuksessa on huomattu, että 

vanhemmat eivät osaa yhdistää lastensa oireilua kouluun (39). Yläkoululaiset oireilevat 

enemmän kuin alakoululaiset ja heillä yleisimpiä oireita ovat väsymys 38%, päänsärky 

33% ja yskä 15%. Opetushenkilökunnan yleisimpinä oireina ovat, väsymys 28%, kurkku-

, 28%, nenä- 23%, ja silmäoireet 19%. Ruotsalaisissa vertailuarvoissa yläkoululaiset 

raportoivat henkilökuntaa enemmän yleisoireita, kuten väsymystä, päänsärkyä ja 

keskittymisvaikeuksia, mutta nenäoireet ovat yhtä yleisiä ja kurkkuoireita on enemmän 

henkilökunnalla (41).  

 

Tämän tutkimuksen heikkouksiin sisältyvät sisäilmaoireilun tutkimista yleisesti 

vaikeuttavat tutkittavan aiheen monitahoisuuden lisäksi myös käytössä olevan 

tutkimusaineiston laatu. Aineiston vastausprosentit ovat oppilaiden ja 

opetushenkilökunnan osalta riittävät 55-66%, mutta vanhempien 18% on niin matala, että 

vanhempien vertailuihin tulee suhtautua varauksella. Vastaajamäärät alakoululaisten 

(8211) ja henkilökunnan (1625) vertailussa ja yläkoululaisten (3421) ja henkilökunnan 

(811) vertailussa ovat useimpien oireiden osalta riittävät, mutta harvinaisimpien 

alahengitystieoireiden eli hengenahdistuksen ja varsinkin hengityksen vinkumista 

raportoineiden lukumäärät ovat pienet, 9-75, kaikissa vertailuissa. Koulurakennusten 

määrät 61 ja 23 jättävät luottamusvälit isoiksi, eikä kaikkien oireiden osalta saavuteta 

tilastollisesti merkitseviä tuloksia.  
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THLn käyttämät kyselylomakkeet oppilaille ja vanhemmille olivat varsin 

vertailukelpoisia. Sen sijaan THLn ja TTLn käyttämät erilaiset kysymyslomakkeet ja 

kysymyksenasettelut vaikeuttavat vertailua oppilaiden ja työntekijöiden oireilun välillä. 

Vertailuun valittiin eri kyselyistä vastaavat tai lähes vastaavat oireet. THL ja TTL 

kysyivät nenä- ja kurkkuoireita eri sanoin. THL kysyi nenän tukkoisuutta tai nuhaa ja 

kuivaa tai kipeää kurkkua, kun TTL kysyi nenän ärtymistä ja käheyttä tai kurkun 

kuivuutta. Myös oireiden liittymistä kouluun ja vakavuutta kysyttiin eritavoin. Liittymistä 

kouluun käsiteltiin THL:n aineistossa oiresummakohtaisesti ja TTL:n aineistossa 

oirekohtaisesti. Oireilusta huomioitiin vain vakava oireilu, joka on alakoululaisilla 

määritelty, joka päivä kahden viimeisen viikon aikana toistuneeksi, yläkoululaisilla ja 

vanhemmilla joka viikko viimeisen neljän viikon aikana toistuneeksi ja 

opetushenkilökunnalla joka viikko viimeisen kolmen kuukauden aikana toistuneeksi. 

Jatkossa tutkimusta oppilaiden ja työntekijöiden oireilun välillä välillä olisi parempi 

tehdä samoilla kysymyksen asetteluilla.  

 

Sisäilmakyselytutkimuksen yleinen ongelma on, että sisäilmaa ja oireilua arvioivat 

yksilöt, jolloin eri yksilöiden tuloksia eri rakennuksista on hankala verrata keskenään. 

Kun yksittäisestä rakennuksesta on riittävän monta riittävän saman tyyppistä vastaajaa, 

voidaan tuloksia verrata tämän tyyppisten vastaajien sisäilmaongelmattomissa 

rakennuksissa antamista vastauksista kerättyihin vertailuarvoihin tai -jakaumiin, jolloin 

saadaan selville oireillaanko rakennuksessa vähemmän, saman verran tai enemmän kuin 

sisäilmaltaan ongelmattomissa rakennuksissa ja voidaan arvioida jatkotutkimusten 

tarvetta. Tässä tutkielmassa THL:n ja TTL:n aineistojen koulukohtaisia oireiden 

esiintyvyyksiä on verrattu suoraan toisiinsa, ottamatta kantaa miten ne suhtautuvat oman 

vastaajaryhmänsä vertailuarvoihin tai -jakaumiin. Sen takia tässä tutkimuksissa käytettiin 

vain koulujen järjestyksen vertailu, jolloin vertailuarvoilla ei ole tämän tutkimuksen 

osalta merkitystä. Olisi kiinnostavaa tutkia vastaajaryhmien välistä yhtenevyyttä 

luokiteltaessa koulut vertailujakauman mukaisesti 25., 50. ja 75. persentiilin (43)  ryhmiin 

samalla tavalla kuin tässä tutkimuksessa arvioitiin luotettavuutta luokitella koulut 10 

korkeimman oireilun ja matalamman oireilun ryhmiin. 

 

Sisäilmaoireiluun on todettu vaikuttavan monet tekijät, kuten ikä, sukupuoli, 

terveydentila, stressi, aikaisemmat kokemukset ja terveysuhkan kokeminen. (7) Koulujen 

sisäilman vaikutus oireiluun suhteessa muihin oireiluun vaikuttaviin tekijöihin näyttää 

olevan niin pieni, ettei oireiden esiintyvyyksien perusteella pystytä luotettavasti 
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erottamaan ongelmarakennuksia. Eri ikäisten oppilaiden ja henkilökunnan väliset erot 

muiden oireilua aiheuttavien tekijöiden osalta ovat niin isot, että he oireilevat ryhminä 

eritavoin, eivätkä koulut asetu vastaajaryhmissä samaan järjestykseen. 

Kyselytutkimusten oiretulokset olivat keskenään voimakkaasti ristiriitaisia, mikä viittaa 

siihen, ettei oireita kyselemällä pystytä luotettavasti erottamaan sisäilmanlaadultaan 

ongelmallisimpia kouluja esimerkiksi suunniteltaessa korjausresurssien käyttöä. 

Sisäilmakyselyillä yleensä on kuitenkin paikkansa käyttäjien kuulemisessa sekä osin 

tarkempien sisäilmaselvitysten suuntaamisessa.  
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