
 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sisäilmakysely Puolalan kou-

lussa 4.-18.2.2019 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sisäilmakysely on työväline koulujen sisäilmaongelmien hal-

lintaan Suomessa. Kunnat voivat käyttää kyselyä koulujen sisäilmatilanteen kartoittamisessa ja seuran-

nassa paitsi epäiltäessä sisäilmaongelmaa myös säännöllisesti tehtävien tarkastusten yhteydessä. 

Sisäilmakysely antaa vertailukelpoista tietoa oppilaiden kokemasta sisäympäristön laadusta ja tyytyväi-

syydestä kouluympäristöön sekä koetusta oireilusta ryhmätasolla. Kyselyllä voidaan selvittää, onko esi-

merkiksi hengitystieoireilu tai huonoksi koettu sisäilma tavallista yleisempää tietyn koulun oppilaiden 

joukossa verrattuna oireilun yleiseen tasoon Suomessa. Se voi myös antaa viitteitä ongelmien syistä ja 

auttaa rakennusteknisten selvitysten suuntaamisessa. 

Sisäilmakyselyllä ei kuitenkaan voida määrittää mistä syystä koettu sisäilman laatu tai oireilu poikkeaa 

tavanomaisesta. Pelkän sisäilmakyselyn tulosten perusteella ei tulekaan asettaa tilojen käytölle rajoituk-

sia. Vaikka kyselyssä ei havaittaisi tavanomaisesta poikkeavaa, se ei toisaalta poissulje sitä, ettei koulun 

sisäilmassa voisi olla jotain terveydelle haitallista. 

Kyselyn vastauksiin, erityisesti oireiden osalta, voivat vaikuttavat monet muutkin tekijät kuin mahdolliset 

sisäilman haittatekijät, kuten vastaajien terveydentila, elintavat, psykososiaaliset tekijät (esim. kouluviih-

tyvyys ja huolestuneisuus) ja elinympäristö. Tästä syystä erityisesti raportoidun oireilun tulkinta on haas-

teellista. Nämä kyselyn käyttöä koskevat rajoitteet liittyvät yleisesti kaikkiin käytössä oleviin sisäilmaky-

selyihin. 

Mahdollisten sisäilmaongelmien selvittely on haastavaa ja vaatii monipuolista asiantuntemusta ja mo-

niammatillista yhteistyötä. Sisäilmakyselyn lisäksi ongelmatilanteen arvioinnin kouluissa tulee perustua 

aina rakennuksen teknisiin selvityksiin sekä tarvittaessa muihin sisäilmaselvityksiin ja koulu- ja työter-

veydenhuollon tietoihin. Tavanomaisesta poikkeava raportoitu oireilu ja olosuhdehaitat kuitenkin yleensä 

lisäävät tutkimus- ja korjaamistoimenpiteiden kiireellisyyttä.  

Kyselyn toteutus ja menetelmät  

Kysely oli suunnattu 3.-6. luokkalaisille oppilaille. Se tehtiin sähköisesti oppitunnin aikana. Kyselyyn 

vastattiin nimettömänä ja siihen osallistuminen oli vapaaehtoista. Kerättyjä tietoja käsitellään luottamuk-

sellisesti. Tulokset raportoidaan siten, ettei yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa. Tiedot säilytetään Tervey-

den ja hyvinvoinnin laitoksella pysyvästi. 

Alakoulujen osalta tuloksissa on esitetty niiden olosuhdehaittojen esiintyvyys, joita oppilaat ovat koke-

neet ”melkein joka päivä” viimeisen kahden viikon aikana. Alakoululaisten kokemista oireista tuloksissa 

on esitetty viimeisen kahden viikon aikana koettujen oireiden esiintyvyys oireryhmittäin siten, että kussa-

kin oireryhmässä on laskettu yhteen ”melkein joka päivä” raportoidut oireet yhteen ns. oiresummaksi. Oi-

reryhmien osalta on esitetty niiden vastaajien osuus, jotka raportoivat vähintään yhtä oiretta. 

Kohdekoulun tuloksia on verrattu suomalaisista alakouluista aiemmin kerättyyn aineistoon (vertailuai-

neisto). Koettujen olosuhdehaittojen tai oireiden esiintyvyys katsotaan tavanomaista vähäisemmäksi, kun 

niiden esiintyvyys on vertailuaineiston alimman 25 % joukossa. Koettujen olosuhdehaittojen tai oireiden 

esiintyvyys katsotaan tavanomaista hieman yleisemmäksi (tavanomaista hieman enemmän), kun niiden 

esiintyvyys on vertailuaineiston korkeimman 25 % joukossa. Kun oireen tai olosuhteen esiintyvyys on 

korkeimman 10 % joukossa, tulos katsotaan tavanomaista yleisemmäksi (tavanomaista enemmän). 

Vertailuaineisto koostuu eri puolilla Suomea alakouluissa oppilaille tehdyistä sisäilmakyselyistä. Tietoja 

on kerätty vuodesta 2014 alkaen pääosin talvikuukausina. Vertailuaineistoon on otettu mukaan kaikki 

koulut, joiden koulukohtainen vastausprosentti on vähintään 50 ja vastaajamäärä vähintään 50. Kouluja ei 

ole valikoitu niiden sisäilmatilanteen perusteella. Koska kysely on kehitysvaiheessa, ei käytössämme 

vielä ole koko Suomea kattavaa vertailuaineistoa. Aineiston on tuottanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

(THL). 



 

 

 

Tulokset: 
 
Taulukko 1. Vastanneiden tiedot 

 
 
Taulukko 2. Oppilaiden taustatiedot (itse raportoidut allergiset sairaudet, huoli sisäilmasta ja kouluviihtyvyys) 

 
ᵃ: itse raportoitu viimeisen 12kk aikana, ᵇ: melko tai erittäin hyvä, ᶜ: melko tai erittäin paljon, ᵈ: aina tai melko usein 

 
Taulukko 3. Oppilaiden kokemien oireiden esiintyvyys kohdekoulussa ja suomalaisissa alakouluissa yleisesti (ver-
tailuaineiston mediaani vastaukset) 

 
Hengitystieoireet: nenä tukossa tai nuhaa, kuiva tai kipeä kurkku, äänen käheyttä, yskää 
Alahengitystieoireet: hengenahdistusta, hengityksen vinkunaa 
Silmäoireet: kutiavat tai vuotavat silmät 
Iho-oireet: ihon kutina tai punoitusta 
Yleisoireet: väsymystä, päänsärkyä 

 
Taulukko 4. Oppilaiden kokemien olosuhdehaittojen esiintyvyys kohdekoulussa ja suomalaisissa alakouluissa ylei-
sesti (vertailuaineiston mediaani vastaukset) 

 
 
 

Vastanneiden lkm. 354

Oppilaiden lkm. 437

Vastausprosentti (%) 81

Tyttöjen osuus (%) 61

Puolalan koulu

N n % 5% 95% Koulujen 

lkm.

Astma (%)ᵃ 354 35 10 4 12 164

Heinänuha (%)ᵃ 354 58 16 0 20 164

Atooppinen ihottuma (%)ᵃ 354 45 13 0 17 164

Koettu terveydentila hyvä (%)ᵇ 354 104 29 26 50 164

Huoli koulun sisäilman laadusta (%)ᶜ 354 40 11 0 21 164

Koulussa on raikas ja hyvä ilma hengittääᵈ 354 215 61 36 88 164

Pärjään hyvin koulussaᵈ 354 314 89 80 95 164

Opettaja kannustaa ja rohkaisee minuaᵈ 354 285 81 63 87 164

Opettaja kohtelee meitä oppilaita 

oikeudenmukaisestiᵈ

354 320 90 79 96 164

Koulussa on kivaaᵈ 354 267 75 59 88 164

Puolalan koulu Vertailuaineisto

Vertailuaineisto
N n % mediaani

Hengitystieoireet 354 122 34 21

Alahengitystieoireet 354 20 6 2

Silmäoireet 354 29 8 7

Iho-oireet 354 32 9 9

Yleisoireet 354 117 33 22

Puolalan koulu

Vertailuaineisto

N n % mediaani

Liian kuuma 354 13 4 3

Liian kylmä 354 47 13 6

Tunkkainen tai huono ilma 354 19 5 6

Epämiellyttävä haju 354 10 3 3

Pölyisyys tai likaisuus 354 13 4 3

Melu 354 117 33 20

Luokan rauhattomuus 354 87 25 16

Puolalan koulu



 

 

Johtopäätökset  

Kohdekoulun oppilaat kokivat yksittäisiä olosuhdehaittoja (taulukko 5) enemmän verrattuna muihin suo-

malaisiin alakouluihin. Myös kohdekoulun oppilaiden raportoima oireilu oli kokonaisuudessaan tavan-

omaista yleisempää verrattuna muihin suomalaisiin alakouluihin (taulukko 6). Tulosten perusteella kyse-

lyssä raportoituihin koulun sisäympäristön laatuun vaikuttaviin tekijöihin on syytä kiinnittää huomiota, 

koska hyvä sisäympäristön laatu on tärkeä oppimista ja hyvinvointia edistävä tekijä. Kohdekoulussa ra-

portoitu tavanomaista yleisempi oireilu on tärkeää ottaa huomioon erityisesti pohdittaessa tarvittavien toi-

menpiteiden kiireellisyyttä. 

Kyselyyn osallistuneiden koulujen ja vertailuaineiston välisiin eroihin erityisesti oireiden raportoinnissa 

voivat vaikuttaa monet muutkin kuin sisäilmaan liittyvät tekijät, kuten vastaajien terveydentila (aiemmat 

allergiset sairaudet, flunssaepidemiat), elintavat, vuodenaika (esim. siitepölykaudet), psykososiaaliset te-

kijät (esim. kouluviihtyvyys ja huolestuneisuus) ja elinympäristö, joista osaa on kysytty kyselyssä (tau-

lukko 2). Johtopäätöksissä näitä tekijöitä ei ole huomioitu, mutta ne on hyvä ottaa huomioon osana tilan-

teen kokonaisvaltaista arviointia. Koulussa mahdollisesti tehtyjen rakennusteknisten tai muiden selvitys-

ten tuloksia ei myöskään ole huomioitu johtopäätöksissä. 

 

Taulukko 5. Koetut olosuhdehaitat verrattuna suomalaisiin alakouluihin 

 
 
 

Taulukko 6. Koetut oireet verrattuna suomalaisiin alakouluihin 

 
 
Mikäli kysyttävää ilmenee, voitte ottaa yhteyttä: 
 
Ylilääkäri Hannele Kallio, hannele.kallio@turku.fi 
Sisäilmapäällikkö Kati Järvi, kati.jarvi@turku.fi 


