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1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat esittäytyivät.  
  
2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus   
a. Työterveydenhuolto 
EI yhtään ilmoitusta edellisen kokouksen jälkeen (sähköposti 5.5.2020 / Kati Aalto). 
 
b. Oppilaiden terveydenhuolto 
Tietoa ei ollut saatavilla. 
 
c. Esimiehen tieto 
Etäopetuksen aikana opettajat ovat työskennelleet pääosin kotona, muutama on 
käynyt silloin tällöin koululla. 
 
d. SataKunta-hankkeen oirekyselyn tulokset  
Turun yliopiston SataKunta-hanke on tehnyt kaksi sisäilmaoirekyselyä Vaunukankaan 
alakouluun Tuusulan kunnan viranomaisten pyynnöstä. Ensimmäinen kysely 
toteutettiin huhti-toukokuussa 2019 ja raportoitiin 3.6.2019. Toinen, seurantakysely 
tehtiin korjaustöiden jälkeen keväällä 2020 ja raportoitiin huhtikuussa 2020.  

  
Seurantakyselyssä tavoitteena oli arvioida korjausten onnistumista Vaunukankaan 
alakoulussa. Seurantakyselyn vastausaktiivisuus oli hyvin matala eikä tuloksia sen 
vuoksi voi pitää kovin luotettavina. Tulosten perusteella näyttää siltä, etteivät 
ärsytys- ja yleisoireet ole vähentyneet eikä sisäilman aistinvaraisesti havaittavissa 
olevat haitat ole vähentyneet. Myös mikrobien hajuja esiintyy edelleen. 
Infektiosairauksien määrä oli vähentynyt jonkin verran. Lääkärin toteamia sairauksia 
oli suunnilleen saman verran kuin aikaisemmin.  

  
 



Ensimmäiseen oirekyselyyn vastasi 240 lapsen huoltajat 372:sta, joten 
vastausaktiivisuus oli 64,5 %. Toiseen kyselyyn vastaaminen jäi matalalle tasolle. Vain 
128 oppilaan huoltajat vastasivat seurantakyselyyn ja vastausprosentti oli noin 34 %, 
minkä vuoksi johtopäätöksiä korjausten onnistumisesta on vaikea vetää eikä 
seurantakyselyn aineisto ole välttämättä koko tutkimusjoukkoa edustava. Yhden 
vastaajan osuus seurantakyselyn vastauksissa on vajaa prosentti. 
 
Yleisesti tuloksissa ei ole mitään oireiden yleistymistä eikä korjaantumista, ei 
merkittäviä muutoksia edelliseen kyselyyn, eikä toivottua oireilujen alenemaan 
rakennuksen korjausten myötä. Toisaalta taas tuloksissa on myönteistä, ettei 
oireiluissa ole myöskään kasvua. Tutkijan mukaan seurantaa tulisi jatkaa. 
 
Kyselystä järjestetään ilta huoltajille sovitusti 5.5.2020 klo 18. Kyselyn raportti 
toimitetaan huoltajille.  
 
Henkilökunnan kyselyyn ei tullut tarpeeksi vastauksia, joten siitä ei ole yhteenvetoa 
ja ryhmälle jaettu koonti on luottamuksellista tietoa. 
 
3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet  

a. Tutkimukset  
Ei ole tehty edellisen kokouksen jälkeen. 
 
b. Korjaukset  
Taitoluokan korjauksissa odotetaan sähkötöiden tekijää, muutoin korjaukset 
on tehty.  
 
c. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt 
Ei ole tehty edellisen kokouksen jälkeen. 
 
d. Viestintä, tiedotus, koulutus 
Huoltajien tiedotustilaisuus kyselyn tuloksista alkoi ko. kokouksen jälkeen. 
 

4. Uudet toimenpiteet 
Tilapalveluiden edustaja oli poissa kokouksesta, tietoa ei saatu. 
 

6. Viestintä  
 Henkilökunnan kyselyn johtopäätökset voidaan käydä tutkijan ja henkilöstön 
 kanssa tarvittaessa. Rehtori sopii asian. 
 
7. Seuraavan kokouksen sopiminen 
 Seuraava kokous on sovittu pidettäväksi 31.8.2020 ja kalenterikutsu on lähetetty 
 ryhmälle. 

 


