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Näyttöön perustuva lääketiede

• Näyttöön perustuva lääketiede (engl. evidence-based

medicine, EBM) on ajankohtaisen, parhaan näytön 

tunnollista, selkeää ja harkittua käyttöä yksittäisten 

potilaiden hoitopäätöksien tekoon. Näyttöön perustuvan 

lääketieteen käytäntö tarkoittaa kliinisen 

asiantuntemuksen ja parhaan käytettävissä olevan, 

systemaattisen tutkimuksen tuottaman näytön 

yhdistämistä.

• Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin Käypä hoito -

suositukset noudattavat näyttöön perustuvaa 

lääketiedettä

https://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4yp%C3%A4_hoito
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Käypä hoito -suositukset

• asiantuntijoiden järjestelmällisesti laatima

• tieteellisesti mahdollisimman hyvin perusteltu 

kannanotto, jota

• lääkärit, muut terveydenhuollon ammattilaiset ja 

potilaat voivat käyttää hoitopäätöksen tukena.

• ei LAKI eikä NORMI vaan terveydenhuollon 

ammattilaisten TYÖKALU



Näytön varmuusaste

Käypä hoito -suosituksissa

Koodi Näytön aste Selitys

A Vahva 

tutkimusnäyttö

Useita menetelmällisesti tasokkaita
1

tutkimuksia, joiden tulokset samansuuntaiset

B Kohtalainen 

tutkimusnäyttö

Ainakin yksi menetelmällisesti tasokas 

tutkimus tai useita kelvollisia
2

tutkimuksia

C Niukka

tutkimusnäyttö

Ainakin yksi kelvollinen tieteellinen tutkimus

D Ei 

tutkimusnäyttöä

Asiantuntijoiden tulkinta (paras arvio) tiedosta, 

joka ei täytä tutkimukseen perustuvia näytön 

vaatimuksia

1 
Menetelmällisesti tasokas = vahva tutkimusasetelma (kontrolloitu koeasetelma tai 

hyvä epidemiologinen tutkimus); tutkittu väestö ja käytetty menetelmä soveltuvat  

perustaksi hoitosuosituksen kannanottoihin.

2 
Kelvollinen = täyttää vähimmäisvaatimukset tieteellisten menetelmien osalta; tutkittu 

väestö ja käytetty menetelmä soveltuvat perustaksi hoitosuosituksen kannanottoihin.



SS

Tutkimusasetelmien hierarkia

Systemaattiset katsaukset

Satunnaistetut kontrolloidut

tutkimukset

Kohorttitutkimukset

Tapaus-verrokki -tutkimukset

Potilassarjat ja potilastapaukset

Asiantuntijoiden mielipiteet



Keskeinen sanoma (1)

• Kosteusvauriot tulee pyrkiä korjaamaan ja niiden 

synty ehkäisemään, koska näin voidaan vähentää 

hengitystieoireilua ja ylläpitää rakennuksen kuntoa.



Keskeinen sanoma (2)

• Rakennuksen kosteusvaurio on yksi 

hengitystieoireiden ja astman riskitekijä. Ei ole 

olemassa määriteltyä ”hometalosairautta”.

– Syysuhdetta yhdenkään terveysvaikutuksen ja kosteus- ja 

homevauriorakennusten välillä ei ole voitu todeta, koska ei tiedetä, 

mistä tekijöistä ja millä mekanismilla terveysvaikutukset aiheutuvat.

– Vaikka mikrobikasvun on arvioitu olevan merkittävä 

hengitystieoireiden taustatekijä, epidemiologinen näyttö 

mikrobikasvun yhteydestä terveysvaikutuksiin on ristiriitaista.

– Kosteusvaurioiden yhteydessä esiintyy usein monia muita 

sisäilmaan liittyviä tekijöitä (esim. puutteellinen ilmanvaihto ja 

ilmanvaihdon epäpuhtaudet, liian korkea sisälämpötila, kuiva 

sisäilma, hajut, tupakansavu, mineraalikuidut ja erilaiset 

allergeenit), jotka voivat vaikuttaa oireiluun. Myös yksilölliset

tekijät vaikuttavat oireiluun.



Keskeinen sanoma (3)

• Oireiden ja sairauksien diagnostiikka, 

erotusdiagnostiikka ja hoito aloitetaan 

hoitosuositusten mukaisesti riippumatta siitä, 

voidaanko oireiden taustalla osoittaa tai olettaa 

olevan rakennuksen kosteusvaurio.

– Ei ole olemassa laboratorio- tai muita tutkimuksia, joilla 

kosteus- ja homevaurio voidaan edes kohtalaisen varmasti 

yhdistää yksilön hengitystieoireisiin tai sairauksiin. 

Ammattiastmatutkimuksissa voidaan käyttää PEF-

työpaikkaseurantaa sovittujen käytäntöjen mukaisesti.

– Kosteus- ja homevaurioista oireilevan potilaan 

diagnostiikka ja hoito voidaan yleensä toteuttaa 

perusterveydenhuollossa.



Keskeinen sanoma (4)

• Rakennuksen sisäilman rooliin potilaan oireessa tai 

sairaudessa ei tule ottaa kantaa ilman, että 

käytettävissä on terveydensuojeluviranomaisen eli 

yleensä kunnan terveystarkastajan tai rakennuksen 

kunnon ja sisäilman laadun tutkineen pätevän 

asiantuntijan (esim. rakennusterveysasiantuntija) 

lausunto siitä, onko rakennuksessa merkittävä 

kosteus- ja homevaurio.



Tutkimusnäyttö rakennusten kosteus-

vaurioiden yhteydestä tauteihin ja oireisiin

Tutkimusnäyttö Eri taudit ja oireet

Vahva näyttö -

Kohtalainen näyttö Astmaa sairastavien hengitystieoireet

Ylähengitystieoireet

Yskä

Hengityksen vinkuna

Hengenahdistus

Astman kehittyminen

Heikko näyttö Hengitystieinfektiot

Allerginen nuha

Yleisoireet (väsymys, päänsärky, pahoinvointi)

Atooppinen ihottuma

Ei näyttöä Allerginen alveoliitti

ODTS

Syöpäsairaudet

Reumasairaudet



Oireileva potilas vastaanotolla: 

kosteusvaurio rakennuksessa?

• Oireiden ja sairauksien diagnostiikka, 

erotusdiagnostiikka ja hoito aloitetaan hoito-

suositusten mukaisesti, voidaanpa oireiden 

taustalla osoittaa tai olettaa olevan rakennuksen 

kosteusvaurio tai ei.

• Jos epäillään, että oireiden taustalla ovat 

rakennuksen kosteusvauriot ja jos oireet sopivat 

tietoon kosteusvaurioiden terveysvaikutuksista, 

tulee suosittaa, että kyseisessä rakennuksessa 

tehdään asianmukaiset tutkimukset.



Keskeiset toimijat rakennuksen 

kosteusvaurio-ongelman selvittelyssä

Rakennus Yhteydenotto 

ongelma-

tilanteissa

Sisäilman 

terveellisyydestä 

vastaa

Terveyden-

huolto

Valvova 

terveys-

viranomainen

Koulu, päiväkoti, 

laitos tms.

− Työntekijät Esimies Työnantaja Työterveys-

huolto

Työsuojelu-

viranomainen

− Muut 

rakennuksen 

käyttäjät

Rehtori, päivä-

kodin johtaja 

jne.

Rakennuksen 

omistaja, 

esimerkiksi kunta

Perusterveyden-

huolto

Terveydensuojelu-

viranomainen

(esim. kunnan 

terveystarkastaja)

Omistus- tai 

vuokra-asunnot

Asunnon 

omistaja, 

asunto-osake-

yhtiön hallitus, 

isännöitsijä

Rakennuksen 

omistaja, 

esimerkiksi 

asunto-osakeyhtiö

Perusterveyden-

huolto

Terveydensuojelu-

viranomainen 

(esim. kunnan 

terveystarkastaja)



Rakennuksen kosteusvaurion yhdistäminen 

potilaan oireeseen tai sairauteen

• Lääkärin on vaikea ottaa kantaa rakennuksen 

sisäilman rooliin yksittäisen potilaan sairaudessa

tai oireessa.

• Kosteusvaurioiden lisäksi myös monet muut 

sisäilmatekijät ja sisäilman epäpuhtaudet sekä 

yksilölliset tekijät voivat vaikuttaa oireiluun.

• Potilaalle tulee kuitenkin suosittaa, että 

rakennuksessa tehtäisiin asianmukaiset 

rakennustekniset tutkimukset, jos epäillään 

kosteusvaurioita.



Lausunnot

• Lausunnoissa on syytä noudattaa huolellista harkintaa.

• Rakennuksen sisäilman rooliin potilaan oireessa tai 

sairaudessa ei tule ottaa kantaa ilman, että käytettävissä 

on rakennuksen sisäilman epäpuhtauksia ja 

rakennusteknistä tilannetta koskeva kirjallinen kooste, 

jonka on laatinut luotettava taho.

– Rakennusta koskevia tutkimustuloksia ei tule tulkita, ellei 

siihen ole asiantuntemusta. Tarvittaessa tukea rakennus-

teknisten tulosten tulkintaan saa terveydensuojelu-

viranomaiselta.

• Kannanottoon liittyvät merkittävät epävarmuudet tulee 

huomioida lausuntoa kirjoitettaessa. Rakennusteknisen 

tiedon lähde tulee kirjata lausuntoon.



Korjaustoimien vaikutus oireiluun

• Kosteusvauriot kodeissa, kouluissa ja työpaikoilla tulee 

pyrkiä korjaamaan, koska siten voidaan vähentää 

hengitystieoireilua ja ylläpitää rakennusten kuntoa.

– Asunnon kosteusvaurion korjaaminen ilmeisesti vähentää 

astman kaltaisesti oireilevien aikuisten hengitystieoireita (B).

– Asunnon kosteusvaurion korjaaminen saattaa vähentää 

astmaa sairastavien lasten hengitystieoireita (C).

– Asunnon kosteusvaurion korjaaminen saattaa vähentää 

ylähengitystieinfektioita aikuisilla (C).

– Työpaikan kosteusvaurioiden korjaaminen saattaa vähentää 

työntekijöiden hengitystieoireita (C).

– Koulun kosteusvaurioiden korjaaminen saattaa vähentää 

oppilaiden hengitystieoireita (C).



Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin asettama työryhmä

Puheenjohtaja:

Jussi Karjalainen, LT, dosentti; TAYS Allergiakeskus

Jäsenet:

Kirsi Karvala, LT, yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri, työlääketieteen 

lisäkoulutus, vakuutuslääketieteen erityispätevyys; Työterveyslaitos, sivutoimi: Keskinäinen 

työeläkevakuutusyhtiö Varma

Paula Kauppi, LT, dosentti, keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri; HYKS Iho- ja 

allergiasairaala

Jorma Komulainen, LT, dosentti, Käypä hoito -päätoimittaja; Suomalainen Lääkäriseura 

Duodecim

Jussi Lampi, LL (väit.), asiantuntijalääkäri; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Asuinympäristö ja 

terveys -yksikkö, Kuopion sosiaali- ja terveyskeskus

Pentti Lampi, LT, lääkintöneuvos, yleislääketieteen ja ympäristöterveydenhuollon 

erikoislääkäri; Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, ympäristöterveyskeskus (eläkkeellä)

Mika Mäkelä, LT, professori, vastaava ylilääkäri; HYKS Iho- ja allergiasairaala sekä Helsingin 

yliopisto

Juha Pekkanen, LKT, professori; Helsingin yliopiston kansanterveystieteen osasto, Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos, Asuinympäristö ja terveys -yksikkö

Kari Reijula, LT, professori; Helsingin yliopiston kansanterveystieteen osasto, sivutoimi: 

Työterveyslaitos

Työryhmän sidonnaisuudet näkyvät suosituksen sähköisessä versiossa

Diojen laadinta Jorma Komulainen ja työryhmä

Diojen muokkaus ja ulkoasu Tiina Tala ja Kirsi Tarnanen



Sairauksien ja oireiden hoito

• Havaitut oireet ja todetut sairaudet hoidetaan 

tavanomaisten hoitosuositusten mukaisesti 

etiologiasta riippumatta.

• Lääkärin tehtävä on selittää oireilun luonne 

selkeästi, antaa näyttöön perustuvaa tietoa 

sisäilmaongelmien terveyshaitoista, tukea 

mahdollisuuksien mukaan sisäilmaongelmien 

selvittämistä ja antaa neuvoja oireiden hoitoon.

– Sisäilmaongelmat aiheuttavat hengitystieoireita, jotka 

pääosin ovat ohimeneviä ja vaarattomia. Potilas voi 

kuitenkin kokea ne terveyttään vaarantaviksi ja 

tulevaisuuttaan uhkaaviksi.
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Syy-seuraussuhteen osoittaminen
Bradford Hill - kriteerit

• 1. Yhteyden voimakkuus (strength)

– riskitekijän ja sairauden välillä pitää olla selvä ja 

voimakas assosiaatio

• 2. Ajallisuus (temporality)

– riskitekijän esiintymisen täytyy edeltää sairautta

• 3. Biologinen mielekkyys (biological plausibility)

– Syy-seurausuhteelle pitää olla uskottava biologinen 

selitys

• 4. Yhtäpitävyys (consistency)

– yhteyden tueksi pitää olla löydöksiä eri tutkimuksista, 

joissa on käytetty erilaisia tutkimusasetelmia ja 

aineistoja
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• 5. Annos-vaste -suhde (biological gradient)

– mitä enemmän riskitekijää, sitä suurempi 

todennäköisyys sairastua

• 6. Riskitekijän spesifisyys (specificity)

– tutkittava riskitekijä yksin aiheuttaa sairauden

• 7. Koeasetelma (experiment)

– Sairaus voidaan ehkäistä tai lievittää poistamalla 

riskitekijä tai riskitekijää lisäämällä voidaan lisätä 

sairastapausten määrää

• 8. Tulosten yhteensopivuus (coherence)

– Kuinka hyvin mahdollinen kausaalisuus sopii nykyisiin 

teorioihin ja tietoon

• 9. Muut selvitykset (analogy)

– Ei löydetä muita vakuuttavia selityksiä 



Potilaan haastattelu

• Anamneesilla pyritään tunnistamaan epäily 

mahdollisesta oireiden taustalla olevasta 

sairaudesta ja sairautta tai oiretta pahentavat 

tekijät.

• Potilaalta kysytään hänen omia havaintojaan 

kosteus- tai homevaurioista hänen koti- tai 

työympäristössään. Samalla selvitetään oireilun 

ajallista yhteyttä rakennuksessa oleskeluun.

• Jos rakennuksessa epäillään kosteusvaurioita, siellä 

tulee tehdä asianmukaiset rakennustekniset 

tutkimukset.



Potilaan tutkiminen

• Huomioi ja kirjaa potilaan oireet ja objektiiviset 

löydökset.

– Tarkentavat tutkimukset perustuvat potilaan ilmoittamiin 

oireisiin ja tutkittaessa havaittuihin löydöksiin. 

Hengitystieoireiden yhteydessä arvioidaan tarvetta 

mahdollisen infektion todentamiseen ja hoitoon tai 

esimerkiksi astmatutkimusten tarpeeseen.



Laboratoriodiagnostiikka 

• Käytössä ei ole sellaisia laboratoriotutkimuksia, 

joilla kosteus- tai homevaurio voidaan yhdistää 

potilaan kokemiin oireisiin tai sairauksiin.

• Spesifisiä homeiden IgE-vasta-aineita ei suositella 

seulottavaksi perusterveydenhuollossa.

• Hengitysteiden osalta oireilevien potilaiden 

tutkimisessa on usein tarpeellista selvittää, onko 

heillä atooppinen allergiataipumus. Yleensä siihen 

riittää yleisten allergeenien testaaminen.

• IgG-vasta-ainemäärityksiä ei suositella. 


