Kantelu STM:n toimista sisäilmasairaiden tilanteeseen liittyen oikeuskanslerille
Pyydämme selvittämään, onko STM toiminut asianmukaisesti jättäessään vastaamatta heille
toimittamiimme kysymyksiin ja onko ministeriön toiminta sisäilmakysymykseen liittyen johtanut
kansalaisten perusoikeuksien toteutumatta jäämiseen ja terveysvaaran aiheutumiseen.
Sisäilmasta sairastuneiden tilanne on hälyttävä: sairastuneilta mm. puuttuu lääketieteellinen
diagnoosinumero, ennaltaehkäisevät toimet uusien sairauksien ehkäisemiseksi puuttuvat eikä lääkäreitä
ole maassamme koulutettu aiheeseen liittyen millään tavalla. Tämä siitä huolimatta, että ongelma on
ollut tiedossa jo muutaman vuosikymmenen ajan. Uusia sairastumisia ei pyritä ennaltaehkäisemään, eikä
ongelman ratkaisemiseksi ole olemassa toimintaohjelmia. Sisäilmasta sairastunut putoaa usein edelleen
sekä lääketieteellisen että yhteiskunnan muun tukiverkon ulkopuolelle. Osa sairastuneista jää vaille
mitään tuloja ja kasvava ryhmä ihmisiä ei kykene enää löytämään sellaista sisätilaa, jossa kykenesivät
olemaan. Olemme välittäneet ministeriölle mm. avunpyynnön koskien satoja yhdistykseemme tulleita
avunpyyntöjä sopivan asuintilan löytämisessä, ihmisiltä jotka eivät enää löydä mitään sopivaa asuintilaa
vakavan sairastumisen vuoksi.
Olemme toimittaneet tilanteeseen liittyviä kysymyksiä STM:lle 26.9.2011
(http://homepakolaiset.fi/viestit_paattajille_sosiaali_%20
ja_terveysministerio_26.9.2011.html). Emme ole saaneet kysymyksiimme minkäänlaisia vastauksia
syyskuuhun 2012 mennessä.
Pyydämme selvittämään, onko STM laiminlyönyt tehtävänsä
a) jättämällä vastaamatta heille toimittamiimme kysymyksiin
b) jättämällä tilanteen huomiotta vuosien ajan, lähtien peruskartoituksesta mm. ongelman laajuuden
osalta ja päätyen sairastuneiden auttamiseen ja tilanteen ratkaisemiseen. Sisäilmasta sairastuneiden
kysymys on ratkaisematta kautta linjan, vaikka kyseessä vaikuttaa olevan kansanterveysmittaluokan
ongelma.
c) onko STM hoitanut tehtävänsä THL:n ja TTL:n toimintaa valvovana tahona. Onko STM huolehtinut, että
laitokset tuottavat asianmukaista tietoa ongelmasta päätöksenteon tueksi ja että heidän toimintansa
täyttää heille asetetut tehtävät. Esimerkki: olemme mm. pyytäneet STM:ltä reagointia TTL:n asettamien
raja-arvojen tapauksessa
(http://homepakolaiset.fi/kantelut_tyoterveyslaitoksen_toiminnasta_9.8.2012.html); TTL sallii sisäilman
terveysvaaran arvioinnin raja-arvoilla, jotka on asetettu korkeammalle kuin kosteusvaurioisissa
rakennuksissa. Tämä johtaa siihen, että pahastikaan kosteusvaurioisia tiloja ei todeta epäterveellisiksi ja
toiminta niissä jatkuu sairastuttaen yhä uusia ihmisiä. Emme ole vuoden kuluessa saaneet STM:ltä
vastausta myöskään tähän kysymykseen.
Pyydämme arvioimaan, onko ministeriö toimimattomuudellaan aiheuttanut kansalaisille terveysvaaraa.
Pyydämme myös arvioimaan, onko viranomaistoimien pitkäaikainen puute johtanut sisäilmasta
sairastuneiden kohdalla perustuslain takaaminen perusoikeuksien toteutumattomuuteen perusoikeuksien
ydinalueella.
Edellä mainittujen asioiden vaikutus yksittäisten ihmisten elämään ilmenee esimerkiksi näissä
kertomuksissa, joita ihmiset ovat yhdistyksellemme
lähettäneet: http://homepakolaiset.fi/tarinat.html. Tarkempia tietoja yhdistykseltämme.
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