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Viite selvityspyyntönne 2.11.2012 Dnro OKV/1216/2012 
 
HOMEPAKOLAISET RY:N KANTELU; SELVITYS 
 

Homepakolaiset ry. on kannellut oikeuskanslerille sosiaali- ja terveysministeri-
ön (STM), Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä Työterveyslaitok-
sen (TTL) toimista sisäilmasairaiden tilanteeseen liittyen. Sosiaali- ja terveys-
ministeriö liittää oheen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaston selvi-
tyksen 7.1.2013.  
 
Ensinnäkin Homepakolaiset ry. toteaa, että se ei ole saanut vastausta ministeri-
ölle, TTL:lle ja THL:lle toimittamiinsa kysymyksiin. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö vastasi omasta sekä TTL:n ja THL:n puolesta 
Homepakolaiset ry:n kysymyksiin 2.2.2012, mutta valitettavasti jostain syystä 
vastaus ei ole tavoittanut Homepakolaiset ry:tä. Kun saimme tiedotusvälineiden 
kautta tästä tiedon, toimitimme vastaukset uudelleen 22.10.2012. Emme ole 
kyenneet jälkikäteen selvittämään, miksei alkuperäinen sähköposti ole mennyt 
perille. Vastaus toimitettiin sähköpostilla, koska meillä ei ole ollut muuta yh-
teystietoa kuin sähköpostiosoite. Vastauksen saatteesta kävi ilmi, että vastaus 
annettiin koko hallinnonalan puolesta. 
 
Toiseksi Homepakolaiset ry. on todennut, että ministeriö on jättänyt homepa-
kolaisten tilanteen huomiotta ja kysyy, onko ministeriö hoitanut tehtävänsä 
THL:n ja TTL:n toimintaa valvovana tahona. 
 
Viitaten liitteenä olevaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaston selvi-
tykseen sosiaali- ja terveysministeriö toteaa omana käsityksenään, että 
STM:ssä ja sen hallinnonalalla on otettu vakavasti ympäristöherkkyyteen liitty-
vä ilmiö ja että ministeriön, THL:n ja TTL:n toiminta on tässä asiassa ollut 
asianmukaista.  
 
Koska em. hallinnonalan vastaus on valmisteltu yhteistyössä TTL:n ja THL:n 
kanssa, ei näiltä ole pyydetty erillistä selvitystä. Mikäli valtioneuvoston oike-
uskansleri katsoo tämän edelleen tarpeelliseksi, toivomme asiasta ilmoitusta. 
 
Ministeriön tietojen mukaan asiat eivät ole muun viranomaisen tutkittavana 
muutoksenhakuna tai kanteluna. 
 
 
 
Kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee 
 
 
 
Hallintoylijohtaja Jaana Koski   
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LIITTEET läheteasiakirjat 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaston selvitys 7.1.2013, liitteenä 
- Homepakolaiset ry:lle 2.2.2012 osoitettu kirje STM/3264/2011 
- edellisen lähete 
- Homepakolaiset ry:lle 19.12.2012 lähetetty kirje STM/3219/2012 
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