
Sisäilmasta sairastuneiden laiton heitteillejättö

4.9.2011. Lähetetty Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonille, Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikolle, Ympäristöministeri Ville Niinistölle, Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkuselle,
Asuntominiteri Krista Kiurulle sekä heidän avustajilleen ja asiaan liittyville ministeriöiden virkamiehille
(Katriina Nikkanen, Suvi Aherto, Vesa Ranta-Halvari, Sinikka Näätsaari, Martta October, Taina Mutanen,
Aino Inkeri Hansson, Kari Ilmonen, Jari Keinänen, Päivi Sillanaukee, Kari Välimäki, Paloma Hannonen,
Elina Moisio, Katariina Poskiparta, Kalervo Haverinen, Mikael Hiltunen, Helena Säteri, Ville Koponen, Tuula
Tiainen, Minna Perähuhta, Juha-Pekka Maijala, Riitta Heinonen, Aulis Tynkkynen, Kaisa Kauko, Kirsi
Martinkauppi, Teppo Lehtinen, Katja Outinen,Karoliina Viitamäki, Riitta Kuusisto, Virpi Vuorinen, Kirsti
Äijö, Juhani Pirinen, Anna-Kaisa Ikonen, Laura Rissanen, Jarmo Hämäläinen)

Otamme teihin yhteyttä kiireisen hätäasian tiimoilta. Olemme ryhmä sisäilmasta vakavasti sairastuneita
ihmisiä. Kohdallamme altistuminen kosteusvauriomyrkyille on johtanut niin vakavaan elimistön
häiriötilaan, että emme kykene enää löytämään sellaista asuntoa, jossa voisimme ilman vakavia oireita
olla ja asua. Kyseessä on kosteusvaurioaltisteiden aiheuttama immuunijärjestelmän häiriintyminen,
minkä vuoksi reagoimme pienillekin määrille altisteita. Oireet ovat rajuja kuten hengitysvaikeuksia,
verenvuotoja, kuumeilua, nivelkipuja ja -vaurioita sekä oksentelua. Kyse ei ole pelkästään meidän
herkkyydestämmme vaan myös rakennuskantamme huonosta kunnosta. Uudet asunnot ovat meille
pahimpia, rakentamisen laatu ja rakentamisessa käytetyt materiaalit ovat usein teollisuuden - ei
terveellisyyden - sanelemia. Me olemme tästä ensimmäisiä käytännön indikaattoreita.

Huolimatta siitä, että sisäilmasta sairastuneiden määrä on jatkuvassa kasvussa ja koko ajan tulee esiin
lisää kaltaisiamme hyvin vakavasti sairastuneita, ovat valtion toimet asian suhteen olemattomia.
Tilanteesta on viimeisten 15 vuoden aikana edukunnassa tehty mm. lukuisia lakialoitteita,
toimenpidealoitteita, toivomusaloitteita, talousarvioaloitteita sekä esitetty kirjallisia kysymyksiä
ministeriöille ja tästä huolimatta tilanne on edelleen pääosin sama kuin 15 vuotta sitten. Sisäilmasta
sairastunut on monin tavoin vailla samoja perusoikeuksia kuin muut kansalaiset.

Tällä viestillä pyydämme apua akuuttiin hätämajoituksen tarpeeseen niille sairastuneille, jotka eivät
kykene löytämään itselleen sopivaa sisätilaa ja asuvat parvekkeilla, teltoissa tai asunnoissaan vakavasti
sairastuen. Meille on tullut viestejä ympäri Suomen tässä tilanteessa olevilta ihmisiltä ja siksi pyydämme,
että tätä asiaa aletaan kontrolloimaan valtiovetoisesti, jotta kunnat selviävät lakisääteisestä
velvollisuudestaan huolehtia näistä ihmisistä. Asia on monille kunnille uusi ja tarvittavia resursseja
ongelman pikaiseen ratkaisemiseen ei ole.

Liitteenä on Helsingissä elokuussa jättämämme kuntalaisaloite, jossa ehdotamme mielestämme edullista
ja nopeasti toteutettavaa ratkaisua ensiavuksi hätämajoitusongelmaan. Emme ole pyytämässä ilmaisia
palveluja, vaan haluamme maksaa tiloista asiaankuuluvaa vuokraa ja tarkoituksenamme on lisäksi päästä
takaisin/pysyä työelämässä sopivien tilojen ja elämän perusedellytysten järjestyessä.

Painotamme, että tähän sairauteen ei ole muuta hoitoa kuin altistuksen välttäminen, joten
hätämajoituksen järjestäminen vastaa kohdallamme lääkehoidon antamista vakavasta sairaudesta
kärsivälle. Vaihtoehto on, että elämme talven yli epäinhimillisissä ulko-olosuhteissa tai sairastuen
vakavasti sisätiloissa. Tämä ei ole lain mukaista, sillä sekä perustuslaki että sosiaalihuoltolaki edellyttävät
tarjoamaan kansalaisille inhimilliset elinolosuhteet ja tarjoamaan apua asunnon järjestämisessä
erityisestä syystä sitä tarvitseville. Perustuslaki kieltää ihmisten heitteillejätön.

Pyydämme teitä reagoimaan pikaisesti ryhmämme hätätilaan. Samalla pyydämme ystävällisesti
vastausta kysymykseen, kuinka lakia aletaan kohdallamme noudattaa.

Lisätietoja ja mm. tutkimustietoa sairaudesta löytyy kotisivuiltamme osoitteesta www.homepakolaiset.fi
tai allekirjoittaneilta. Ympäristöministeriön Kosteus- ja Hometalkoot on luvannut antaa asiantuntija-apua
hätämajoitusratkaisuiden suunnittelussa (www.hometalkoot.fi). Tulemme myös itse mielellämme mukaan
suunnittelemaan ratkaisumalleja.
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