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Kaupunginkanslian lausuntopyyntö eduskunnan oikeusasiamiehen 
selvitys- ja lausuntopyynnöstä

HEL 2019-001267 T 03 01 02

EOAK/2672/2018;EOAK/2712/2018

Eduskunnan oikeusasiamies on pyytänyt selvitystä ja lausuntoa Lautta-
saaren ala-asteen Myllykallion koulurakennuksen sisäilmaongelmista ja 
niiden käsittelystä.

Sosiaali- ja terveystoimialan perhe- ja sosiaalipalvelujen koulutervey-
denhuollon vastaukset Eduskunnan oikeusasiamiehen seuraaviin kysy-
myksiin:

Miten Helsingin kaupunki on työnantajan, opetuksen järjestäjänä, kiin-
teistön omistajana ja terveydensuojeluviranomaisena

3. Selvittänyt ja arvioinut mahdollista terveyshaittaa
6. Ollut yhteistyössä asian selvittämisessä henkilöstön ja oppilaiden se-
kä heidän vanhempiensa kanssa

Koulun terveydenhoitaja on tavannut vanhempia tai ollut puhelinyhtey-
dessä vanhempiin ja keskustellut heidän huolistaan liittyen oppilaan oi-
reiluun. Hän on tavannut oppilaita vastaanotolla liittyen oireselvityksiin, 
konsultoinut koululääkäriä ja ohjannut tarvittaessa jatkotutkimuksiin ter-
veysasemalle. Tarvittaessa koululääkäri on tavannut oppilaita ja huolta-
jia. Terveydenhoitaja on järjestänyt tapaamisia rehtorin ja huoltajien 
kanssa mahdollisia luokka ja tilajärjestelyjä varten. 

5. Selvittänyt kyseisen kiinteistön käyttäjien oireita ja välittänyt oireilus-
ta käytössä ollutta tietoa eri hallintokuntien välillä

Koulun terveydenhoitaja on ilmoittanut havaitusta oireilusta koulun reh-
torille terveydellisten olojen valvontalomakkeella Kouluterveydenhuol-
lon ohjeiden mukaisesti. Sisä-ilmaan liittyviä ilmoituksia oli vuonna 
2014 yksi (1) kpl, vuonna 2017 kaksi (2) kpl, vuonna 2018 seitsemän 
(7) kpl ja vuonna 2019 yksi (1) kpl.
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1 Koulun ja oppilaitoksen terveydellisten olojen valvontaohje
2 Terveydellisten olojen valvontailmoitukset
3 Toimintamalli
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