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TILANNEKATSAUS HALLITUKSEN, VALTUUSTON JA LAUTAKUNTIEN JÄSENILLE
PÄIVÄKOTIEN JA KOULUJEN TILANTEESTA

Pyydän kohteliaammin, että hallitus käsittelee aloitettani pikaisesti ja lähtee suunnittelemaan,
kuinka valtuuston, hallituksen ja lautakuntien jäsenet saavat ajankohtaista tietoa koulujemme ja
päiväkotien tilanteesta. Ko. elimien jäsenet eivät voi tehdä päätöksiä ilman oikeita tietoja. Ei voida
tehdä oikeita talous- ja toimintasuunnitelmia, uutta sivistysverkkoselvitystä eikä strategiaa.
Vuosien aikana on päiväkoteja ja kouluja lakkautettu sisäilmaongelmien tai muista syistä johtuen.
Tilanne ei voi jatkua näin jatkuvasti, vuosi vuodelta. Kenelläkään ei tunnu olevan kokonaiskäsitystä
mikä on todellinen tilanne.
Porvoossa on useita sisäilmatyöryhmiä. On kaupungin sisäilmaryhmä, joka seuraa sisäilma
asioiden kehitystä, tekee sisäilmaongelmien ratkaisemiseen liittyviä kehittämisehdotuksia. Ryhmä
on operatiivinen, ei tee päätöksiä. On kohdekohtaiset sisäilmaryhmät, jotka toimivat koordinoivana
ohjausryhmänä, tuo tietoa ongelman ratkaisemiseen liittyvän päätöksenteon pohjaksi. Varsinaiset
päätökset kukin ryhmän jäsen tekee oman työroolinsa ja virkavastuunsa nojalla. Nämä päätökset on
siis nähtävissä viranhaltijapäätöksinä ja ne ovat lautakuntien jäsenten tiedossa? Kolmantena on
uusin sisäilmaryhmä. Kaupungin ja vanhempien yhteistyöryhmä. Ryhmän tavoitteena on edistää
molemminpuolisen tiedonkulun parantamisesta toimitilajohdon ja koululaisten vanhempien välillä
11.9.2017 lähtien palkattiin toimitilajohtoon, väliaikaiseen työsuhteeseen henkilö joka käy
alustavasti lävitse 600 kiinteistöraporttia 10 vuoden ajalta. Tämä työ pitäisi olla valmis 2017
loppuun mennessä. Tämän jälkeen tullaan palkkaamaan ulkopuolinen konsultti, joka käy raportit
lävitse ja laatii niiden perusteella toimenpidelistat.
Pyydän tilannekatsauksen antamista seuraavista asioista; kuinka monta ja mitkä koulut ovat tällä
hetkellä suljettuina tai lakkautettuina ja kuka on tehnyt päätökset oman työroolinsa ja
virkavastuunsa nojalla ja mistä syystä? Kuinka paljon on oireilevia lapsia ja miten heidän hoitonsa
ja opetuksensa on järjestetty? Kuinka paljon on oireilevia työntekijöitä ja miten heidän työnsä on
järjestetty? (viite: Käypä-hoitosuositus, kosteus ja homevaurioista oireileva potilas, 2017 ja
kaupungin toimintaohje sisäilmaepäilyissä ja sisäilmaoireisen oppilaan alkukartoitus ja neuvonta).
Kenellä tai heillä henkilöillä on kokonaistilanteesta tietoa (kiinteistö- ja terveysasiat ja muut asiaan
liittyvät asiat?
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