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• Ohjelma linjaa toimintatapojen 

muutosprosessin 10 vuoden ajaksi 

erilaisten sisäilmaongelmien 

ratkaisemiseksi  

• Kiinteistönpitoon vakiinnutetaan 

menettelytapa, jossa rakennusten 

kunto, tarkoitukseensa sopivuus ja 

käyttäjien kokemukset tarkistetaan 

säännönmukaisesti, tilanne 

arvioidaan ja ongelmiin puututaan 

ripeästi (Terveet tilat -toimintamalli)

• Rakentamisen prosessit 

vahvistetaan ja vastuut tarkistetaan 

• Oppilaitokset, päiväkodit, hoito-

laitokset ja muut julkiset tilat ovat

terveelliset ja turvalliset käyttää 

• Sisäilmasta oireilevien auttamiseksi 

on käytössä sujuvat 

ja toimivat hoitopolut itsehoidosta 

perusterveydenhuoltoon, 

erikoissairaanhoitoon ja 

kuntoutukseen

• Sisäilmasta oireilevien sosiaaliturva 

on selvitetty, mahdolliset puutteet 

tunnistettu ja korjattu
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, 

Terveet tilat 2028 

– yhteistyö ministeriötasolla 

19.3.2019

Koordinaatio, 

viestintä, 

budjetti, 

seuranta 

/ VNK

Kosteuden-

hallinta, 

strateginen 

kiinteistönh. 

/ YM

Hyvinvoin-

nin ja 

terveyden 

edistäminen

/ STM

Osaaminen, 

oppimistilat 

ja 

tilaratkaisut 

/ OKM

Hankinta-

ja omistus-

palvelujen 

vahvista-

minen / VM, 

TEM, YM

Terveet tilat 2028 –toimintamalli vakiintuu 
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Kohti kokonaisvaltaista hyvinvoinnin 

edistämistä ja käyttäjien huomioon ottamista 

julkisissa rakennuksissa (1)

Vuorovaikutus ja viestintä (2)

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (3); 

Kansallinen Sisäilma ja terveys -ohjelma

Rakentamiseen, kiinteistöjen käyttöön ja 

ylläpitoon liittyvien prosessien vahvistaminen 

(4)

Terveen rakentamisen hankinta- ja 

omistuspalvelujen vahvistaminen (5)

Osaamisen arviointi ja tarvittavat päivitykset 

(6)

Ohjelman toteutumisen ja vaikuttavuuden 

seuranta (7) 4
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Seitsemän

toimenpidealuetta:
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1) Terveet tilat –toimintamallin kehitys käyntiin  
(TPA 1) 

- Aluehallinto ja kunnat mukaan; hyvät käytännöt 
näkyviksi

2) Ihmisille neuvontaa ja hoitoa (TPA 3) 

- Kuntoutusta ja sosiaaliturvaa kehitetään;  

- Kansallinen sisäilma ja terveys –ohjelma 2018-2028

3) Vuorovaikutusta, verkostoitumista ja yhteistyötä 
tukeva avoin viestintä (TPA 2)

4) Sisäilman laadun nykytila ja kehitys Suomessa ja 
vertailumaissa julkisella ja yksityisellä sektorilla 
(TPA 1, VN TEAS –selvitys SisäNyt)

- Alustavia tuloksia julkaistu Policy Brief -artikkelissa 
6/2019 - https://tietokayttoon.fi/julkaisu
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5) Osaamisen vahvistaminen kaikilla aloilla (TPA 6) 

- Kartoituksessa osaaminen laajasti eri aloilla mm. 

rakentaminen, hankintaosaaminen, viestintätaidot

6) Strategisen kiinteistöhallinnan kehittäminen sekä 

kosteudenhallinnan ohjaus ja neuvonta (TPA 4)

- Osana Terveet tilat –toimintamallin kehittämistä

- Mm. rakennusfysiikan AMK-koulutusmateriaalin 

kehittäminen

7) Joustavat, muunneltavat, monikäyttöiset ja 

turvalliset tilat –mallin kehittäminen käyntiin (TPA 4)

8) Indikaattorit, tilastot ja seurantamenetelmät (TPA 

1 ja 7)
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Kiinteistökannan

hallinta

Kunnille ohjausta ja 

neuvontaa mm. tila-

ohjelmien ja palvelu-

verkkokartoitusten tekoon

Hyvät ylläpito-

käytännöt

Ohjeistusta käyttö- ja 

huolto-ohjeen laadintaan ja 

ylläpitoon

Rakentaminen ja 

korjaaminen

Laatukysymykset MRL-

uudistuksessa

Kosteudenhallintaan 

ohjausta ja neuvontaa

Opas kosteus- ja 

mikrobivaurioituneen 

rakennuksen korjaukseen

Sisäilma-

ongelmien 

käsittely

Osana Terveet tilat -

toimintamallia

Osana THL:n

Kansallista sisäilma ja 

terveys –ohjelmaa

…kattaa rakentamisen koko ketjun

Kiinteistön kokonaisvaltainen tarkastelu…
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Terveyden ja hyvinvoinnin

edistäminen

19.3.2019

Tutkitun 

tiedon 

ja hyvien 

kokemusten 

jakaminen

Haittojen 

ennalta-

ehkäisy

Hoitopolut 

- oireen 

mukainen

hoito

Kuntoutus Sosiaali-

turva

Hoito paranee ja oireilevien määrä vähenee
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Sisäilmaongelmiin liittyvän osaamisen varmistaminen 

rakennusalalla sekä sosiaali- ja terveysalalla
- tutkinto- ja täydennyskoulutusten kehittäminen

Jokaisella lapsella, nuorella ja aikuisella on 

oikeus terveelliseen ja turvalliseen oppimis- ja 

työympäristöön

Tilaratkaisut tukemaan opetussuunnitelmia
Perinteisistä luokkatiloista oppimisympäristöihin, joissa 

muunneltavat kalusteratkaisut tukevat yksilö- ja 

ryhmätyöskentelyä 
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Kohti sisäilmaongelmia ennaltaehkäisevää toimintatapaa
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Terveet tilat 

2018–2028

19.3.2019

Esiselvitykset tehty, 

tuki ihmisille v. 

2018-2019

Hallituskauden 

raportointi

Uuden hallituksen 

päivitykset

YHTEISTYÖ 

KUNTIEN KANSSA 

LIIKKEELLÄ

TT2028-
toimintamalli 
vakiintumassa

Hallituskauden 
raportointi

Uuden 
hallituksen 
päivitykset

Hallituskauden 

raportointi

Uuden hallituksen 

päivitykset

Käyntiin toistettavat 

seurantatutkimukset 

Tavoite 

saavutettu: 

hyvin hoidetut 

julkiset tilat 

edistävät  

hyvinvointia ja 

terveyttä

2019 2023 2027 2028
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Terveet tilat 2028 – 10 vuotta yhteistyötä
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Verkosto

• Avoin, vapaa-

ehtoinen, www-

sivujen käyttö sekä 

uutiskirjeen 

tilaaminen

• Yhteistyö 

johtoryhmän ja 

pääsihteeristön 

kanssa

Yhteistyö

• Sidosryhmät; 

foorumi

• Parlamentaarinen 

valvonta; 

keskustelut, 

raportointi, 

vaikuttavuuden 

arviointi

Johtoryhmä 1.7.2018

• Kimmo Tiilikainen (pj)

• Timo Lankinen, VNK

• Päivi Nerg, VM

• Päivi Sillanaukee, STM

• Anita Lehikoinen, OKM

• Hannele Pokka, YM

Pääsihteeristö
• Marika Paavilainen

• Noora Mahlavuori

• Katja Outinen

• Vesa Pekkola

• Ritva Kivi

• Tarmo Mykkänen
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Anna meille palautetta 

Terveet Tilat 2028 -

ohjelmasta 

sähköpostitse: terveet-tilat@vnk.fi

Twitterissä @TerveetTilat

Lisätietoa ohjelmasta: 

www.vnk.fi/terveet-tilat-2028

#TerveetTilat2028 @TerveetTilat
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Kiitos ajastasi! 

mailto:terveet-tilat@vnk.fi

