
Terveet tilat 2028 –ohjelma 
-

Asiantuntijana tukemassa 
tavoitteita

Neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola
Sosiaali- ja terveysministeriö



VN.FI

• Oppilaitokset, päiväkodit, hoito-
laitokset ja muut julkiset tilat ovat
terveelliset ja turvalliset käyttää 
– riippumatta siitä, kuka omistaa 
rakennuksen.  

• Palvelutarvelähtöisen ja kestävän 
kiinteistönhoidon sekä rakennusten 
ennakoivan ylläpidon hyvät
käytännöt ovat vakiintuneet
kuntien toimintatavoiksi. 
(Terveet tilat -toimintamalli) 

• Sisäilmaongelmien tunnistaminen, 
selvittäminen ja korjaaminen 
kuuluvat hyvän kiinteistönhoidon 
arkeen.

• 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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Viimeistään vuonna 2028
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Terveet tilat 2028 -toimintamalli käytössä kunnissa ja valtiolla

Julkisten rakennusten sisäilman laatu hallinnassa ja tilat 
tarkoitukseen sopivia; valmiudet tunnistaa ongelmat ja ryhtyä 
toimiin ripeästi 

Julkisen rakennuskannan korjausvelkataakka pienenee
ja uuden korjausvelan syntyminen saadaan hallintaan ja 
kääntymään laskuun

Vastavuoroisuus toimintatapana ja sitä tukeva viestintä 

Oireilevien määrä vähenee ja hoito paranee 

Hankinta- ja omistamispalvelujen vaihtoehdot hallinnassa

Osaamisen vahvistaminen kaikilla aloilla
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Isot 
tavoitteet
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Kiinteistö-
kannan
hallinta

Kiinteistöjen 
ylläpito-

käytännöt

Rakentaminen
ja korjaus-

rakentaminen

Sisäilma-
ongelmien 
käsittely

…kattaa rakentamisen koko ketjun

Kiinteistön kokonaisvaltainen tarkastelu…
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Julkisten 
rakennusten 
sisäilmaongelmien 
hallinta huomioon 
strategiasta 
lähtien

Esko Korhonen, FCG



VN.FI

Vauriolistauksen lisäksi kyettävä myös 
laajempaan arvioon altistumistilanteesta
• Kaikki rakennustekniset viat eivät 

aiheuta haitallista altistumista

• Kaikki altistumistilanteet eivät 
aiheuta terveyshaittaa

• Kaikki terveyshaitaksi katsottavat 
olosuhteet eivät sairastuta tilan 
käyttäjiä
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Vaurioiden löytämisen ja rakennuksen korjaamisen 
lisäksi koko prosessi on hallittava hyvin

• Kiinnitä huomiota viestintään ja raportointiin!
• Varo viestimästä tekniset viat ja viihtyisyyshaitat vaaran merkeiksi 
• Varo herättämästä luottamuspulaa vähättelemällä
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• Sisäilma-asioihin liittyviä viestintätaitoja on 
kehitettävä

• tosiasiapohjaiseksi
• avoimeksi
• vuorovaikutteiseksi 
• huolta vähentäväksi
• yhdenmukaiseksi eri ammattiryhmien 

kesken 

• Hyvät ratkaisut esiin, ongelmat tiedetään jo
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Viestinnässä ongelmakeskeisyydestä 
ratkaisukeskeiseksi
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Ongelmia syytä ratkoa yhteisissä pöydissä
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Taloudelliset 
ongelmat

Sosiaaliset 
ongelmat

Vaikeasti 
oireilevat
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Sisäilmaongelmat vaikuttavat ihmisten 
terveyteen ja hyvinvointiin monin tavoin

Rakennuksen 
sisäilmaongelma Ihmisten 

terveys

Huoli
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Terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen

7.6.2018

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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”Ne tekee vaikeeks pitää mielipiteensä
Kun tajuaa että asioilla on puolensa

Just kun on päättänyt puolensa
Viestii joutuu taas muokkaamaan huomenna

Lisää tietoo, lisää näkemystä
Lisää elämänkokemusta

Se voi olla eteen tai taaksepäin
Mutta valmista tuskin tule musta” 

- Jukka Poika


