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• 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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Tavoitetila 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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• Terveet tilat 2028 –momentilta rahoitetaan neljän ministeriön 
työtä ohjelman toimeenpanemiseksi

• Terveet tilat 2028 –momentin käytön ohjaus ja seuranta on 
johtoryhmällä

• Päätarkoitus: ihmisten neuvonta ja hoito sekä Terveet tilat 
2028 –toimintamallin kehittäminen ja vakiinnuttaminen 
(säännölliset tarkastukset, jotka kattavat kiinteistön kunnon, 
käyttäjäkokemukset ja kiinteistön sopivuuden tarkoitukseensa)
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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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Terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen
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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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Terveet tilat 2028 –toimintamallin kehitys käyntiin (kunnat 
mukaan), hyvät käytännöt näkyviksi sekä ihmisille tukea ja 
neuvontaa lisää

Osaamiskartoitus, osaamisen vahvistaminen kaikilla aloilla 
ja hankinta- ja omistamisosaamisen kehittäminen

Strategisen kiinteistönhallinnan kehittäminen sekä 
kosteudenhallinnan ohjaus ja neuvonta

Vuorovaikutusta ja verkostoitumista tukeva viestintä 

Indikaattorit, tilastot ja seurantamenetelmät

Tilanne muissa maissa ja EU:ssa

Hoito, kuntoutus ja sosiaaliturva
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Näillä 
toimilla  

liikkeelle 
2018-2019
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Terveet tilat 2028 – 10 vuotta yhteistyötä
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Verkosto
• Avoin, vapaa-

ehtoinen, edellyttää 
ilmoittautumista 
www-sivujen kautta 
sekä uutiskirjeen 
tilaamista

• Yhteistyö 
hankeryhmän ja 
pääsihteeristön 
kanssa

Hankeryhmä
• Sidosryhmien 

edustus, alue-
hallinto ja kunnat, 
ministeriöt 

• Parlamentaarinen 
yhteistyö; 
johtoryhmän ja 
eduskunnan 
yhteistyö, 
seuranta, 
raportointi, rahat

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
• Katja Outinen
• Vesa Pekkola
• Ritva Kivi
• Tarmo Mykkänen
• Projektisuunnittelija 1.10 ->
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• Jätä yhteystietosi Terveet tilat 
2028 –ohjelman markkinapaikalle 
Kuntatalon K kerros, osastolla L7 
ja: 

• Tilaa uutiskirje tai 

• Pyydä lisätietoa Terveet tilat 2028 
–toimintamallin kehittämisestä 
työpajoissa vuonna 2019 
yhteistyössä 
aluehallintoviranomaisten ja kuntien 
sekä Terveet tilat 2028 –hankkeen 
kanssa. 
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Tervetuloa Terveet tilat 2028 –yhteisöön!
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#TerveetTilat2028
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terveet-tilat@vnk.fi

vnk.fi/terveet-tilat-2028


