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Alkusysäyksenä ”Terveellinen julkinen rakentaminen ja 
puhdas sisäilma” - keskustelutilaisuus 9.6.2017
• Keskustelussa mukana pääministerin lisäksi 

• perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula, 
• opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen, 
• kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen, 
• asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen 
• työministeri Jari Lindström
• eduskuntaryhmät
• asiantuntijoita

• Tilaisuuden lopuksi pääministeri ilmoitti, että hallitus käynnistää Terveiden 
tilojen vuosikymmen -toimenpideohjelman valmistelun 

• Myös THL käynnistänyt kansallisen sisäilmaohjelman ratkomaan ihmisten 
terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä.
• Tukee Terveiden tilojen vuosikymmen - toimenpideohjelmaa 

terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.
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• Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen / puheenjohtaja

• Erityisavustaja Markus Lahtinen (VNK) /varapj

• Jäsenet: erityisavustaja Tea Usvasuo (YM), erityisavustaja Tapani Mäkinen 
(OM), erityisavustaja Daniel Sazonov (OKM), erityisavustaja Kari Synberg 
(STM), erityisavustaja Jami Arvola (TEM), ylijohtaja Helena Säteri (YM), yli-
insinööri Katja Outinen (YM), johtaja Jari Keinänen (STM), neuvotteleva 
virkamies Vesa Pekkola (STM), ylitarkastaja Tarmo Mykkänen (OKM), 
neuvotteleva virkamies Taina Kulmala (VNK), hallitusneuvos Marika 
Paavilainen (hankejohtaja/VNK). 

• Hankkeen toimikausi 25.9.2017 – 28.2.2018, jonka jälkeen alkaa ohjelman 
toimeenpano vuoteen 2028. 



Terveet tilat 2028 –hankkeen aikataulu

10.11.2017 
Keskustelutilaisuus: 
kuntien kokemusten 

kartoitusta 

28.11.2017 
Toimenpideohjelma 

julkaistaan

28.11.2017 – 28.2.2018 
Tiedotus- ja 

kuulemisvaihe, 
kuulemistilaisuudet (4 

kpl) 

28.2.2018 
Toimenpideohjelma ja 

kooste saadusta 
palautteesta 
luovutetaan 

toimeenpanohankkeelle

Kevät 2018 – vuoden 
2028 loppu: 

Toimeenpanohanke



Tavoitteena julkisten rakennusten sisäilmaongelmien 
vähentäminen ja ennaltaehkäisy

Viivytyksettä 

• sisäilmasta kärsiviä autetaan ja tuetaan; 

• hyvistä kokemuksista, käytänteistä ja toimintamalleista tiedotetaan ja tiedot 
jaetaan kuntien ja valtion kiinteistönomistajan sovellettavaksi viivytyksettä; 

Vuoden 2028 loppuun mennessä 

• Oppilaitokset, päiväkodit, hoitolaitokset ja muut julkiset rakennukset ovat 
terveelliset ja turvalliset käyttää;  ongelmien tunnistaminen, selvittäminen sekä 
niihin puuttuminen kuuluvat hyvän kiinteistönhoidon arkeen;  

• Palvelutarvelähtöisen, pitkäjänteisen ja kestävän kiinteistönpidon sekä 
rakennusten ennakoivan ylläpidon käytännöt ovat vakiintuneet kuntien 
toimintatavoiksi;  

• Sisäilmasta kärsivien auttamiseksi on käytössä sujuvat ja toimivat hoitopolut 
itsehoidosta perusterveydenhuoltoon, erikoissairaanhoitoon ja kuntoutukseen;  

• Sisäilmasta kärsivien sosiaaliturva on selvitetty, mahdolliset puutteet tunnistettu 
ja korjattu. 



Toimenpiteiden alueet

• Hyvät käytännöt (säännönmukaiset kuntokatsaukset, 
ylläpitotoimet, ripeä puuttuminen ongelmiin)

• Priorisoinnin kriteerit (rakennusten tekninen toimivuus, 
terveellisyys ja tarkoitukseensa sopivuus) –> milloin korjataan, 
puretaan, rakennetaan uutta

• Osaamisen lisääminen (rakennusfysiikka, hankintaosaaminen)

• Apua terveysongelmiin heti, hoitopolut ja sosiaaliturva 
kuntoon

• Yhteistyömallit / taloudellisen tuen mallit

• Viestintä eri yhteiskunnan eri sektoreiden ja tasojen väillä 
sujuvaa – tehdään samaa työtä sisäilmaongelmien 
voittamiseksi

• Toimenpano-organisaatio – parlamentaarinen seuranta –
ministeriöiden välinen yhteistyö – aluehallinto – kunnat
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