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Terveet tilat 2028 -ohjelman johtoryhmän kokous
Aika
Paikka
Läsnä

Perjantai 1.11.2019 klo 9.01–10.12
Valtioneuvoston linna, nh. Konselji
osastopäällikkö Seppo Määttä, valtioneuvoston kanslia (puheenjohtaja)
opetusneuvos Tarmo Mykkänen, opetus- ja kulttuuriministeriö (kansliapäällikkö Anita
Lehikoisen sijaisena)
osastopäällikkö Päivi Sillanaukee, sosiaali- ja terveysministeriö (kansliapäällikkö Kirsi
Varhilan sijaisena)
kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö
hallitusneuvos Marika Paavilainen, valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola, sosiaali- ja terveysministeriö
johtava asiantuntija Katja Outinen, valtioneuvoston kanslia
projektisuunnittelija Noora Mahlavuori, valtioneuvoston kanslia (sihteeri)

1. Kokouksen avaus ja osallistujien esittäytyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.01. Todettiin, että kaikki ovat entuudestaan tuttuja, joten
siirryttiin asialistan seuraavaan kohtaan.

2. Asialistan hyväksyminen (liite 1)
Puheenjohtaja ehdotti kohdan 6 (Terveet tilat 2028 -ohjelman suuntaus pääministeri Rinteen
hallitusohjelman mukaisesti) käsittelemistä ennen kohtaa 5. Asialista hyväksyttiin tällä muutoksella.

3. Edellisen kokouksen 27.3.2019 muistio (liite 2, muistion liitteet pyydettäessä)
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin muutoksitta.

4. Terveet tilat 2028 -ohjelman toteutuminen v. 2019 ja suunnitelmat v. 2020 ministeriöittäin (liite
3)
Kunkin ministeriön edustaja esitteli vastuualueensa toimet 2019–2020. Keskustelussa nousi esiin, että
Terveet tilat -toimintamallin kehittäminen on saatava kunnolla käyntiin, jotta ohjelmasta ruvetaan
saamaan konkreettisia tuloksia. Johtoryhmä oli yhtä mieltä siitä, että olisi hyvä saada toiminnallinen
jäsennys Terveet tilat 2028 -toimista. Viestintä on kaikkien toimijoiden yhteinen asia, ja siihen tulee
kiinnittää huomiota.

5. Määrärahat, määrärahan jaon periaatteet ja vuoden 2020 määrärahan jakoehdotus (liite 4)
Katja Outinen esitteli rahanjaon esityksen. Jakoa muutettiin siten, että STM:lle siirrettiin lisää rahaa
15000 € VNK:lta, 15000 € YM:ltä ja 25000 € OKM:ltä.
Johtoryhmä oli yhtä mieltä siitä, että uusia hankkeita ja selvityksiä käynnistettäessä on hyödynnettävä
edellisten selvitysten/hankkeiden tuloksia.
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[5.11. pidetyssä sihteeristön kokouksessa päätettiin johtoryhmälle esitettäväksi, että VNK:n osuudesta
leikataan vielä 15000 € eli yhteensä 30000 € siten, että STM:lle siirretään kaikkiaan 65 000 € ja OKM:lle
palautetaan 5 000 €. Lopullinen jako on 300 000 € VNK, 235 000 € YM, 585 000 € STM, 380 000 € OKM.]

6. Terveet tilat 2028 -ohjelman suuntaus pääministeri Rinteen hallitusohjelman mukaisesti (liite 5
Hallitusohjelmakirjaukset ja liite 6 TT2028-ohjelman suuntausehdotus)
Oleellisinta on hallitusohjelman kirjaus ohjelman jatkumisesta. Toimintamallin kehittämiseen
panostetaan, mutta sen rinnalla on huolehdittava, että myös ihmisten hoito ja tuki pysyvät ohjelman
painopisteenä. On tärkeää, että kaikki toimijat saadaan mukaan viemään asioita parempaan suuntaan.
Luottamuksen rakentaminen ja rakentuminen eri toimijoiden välillä auttaa pääsemään ratkaisuihin.

7. Muut ajankohtaiset asiat
Eduskunnan tarkastusvaliokunta on kutsunut kuultavaksi 6.11. Vesa Pekkolan, Katja Outisen sekä YM:n
ja Kuntaliiton edustajat.
Pyöreän pöydän parlamentaarinen keskustelu järjestetään mahdollisesti loppukeväästä 2020.
Sihteeristön edustajat tapaavat eduskunnan Sisäilmaryhmän 6.11., jolloin kuunnellaan myös heidän
kantansa keskustelun järjestämiseen.

8. Seuraava kokous
Seuraava johtoryhmän kokous pidetään touko–kesäkuussa 2020.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.12.

2

