
Terveet tilat 2028 -ohjelman johtoryhmän kokous  
 
Aika  Keskiviikko 25.1.2023 klo 11.00 - 12.22 
Paikka VM:n kokouskeskus, Mariankatu 9 Pullonkaula ja Teams-kokous 
Osallistujat Kansliapäällikkö Juhani Damski, ympäristöministeriö  

Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, opetus- ja kulttuuriministeriö 
Hallitusneuvos Marika Paavilainen, valtiovarainministeriö  
Osastopäällikkö Seppo Määttä, valtioneuvoston kanslia (puheenjohtaja) 
 
Rakennusneuvos Mikko Helasvuo, opetus- ja kulttuuriministeriö  
Neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola, sosiaali- ja terveysministeriö  
Yli-insinööri Timo Lahti, ympäristöministeriö 
Johtava asiantuntija Katja Outinen, valtioneuvoston kanslia 
Suunnittelija Joel Aaltonen, valtioneuvoston kanslia (sihteeri) 
 

 

Muistio 
 

1) Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 

Kokous avattiin klo 11.00 ja todettiin osallistujat. Vesa Pekkola sijaisti kansliapäällikkö Taneli 

Puumalaista STM:stä.  

2) Asialistan hyväksyminen (liite 1) 

Asialista hyväksyttiin ilman muutoksia. 

3) Edellisen kokouksen 28.9.2022 muistion toteaminen (liite 2) 

Todettiin, että edellinen kokous oli 28.9.2022 ja että muistio kokouksesta on ollut johtoryhmällä 

hyväksyttävänä syksyllä 2022.  

4) Terveet tilat 2028 -ohjelman hankesuunnitelmat v. 2023 - 2024 (liite 3) 

Terveet tilat -sihteeristö esitteli ohjelman hankesuunnitelmia vuosille 2023 - 2024 liitteen 3 

mukaisesti. Ministeriöiden hankesuunnitelmat toteuttavat kattavasti Terveet tilat -ohjelmasta 

annetun valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisia toimenpiteitä. Terveet tilat -ohjelman 

rahoituksen lisäksi esimerkiksi STM toteuttaa ohjelmaa tukevia pienempiä hankkeita myös omalla 

rahoituksella.   

Marika Paavilainen nosti esille suunnitelman Terveet tilat -tutkijaverkoston rakentamisesta ja 

ohjelman yhteyksistä yliopistoihin. Katja Outinen kertoi verkoston perustamisen olevan työn alla. 

Sihteeristön edustajat totesivat tutkijayhteistyön jo olevan tiivis osa ohjelman työskentelyä muun 

muassa eri projektien puitteissa. Johtoryhmä keskusteli uuden verkoston perustamisen hyödyistä.  

Seppo Määttä nosti esille hybridimuotoiset palveluverkkoratkaisut ja niiden yleistymisen 

Suomessa. Johtoryhmä keskusteli palveluverkkojen vahvistamisesta ja mahdollisesta julkisen 

hallinnon yhteisestä tilaohjelmasta. Anita Lehikoinen kertoi, että koko sivistyshallinnon 

palveluverkkoratkaisuja on tarkoitus tarkastella seuraavalla hallituskaudella.  

5) Terveet tilat -foorumi 15.2.2023 (ohjelma) 
Katja Outinen esitteli lyhyesti 15.2.2023 pidettävän Terveet tilat -foorumin ohjelman. Johtoryhmä 

keskusteli foorumin tavoitteista. Juhani Damski toivoi osaamisen riittävyyden nostamista esiin 

foorumin ohjelmassa ja paneelikeskusteluissa. Marika Paavilainen ehdotti jatkuvuuden tarpeen 

korostamista päivän puheenvuoroissa. Ehdotukset saivat kannatusta johtoryhmästä. 

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/a9492bfb-f39c-4fd5-9b3d-c39a2b6153d2/7f74617c-d629-44dd-809d-07bb6fb53a28/MUISTIO_20221103140631.pdf
http://www.tilatjaterveys.fi/terveettilatfoorumi2023


6) Valmistautuminen uuteen hallituskauteen 

Katja Outinen muistutti, että ohjelman jatkuvuuden merkitys tulisi huomioida ministeriöiden 

virkamiespuheissa ja lausunnoissa. Vesa Pekkola kertoi, että STM on sisällyttänyt tarpeen jatkaa 

Terveet tilat -ohjelmaa ministeriössä valmisteilla olevaan virkapuheeseen.  

7) Muut ajankohtaiset asiat 

Katja Outinen kertoi, että johtoryhmän puheenjohtaja Seppo Määttä siirtyy toisiin tehtäviin 

helmikuussa 2023. VNK ilmoittaa myöhemmin uuden johtoryhmän puheenjohtajan, joka toimii 

johtoryhmän ja sihteeristön nykyisen toimikauden loppuun 30.9.2023 asti. 

VNK pyytää kesällä 2023 ministeriöiltä nimeämisiä johtoryhmän ja sihteeristön uudelle 

toimikaudelle. 

8) Seuraava kokous 

Katja Outinen totesi, että seuraava johtoryhmän kokous pidetään syksyllä 2023. Todennäköinen 

ajankohta olisi viimeistään lokakuussa uuden johtoryhmän aloittaessa toimikauttaan.  

Marika Paavilainen ehdotti laajennettua sihteeristön kokousta eduskuntavaalien ja hallitusohjelman 

valmistumisen jälkeen. Kokouksessa käytäisiin läpi tilannekatsaus ja ohjelman jatko. Sihteeristö 

etsii kokoukselle sopivan ajankohdan. 

9) Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.22. 
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Terveet tilat 2028 -ohjelman johtoryhmän kokous  
 
Aika  Keskiviikko 25.1.2023 klo 11.30 - 12.30 (ennen kokousta mahdollisuus kevyeen 

voileipälounaaseen klo 11 alkaen) 
Paikka Hybridi-kokous: VM:n kokouskeskus, Mariankatu 9 Pullonkaula tai Teams-kokous 

 
 

Asialista 
 

1) Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 
 

2) Asialistan hyväksyminen (liite 1) 
 

3) Edellisen kokouksen 28.9.2022 muistion toteaminen (liite 2)  
 

4) Terveet tilat 2028 -ohjelman hankesuunnitelmat v. 2023 - 2024 (liite 3) 
 

5) Terveet tilat -foorumi 15.2.2023 (ohjelma) 

 Johtoryhmän evästyksiä parlamentaarisiin paneelikeskusteluihin 
 

6) Valmistautuminen uuteen hallituskauteen 

 Johtoryhmän evästyksiä  
 

7) Muut ajankohtaiset asiat 

 Johtoryhmän puheenjohtaja Seppo Määttä siirtyy toisiin tehtäviin. VNK ilmoittaa 
myöhemmin uuden johtoryhmän puheenjohtajan, joka toimii johtoryhmän ja sihteeristön 
nykyisen toimikauden loppuun 30.9.2023 asti.  

 VNK pyytää kesällä 2023 ministeriöiltä nimeämisiä johtoryhmän ja sihteeristön uudelle 
toimikaudelle.  

 
8) Seuraava kokous  

 Johtoryhmän seuraava kokous syksyllä 2023   
 

9) Kokouksen päättäminen 
 
 
Kutsutut  kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, opetus- ja kulttuuriministeriö 

osastopäällikkö Taneli Puumalainen, sosiaali- ja terveysministeriö  
kansliapäällikkö Juhani Damski, ympäristöministeriö  
hallitusneuvos Marika Paavilainen, valtiovarainministeriö  
alivaltiosihteeri Timo Lankinen, valtioneuvoston kanslia 
osastopäällikkö Seppo Määttä, valtioneuvoston kanslia (puheenjohtaja) 

 
Sihteeristö rakennusneuvos Mikko Helasvuo, opetus- ja kulttuuriministeriö (jäsen) 

neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola, sosiaali- ja terveysministeriö (jäsen) 
yli-insinööri Timo Lahti, ympäristöministeriö (jäsen) 
johtava asiantuntija Katja Outinen, valtioneuvoston kanslia (jäsen, hankejohtaja) 
suunnittelija Joel Aaltonen, valtioneuvoston kanslia (jäsen, sihteeri) 
viestintäasiantuntija Juha Ojanen, opetus- ja kulttuuriministeriö (asiantuntija) 
viestintäasiantuntija Liisa Kemppainen, ympäristöministeriö (asiantuntija) 

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/a9492bfb-f39c-4fd5-9b3d-c39a2b6153d2/7f74617c-d629-44dd-809d-07bb6fb53a28/MUISTIO_20221103140631.pdf
https://tilatjaterveys.fi/terveettilatfoorumi2023
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Terveet tilat -ohjelman hankesuunnitelmat v. 2023 - 2024  
 

Terveet tilat -ohjelman määrärahan jako v. 2023  
Terveet tilat -ohjelmalle on myönnetty 0,5 milj. euron määräraha VNK:n talousarviossa 2023 (momentti 

23.01.25). Määrärahan jaosta (ks. taulukko) ministeriöittäin on päätetty johtoryhmän kokouksessa 

28.9.2022.  

 

 

 

 

 

 

Taulukko hankesuunnitelmista vuodelle 2023 - 2024 
 

Ministeriöiden hankesuunnitelmat toteuttavat kattavasti Terveet tilat -ohjelmasta annetun valtioneuvoston 

periaatepäätöksen mukaisia toimenpiteitä. Aiemmin suunniteltujen ja käynnissä olevien hankkeiden lisäksi 

v. 2023 - 2024 on suunniteltu toteutettavaksi taulukossa esitettyjä hankkeita: 

Ministeriöiden tulevia hankkeita ja aikataulusuunnitelmia 

Tulevat hankkeet/VNK 

VNK Terveet tilat -toimintamallin auditointilomake verkkosivuille (Ambientia, 
sisällöntuottaja) 

Kevät 2023 

VNK Terveet tilat -toimintamallin auditointilomakkeen ja -hankkeiden jalkautus kuntiin - 
kuntakiertue ja viestintäkampanja  

Syksy 2023 - 
2024 

VNK Osallistuminen Kuntamarkkinoille näyttelyosastolla Syksy 2023 

VNK Vinkit kunnista -videot 1- 3 kpl Syksy 2023 

VNK Kuntien Terveet tilat -verkostolle suunnattu Työpaikan sisäilmaosaajaksi -
verkkokoulutus 

Syksy 2023 

Tulevat hankkeet/OKM 

OKM Joustavat, muunneltavat, monikäyttöiset ja turvalliset tilat - Perusopetuksen ja 
lukion oppimisympäristöjen selvitys (OPH) 

2023 

OKM Joustavat, muunneltavat, monikäyttöiset ja turvalliset tilat - Ammatillisen 
koulutuksen oppimisympäristöjen selvitys (OPH) 

2023 

OKM Sisäilmaosaamisen kartoitus sote-alalla (OPH) 2023 

OKM Terveydenhuollon oppimateriaalin pilotointi (Filha ry) Syksy 2023 

OKM Joustavat, muunneltavat, monikäyttöiset ja turvalliset tilat - Perusopetuksen ja 
lukion oppimisympäristöjen jatkoselvitys (OPH) 

2023-2024 

OKM Joustavat, muunneltavat, monikäyttöiset ja turvalliset tilat - Ammatillisen 
koulutuksen oppimisympäristöjen jatkoselvitys (OPH) 

2023 - 2024 

 Määrärahan jako v. 2023 (€) 

VNK 140 000 

OKM 80 000 

STM 180 000 

YM 100 000 

Yhteensä (€) 500 000 
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Ministeriöiden tulevia hankkeita ja aikataulusuunnitelmia 

Tulevat hankkeet/STM ja Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma (STO) 

STO Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman väliarviointi 2023 

STO Riskejä koskevan tiedon jakaminen ja riskikäsitysten muokkaaminen 2023 

STO Kuntien sisäilmatilanteen kartoittaminen osana väliarviointia  2023 

STO Viestintätoimien koordinointi, viestintäaineistojen ajantasaisuuden ylläpito ja 
aktiivinen viestintä  

2023 - 2024 

STO Viedään loppuun ”Työkyvyn tuki sisäilmatilanteissa – Toiminnan muutos 
työpaikoilla” –kehittämishanke 

2023 

STO Media-analyysin loppuosa sisäilmaan liittyvästä uutisoinnista 2023 

STO Laajennettu katsaus SVOC-yhdisteistä 2023 

STO Tutkimusnäyttöön perustuvia julkaistavia sisältöjä sisäilmasta kärsivien tai 
sisäilmaongelmia epäilevien sekä heitä auttavien tueksi 

2023 

STO Kehitetään koulutusta sisäympäristön aihealueelta työpaikoille, sisäilmaston 
asiantuntijoille ja työterveyden ammattilaisille sekä työntekijöille ja heitä tukeville 
tahoille 

2023 

STO Terveydenhoitajien koulutusmateriaali Kevät 2023 

Tulevat hankkeet/ YM 

YM Terveet tilat 2028 -ohjelma ja Apoli-ohjelman yhteensovittaminen YM:n 
vastuualoilla, kehityshanke 

2023 

YM Kiinteistökannan ennakoivat katsastusmenetelmät, kehityshanke 2023 

YM Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, nykytilaselvitys 2023 

YM Ylilämpötilanteiden välttäminen nykyisessä kiinteistökannassa, case-
study/vaikutustenarviointi 

2023 

YM Nykytilaselvitykset: Suunnittelunohjaus julkisissa uudishankkeissa ja 
suunnittelunohjaus julkisissa korjaushankkeissa 

2023 

YM Selvitys (uudis)koulurakennusten käytetyistä hankintatavoista ja kehityshanke 2023 

YM Selvitys kuntien ylläpito- ja rakennuttamisresursseista ja kehityshanke 

 

2023 

YM Rakennustuotteista peräisin olevien haitta-aineiden määrät ja altistumiset 
kiinteistökannassa, selvityshanke 

2023 

YM Ilmanvaihdon katsastusmallin visualisointi Läpileikkaus oppimisen rakennuksiin -
verkkosivulle 

2023 

Tulevat hankkeet / alustavasti suunnitteilla VNK 

VNK Vinkit kunnista -videot 1 - 3 kpl 2024 

VNK  Tilatjaterveys.fi-sivuston kehittäminen ja ylläpito  2024 

VNK Läpileikkaus oppimisen rakennuksiin -verkkosivuston sisällön täydennys 
ilmanvaihdon katsastuksiin liittyvällä aineistolla ja muilla rakennustyypeillä  

2023 - 2024 

Tulevat hankkeet / alustavasti suunnitteilla OKM 

OKM Museoviraston hanke (Museovirasto) 2023 

OKM Kulttuurirakennusten perusselvitys (OKM) 2023 - 2024 

OKM Liikuntarakennusten perusselvitys (OKM) 2023 - 2024 

OKM Nuorisotilojen perusselvitys (OKM) 2023 - 2024 

OKM Liikunnan koulutuskeskusten rakennuskanta (OKM) 2023 - 2024 

 

 


