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TERVEET TILAT 2028 -TOIMENPIDEOHJELMAN TOIMEENPANO-ORGANISAATION 

MUUTTAMINEN 

 

 

Johtoryhmän ja pääsihteeristön kokoonpanon ja toimikauden muuttaminen  

 

Valtioneuvosto hyväksyi 3.5.2018 valtioneuvoston periaatepäätöksen Terveet tilat 2028 -

toimenpideohjelmasta ”Kohti kokonaisvaltaista hyvinvoinnin edistämistä ja käyttäjien huomioon ottamista 

julkisissa rakennuksissa”. Ohjelman toimeenpanon ohjausta, parlamentaarista yhteistyötä ja seurantaa varten 

hankkeelle on valtioneuvoston istunnossa 27.6.2018 asetettu johtoryhmä ja johtoryhmän tueksi sekä 

toimeenpanon koordinaatiota varten pääsihteeristö. Johtoryhmän ja pääsihteeristön toimikaudeksi on asetettu 

1.7.2018–31.12.2022. Henkilöstömuutosten johdosta on tullut tarve muuttaa johtoryhmän ja pääsihteeristön 

kokoonpanoa. Samalla jatkettaisiin johtoryhmän ja pääsihteeristön toimikautta.   

 

Johtoryhmän ja pääsihteeristön toimikausi 

 

Johtoryhmän ja pääsihteeristön toimikautta jatkettaisiin 30.9.2023 saakka.  

 

Johtoryhmän puheenjohtaja ja jäsenet sekä pääsihteeristö 

 

Terveet tilat 2028 -ohjelman johtoryhmän muodostavat puheenjohtaja ja toimeenpanoa ohjaavien keskeisten 

ministeriöiden ylimmät virkamiehet. Johtoryhmän puheenjohtajana toimisi ministeri, valtiosihteeri, 

alivaltiosihteeri tai ministeriön osastopäällikkö.  

 

Johtoryhmän puheenjohtajaksi nimitettäisiin osastopäällikkö Seppo Määttä valtioneuvoston kanslian 

strategiaosastolta 1.11.2019 alkaen.  

 

Johtoryhmän jäseniksi nimitettäisiin kansliapäällikkö Kirsi Varhila sosiaali- ja terveysministeriöstä 

osastopäällikkö Päivi Sillanaukeen tilalle ja hallitusneuvos Marika Paavilainen valtiovarainministeriöstä 

alivaltiosihteeri Päivi Nergin tilalle 1.11.2019 alkaen.  

 

Muina johtoryhmän jäseninä jatkavat 

 alivaltiosihteeri Timo Lankinen valtioneuvoston kansliasta 

 kansliapäällikkö Hannele Pokka ympäristöministeriöstä 

 kansliapäällikkö Anita Lehikoinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.  

 

 

Pääsihteeristön puheenjohtajana toimii valtioneuvoston kanslian nimittämä hankejohtaja sekä jäseninä 

ohjelman toteutukseen osallistuvien ministeriöiden esittämät asiantuntijat. Pääsihteeristössä toimii myös 

valtioneuvoston kanslian nimittämä projektisuunnittelija.  

 

Pääsihteeristön puheenjohtajaksi nimitettäisiin hankejohtaja, johtava asiantuntija Katja Outinen 

valtioneuvoston kansliasta hallitusneuvos Marika Paavilaisen tilalle 1.11.2019 alkaen.  

 

Pääsihteeristön jäseneksi nimitettäisiin projektisuunnittelija Noora Mahlavuori valtioneuvoston kansliasta. 

 

Pääsihteeristön jäseninä jatkavat 

 neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola sosiaali- ja terveysministeriöstä 

 rakennusneuvos Ritva Kivi opetus- ja kulttuuriministeriöstä.  

 



Lisäksi ympäristöministeriö nimeäisi erikseen pääsihteeristöön jäsenensä. Ministeriöillä olisi oikeus vaihtaa 

pääsihteeristön jäsenenä toimivaa asiantuntijaa ilman erillistä nimitysmenettelyä. 

 

 

Organisaation muutospäätöksen esittely 

 

Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmalla on yhteiskuntapoliittisesti merkittävä tehtävä ohjelman 

kymmenvuotiskauden aikana julkisen rakennuskannan tervehdyttämisessä ja sisäilmasta sairastuneiden 

ihmisten avun tehostamisessa, valtakunnallisen yhteistyöverkoston ylläpitämisessä sekä rakennusten 

säännöllisten kuntotarkastusten vakiinnuttamisessa kiinteistön pidon käytäntöihin. 

 

Terveet tilat 2028 –ohjelman toimeenpanon johtoryhmän ja pääsihteeristön kokoonpanon muuttamisen 

esittely kuuluu pääministerille valtioneuvoston kanslian keskeisen koordinaatioroolin vuoksi 

horisontaalisessa ja laaja-alaisessa hankkeessa vastaavasti kuin johtoryhmän ja pääsihteeristön asettaminen 

alun perin kesäkuussa 2018 (VNOS 3 § 21 a –kohta).  


