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TERVEET TILAT 2028 – HANKKEEN KATSAUS   
-  kevätkesällä 2018 siirryttiin valmistelusta toimeenpanoon! 

 

 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

Tilanne 20.6.2018 
 

- Valtioneuvosto hyväksyi 3.5.2018 periaatepäätöksen Terveet tilat 2028 –toimenpideohjelmasta – ”Kohti 

kokonaisvaltaista hyvinvoinnin edistämistä ja käyttäjien huomioon ottamista julkisissa rakennuksissa”.   

- Toimenpideohjelman esiteltiin eduskuntaryhmille parlamentaarisessa keskustelussa 5.6.2018 Sonck-salissa.  

- Valtioneuvosto yleisistunnolle esitellään 27.6.2018 toimeenpanohankkeen asettamispäätös.  Johtoryhmän ja pääsihteeristön 

toimikauden alkaisivat 1.7.2018.  Yksityiskohdissa kannattaa seurata VN:n päätösviestintää ensi viikon keskiviikkona.  

- Terveet tilat 2028 –hankkeelle haetaan parhaillaan projektisuunnittelijaa, joka tulee tukemaan toimeenpanovaiheessa laajaa 

verkostoa eri puolilla maata uutiskirjeiden ja verkkosivujen ylläpidon avulla sekä toimimaan johtoryhmän ja hankeryhmän 

kokousten valmistelussa ja viestinnässä. 

- Hankeikkuna 012:00/2017 ”sulkeutui” ja hankeikkuna 008:00/2018 avautuu 1.7.2018 

_______________________________________________________________________________________ 

Periaatepäätös 3.5.2018  
 

- Lisätietoa ja linkit suomenkieliseen ja ruotsinkieliseen julkaisuun löytyvät toimenpideohjelman verkkosivulta - 

https://vnk.fi/terveet-tilat-2028. 

____________________________________________________________________________________ 

Parlamentaarinen keskustelutilaisuus 5.6.2018  
 

 Keskustelutilaisuus järjestetään tiistaina 5.6.2018 klo 08.30 -10.00 liikenne- ja viestintäministeriön Sonck-salissa, 

osoitteessa Eteläesplanadi 16, Helsinki.  

 Paikalla oli kansanedustajia kahdeksasta eduskuntaryhmästä, työtä ohjanneet ministerit Kimmo Tiilikainen ja Sanni Grahn-

Laasonen sekä ministeri Saarikon sijaisena kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee esittelivät toimenpideohjelman  

 Eduskunta toivoo konkreettisia toimia sisäilmaongelmien vähentämiseksi hallituksen terveet tilat 2028 –hankkeelta 

alkumetreiltä alkaen. Hallitus toivoo säännöllistä keskustelua eduskunnan kanssa toimenpideohjelman edistämiseksi 

vaalikaudelta seuraavalle  

 Tilaisuuden tallenne on katsottavissa osoitteessa https://vnk.fi/terveet-tilat-2028  . Muut asiakirjat löytyvät hankeikkunasta 

012:00/2017. 

______________________________________________________________________________________________ 

Terveet tilat 2028 –toimeenpanon aloittaminen, määrärahat ja prioriteettitoimet 
 
Hankeryhmä vauhditti viimeisessä kokouksessaan 7.3.2018 toimeenpanon valmistelua  

- toimeenpanovaiheessa työn ohjaukseen päätettiin asettaa johtoryhmä, jonka jäseniksi pyydetään keskeisten ministeriöiden 

ylimpiä virkamiehiä (kansliapäälliköt ja alivaltiosihteerit) ja puheenjohtaja edustaisi hallitusta.  Johtoryhmän tukena on 

pääsihteeristö. valtioneuvostolle esitellään 27.6.2018 yleisistunnossa johtoryhmän ja pääsihteeristön asettaminen.  

- pääsihteeristö alkaa saman tien valmistella hankeryhmän asettamista. Hankeryhmä kokoaa laajemman joukon eri toimien 

toteuttajia. Lisäksi hankkeen verkkosivujen kautta rakentuu Terveet tilat 2028 -verkosto, johon voi ilmoittautua jokainen, 

joka haluaa hankkeen uutiskirjeen tai olla yhteydessä pääsihteeristöön hyvien kokemusten, aloitteiden tai muun 

yhteydenpidon merkeissä.  

- Vuoden 2018 ensimmäisen lisätalousarvioesityksen käsittelyssä hallitus perusti yhteisen Terveet tilat 2028 –momentin 

(horisontaaliset toimet, muutoksen tukeminen) ja esitti määrärahaa prioriteettitoimien aloittamiseen (LTAE2018 on 

eduskunnan käsittelyssä parhaillaan). Hallitus on myös varannut hankkeelle toimintamäärärahaa kehyskaudelle 2019 – 

2022.  

file:///D:/1_Helsinki/Terveiden%20tilojen%20vuosikymmen%20-hanke%202017/1_TT28%20katsaukset/verkkosivulta
https://vnk.fi/terveet-tilat-2028
https://vnk.fi/terveet-tilat-2028


2 
 

Hankeryhmä priorisoi toimenpideohjelmasta alueet, joista lähdetään liikkeelle 2018-2019.  Tässä pääotsikot - ja toteututilanne 

suluissa:  

1. Vuorovaikutus ja viestintä - hyvät kokemukset kaikkien käyttöön, valtakunnan laajuinen Terveet tilat 2028 -

verkosto (VNK/projektisuunnittelijan rekrytointi käynnissä) 

2. TT2028 –toimintamallin kehitystyö käyntiin (VNK/STM/YM/OKM - hanke on mukana kuntamarkkinoilla 

yhteistyökumppaneita kalastelemassa) 

3. Strategiseen kiinteistönhallintaan liittyvä ohjaus ja neuvonta  (YM on lähtenyt liikkeelle) 

4. Rakentamisen kosteudenhallintaan liittyvä ohjeistus ja koulutus  (YM on lähtenyt liikkeelle) 

5. Selvitys nykytilasta: Tilanteesta Suomessa ja vertailumaissa /julkisella ja yksityisellä sektorilla (VNK/VN TEAS –

sopimusneuvottelut  elokuussa 2018) 

6. Terveen rakentamisen hankintamenettelyihin liittyvät hyvät käytännöt ml mallit (käynnistetään 

asiantuntijakeskustelu syksyllä 2018) 

7. Osaamiskartoitus, laaja (OKM /tässä on lähdetty liikkeelle) 

8. Sisäilmasta oireilevien tuen ja neuvonnan tehostaminen  (STM/ on lähtenyt liikkeelle) 

9. Ihmisten työ- ja toimintakykyisyyden tukeminen, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamallien kehittäminen 

(STM) 

10. Ohjelman vaikuttavuutta seuraavien indikaattoreiden ja tilastojen kehittäminen (VNK/YM/STM/OKM/VM) 

_______________________________________________________________________________________________ 

Seuraavat kokoukset 
 

- Pääsihteeristö kokoontuu tiistaina 14.8.2018 klo 9:30  

- Johtoryhmän syyskauden kokoukset ovat keskiviikkoina 19.9.2018 klo 9:00 ja 28.11.2018 klo 8:30.  

_______________________________________________________________________________________ 
Pääsihteeristön yhteystiedot:  

 
Marika Paavilainen  
Hallitusneuvos, hankejohtaja 
Valtioneuvoston kanslia 
Puhelin: +358295160462, +358503599752 
Email: marika.paavilainen@vnk.fi  

 

Katja Outinen  
Yli-insinööri 
Ympäristöministeriö  
Puhelin: +358295250217 
Email: katja.outinen@ym.fi  

Vesa Pekkola 
Neuvotteleva virkamies 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Puhelin: +358295163282 
Email: vesa.pekkola@stm.fi 

Ritva Kivi  
Rakennusneuvos 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Puhelin: +358295330155 
Email: ritva.kivi@minedu.fi   

 

Tarmo Mykkänen  
Ylitarkastaja 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Puhelin: +358295330220 
Email: tarmo.mykkanen@minedu.fi  

 

Projektisuunnittelija 
(rekrytointi käynnissä) 
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