
Terveet tilat 2028 -ohjelman ja kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman 
sihteeristöjen yhteiskokous 
 
Aika: Tiistai 4.6. 13.15–15.30 

Paikka: Hotel Arthur, Aurola-sali, Helsinki 

 

Läsnäolijat 
 

Marika Paavilainen, valtioneuvoston kanslia (pj.)  
Katja Outinen, ympäristöministeriö  
Vesa Pekkola, sosiaali- ja terveysministeriö  
Ritva Kivi, opetus- ja kulttuuriministeriö  
Tarmo Mykkänen, opetus- ja kulttuuriministeriö  
Noora Mahlavuori, valtioneuvoston kanslia   
Nanni Tuominen, valtioneuvoston kanslia (siht.) 
Jussi Lampi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  
Anne Hyvärinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  
Juha Pekkanen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/Helsingin yliopisto  
Katja Tähtinen, Työterveyslaitos  
Kari Reijula, Työterveyslaitos  
Sari Mäki, Hengitysliitto  
Paula Hellemaa, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto  
Tuula Vasankari, Filha  
Mervi Ahola, Sisäilmayhdistys 
Katja Sibenberg, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

 

Asialista 

  

1. Kokouksen avaus  

 

Kokous avattiin klo 13.20.  

 

2. Asialistan hyväksyminen  

 

Asialista hyväksyttiin ilman muutoksia.  

 

3. Ajankohtaiskatsaukset (pöytäkierros)  

 

3.1. Terveet tilat 2028 -ohjelma 

- Uudelle vaalikaudelle siirtyminen. 

Puheenjohtaja Marika Paavilainen esitteli Terveet Tilat 2028 -ohjelman 

ajankohtaiset asiat, joista maanantaina 3.6. julkaistua hallitusohjelmaa käsiteltiin 



ensimmäisenä. Puheenjohtaja esitteli hallitusohjelman valmistumista seuraavat 

toimenpiteet, ja ohjelman kannalta painottui erityisesti parlamentaarinen pyöreän 

pöydän keskustelu, jossa aiheena on uuden hallituskauden painotukset ohjelman 

toimeenpanoon. Paavilainen esitteli lyhyesti myös hallitusohjelman sisällöllisiä 

kirjauksia sisäilmakysymyksistä. Ohjelmassa todetaan erikseen, että Terveet tilat 

2028 -ohjelmaa jatketaan.  

Kirjauksista ja uudesta vaalikaudesta seurasi keskustelua, jossa esimerkiksi 

tavoitteiden kirkastaminen ja tuloksien tarve puhuttivat paljon. Kari Reijula 

kommentoi, että terveet Tilat 2028 -ohjelman tarpeellisuudesta vallitsee laaja 

yksimielisyys, mitä paikallaolijat pitävät positiivisena. Keskustelussa todettiin, että 

syksyllä tiedetään enemmän ohjelmien tulevaisuudesta.   

- Muutokset organisaatiossa 

Paavilainen totesi, että Terveet tilat 2028 -ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja 

(ministeri) on vaihtumassa. Myös ohjelman hankejohtaja vaihtuu syyskuun 2019 

lopulla.  

- Kuntayhteistyön aloittaminen.  

Vuoden 2019 tärkeimmän tehtävän, kuntayhteistyön tiivistämisen, esitteli Vesa 

Pekkola. Pekkola kertoi, että kuntayhteistyön tavoitteena on luoda hyvät käytännöt 

sisäilmaongelmien havaitsemiseen ja ratkaisemiseen.  Aluehallintovirastot (avit) 

tulevat järjestämään Terveet tilat -sihteeristön kanssa kunnille työpajoja kiinteistöjen 

säännöllisten kuntotarkastusten sekä käyttäjien huomioon ottamisen 

vakiinnuttamiseksi. Pekkola ehdotti työpajojen organisointia teemoittain. 

Tavoitteena olisi saavuttaa synergiaetuja (mm. kiinteistöpuoli, terveyspuoli ja 

käyttäjät), minkä todettiin yleisessä keskustelussa vaativan tehtävien jakoa ja hyvää 

viestintää.  

Keskustelussa todettiin, että kunnilla on paljon olemassa olevia hyviä käytäntöjä, 

joten yhteistyön tavoitteena on erityisesti näiden käytäntöjen tehostaminen, yhteen 

kokoaminen ja laajempi levittäminen. Kuntayhteistyöhön liittyen myös ennakoivan 

työn merkitystä korostettiin, jotta laajoja ongelmia ei muodostuisi tulevaisuudessa. 

Myös kuntien yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin liittyvä huoli nostettiin esille.  

Kokouksessa päätetiin etsiä aikaa uudelle kokoukselle, jossa pyritään 

hahmottamaan kuntayhteistyöhön liittyvät samanaikaiset ohjelmat ja 

tilaisuudet ja niiden hyöty. Yhteinen aika etsitään ja kutsut lähetetään 

sähköpostitse. 

 

Tiedoksi, että kokousajaksi on sovittu 13.06.2019 klo 8-9. 

 

3.2. Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma  

Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelmanpuheenjohtaja Jussi Lampi esitteli THL:n 

ja yhteistyötahojen ohjelmaa. Ohjelmassa on neljä tavoitetta: tiedolla vaikuttaminen, 



rakennusten ongelmatilanteet ja niiden hahmottaminen, ihmisten hoito ja tuki sekä 

koulutus erilaisille ammattiryhmille.   

Lampi nimesi tietoon pohjaavan viestinnän koko ohjelmaa läpileikkaavaksi. 

Rakennusten ongelmatilanteet ja niiden hahmottamisen hän puolestaan liitti 

kohdassa 3.1. käsiteltyyn kuntayhteistyöhön. Esimerkiksi nostettiin kehitetyt 

kyselytutkimukset, jotka ovat Lammen mukaan saaneet hyvän vastaanoton. 

Ihmisten hoitoon ja tukeen liittyen kiitosta sai erityisesti hyvä keskusteluyhteys 

terveydenhuollon viranomaisten kanssa. Neljänteen koulutus-kohtaan liittyen Lampi 

korosti monipuolisuutta ja erilaisten ammattiryhmien huomioimista. 

Puheenjohtajat Lampi ja Paavilainen toivottivat esityksen jälkeen kysymykset 

tervetulleiksi. Keskustelua käytiin prosessien vakiinnuttamisesta, tuloksien 

saavuttamisesta ja kolmannen sektorin sitouttamisesta.  

 

Paavilainen lupasi selvittää, miten tämä ohjelma näkyy hallituksen 

toimeenpano-ohjelmassa.  

 

3.3. SisäNyt-hankkeen tilanne  

Anne Hyvärinen esitteli valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnon rahoittamaa 

SisäNyt-hanketta. Kuntaliiton kyselyn kattavuus oli kunnista 42 prosenttia, mikä 

vastaa 71 prosenttia väestöstä. Kattavuutta pidettiinkin kokouksen osallistujien 

parissa suhteellisen hyvänä ja tuloksien toivotiin olevan valmiina syksyllä. 

Kansallisen sisäilmakartoituksen analyysi on myös käynnissä. Katja Tähtinen jatkoi 

Työterveyslaitoksen tilanteella, ja painottityöpakettien 4 ja 8 aineistojen 

raportointivaihetta ja työn etenemistä sovitussa aikataulussa.   

Hyvärinen totesi, että työ etenee sovitussa aikataulussa, ohjausryhmän saa elokuun 

puolivälissä loppuraportin luonnoksen kommenteille, jonka jälkeen raportti 

viimeistellään ja julkaistaan VN TEAS -raporttina lokakuussa 2019.  

 

3.4. Keskustelua  

Asialistaan merkitty keskustelua-kohta ohitettiin puheenjohtajan päätöksellä, sillä 

keskustelua käytiin kaikissa aikaisemmissa kohdissa.  

 

4. Terveet tilat 2028 -ohjelman toimintakalenteri  
 

Paavilainen esitteli Terveet Tilat 2028 -ohjelman kalenterin loppuvuodelle. Kesä on 

hiljaisempaa, mutta syksyllä tapahtumat jatkuvat, ja esimerkiksi syyskuu on 

aktiivinen: kuntamarkkinoilla saadaan tiedotettua kuntayhteistyöstä ja Terveet tilat -

toimintamallista (säännöllinen kiinteistöjen kuntotarkastus, jossa käyttäjät mukana). 

Lisäksi käydään parlamentaarinen pyöreän pöydän keskustelu, jossa linjataan 

uuden hallituksen ja eduskunnan painotuksia ohjelman toimeenpanoon. Syksyllä 

aloitetaan Terveet tilat -foorumin 2020:n valmistelu ja sekä alueelliset tapahtumat, 

joista puhuttiin kohdassa 3.1.  



 

Puheenjohtaja ehdotti, että Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma osallistuu 

hallituksen ja eduskunnan pyöreän pöydän keskusteluun syyskuun lopulla 

2019. Paikallaolijat kannattivat.  

 

5. Kansallisen Sisäilma ja terveys -ohjelman työ  
 

Lampi esitteli ohjelmaa jo aikaisemmin kohdassa 3.2., mutta tässä asialistan 

kohdassa hän herätteli keskustelua osaamisen kehittämisestä ja koulutuksen 

osatavoitteesta ja mahdollisesta päällekkäisyydestä muiden ohjelmien kanssa. 

Keskustelussa todettiin, että päällekkäistä toimintaa ei ole, mutta oppimisen oikea 

kohdentaminen sekä osaamisen ylläpitämisen varmistaminen nähtiin tärkeinä.  

Vesa Pekkola nosti esiin myös RTA-koulutuspakettien päivittämisen, mikä 

koettiin kannanotoissa tärkeäksi. Pekkola kysyi läsnäolijoilta myös alustavaa 

kiinnostusta RTA-koulutusmateriaalien laatimiseen. Mielenkiintoa ilmeni ja asiaan 

päätettiin palata.  

 

6. Terveet tilat 2028 -viestintäsuunnitelma  
 

Paavilainen esitteli lyhyesti viestintäsuunnitelman ja sen periaatteet. Työnjakoa 

VNK:n, muiden ministeriöiden ja sidosryhmien välillä pohdittiin esittelyä 

seuranneessa keskustelussa. Verkoston toivottiin edistävän ohjelman tavoitteita, 

mutta sidosryhmien itsenäiselle viestinnälle on myös annettavaa tilaa. VNK pyrkii 

osaltaan kehittämään sisältöjään, ja Noora Mahlavuori lisäsi, että viestintä 

vahvistuu, kun esimerkiksi Terveet tilat -toimintamalli kehittyy hankkeen edistyessä.  

 

7. Sihteeristöjen yhteistyö jatkossa  
 

Ajankohtaa uudelle kokoukselle ei päätetty, mutta sihteeristöjen yhteistyötä myös 

kokousten muodossa pidettiin tärkeänä. 

 

8. Muut ajankohtaiset asiat 
 

Ei muita ajankohtaisia asioita.  

 

9. Kokouksen päättäminen 
 

Kokous päätettiin klo 15.38. 


