Kokousmuistio
Terveet tilat 2028 -johtoryhmän kokous
Aika
Paikka
Paikalla
Jäsenistö

Sihteeristö

Muistion
liitteet

Keskiviikko 19.9.2018 klo 08:30-09:32
Valtioneuvoston linna, nh. Haartmanni

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (puheenjohtaja)
Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, valtioneuvoston kanslia (jäsen)
Yksikön päällikkö Tero Meltti, valtiovarainministeriö, alivaltiosihteeri Päivi
Nergin (jäsen) sij.
Kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö (jäsen)
Osastopäällikkö Markku Tervahauta, sosiaali- ja terveysministeriö,
kansliapäällikkö Päivi Sillanaukeen (jäsen), sij.
Rakennusneuvos Ritva Kivi, opetus- ja kulttuuriministeriö, kansliapäällikkö
Anita Lehikoisen (jäsen), sij.
Hallitusneuvos Marika Paavilainen, valtioneuvoston kanslia (hankejohtaja,
sihteeri)
Yli-insinööri Katja Outinen, ympäristöministeriö
Neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola, sosiaali- ja terveysministeriö
Opetusneuvos Tarmo Mykkänen, opetus- ja kulttuuriministeriö
Viestintäpäällikkö Mari-Kaisa Brander, valtioneuvoston kanslia

Kokouskutsu ja kokouksen kulku (ppt) sekä kutsun liitteet 1, 1a, 2 ja 3

Asialista
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8:30.
2. Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin. Terveet tilat 2028 -ohjelman toimeenpanon johtoryhmän
ensimmäisen kokouksen aluksi käytiin esittäytymiskierros.
3. Tilannekatsaus
Todettiin, että ohjelman tilannekatsaus (liite 1) on jaettu tiedoksi ennen kokousta. Ei
keskustelua.
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Todettiin johtoryhmän asettamiskirjeeseen kirjatut (liite 1a) johtoryhmän tehtävät
sekä johtoryhmän jäsenen mahdollisuus käyttää sijaista. Ei keskustelua.
4. Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman toimenpiteet ja niiden eteneminen
(liite 2)
Todettiin, että toimenpiteiden etenemistä voi yleisellä tasolla seurata Terveet tilat verkkosivuilta. Sivu on avattu käyttöön, ja sitä kehitetään edelleen tavoitteina
päivitysten vaivattomuus sekä mahdollisuus antaa nykyistä tarkempia tietoja
toimenpiteistä. Ei keskustelua.
Käytiin läpi hallituksen prioriteettihankkeiden eteneminen. Sihteeristön jäsenet
(Marika Paavilainen/VNK, Katja Outinen/YM, Vesa Pekkola/STM, Ritva Kivi ja
Tarmo Mykkänen/OKM) esittelivät vastuualueidensa tilanteet.
-

Keskusteltiin hankintaosaamiseen liittyvästä työstä. VM toi esiin
hankintaosaamisen uudet digitaaliset työvälineet, joista todennäköisesti on
hyötyä myös kunnissa. YM muistutti TEMin roolista hankintamenettelyssä sekä
omista kehityshankkeistaan. Todettiin, että sihteeristö valmistelee tulevaa
asiantuntijakokousta tämä huomioon ottaen.

-

Todettiin hallituksen edellyttämän sisäilman nykytilaa ja kehitystä julkisella ja
yksityisellä sektorilla Suomessa ja vertailumaissa koskevan selvitystyön
lähtevän liikkeelle syyskuun aikana. VNK TEAS –hankekilpailuun saatiin yksi
hakemus THL:n, TTL:n ja Kuntaliiton yhteenliittymältä.

Todettiin hallituksen prioriteettihankkeiden etenevän. Tilanteesta raportoidaan
vuoden 2019 alussa.
5. Määrärahat, käyttöperiaatteet ja alustava jakoehdotus vuodelle 2019
Keskusteltiin yhteisen momentin (23.01.25) käytön yleisistä periaatteista ja
hyväksyttiin ne.
Johtoryhmä sai tiedoksi alustavan määrärahan jakoehdotuksen TAE2019 pohjalta
(liite 3). Asiasta keskusteltiin.
-

Puheenjohtaja linjasi tärkeäksi saada tietoa kolmijakoisella mallilla: 1) yhteisen
momentin määrärahojen käytöstä TT2028 -toimeenpanossa, 2) ministeriön
omien momenttien määrärahojen käytöstä TT2028 -toimeenpanossa sekä 3)
muusta Terveet tilat 2028 -työstä, joka tukee toimenpideohjelman tavoitteita.

2

-

Sihteeristö kertoi Palkeen keskitetystä raportointijärjestelmästä, joka on tarkoitus
ottaa käyttöön. Palkeet pystyy tuottamaan automaattiset raportit yhteisen
momentin sekä ministeriöiden momenttien Terveet tilat 2028 -työhön
suunnatuista määrärahoista ja työajasta. Sanalliset selvitykset täydentävät
numeerisia raportteja, mikä sopii ehdotettuun kolmijakoiseen tiedonkeruumalliin.

-

Pidettiin tarpeellisena raportoinnissa kuvata selkeästi toimet, joilla toteutetaan
valtioneuvoston periaatepäätöstä TT2028 -ohjelmasta, ja samalla tehdä ero
niihin hankkeisiin ja toimiin, joille ehkä halutaan Terveet tilat 2028 -ohjelman
toimenpiteen status, mutta joita ei ohjata ja koordinoida Terveet tilat organisaation (VNK, YM, STM, OKM) kautta vaan mahdollisesti muiden
organisaatioiden taholta.

Puheenjohtaja totesi, että määrärahan jaosta keskustellaan seuraavan kerran
johtoryhmän kokouksessa 26.11.2018.
6. Hankeryhmän asettamisen valmistelu (liite 4)
Johtoryhmälle esiteltiin ehdotus sidosryhmäyhteistyötä kokoavasta hankeryhmästä,
sen tehtävistä, toimintatavoista sekä luettelo tahoista, jotka kuuluisivat
hankeryhmään. Asiasta keskusteltiin.
Puheenjohtaja totesi, että keskustelun pohjalta asian valmistelua voitaisiin edelleen
jatkaa. Hankeryhmän sijasta tavoitellaan laajaa yhteistyöryhmää. Edustajapyyntöjen
lähettämistä myöhennetään.
Esitetyt huomiot:
- Ryhmän luonne ei olisi hankeryhmä vaan sidosryhmä, jonka tehtävänä olisi
seurata toimeenpanon etenemistä ja esittää siitä huomioita.
- 1-2 kokousta vuodessa voisi olla riittävä määrä.
- Striimaus mahdollistaa laajan seurannan, mutta ei osallistumista, ja siksi myös
ryhmän olisi oltava laajempi ja heijastettava toimenpidealueita.
- OKM ehdotti ryhmään kahta edustajaa OPH:sta (osaamisen ja toiminnallisten
tilojen aloilta) sekä eri koulutusalojen edustajia. Lisäksi OKM ehdotti, että tilojen
suunnittelun kehittämiseksi tutkimuspuolen edustusta olisi laajennettava
teknisestä- ja terveyspainotteisesta tutkimuksesta suunnitteluun eli
arkkitehteihin.
- YM totesi, että RT:n lisäksi ainakin Rakli ja Kiinteistöliitto olisi hyvä kutsua
mukaan sidosryhmä-yhteistyöhön.
- Tehdyt ehdotukset saivat kannatusta.
Puheenjohtaja ehdotti, että johtoryhmä käsittelee kirjallisesti seuraavaa versiota – ja
uutta ehdotusta kokouksessaan 26.11.2018.
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7. Seuraava kokous
Johtoryhmän seuraava kokous on maanantaina 26.11.2018 klo 13-14, VN:n Linna,
kokoushuone Plenum.
8. Muut ajankohtaiset asiat
Tiedotettiin, että sihteeristöön projektisuunnittelijaksi on valittu Anne Leinonen, joka
aloittaa tehtävässä 1.10.2018.
9. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9:30.
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