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1. Kokouksen avaus 
 
Kokouksen puheenjohtaja Tuija Mikkonen avasi kokouksen klo 13.03. Sovittiin muutos asialistan 
järjestykseen: konservointi- ja restaurointialan koulutuksen tilannekatsaus käsitellään kohtana viisi. 
 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.  

3. Kulttuuriympäristöstrategian toteutumisen arvioinnin suunnittelu 

Edellisessä kokouksessa sovittiin, että koordinaatioryhmä käynnistää syksyllä kulttuuriympäristöstrategian 
toteutumisen arvioinnin ja siitä syntyvän jatkotoimenpiteiden määrittelyn.  

Keskusteltiin mahdollisesta toteutumisen arvioinnin tavasta ja toimenpidekohdista, joiden eteneminen ei 
ole edennyt toivotusti. Sovittiin, että strategian toteutumisesta laaditaan loppuraportti, jonka formaattia 
pohditaan vielä tuonnempana. Toimeenpanosuunnitelman toteutumisen edistämiseksi selvitetään olisiko 
kulttuuriympäristöstrategian toimeenpano mahdollista saada kansliapäällikkökokouksen asialistalle tai 
järjestää aiheesta ylijohtajatason kokous.  

Sovittiin myös, että ympäristöministeriö aktivoi kulttuuriympäristön yhteistyöryhmiä 4. toimenpiteen 
ensimmäisen toteuttamisehdotuksen (Maakuntaliitot, ELY-keskukset ja kunnat yhdessä kulttuuriympäristön 
toimijoiden ja elinkeinoelämän, kuten yrittäjäjärjestöjen ja kauppakamarien, kanssa luovat 
yhteistyörakenteita ja verkostoja alue- ja paikallistasolla. Työ sisällytetään muun muassa 
kulttuuriympäristön yhteistyöryhmien toimintaan.) edistämiseksi. Tästä toteuttamisehdotuksesta 
keskustellaan myös museosektorin kanssa seuraavassa koordinaatioryhmän kokouksessa. 

  



 

 

 

Keskusteltiin 20. toimenpiteeseen liittyvästä kaupunkimaisemien määrittelemisestä ja luetteloinnista. 
Todettiin, että tämä voidaan aloittaa vasta valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden luettelon 
päivitystyön ja valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteiden määrittäminen -hankkeen 
valmistuttua. Tässä tulisi selvittää laajemminkin VAT-inventointien väliin jääviä katvepaikkoja, ei vain 
kaupunkiympäristöjä. 

4. HO 2019 valmistelu 

Keskusteltiin hallitusohjelmaan valmistautumisesta ja mahdollisesta kulttuuriympäristöstrategian jatkoksi 
tehtävästä valtioneuvostotasoisesta kulttuuriperintö- tai kulttuuriympäristöteemaisesta asiakirjasta.  

Tuija Mikkonen, Päivi Salonen ja Ulla Salmela esittelivät organisaatioidensa näkökulmia asiakirjan 
laatimiseen. Todettiin, että taustalla vaikuttavat lukuisat asiakirjat (Faron sopimus, Euroopan 
maisemayleissopimus, Eurooppalainen kulttuuriperintöstrategia, maailmanperintösopimus, sopimus 
aineettomasta kulttuuriympäristöstä, museopoliittinen ohjelma ja arkkitehtuuripoliittinen ohjelma jne) ja 
säädökset ja niiden muutosprosessit (museolaki, valtionosuuslaki, muinaismuistolaki, maankäyttö- ja 
rakennuslaki sekä myös luonnonsuojelulaki). Sovittiin, että OKM laatii kirjallisen muistion organisaationsa 
lähtökohdista ja tallentaa sen Tiimeriin.   

Valmistaudutaan tarjoamaan hallitusohjelmaa varten kulttuuriperintöön liittyvä positiivinen kestävän 
kehityksen näkökulma (kuten esim. valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa, perustuslaissa tai FAROn 
sopimuksessa). Päivi Salonen ja Mirva Mattila kertoivat, että OKMn kulttuuripolitiikan osasto tekee 
tulevaisuuskatsausta konkretisoivan toimenpidepaperin ja sen kirjauksia voi käyttää myös 
koordinaatioryhmän yhteisen näkökulman laadinnassa. Myös Museovirasto käsittelee asiaa 
johtoryhmässään kuluvalla viikolla.  

Sovittiin, että OKM ja Museovirasto toimittavat ohjausryhmälle toimenpidekirjauksensa kuluvalla viikolla.  

Keskustellaan strategian jatkosta tulevissa kokouksissa. 

3. Konservointi- ja restaurointialan koulutusten tilannekatsaus 

Jonna Löfhjelm esitteli kartoituksensa tuloksia. Keskusteltiin kartoituksen pohjalta muun muassa 
korjausrakentamisen työmarkkinoista ja osaamisen kysynnästä, kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta ja 
käytännön osaamisen varmistamisesta. Jonna täydentää vielä raporttia, minkä jälkeen sitä voidaan 
hyödyntää organisaatioissa sisäisenä muistiona.  

Keskustelua jatketaan kartoituksen pohjalta OKMssä. Tuija Mikkonen voi ottaa asian esille myös 
puheenvuorossaan osaamisen ennakointifoorumin tapaamisessa 3.9.2018. 

6. Sosiaali- ja terveysministeriön ja koordinaatioryhmän tapaamisen valmistelu 

Todettiin, että STMstä voitaisiin kutsua koordinaatioryhmän tammikuun kokoukseen esim. Taru Koivisto, 
Heli Hätönen, Ismo Suksi ja Sari Koskinen keskustelemaan kulttuuriympäristön roolista hyvinvoinnin 
edistämisessä. OKM tarkistaa löytyisikö vielä muita yhteyshenkilöitä. Hanna Hämäläinen hoitaa 
kokousjärjestelyjä eteenpäin. 

  



 

 

 

7. Mahdolliset muut asiat 

Tuija Mikkonen nosti esiin ajatuksen ympäristöministeriön ja Museoviraston mahdollisesta 
yhteistyösopimuksesta tai vastaavasta menettelystä ennakoivan tiedonkulun parantamiseksi. Palataan 
asiaan myöhemmin. 

8. Seuraava kokous 

Seuraava kokous on sovittu pidettäväksi 10.10.2018 klo 13-15, opetus- ja kulttuuriministeriössä. Asialistalla 
on kulttuuriympäristöstrategian toimeenpano museoiden osalta. OKM valmistelee kokouksen.  

Marraskuun kokouspäiväksi sovittiin maanantai 26.11. klo 13-15. Tällöin käsitellään kulttuuriympäristöalan 
tietojärjestelmiä. 

9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.49. 


