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1. Kokouksen avaus 

 
Päivi Salonen avasi kokouksen klo 13:07. Osallistujat esittäytyivät. 
 
2. Yhteistyö kulttuuriympäristöasioissa: sosiaali- ja terveysministeriö  

 
Päivi Salonen kertoi kulttuuriympäristöstrategiasta ja sen toimeenpanosta. 
 
Heli Hätönen ja Ismo Suksi kertoivat STMn valmistelemasta Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen 
periaatepäätöksestä ja muista STMn toimialalle kuuluvista kulttuuriympäristöön kytkeytyvistä asioista. Em. 
periaatepäätös tukee Agenda 2030 toimeenpanoa Suomessa. Päätöksessä linjataan poikkihallinnollisia toimia 
eriarvoisuuden vähentämiseksi. Päätöksen neljä painopistettä ovat mahdollisuus osallisuuteen, hyvät 
arkiympäristöt, hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta ja palvelut sekä vaikuttavuuttapäätöksenteolla. 
 
Keskustelussa nousi esiin mm. sosiaalisesti kestävien kaupunkien teema, luonto- ja kulttuuriympäristön sekä 
taiteen limittyminen yhdeksi kokonaisuudeksi, kulttuuriympäristön merkitys kotouttamisessa, työympäristöt 
hyvinvoinnin lähteenä, Mielipaikka-tutkimus, VN TEAS selvitys lähiympäristön laadusta koetun turvallisuuden 
lisäämisessä ja rikosten ehkäisemisessä, rikoksentorjuntaneuvoston työ sekä Museoviraston Rakennettu 
hyvinvointi –hankkeessa tehdyt terveydenhuollon rakennusten ja koulurakentamisen kartoitukset.  
 
Todettiin, että yhteistyömahdollisuuksia on paljon. Hyvinvointi- ja kulttuuriympäristönäkökulmat kohtaavat 
Kulttuuriympäristöstrategian ja Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen periaatepäätöksen lisäksi 
myös mm. Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia –yhteistyössä. Lisäksi yhteisiä näkökulmia voi löytyä 
ikästrategiasta, mielenterveysstrategiasta ja lapsistrategiasta sekä museopoliittisesta ohjelmatyöstä. 
Kulttuuriympäristönäkökulman voisi huomioida myös THLn Terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmä 
TEAviisarissa. 
 
Sovittiin, että Ulla Salmela lähettää Faron sopimuksesta tietoa Heli Hätöselle ja Ismo Sukselle. Heli Hätönen 
informoi kordinaatioryhmää, kun Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen periaatepäätös 
hyväksytään ja sen toimeenpanosuunnitelmaa aletaan tarkentaa. Tällöin voidaan pohtia konkreettisemmin 
mahdollisia yhteistyön muotoja.  
 
 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 



 
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 
 
 
4. Toimintasuunnitelma 2019 hyväksyminen 
 
Keskusteltiin vuoden 2019 toimintasuunnitelmaan tehdyistä päivitysehdotuksista. Hyväksytään 
toimintasuunnitelma kokouksessa sovituin muutoksin. Hanna Hämäläinen viimeistelee asiakirjan. 
 
Päivitetään toimintasuunnitelmaa tarvittaessa tulevan hallitusohjelman vahvistuttua. Tällöin suunnitelmaan 
voidaan lisätä myös Haagin sopimuksen kohdeluetteloinnin laatimiseen liittyvä toimenpide. 
 
Todettiin, että strategian arviointityö on hyvä aloittaa ja tänä vuonna. Tehdään keväkaudella tarkempaa 
suunnitelmaa ja aikataulutusta arviointityölle.  
 
 
5. Toimintakertomus 2018 hyväksyminen 
 
Hyväksyttiin vuoden 2018 toimintakertomus.  
 
Sovittiin, että Hanna Hämäläinen lataa toimintasuunnitelman ja -kertomuksen Hankeikkunaan. 
 
 
5. Mahdolliset muut asiat 
 
Muita asioita ei ollut. 
 
 
6. Seuraavat kokoukset 
 
Pidetään maaliskuun tuntumassa kokous, johon kutsutaan ympäristöministeriön Kestävän kaupunkikehityksen 
ohjelman sekä työ- ja elinkeinoministeriön Kaupunkiohjelman vastuuhenkilöitä. Palataan tapaamiseen 
kutsuttaviin henkilöihin viikon loppuun mennessä. Hanna Hämäläinen etsii tämän jälkeen sopivan kokousajan 
Doodle-kyselyllä. 
 
15.5.2019 klo 13-15 pidetään kokous, jossa keskustellaan koordinaatioryhmän ministeriötapaamisten mukaisista 
jatkotoimista sekä suunnitellaan strategian toteutumisen arviointityötä. 
 
 
7. Kokouksen päättäminen 
 
Päivi Salonen päätti kokouksen klo 14:59. 

https://tila.tiimeri.fi/sites/ym/ky-strategia/Koordinaatioryhm/Toimintakertomus%202018%20hyväksyttäväksi%2030.1.%20kokouksessa.docx

