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1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.01. 
 
2. Edellisen kokouksen muistio 
 
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.  
 
3. Uuden hallitusohjelman mukaiset toimet  
 
Keskusteltiin hallitusohjelmasta ja sen monista liityntäpinnoista kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristöteemoihin 
Päivin, Tuijan ja Ullan esitysten pohjalta. Todettiin muun muassa, että kulttuuriympäristön huomioimiseen 
maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa täytyy kiinnittää eritystä huomiota ja koordinaatioryhmän jäsenten on 
syytä pyrkiä aktiiviseen yhteistyöhön MRL-uudistuksen jaostojen kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö lähtee 
työstämään Kulttuuriperintöstrategiaa vuonna 2020 ja toivoo tässä vahvaa yhteistyötä ympäristöministeriön 
kanssa. Mirva ja Tuija osallistuvat jo käynnistyneeseen Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman valmistelutyöhön. 
Todettiin myös, että esim. eurooppalaisen kulttuuriperintöstrategian Strategia 21 teemat kytkeytyvät 
hallitusohjelman teemoihin.  
 
4. Toimeenpanosuunnitelman toteuma ja sidosryhmätapaamisten jatkotoimet 
  
Keskusteltiin toimeenpanosuunnitelman toteutumisesta ja sidosryhmätapaamista.  
 
Todettiin, että erityistä huomiota strategiakauden lopussa tulee kiinnittää  

 Jo valmistuneista tärkeistä toimista ja aineistoista viestimiseen. 

 Rakennerahastojen 2021-2027 ohjelmakauden valmisteluun. Opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla 
pyritään saamaan ohjelma-asiakirjoihin kulttuuriympäristönäkökulma.  

 Maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen ja hallitusohjelmatavoitteeseen kulttuuriympäristöjen 
vaalimisesta. 

 Mahdollisuuksiin edistää strategian toimenpiteen 4) ”Vahvistetaan elinkeinoelämän ja julkisen sektorin 
välistä yhteistyötä kulttuuriympäristöasioissa” toteutumista yhteistyössä TEMn kanssa 

 Toimenpide 12. koulutuskokonaisuuden edistämisen mahdollisuuksiin. 

 Ympäristöministeriön ja Museoviraston vastuulla olevien toimenpide 20. ehdotuksiin 1940 – 1990 lukujen 
rakennettujen ympäristöjen sekä kaupunkimaisemien luettelointiin. 

 
Sovittiin, että kaikki kirjaavat omalta osaltaan toimeenpanosuunnitelman toteumataulukkoon puuttuvia 
toimenpiteitä. Ympäristöministeriössä valmistellaan luonnos viestintäsuunnitelmaksi 13.9. mennessä. 



 
 
5.Strategian arviointi 
 
Sovittiin, että Päivi tekee luonnoksen strategian arvioinnin käynnistämisestä 13.9. mennessä. 
 
6. Mahdolliset muut asiat 
 
Mahdollisia muita asioita ei ollut. 
 
7. Seuraava kokous 
 
Seuraava kokous on 30.10.2019 klo 9-11. Kokouksessa käsitellään strategian arvioinnin suunnitelmaluonnos, 
viestintäsuunnitelmaluonnos, toimeenpanosuunnitelman päivitykset sekä keskustellaan mahdollisista 
yhteistyömuodoista työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. 
 
8. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.07. 


