
Opetus- ja kulttuuriministeriö    MUISTIO 

Ympäristöministeriö     YM016:00/2016 

OKM: 36/040/2016 

 

Kulttuuriympäristöstrategian koordinaatioryhmän 23. kokous 

 

Aika: 4.12.2019 klo 9-11 

Paikka: Kokoushuone Kalevala (Meritullinkatu 10), opetus- ja kulttuuriministeriö tai Skype for Business 

 

Kutsutut:  Matleena Haapala, YM, saapui klo 9.14 

Hanna Hämäläinen, YM  

Mikko Härö, Museovirasto 

Reko Korhonen, YM 

Mirva Mattila, OKM 

Tuija Mikkonen, YM  

Ulla Salmela, Museovirasto 

Päivi Salonen, OKM (puheenjohtaja) 

Laura Tuominen, Museovirasto (sihteeri) 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.07. 

 

2. Edellisen kokouksen muistio 

Hyväksyttiin muistio. 
 

3. Strategian arviointi 

Mirva Mattila esitteli arvioinnin tarjouspyyntöön liittyvän palvelunkuvauksen luonnosta. Käytiin läpi tekstiin 

ehdotetut muutokset. Karsittiin ja muokattiin kysymyksiä, joita voidaan valitun konsultin kanssa edelleen 

tarkentaa. Strategian tunnettuus otettava mukaan arvioitavaksi.  

Tarkistettiin myös tarjouspyyntöasiakirjan luonnos ja tehtiin siihen muutoksia.  

Sovittiin, että Reko Korhonen täydentää konsultin harkintamahdollisuutta koskevan lauseen molempiin 

asiakirjoihin. Tarkistetaan asiakirjat käsitteineen muutoinkin vielä ristiin.  Sovittiin vielä yhdestä 

koordinaatioryhmän lukukierroksesta ennen kuin asiakirjat lähetetään ministeriöiden hankinta-

asiantuntijoille tarkistettavaksi. Muotoiluehdotuksia toivottiin Tiimeriin 17.12. mennessä.  

Tarjouspyyntö tulee saada julkaistua tammikuussa. Arviointityön on tarkoitus käynnistyä helmi-

maaliskuussa, jolloin haastattelu- ym. aineiston työstäminen raportiksi tapahtuisi kesällä. Työn edellytetään 

valmistuvan syyskuun loppuun mennessä. 

 

Kokonaisuuden hintakatoksi sovittiin 40 000 euroa.  Arviointia on rahoittamassa kaksi eri ministeriötä, ja 

laskutus on parasta hoitaa eräkohtaisesti eri ministeriöiltä. Sovittiin, että tarjouspyynnössä käytetään jo 

valmisteltua urakkamallia, tämä vielä varmistetaan ministeriön hankintajuristeilta.  

 
4. Viestintäsuunnitelma 

Käytiin asiakirjaluonnos lyhyesti läpi. Katsotaan vielä kertaalleen ja hyväksytään kokonaisuus seuraavassa 

kokouksessa. Suunnitelman pohjalta työstetään koordinaatioryhmän käyttöön myös vuosikello. 

 



5. Toimintasuunnitelma 2020  
Käytiin läpi strategiakauden viimeisen vuoden toimintasuunnitelmaluonnos ja muokattiin sen tekstiä. 
Vuoden tärkeimpiä tehtäviä ovat toimeenpanon arvioinnin teettäminen ja alan keskeisiin lakeihin liittyvät 
valmistelutyöt sekä alueellisten vastuumuseoiden kulttuuriympäristötyön tukeminen. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö käynnistää hallitusohjelman mukaisen kulttuuriperintöstrategian valmistelun 
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kulttuuriperintöbarometrin teettäminen siirtyy vuodelle 2021.  
 
6. Mahdolliset muut asiat 

Ilmoitusasiana todettiin, että EU-rahoitusjärjestelmiin liittyvä erillinen tilaisuus on valmisteilla kevääksi. 

 

7. Seuraava kokous 

 

Sovittiin kevään 2020 kokoukset ja kokouspaikat: 
 
14.1. klo 9.15-11.15 Ympäristöministeriössä 
10.3. klo 9.15-11.15 Museovirastossa (varattu kokoushuone Kortisto, Sturenk. 2a) 
11.5. klo 13 – 15 Ympäristöministeriössä 
 
Tarvittaessa järjestetään lisäksi erillisiä kokouksia esim. arviointityötä varten. Tammikuun kokouksessa 
käsitellään kilpailutus ja sovitaan valintaprosessin toteuttamisesta. 
 

8. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00. 


