
Opetus- ja kulttuuriministeriö    MUISTIO 

Ympäristöministeriö     YM016:00/2016 

OKM: 36/040/2016 

 

Kulttuuriympäristöstrategian koordinaatioryhmän 26. kokous 

 

Aika: 11.5.2020 klo 13-15 

Paikka: Skype for Business 

 

Kutsutut:  Matleena Haapala, YM 

Hanna Hämäläinen, YM (sihteeri) 

Mikko Härö, Museovirasto 

Reko Korhonen, YM 

Riikka Mäkinen, OKM (Asialista kohta 3 >) 

Tuija Mikkonen, YM (puheenjohtaja)  

Ulla Salmela, Museovirasto 

Päivi Salonen, OKM 

Laura Tuominen, Museovirasto 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Tuija Mikkonen avasi kokouksen klo 13.02. 

 
2. Edellisen kokouksen muistio 
  
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.  
 
3. Rakennerahastoseminaarin järjestäminen 
 
Päivi Salonen kertoi OKMn Merja Niemen ehdottaneen, että seminaari järjestettäisiin, kun rahastokauden 
linjaukset ovat selvillä. Sovittiin, että Päivi Salonen yhdessä Riikka Mäkisen ja Merja Niemen kanssa vievät 
asiaa eteenpäin OKMssä kooten mm. listaa seminaarin sisällöstä ja kutsuttavista tahoista. Hanna 
Hämäläinen sekä ympäristöministeriössä perjantaina 15.5.2020 aloittava korkeakouluharjoittelija Johanna 
Sokka voivat myös osallistua suunnitteluun. Ulla Salmela ja Laura Tuominen ovat seminaarin suunnittelun 
yhteyshenkilöt Museovirastossa. Pyritään saamaan alustavat suunnitelmat valmiiksi alkukesästä.  
  
4. Strategian arviointihankkeen lyhyt tilannekatsaus 
 
Hanna Hämäläinen esitteli lyhyesti strategian arviointihankkeen etenemistä 6.5.2020 Owal Groupilta 
koordinaatioryhmälle tulleen sähköpostin mukaan.  
 
Todettiin arviointihankkeen kokousajat  

 4.6.2020 klo 9-10.30 

 24.8.2020 klo 9-10.30 

 Syyskuun lopulla tulevaisuustyöpaja. Aika varmistumatta. 

 29.10.2020 klo 10.30-12 
 
Sovittiin, että Hanna kysyy Owal Groupilta sähköisen kyselyn jakelusuunnitelmasta ja vastausten 
analysointimahdollisuuksista toimijaryhmittäin sekä arviointihankkeen käynnistymisen tiedottamisesta.  
 



5. Mahdollisia uutisia toimintasuunnitelmaan kirjatuista toimista 
 
Käytiin läpi toimintasuunnitelman etenemistä niiltä osin kuin asiat ovat edenneet maaliskuun 
koordinaatioryhmän kokouksen jälkeen. 
 
Todettiin muun muassa, että ympäristöministeriö saa rakennusperintölain lähipäivinä lausuntokierrokselle 

ja MRL-uudistus on vilkkaassa valmisteluvaiheessa. Museovirastossa ollaan laatimassa täydennystä valtion 

kiinteistöstrategiatyössä tehtyyn kansainväliseen vertailuselvitykseen ja OKMn toimeksiannosta 

toimintamallia kulttuuriperintömatkailun kansallisesta kehittämisestä sekä järjestämässä 

juridiikkakoulutusta alueellisille vastuumuseoille. LVM on teettämässä liikenteen alan 

kulttuuriperintöselvitystä. Kestävästi kasvavan matkailun monitieteiset mittarit kulttuuriympäristöissä -

hanke (MAMOMI) on päättynyt. Kulttuuriympäristö sisällytetty Valtakunnallisiin alueiden kehittämisen 

painopisteisiin 2020-2023 (VN p TEM/2020/21).  

 
6. Viestintä 
 
Käytiin läpi Tiimerissä olevaa KYS 2019-2020 viestintäsuunnitelmaa. Kukin organisaatio vastaa omista 
viestintätoimistaan ja pyytää tilanteen mukaan tarvittavaa viestintätukea esim. 
Kulttuuriympäristöviestinnän yhteistyö (Kyvyt) –verkostolta. Kyvyt –verkostolla on viestinnän vuosikello, 
johon on viety myös kulttuuriympäristöstrategian viestintäsuunnitelman mukaisia toimia. 
Viestintäsuunnitelmaa ja vuosikelloa päivitetään tarpeen mukaan.  
 
Päätettiin, että koordinaatioryhmän syksyn kokouksissa suunnitellaan kulttuuriympäristöstrategian 
arvioinnin tulosten ja niiden pohjalta tehtävien kulttuuriympäristölinjausten viestintää. 
 
7. Mahdolliset muut asiat 
 
Ympäristöministeriön kansliapäälliköksi on valittu Juhani Damski. Damski siirtyy ympäristöministeriöön 
Ilmatieteen laitoksen pääjohtajan tehtävästä. Hänen kautensa YMn kansliapäällikkönä alkaa 1.6.2020 ja 
päättyy 31.5.2025. 
 
Ympäristöministeriön luontoympäristöosaston ylijohtajaksi valittiin Tarja Haaranen 1.5.2020-31.8.2021 
väliseksi ajaksi. 
 
Kirkkohallitus esittelee tällä viikolla Museovirastolle Basis-tietojärjestelmäänsä, johon kootaan 
seurakuntien rakennusten, kiinteistöjen sekä arvoesineiden perustietoja. 
 
8. Seuraavat kokoukset 
 
Sovittiin syksyn kokousaikoja seuraavasti:  

24.8.2020 klo 10.30-11.30 (klo 9.00-10.30 pidettävän arviointikokouksen jälkeen) 

28.9.2020 klo 13-15 

29.10.2020 klo 9.30-10.25 (ennen klo 10.30-12.00 pidettävää arviointikokousta) 

1.12.2020 klo 9-11 

Kokousaikoja voidaan tarpeen mukaan peruuttaa. 



  
9. Kokouksen päättäminen  
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.38. 


