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1. Kokouksen avaus 

 

Tuija Mikkonen avasi kokouksen klo 9.15. 

 

2. Edellisen kokouksen muistio 

 

Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin. 

 

Todettiin ajankohtaiset kommenttikierrokset ympäristöministeriöstä: 

Maankäyttö- ja rakennuslain alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää koskevista alustavista 

pykäläluonnoksista ja niiden perusteluista pyydetään kommentteja 22.11.2019 mennessä 

 https://mrluudistus.fi/uutiset/ymparistoministerio-pyytaa-kommentteja-uutta-alueidenkayton-

suunnittelujarjestelmaa-koskevista-alustavista-pykalaluonnoksista-ja-niiden-perusteluista-22-11-

2019-mennessa-2/ 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain käsitteiden määritelmät kommentoitavana 12.11.2019 saakka 

 https://mrluudistus.fi/uutiset/maankaytto-ja-rakennuslain-kasitteiden-maaritelmat-

kommentoitavana-12-11-2019-saakka/ 

 

3. Strategian arviointi 

 

Mirva Mattila esitteli strategian arviointisuunnitelmaluonnosta aikatauluehdotuksineen ja budjetteineen. 

Konsulttiehdokkaina voisi olla suunnitelmassa esitettyjen lisäksi myös MDI Public Oy ja Tulevaisuuden 

tutkimuskeskus. Arvioinnissa voisi myös pohtia mitä hallitusohjelman mukaisessa 

kulttuuriperintöstrategiatyössä voisi tehdä paremmin, jos kulttuuriympäristöstrategian arvioinnissa 

havaitaan ongelmia esim. sidosryhmäyhteistyössä tai jollain muulla osa-alueella. 
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Sovittiin, että Hanna Hämäläinen, Laura Tuominen ja Mirva Mattila työstävät strategian arvioinnin 

tarjouspyyntöluonnoksen 2.12. mennessä joulukuun kokouksessa käsiteltäväksi. 

 

4. Viestintäsuunnitelma 

 

Keskusteltiin ympäristöministeriössä luonnostellun viestintäsuunnitelman toteuttamisesta. Suunnitelmaan 

kootusta pitkästä listasta tulee valita ne asiat, joiden viestintään kannattaa ja on resursseja panostaa.  

 

Alkuvuodesta tai keväällä voisi viestiä avustuksista ja mahdollisesti myös korjauskorteista. Avustus- ja myös 

muuhun kulttuuriympäristöviestintään on syytä sitoa vahvasti kestävän kehityksen edistäminen ja 

ilmastonmuutoksen torjunta sekä työllisyysvaikutukset. 

 

Hanna lisää viestintäsuunnitelmaluonnokseen ”toteutusehdotus/ei toteuteta” sarakkeen. Sovittiin, että 

kaikki täydentävät uuteen sarakkeeseen oman organisaationsa vastuulla oleviin toimiin 2.12. mennessä 

toteutetaanko viestintä ja jos niin millä tavalla. Myös mahdollisia puuttuvia viestintätarpeita voi lisätä 

taulukkoon uusina riveinä 2.12. mennessä. Päivitetty lista kootaan joulukuun kokouksen jälkeen 

vuosikelloksi, jonka voi tarjota myös Kulttuuriympäristöviestinnän yhteistyöverkoston (Kyvyt –verkosto) 

käyttöön. 

 

Päivi Salonen ehdotti, että Kyvyt-verkosto voisi kutsua Museoliiton mukaan toimintaan. 

 

 

5. Toimeenpanosuunnitelma ja TEM-yhteistyö 

 

Keskusteltiin toimeenpanosuunnitelman toteumasta, yhteistyökanavista TEMiin päin ja mahdollisuuksista 

ottaa kulttuuriympäristötehtävät esille ELYjen tulosohjauksessa.  

 

Sovittiin, että Hanna Hämäläinen kysyy TEM:stä ja MMM:stä voiko toimeenpanosuunnitelman kohtiin 4.2 ja 

4.3 kirjata heidän osaltaan jotain toteumaa.  

 

Sovittiin, että koordinaatioryhmän tahot käyvät toimeenpanosuunnitelman toteumataulukon omalta 

osaltaan läpi kirjaten ne puuttuvat toimenpiteet, jotka tulisi toteuttaa ensi vuonna (tai jotka siirtyvät 

vuoteen 2021 tai siitä eteenpäin).  

 

Sovittiin, että 2.12. mennessä päivitetään sekä toimeenpanosuunnitelman toteumataulukko että 

koordinaatioryhmän 2020 toimintasuunnitelma joulukuun kokouksessa käsiteltäväksi. Sihteerit laittavat 

koordinaatioryhmälle vielä erillisen muistutusviestin. 

 

6. Mahdolliset muut asiat 

 

Tiimerityöryhmämme etusivulla olevaan koordinaatiotyöryhmän vuoden 2019 

toimintakertomusluonnokseen voi jo tehdä täydennyksiä. 

 

Tuija Mikkonen kertoi terveisiä Kulttuuriperintökasvatuksen yhteistyökokouksesta lokakuun alusta. 

Kulttuuriperintökasvatuksen seura on tekemässä Tuijan pyynnöstä kirjallista koontia omista 

kulttuuriympäristöstrategian -toimeenpanosuunnitelman mukaisista toimistaan ja hankkeistaan.  

 



Tuija on ollut yhteydessä Kulttuuriympäristötutkimuksen seuraan ja pyytänyt seuraa kommentoimaan, 

miten tehtyjä selvityksiä voisi hyödyntää ja seuran tehtäviksi osoitettuja toimenpiteitä voisi vielä edistää. 

Odotetaan seuran vastausta.  

 

Strategisen tutkimuksen neuvosto hakee strategisen tutkimuksen teemoja vuodelle 2021. Ehdotuksia voi 

lähettää 20.11. mennessä. Museovirasto pohtii mahdollisia teemaehdotuksia, ja lähettää ne tiedoksi 

koordinaatioryhmälle. https://www.aka.fi/fi/akatemia/media/Tiedotteet1/2019/strategisen-tutkimuksen-

teemakysely-aukeaa--jata-oma-ehdotuksesi-uudeksi-ohjelmateemaksi/ 

 

7. Seuraava kokous 

 

Seuraava kokous on sovittu pidettäväksi 4.12. klo 9-11. Tilana on neuvotteluhuone Kalevala, Meritullinkatu 

10. Kokouksessa käsitellään toimintasuunnitelma, viestintäsuunnitelma ja arvioinnin kilpailutus.  

 

8. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.55. 
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