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1. Kokouksen avaus 

 
Kokouksen puheenjohtaja Päivi Salonen avasi kokouksen klo 13.13. 
 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Todettiin pöytäkirjan kohtaan 5 liittyen, että 
ympäristöministeriössä laadittuun avustuskartoituksen raporttiin ei tullut kommentteja ja että 
ympäristöministeriö on valinnut MDI Public Oy:n laatimaan selvityksen rakennusperintöavustusten 
taloudellisista vaikutuksista.  
 

3. Keskustelu Kulttuuriympäristöstrategian päivityksestä HO 2019 varten 
 
Keskusteltiin Tuija Mikkosen alustuksen pohjalta uuden kulttuuriympäristöstrategian, kulttuuriperinnön 
kansainvälisten velvoitteiden toteuttamisen toimintaohjelman tai muun vastaavan asiakirjan laadinnasta. 
Todettiin, että tämä valtioneuvostotasoinen, tulevaisuutta viitoittava asiakirja tukisi maakuntauudistusta ja 
käynnissä olevia organisatorisia uudistuksia. Sen tulisi pohjautua paitsi ministeriöiden strategioihin ja 
tulevaisuuskatsauksiin myös kansallisiin ja kansainvälisiin sopimuksiin, strategioihin, ohjelmiin ja julistuksiin 
kuten työn alla oleva arkkitehtuuripoliittinen ohjelma, Faron sopimus, Eurooppalainen maisemasopimus, 
Davosin julistus, Strategy 21, Agenda for Culture, Action Plan for Cultural Heritage ja Berlin Call –julistus. 
 
On hyvä pohtia, mitä kulttuuriperinnölle, kulttuuriympäristölle ja maisemalle yhteisiä teemoja tulisi 
jatkossa korostaa, kuten esimerkiksi osallisuus, identiteetti, kestävä kehitys, 
kulttuuriperinnön/ympäristön/maiseman itseisarvo jne. Ympäristöministeriön näkökulmasta myös 
maankäyttöön ja luontoon liittyvät näkökulmat ovat tärkeitä.   
 
Sovittiin, että Ulla Salmela lähettää koordinaatioryhmälle Berlin Call –tekstin. Ympäristöministeriössä ja 
opetus- ja kulttuuriministeriössä selvitetään hallitusohjelmaan valmistautumisen tavat ja 
vaikuttamismahdollisuudet tulevaisuuskatsausten lisäksi. Koordinaatioryhmän tahot luonnostelevat 
elokuun kokoukseen omasta näkökulmastaan pohjapaperin, josta käy ilmi mihin asiakirjoihin ja 
prosesseihin tuleva yhteinen asiakirja kiinnittyisi, mitä se sisältäisi ja mihin asiakirjalla tähdätään. Todettiin, 
että myöhemmin syksyllä asiakirja tulee muokata poikkihallinnollisemmaksi kytkien mukaan muun muassa 
maa- ja metsätalousministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön tavoitteita.  



 
Koordinaatioryhmä ohjelmoi ja käynnistää syksyllä kulttuuriympäristöstrategian toteutumisen arvioinnin ja 
siitä syntyvän jatkotoimenpiteiden määrittelyn. Toteutumisen arviointityötä suunnitellaan elokuun 
kokouksessa, jota ennen tulee käydä läpi strategian toimenpidesuunnitelma ja selvittää sen toteutuma. 
 
4. Konservointi/restaurointikoulutus 
 
Keskusteltiin rakennuskonservointi- ja restaurointikoulutuksen riittävyydestä. Sovittiin, että Jonna Löfhjelm  
selvittää kesän aikana mitkä ammattikoulut, ammattiopistot ja ammattikorkeakoulut tarjoavat 
rakennuskonservointi-, interiöörikonservointi- ja restaurointikoulutusta. Selvityksessä voisi huomioida 
koulutusten laajuudet, sisäänottomäärät, valmistuneet yms. sekä keskeisistä oppilaitoksista myös 
suunnitelmat tuleville vuosille. Jaana Kataja Suomen konservaattoriliitosta/Kymenlaakson museosta voisi 
auttaa kartoituksen tekemisessä samoin Museoviraston asiantuntijat, joiden yhteystiedot Ulla Salmela 
lähettää Jonnalle. 
 
Käydään Jonnan laatima selvitys elokuun kokouksessa läpi. 
 
5. Kulttuuriympäristösitoumuksen eteneminen ja keskustelu jatkotoimista 
 
Keskusteltiin kulttuuriympäristösitoumuksen tilanteesta Hanna Hämäläisen pohjustuksen jälkeen. Sovittiin, 
että kannustetaan ja autetaan halukkaita sitoumusten tekemisessä, mutta aktiiviseen markkinointiin 
sitoumusten määrän lisäämiseksi ei tällä hetkellä ole resursseja. Palataan asiaan sitoumus2050.fi 
sivustouudistuksen jälkeen.  
 
6. Mahdolliset muut asiat 
 
Todettiin, että Ulla Salmela toimii tarvittaessa Mikko Härön sijaisena. 
 
Työryhmän toisena sihteerinä toiminut Laura Tuominen on virkavapaalla 21.4.2019 saakka.  
 
#suojelentätä –kampanja ja Instagram –kuvakilpailu on käynnissä 1.6. – 8.8.2018. Sovittiin, että 
kampanjasta vastaava Jonna Löfhjelm laittaa Jaana Luostariselle ja Pia Mäkiselle OKMn viestintään 
kampanjainformaatiota OKMn viestintäkanavissa jaettavaksi. 
 
7. Seuraavat kokoukset 
 
Koordinaatioryhmän seuraavat kokoukset pidetään: 
 
27.8.2018 klo 13-15 ympäristöministeriössä. Asialistalla HO 2019 valmistelu, kulttuuriympäristöstrategian 
toteutumisen arvioinnin suunnittelu, STM tapaamisen valmistelu sekä konservointi- ja 
restaurointikoulutuksen tila Jonna Löfhjelmin tekemän selvityksen pohjalta. 
 
10.10.2018 klo 13-15, opetus- ja kulttuuriministeriössä. Asialistalla Kulttuuriympäristöstrategian 
toimeenpano museoiden osalta. 
 
Marraskuun loppu 2018. Hanna etsii tarkemman ajan Doodlella. Aiheena tietojärjestelmät. Kutsuttuina 
asiantuntijoina Sirkkaliisa Seppälä Museovirastosta, Tapani Sainio opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Minna 
Perähuhta ympäristöministeriöstä, Minna Ryyppö Museovirastosta ja Minna Karvonen opetus- ja 
kulttuuriministeriöstä. 
 
Tammi/helmikuu 2019 ympäristöministeriössä. Hanna etsii tarkemman ajan Doodlella. Kutsuttuna 
asiantuntijana STMn edustajat 



 
8. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.47. 


