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Kulttuuriympäristöstrategian koordinaatioryhmän 10. kokous 
 
Aika: 28.8.2017 klo 13-15 
Paikka:  Ympäristöministeriö, Aleksanterinkatu 7, kokoushuone Kotka 
 
Osallistujat: Marketta Vuola, MMM (klo 13:30-14:30) 

Christell Åström, MMM (klo 13:30-14:30) 
Mikko Härö, Museovirasto 
Laura Tuominen, Museovirasto 
Päivi Salonen, OKM  
Hanna Hämäläinen, YM (sihteeri) 
Tuija Mikkonen, YM (puheenjohtaja) 
Hanna Söderström, YM 

 
1. Avaus 
 
Tuija Mikkonen avasi kokouksen klo 13:00. 
 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 
Sovittiin, että Laura Tuominen lähettää pöytäkirjan vielä tarkistettavaksi ja täydennettäväksi edellisessä 
kokouksessa läsnä olleille Maija Innolalle/opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Hanna Ketoselle/Opetushallitus. 
Hanna Hämäläinen lähettää muistion ympäristöministeriön Juha-Pekka Maijalalle, joka on rakennettu ympäristö -
ennakointiryhmän jäsen.  
 
Jollei yllämainituilta tahoilta tule pöytäkirjaan muutosehdotuksia, se hyväksytään ja siirretään valtioneuvoston 
hankeikkunaan. 
 
Keskusteltiin koulutusaiheisen uutisen tekemisestä Kulttuuriymparistomme.fi -palveluun jossain vaiheessa.  
 

 
3. Strategian toimeenpanon tilannekatsaus / Syksyn toimet 
 
Käytiin läpi koordinaatioryhmän 2016-2017 toimintasuunnitelman edistymistä. Todettiin, että useat 
toimintasuunnitelmaan kirjatut toimet ja ideat ovat edenneet varsin hyvin. Haasteellisia ovat mm. 
kulttuuriympäristösitoumus-haastekampanja. 
 
Sovittiin, että paitsi toimintasuunnitelman mukaisia myös muiden strategian tavoitteita toteuttavien hankkeiden 
ja toimien tuloksia (kuten Meritietoportaali ja arkeologisten kohteiden arvottamistyö) voi lisätä suoraan 
koordinaatioryhmän vyvi-työtilassa olevaan ”Toimintakertomus 2017 luonnos” dokumenttiin. Sovittiin myös, että 
Mikko Härö lähettää koordinaatioryhmän ympäristöministeriön edustajille tietopaketin Museoviraston 
avustusten kokonaisuudistuksesta. 
 
 
4. Maa- ja metsätalousministeriön rooli kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanossa  
 
Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) roolista kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanossa olivat 
keskustelemassa klo 13:30 -14:30 ylitarkastaja Marketta Vuola ja erityisasiantuntija, maaseutupolitiikan 
neuvoston pääsihteeri Christell Åström MMMn Ruokaosaston Maaseudun kehittämisyksiköstä.  
 
MMMn edustajat kertoivat, että ministeriössä toimii osastojen välinen alueidenkäytön yhteistoimintaryhmä, 
jonka puheenjohtajana toimii Christell Åström ja sihteerinä Marketta Vuola.  
 



Esittäytymiskierroksen jälkeen Tuija Mikkonen esitteli lyhyesti kulttuuriympäristöstrategian ja sen 
toimeenpanosuunnitelmaa. 
 
Käytiin läpi strategian toimeenpanosuunnitelman toimenpide-ehdotuksia ja kirjauksia, joissa on mainittu maa- ja 
metsätalousministeriö tai ministeriöt yleisesti. 
 
 MMMn edustajat kertoivat, että maaseudun kehittämistä rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman kautta. Vaikka Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisohjelmassa kulttuuriympäristöä ei ole nostettu erityiseksi painopisteeksi, on mm. Leader-
toimintaryhmien ja ELYjen myöntämien ympäristösopimusten kautta rahoitettu runsaasti kulttuuriympäristöön 
liittyviä hankkeita. 
 
Keskusteltiin tarpeesta turvata asiantuntemus maakuntauudistuksessa, MMMn mahdollisuudesta kannustaa 
Leader-toimintapäivissä Itä- ja Pohjois-Suomen toimijoita hyödyntämään rahoituskanavia kulttuuriympäristön 
hoidossa, MMMn mahdollisuudesta tehdä oman hallinnonalansa avustuskartoitus, HYRRÄ-ohjelman ja 
Maaseutuviraston mahdollisuuksista tuottaa tilastotietoja, lainsäädäntöselvitysten tekemisestä, 
metsästrategiatyön etenemisestä, Leader-toimintaryhmien vahvuuksista, Maaseutupolitiikan verkoston 
järjestökumppanuuksista sekä Metsään.fi ja Maaseutu.fi verkkosivuista. 
 
Sovittiin, että pidetään jatkossa yhteyttä puolin ja toisin, Hanna Söderström lähettää esittelemänsä 
avustuskartoituksen kyselylomakkeineen MMMn edustajille ja että MMMn toimeenpanosuunnitelman mukaisia 
toteutuneita toimia kirjataan kulttuuriympäristöstrategian koordinaatioryhmän vuoden 2017 
toimintakertomukseen. 
 
 
5. Ajankohtaisia asioita 
 
Keskusteltiin lyhyesti Eurooppalaisen kulttuuriperinnön teemavuoden puitteissa toteutettavasta kulttuuriperintö-
barometrista. Todettiin, että kyselyn pitäisi olla toistettavissa ja käytettävissä kulttuuriympäristöstrategian 
seurannassa.  
 
Henkilöstöasioina todettiin, että opetus- ja kulttuuriministeriön Mirva Mattila on muutaman viikon 
virkamiesvaihdossa. Ympäristöministeriön kulttuuriympäristölakimiehenä aloittaa 1.9.2017 Hanna-Lena Fallenius-
Tuurihalme. Hanna-Lenan toimenkuvaan tulevat kuulumaan mm. rakennusperintölain mukaisten päätösten 
valmistelu, lakihankkeet ja kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanotyö).  Ympäristöministeriössä aloittaa myös 
assistenttiharjoittelija Nelli Nyberg 4.9.2017 avustaen kulttuuriympäristöön liittyvissä tehtävissä.  

 
 
6. Seuraava kokous 
 
Sovittiin, että koordinaatioryhmän seuraava kokous pidetään aiemmin sovitusta poiketen perjantaina 13.10.2017 
klo 10-12 opetus- ja kulttuuriministeriössä.  
 
Mikko Härö ja Päivi Salonen suunnittelevat kokouksen asiasisältöä. Jos kokoukseen päädytään kutsumaan 
Senaatti-kiinteistöt, Metsähallitus ja Liikennevirasto, lähetetään kokouskutsu ko. toimijoille Museovirastosta. 
 
Seuraavassa kokouksessa keskustellaan koordinaatioryhmän vuoden 2018 toimintasuunnitelmasta ja 
kulttuuriympäristöstrategian päivittämisestä silmällä pitäen mm. seuraava hallitusohjelma. 
 
Myös koulutusteemaan palataan mahdollisesti seuraavassa kokouksessa. 
 
7. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:58. 


