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1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja Päivi Salonen avasi kokouksen klo 13.10. 
 
2. Kulttuuriympäristöstrategian toimeenpano museoiden osalta  

 
Päivi Salonen esitteli lyhyesti kulttuuriympäristöstrategiaa ja sen toimeenpanosuunnitelmaa sekä museoiden 
roolia strategiakokonaisuudessa. 
 
Sari Saresto ja Tiina Merisalo esittelivät Helsingin kaupunginmuseon toimia kulttuuriympäristöstrategian 
tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamiseksi. 
 
Käytiin vilkasta keskustelua museon monipuolisesta toimintakentästä. Todettiin Helsingin kaupunginmuseon 
toteuttavan perustoiminnallaan hyvin laajasti ja laadukkaasti strategian tavoitteita ja toimenpiteitä. Helsingin 
kaupunginmuseo muun muassa on tiiviisti mukana kulttuuriympäristötyön kytkemisessä maakunta- ja 
paikallistason kehittämiseen, tekee resurssiensa puitteissa nuoremman rakennusperinnön tutkimusta, edistää 
paitsi valtion ja kuntien mutta myös yksityisten tahojen omistamien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden 
vastuullista korjaamista, osallistaa ja toimii kulttuuriympäristökasvattajana kaiken ikäisille, edistää vuoropuhelua 
kansalaisten, järjestöjen, viranomaistahojen ja muiden toimijoiden välillä sekä tuottaa ja välittää laadukasta 
kulttuuriympäristötietoa pyrkien toimillaan lisäämään kulttuuriympäristön arvostusta, sen säilyttämistä ja 
ylläpitoa kestävän kehityksen mukaisesti. 
 
Todettiin, että jatkossa sekä museokenttä että koordinaatioryhmän tahojen kehittämiskohteita voisi entistä 
vahvemmin olla: vaikuttajaviestintä, sosiaalisen median viestintä, kulttuuriympäristönäkökulman ja erityisesti 
kulttuuriympäristö voimavarana -teeman integroiminen muihin strategioihin ja ohjelma-asiakirjoihin, uudet 
yhteistyökumppanuudet ja mahdolliset hankemäärärahat esim. kulttuuriympäristön hyvinvointinäkökulmien 
korostaminen ja kytkeminen liikkumisen edistämisen ohjelmiin, ihmisten osallistumisen ja vaikuttamisen 
mahdollisuuksien lisääminen sekä tietojärjestelmien yhteentoimivuus. 
 
Keskusteltiin myös muun muassa alueellisten kulttuuriympäristön yhteistyöryhmien toiminnan vahvistamisesta ja 
vaikuttavuuden lisäämisestä sekä museoiden tärkeän roolin esiin nostamisesta esim. rakennusperinnön ja 
korjausrakentamisen neuvottelupäivässä ja muissa mahdollisissa tilaisuuksissa. 



 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.  
 
4. Toimintakertomus 2018 ja toimintasuunnitelma 2019 valmistelu 
 
Sovittiin, että vuoden 2018 toimintakertomus tehdään aiempien vuosien tapaan pyrkien tiiviiseen esitystapaan. 
Sidosryhmille ei tänä vuonna lähetetä erillistä raportointipyyntöä. Hanna ilmoittaa koordinaatioryhmälle, kun 
toimintakertomus on Tiimerissä täydennettävissä. 
 
Sovittiin, että Hanna tekee pohjan vuoden 2019 toimintasuunnitelmalle ja ilmoittaa koordinaatioryhmälle, kun se 
on täydennettävissä Tiimerissä. 
 
5. Mahdolliset muut asiat 

 
Jatkettiin edellisessä kokouksessa aloitettua keskustelua kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanon viemisestä 
kansliapäällikkökokoukseen. Todettiin, että kansliapäälliköiltä voitaisiin toivoa linjauksia esim. 
kulttuuriympäristöstrategian liittymisestä uuden hallitusohjelman teemoihin ja kuinka kulttuuriympäristön 
elinvoima- ja hyvinvointinäkökulma saataisiin maksimoitua. Todettiin, että asiasta on syytä keskustella vielä 
sisäisesti opetus- ja kulttuuriministeriössä sekä ympäristöministeriössä ennen asian viemistä valtioneuvoston 
kansliaan kokousteknisiä valmisteluja varten. 
 
6. Seuraava kokous 
 
Seuraava kokous pidetään 26.11.2018 klo 13-15 ympäristöministeriössä. Kokouksessa käsitellään tietojärjestelmiä 
ja koordinaatioryhmän jäsenten lisäksi kutsuttuna ovat Sirkka-Liisa Seppälä ja Minna Ryyppö Museovirastosta, 
Tapani Sainio ja Minna Karvonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä Minna Perähuhta ympäristöministeriöstä. 
 
Kokouksessa keskustellaan mm. tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta erityisesti viranomaistoiminnan 
näkökulmasta sekä Kulttuuriympäristötiedot yhteiseen käyttöön! –hankkeessa tunnistetuista 
jatkotoimenpidetarpeista ja niiden toteuttamisen mahdollisuudesta.  
 
7. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16. 


