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Kulttuuriympäristöstrategian koordinaatioryhmän 29. kokous 

 

Aika: 29.10.2020 klo 9.30 – 10.25 

Paikka: Skype for Business 

 

Kutsutut:  Matleena Haapala, YM, saapui klo 9.14 

Hanna Hämäläinen, YM  

Mikko Härö, Museovirasto 

Reko Korhonen, YM 

Mirva Mattila, OKM 

Tuija Mikkonen, YM  

Päivi Salonen, OKM (puheenjohtaja) 

Laura Tuominen, Museovirasto (sihteeri) 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.33. 

 

2. Edellisen kokouksen muistio 

Käytiin läpi kokouksen 24.8. muistiota ja todettiin, että muistio hyväksytään tässä kokouksessa sovituin 
muutoksin. Hyväksyttiin kokouksen 28.9. muistio. 
 
3. Strategian päätöstilaisuus 

Päätettiin järjestää kulttuuriympäristöstrategian päätöstilaisuus, jossa strategian ja sen arvioinnin tulosten 

lisäksi esitellään myös opetus- ja kulttuuriministeriössä parhaillaan valmisteilla olevaa, tulevaa 

kulttuuriperintöstrategiatyötä (sen osalta ”kick off -tilaisuus”).  

 

Sovittiin, että tilaisuus järjestetään puoli päivää kestävänä webinaarina tammikuun 2021 loppupuolella 

(viikolla 3 tai 4). Siihen mennessä arviointiraportin tulisi olla julkaisuna käsillä. Tuolloin todennäköisesti 

käytettävissä myös uusi Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman (Apoli2020) ehdotus ja enemmän tietoa 

mahdollisesta kansallisen maisemapolitiikan valmistelusta. 

 

Tilaisuuteen pyydetään sekä ympäristöministeriä että kulttuuriministeriä, vähintään etukäteen kuvatun 

videotervehdyksen välityksellä. Mirva Mattila selvittää kulttuuriministerin sihteerin kautta ministereille 

mahdollisia ajankohtia, ja koordinaatioryhmän sihteerit tarkistavat, ettei valittava päivämäärä mene 

päällekkäin muiden alan tilaisuuksien kanssa. Tämä varmistetaan myös Ulla Salmelan kautta Museoviraston 

museoalan kehittämisyksiköstä. Sovittiin pidettäväksi erillinen päätöstilaisuuden suunnittelukokous 9.11. 

klo 15 – 16.  

 

 

 



4. Arviointiraportin viestintä 

Keskusteltiin arviointiraportin lopputulosten esittelemisestä 22.9. tehdyn alustavan hahmotelman pohjalta. 

Raportti julkaistaan valtioneuvoston yhteisessä julkaisusarjassa. Julkaisulupa on varmistettava vielä opetus- 

ja kulttuuriministeriöstä. Varmistetaan myös, että tiedoteluonnos saadaan Owal Groupilta. Tiedote 

arvioinnista ja sen tuloksista julkaistaan, kun raporttijulkaisu on valmis, mahdollisesti jo tämän vuoden 

puolella. Tiedotteessa mainostetaan samalla myös edellä sovittua tilaisuutta. 

 

Arvioinnin valmistumista ja julkaisemista koskevaa uutista jaellaan sosiaalisen median kanavissa. Sovittiin, 

että Hanna Hämäläinen laittaa tiedotusaineistot eteenpäin ministeriöiden ja Museoviraston 

viestintäyksiköihin. 

 

6. Mahdolliset muut asiat 

Muita käsiteltäviä asioita ei ilmennyt. 

 

7. Seuraava kokous 

Koordinaatioryhmän seuraava kokous pidetään Skype-kokouksena 1.12. klo 9 – 11. 

 

8. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.24. 


