
Opetus- ja kulttuuriministeriö    MUISTIO 

Ympäristöministeriö     YM016:00/2016 

OKM: 36/040/2016 

 

Kulttuuriympäristöstrategian koordinaatioryhmän 28. kokous 
 

Aika: 28.9.2020 klo 13.00 - 15.00 

Paikka: Skype for Business 

 

Kutsutut:  Matleena Haapala, YM 

Hanna Hämäläinen, YM (siht.) 

Mikko Härö, Museovirasto 

Reko Korhonen, YM 

Anni Kärkkäinen, YM 

Tuija Mikkonen, YM (PJ) 

Riikka Mäkinen, OKM 

Merja Niemi, OKM 

Päivi Salonen, OKM 

Laura Tuominen, Museovirasto 

Mauri Yltiö, YM 

 

1. Kokouksen avaus 

Kokouksen puheenjohtajana toiminut Tuija Mikkonen avasi kokouksen klo 13. 

2. Rakennerahastokauden valmistelu 

Merja Niemi opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja Mauri Yltiö ympäristöministeriöstä kertoivat tulevan 
rakennerahastokauden valmistelusta sekä EU:n elpymisvälineen (RFF) Suomen elpymis- ja 
palautumissuunnitelman valmistelusta ja alustavista linjauksista. 
 
Keskusteltiin mahdollisista yhtymäpinnoista kulttuuriperintö ja –ympäristöasioihin.  
 
Sovittiin, että koordinaatioryhmän tahot tutustuvat tarkemmin Merjan ja Maurin esityksen aineistoihin ja 
ohjeisiin sekä aloittavat kirjoittaa yhteistä kulttuuriympäristöasiakirjaa, jossa esitetään 
kulttuuriympäristökytköksiä EU-asiakirjojen valmisteluun ja suunnitelmiin. Asiakirjan avulla pyritään 
vaikuttamaan valmisteluun ministeriöissä ja alueilla.  
 
Asiakirjan tulee olla valmis mielellään jo ennen 9.10. Työstetään asiakirjaa yhdessä torstaina 1.10. klo 15 
sekä tiistaina 6.10. klo 15. Hanna tekee Tiimeriin Rakennerahasto ja RRF valmistelu -kansion, johon voi 
viedä jo asiakirjan tekstejä. 
 
Pyydetään lisäksi alueellisia toimijoita osallistumaan alueelliseen valmisteluun sekä elpymisen 
maakuntakierroksille, joka koostuu maakuntien liittojen järjestämistä alueellisista tilaisuuksista. YM 
lähettää näistä viestin ELYille ja Museovirasto alueellisiin vastuumuseoihin. 
 

3. Edellisen kokouksen muistio 

Laura tekee muistiosta tiivistetyn version, ja ilmoittaa kun se kommentoitavissa. 

https://tila.tiimeri.fi/sites/ym/ky-strategia/Koordinaatioryhm/Rakennerahasto%20ja%20RRF%20valmistelu


4. Toimeenpanotaulukko, puuttuvat toimenpiteet 

Pyritään täydentämään taulukosta puuttuvia toimia myös sidosryhmien osalta. Esim. Päivi kysyy 
täydennyksiä Kulttuuriperintökasvatuksen seurasta.  
 
Hanna toimittaa Owalin arviointitiimille taulukosta uuden version ensi viikon alussa, kun mm. 
Museoviraston toimet saatu päivitettyä.  
 
Käydään taulukko tarkemmin läpi 1.12. kokouksessa. Taulukko toimii myös dokumenttina strategian 
toimenpiteiden toteutumisesta.  
 

5. Strategian arvioinnin viestintä 

 
Keskusteltiin alustavasti strategian tulosten viestinnästä Hannan ja Lauran tekemän hahmotelman 
perusteella. Sovittiin, että viestinnästä keskustellaan tarkemmin lokakuun kokouksessa.  
 

5. Mahdolliset muut asiat 

 
Pyritään julkaisemaan strategian arviointiraportti valtioneuvoston yhteisessä julkaisusarjassa. Hanna tekee 
raportista ennakkotilauksen Virkku -järjestelmässä. 

6. Seuraavat kokoukset 

Seuraavat kokoukset ovat  

 29.10.2020 klo 9.30-10.25 ennen arviointihankkeen kokousta. Tällöin käsitellään arviointiraportin 

viestintää ja suunnitellaan mahdollista Kulttuuriympäristöstrategian päätöstilaisuutta. 

 1.12.2020 klo 9-11. Tällöin käsitellään toimeenpanon toteumataulukko sekä toimintakertomus 

2020. 

  

7. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45. 

https://tila.tiimeri.fi/sites/ym/ky-strategia/Koordinaatioryhm/Kokousasiakirjat/2020%20kokousasiakirjat/28%209%202020/KYS%20arvioinnin%20tulosten%20viestintä%20luonnos.docx
https://tila.tiimeri.fi/sites/ym/ky-strategia/Koordinaatioryhm/Kokousasiakirjat/2020%20kokousasiakirjat/28%209%202020/KYS%20arvioinnin%20tulosten%20viestintä%20luonnos.docx

