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1. Kokouksen avaus 
 
Tuija Mikkonen avasi kokouksen klo 13.07. 
 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
3. Tilannekatsaus museoiden valtionosuusjärjestelmäuudistuksen etenemisestä, erityisesti alueellisten 
vastuumuseoiden osalta 
 
Päivi Salonen kertoi, että neuvottelut alueellisten vastuumuseoehdokkaiden kanssa ovat käynnissä. Neuvottelut 
ovat menneet hyvin ja toimijat pitävät tulevaa järjestelmää selkeänä. Päivi kertoi myös, että alueellisten 
kulttuuriympäristön yhteistyöryhmien merkitys on noussut neuvotteluissa esiin. Todettiin, että ryhmien roolia on 
edelleen hyvä tukea eri yhteyksissä myös koordinaatioryhmän tahojen toimesta. 
 
4. Sidosryhmätapaamisten jatkotoimista sopiminen 
 
Käytiin läpi koordinaatioryhmän ministeriötapaamisten ja muiden sidosryhmätapaamisten keskusteluja ja niissä 
sovittuja jatkotoimia. Todettiin muun muassa seuraavaa.  
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on kerännyt tänä keväänä TEA-viisarityössä tietoa myös terveyttä edistävästä 
kulttuuritoiminnasta. Kulttuuritoimintatiedonkeruussa on mukana myös kulttuuriympäristönäkökulma 
kysymyksessä ”Onko kunnan suunnittelussa (maankäyttö, kaavoitus, strateginen suunnittelu) hyödynnetty 
kulttuuriympäristön ylläpitoa ja kehittämistä asukkaiden viihtyvyyden ja hyvinvoinnin lisäämisessä?” 
  
EU:n Copernicus -ohjelma voi tarjota mahdollisuuksia kulttuuriympäristön tilan seurannan kehittämiseen, joka on 
hyvä huomioida ympäristöministeriön rahoittamassa ja Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa 
kulttuuriympäristöjen ja maiseman visuaalisen muutoksen seuranta -hankkeessa.  
 
Päivi Salonen keskustelee opetus- ja kulttuuriministeriön Maija Innasen kanssa konkreettisista 
vaikutusmahdollisuuksista kulttuuriympäristöalan koulutus- ja tutkimussektorilla.  
 
Selvitetään mahdollisuuksia järjestää seminaari, jossa esitettäisiin edellisellä EU-rahastokaudella rahoitettuja 
kulttuuriympäristöhankkeita ja markkinoitaisiin seuraavan ohjelmakauden tuomia mahdollisuuksia. 
 
Tuleva hallitusohjelma linjaa tulevia yhteistyön tapoja ja tavoitteita. Yhteistyötä voidaan jatkaa esimerkiksi 
sosiaali- ja terveysministeriön kanssa, jos Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen 



periaatepäätöksen toimeenpanotyö lähtee etenemään. Suomen Kotiseutuliiton kanssa voisi tehdä yhteistyötä 
esim. kansalaistoiminnan tukemiseen keskittyvällä koulutuskierroksella. 
 
5. Strategian arvioinnin ja jatkotoimien suunnittelun käynnistäminen 
 
Keskusteltiin kulttuuriympäristöstrategian arvioinnin käynnistämisestä. Todettiin, että arviointia ei voida tehdä 
virkatyönä ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore voisi olla yksi mahdollinen arvioinnin toteuttajataho. Päivi 
Salonen selvittelee tarkemmin voisiko arvioinnin tilata Cuporelta.  
 
Todettiin, että arvioinnissa tulisi tuoda esiin eri kulttuuriympäristötoimijoiden näkökulmia ja sen tulee sisältää 
linjauksia ja kehittämisehdotuksia tulevaisuuden kulttuuriympäristötyölle ja -politiikalle. 
Kulttuuriperintöbarometrin uusimista arvioinnin yhteydessä voisi myös harkita. 
 
6. Sitoumus2050 -raportointi 
 
Kestävän kehityksen toimikunnalta on tullut pyyntö raportoida toukokuun aikana kestävän kehityksen 
sitoumuksista. Keskusteltiin koordinaatioryhmän tahojen kestävän kehityksen toimenpidesitoumusten 
toteutumisesta. Sovittiin, että Hanna raportoi opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön osuuden 
sitoumus2050.fi sivustolle.  
 
7. Mahdolliset muut asiat 
 
Todettiin, että seurataan tiiviisti hallitusneuvottelujen edistymistä. Kulttuuriympäristötoimintaa linjataan tulevien 
hallitusohjelmakirjausten mukaan kiinnittäen se ilmastonmuutokseen hilintään ja sopeutumiseen sekä muihin 
ajankohtaisiin haasteisiin. 
 
4.6.2019 järjestetään Kulttuuriymparistomme.fi -palvelun työpaja. Toivotaan, että kaikki koordinaatioryhmän 
tahot ovat edustettuina työpajassa. 
 
Keskusteltiin Arkkitehtuuripoliittisesta ohjelmatyöstä, ja kulttuuriympäristönäkökulman esille tuomisesta muun 
muassa sen työpajatyöskentelyssä. 
 
8. Seuraavat kokoukset 
 
Koordinaatioryhmä tapaa 10.6.2019 ympäristöministeriön Kestävä kaupunki –ohjelman ja työ- ja 
elinkeinoministeriön kaupunkiohjelman edustajan. Tilaisuudessa keskustellaan kuinka kulttuuriympäristöteema 
voisi vahvemmin näkyä kaupunkiohjelmatyössä. Hanna pyytää ohjelmien edustajia esittelemään ohjelmansa 
lyhyesti ja varaa kokoukselle tilan joko ympäristöministeriöstä tai opetus- ja kulttuuriministeriöstä vapaiden 
tilaresurssien mukaan. 
 
Sovittiin, että Hanna tekee doodle-kyselyt koordinaatioryhmän syksyn kokousajoiksi viikoille  
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9. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.42. 


