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Kulttuuriympäristöstrategian koordinaatioryhmän 30. kokous 

 

Aika: 1.12.2020 klo 9.30 – 11.00 

Paikka: Skype for Business 

 

Kutsutut:  Matleena Haapala, YM 

Hanna Hämäläinen, YM  

Mikko Härö, Museovirasto 

Reko Korhonen, YM 

Anni Kärkkäinen, YM  

Mirva Mattila, OKM 

Tuija Mikkonen, YM (puheenjohtaja) 

Päivi Salonen, OKM  

Laura Tuominen, Museovirasto (sihteeri) 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.32. 

 

2. Edellisen kokouksen muistio 

Käytiin läpi ja hyväksyttiin kokouksen 29.10. muistio 
 
3. Sisäisen toimeenpanosuunnitelman toteumataulukon viimeistely  
Käytiin läpi ja muokattiin toimenpidetaulukkoa. Taulukkoon kirjataan mahdolliset strategiakauden jälkeiset 
jatkotoimenpiteet. Keltaisella ylimaalatut kohdat sovittiin työryhmän jäsenten täsmennettäväksi erikseen 
kokouksen jälkeen. Osaa toimenpidekuvauksista on tiivistettävä, osaan lisättävä linkkejä. Sihteerit 
viimeistelevät taulukon.   
 
Sovittiin toimeenpanosuunnitelman toteumataulukon valmistumisen päivämääräksi 15.12. Hanna 
Hämäläinen vie valmiin taulukon lopuksi Vahvaan. 
 
4. Toimintakertomus 2020  
Käytiin läpi ja työstettiin toimintakertomusluonnosta. Sovittiin, että toimintakertomusta täydennetään 
15.12. mennessä, jotta saadaan se viimeistään tammikuun 2021 alussa valmiiksi. Hanna Hämäläinen vie 
valmiin toimintakertomuksen lopuksi Hankeikkunaan.  
 
5. Muut strategiakauden ja koordinaatioryhmän toimikauden päättymiseen liittyvät asiat  
Todettiin, että Owal Groupilta on tullut arvioinnin viimeinen raporttiversio. Päivi Salonen tarkistaa vielä 
ympäristöministeriön laatiman Lukijalle-tekstin ja täydentää sitä tarvittaessa. Viimeistely ja muutosten 
sopimiset konsultin kanssa hoidettava tällä viikolla, jotta raportti saadaan ensi viikolla taittoon ja valmiiksi 
ennen tammikuun päätöstilaisuutta. 
 



Kulttuuriympäristöstrategian päätöstilaisuuden suunnittelun tilanteesta pidetään kokous erikseen tämän 
kokouksen jälkeen. 
 
Todettiin, että ministeriöt hoitavat tahoillansa strategian arviointiin ja päätökseen liittyvät esittelyt, 
kuitenkin ennen strategian tammikuun päätöstilaisuutta.  Ympäristöministeriössä strategiakauden tuloksia 
esitellään rakennetun ympäristön ja luontoympäristön osastoille jo lähiviikkoina ja tammikuussa 
kansliapäällikölle ja ylijohtajille sekä poliittiselle johdolle. Myös toimintakertomus jaetaan sen valmistuttua. 
Opetus- ja kulttuuriministeriössä johtoryhmäkäsittely todennäköisesti tammikuussa. Museovirasto raportoi 
omalla tahollaan.   
  
Kulttuuriympäristöstrategian Tiimeri -työtilan aineistojen siirtämisen ja työtilan lakkauttamisen aikataulu 
sovitaan erikseen tammikuussa ottaen huomioon aineistojen mahdollinen jatkokäyttö 
kulttuuriperintöstrategiatyön yhteydessä. Palataan asiaan tammikuussa 2021.  
 
Strategiakauden päättymiseen liittyviä asioita hoidetaan kokouksen jälkeen ensisijaisesti 
sähköpostiyhteyksin. Tarvittaessa voidaan vielä järjestää työpalaveri. 
  
6. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja kiitti koordinaatiotyöryhmää ja sihteereitä kulttuuriympäristöstrategian parissa tehdystä 
suuresta työstä ja päätti kokouksen klo 11.14. 
 


