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1. Kokouksen avaus 
 
Kokouksen puheenjohtaja Tuija Mikkonen avasi kokouksen kello 13.05. 
 
 
2. Tietojärjestelmät  

 
Sirkka-Liisa Seppälä esitteli marraskuussa päättyvän (jatkettu Metsähallituksen ja Museoviraston osalta 31.3.2019 
saakka), KIRAdigi-kärkihankkeeseen kuuluvan  Museoviraston, Metsähallituksen ja Suomen ympäristökeskuksen 
Kulttuuriympäristötiedot yhteiseen käyttöön! hankekokonaisuuden lähtökohtia, kulttuuriympäristötiedon 
tuotannon ja käytön nykytilan ongelmia ja tarpeita, hankkeen toimenpiteillä tavoiteltuja hyötyjä, hankkeessa 
tehtyjä toimenpiteitä sekä havaittuja jatkokehitystoimenpiteitä.  
 
Minna Ryyppö kertoi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta Kulttuuriympäristötiedon ja digitaalisten 
palveluiden kehittämisen hankekokonaisuudesta, joka sisältää mm. Museoviraston kulttuuriympäristön 
karttapalveluiden kehittämistä ja sanastotyötä.  
 
Keskusteltiin mm. tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta ja avointen rajapintojen tarpeesta eri toimijoiden 
kesken, mahdollisuudesta huomioida kulttuuriympäristöasioita muissa alan kehittämishankkeissa (kuten 
paikkatietoalusta) ja tarpeesta laatia kuvallinen esitys kulttuuriympäristön palveluarkkitehtuurikokonaisuudesta, 
jotta kehitystarpeet ja tarvittavat rajapinnat olisi helpompi hahmottaa. Todettiin myös, että olisi mielenkiintoista 
selvittää Museoviraston ja SYKEn tietopalveluiden käyttäjämääriä kansalais- ja viranomaistasolla ja Kuntaliiton 
kanssa voisi keskustella mm. pysyviin rakennustunnuksiin liittyvistä puutteista.  
 
Sovittiin seuraavat jatkotoimenpiteet:  

 Museovirasto kutsuu koolle tarvittavat asiantuntijat laatimaan arkkitehtuurikuvausta kulttuuriympäristön 
palvelukokonaisuudesta. 

 Ympäristöministeriö käynnistää vuonna 2019 hankkeen, jossa määritellään rakennusperinnön 
suojelemisesta annetun lain mukainen sähköinen rakennussuojeluprosessi, mikäli hankkeelle saadaan 

http://www.paikkatietoalusta.fi/


 

 

rahoitus. Hanke toteutetaan yhteistyössä Museoviraston, SYKEn ja muiden tarpeellisten sidosryhmien 
kanssa. 

 Opetus- ja kulttuuriministeriö huomioi tietojärjestelmäasiat vastuumuseoiden 
hakemusmenettelyprosessissa vuonna 2019.  

 Ympäristöministeriö käynnistää vuonna 2019 määrärahojensa mahdollistaessa hankkeen 
kulttuuriympäristöjen muutosten vaikusten seurannasta sekä muita mahdollisia kulttuuriympäristön 
tietohallintaan liittyviä hankkeita. 

 
 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 
 
 
4. Toimintasuunnitelma 2019 valmistelu 
 
Muokattiin yhdessä koordinaatioryhmän vuoden 2019 toimintasuunnitelmaa. Viimeistellään toimintasuunnitelma 
joulukuun puoliväliin mennessä. 
 
 
5. Toimintakertomus 2018 tilannekatsaus 
 
Muokattiin yhdessä koordinaatioryhmän vuoden 2018 toimintakertomusta. Kaikki voivat tehdä muokkauksia 
toimintakertomukseen Tiimerissä tai lähettää päivitysehdotukset Hannalle sähköpostilla, jos Tiimeri ei toimi 
kunnolla. Toimintakertomus hyväksytään tammikuun kokouksessa. 
 
 
5. Mahdolliset muut asiat 
 
Päivi Salonen kertoi Suomen liittymisestä European Heritage Label –ohjelmaan. 
 
Ulla Salmela kertoi Kulttuuriperintövuoden tuloksista. Vuoden päätösjuhla on keskiviikkona 28.11. 
 
Työ- ja elinkeinoministeriön Kaupunkiohjelman raportti Edelläkävijyydestä kestävää kasvua - Kaupunkiohjelma 
2018–2022 julkaistiin marraskuun alkupuolella. 
 
 
6. Seuraava kokous 
 
Seuraava kokous on 30.1.2019 klo 13-15 opetus- ja kulttuuriministeriössä. Kokoukseen on kutsuttu sosiaali- ja 
terveysministeriöstä Heli Hätönen ja Ismo Suksi keskustelemaan kulttuuriympäristön roolista hyvinvoinnin 
edistämisessä. Kokouksessa hyväksytään koordinaatioryhmän toimintakertomus vuodelta 2018. 
 
 
7. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.11. 
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