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KULTTUURIYMPÄRISTÖSTRATEGIAN KOORDINAATIORYHMÄN ASETTAMINEN

Ympäristöministeriö ja opetus-ja kulttuuriministeriä ovat päättäneet asettaa koordinaatioryhmän
Kulttuuriympäristöstrategian (2014-2020) toimeenpanoa varten.

Toimikausi

24.5.2016 -31.12.2020

Tausta

Valtioneuvosto teki 20.3.2014 periaatepäätöksen koskien Kulttuuriympäristöstrategiaa 2014 - 2020. Strategian

päätavoitteet ovat kulttuuriympäristön merkityksen tunnistaminen kulttuurisena, taloudellisena, sosiaalisena ja

ekologisena voimavarana, kestävän kehityksen vahvistaminen kulttuuriympäristön hoidon ja vastuullisen

kehittämisen avulla sekä edellytysten luominen kokonaisvaltaiselle kulttuuriympäristöpolitiikalle hyvän hallinnon
avulla. Strategian toimeenpanosuunnitelma valmistui 30.1.2015. Toimeenpanosuunnitelmassa on täsmennetty,

vastuutettu ja aikataulutettu strategian 20 toimenpidekokonaisuuden toteuttamista. Strategian toteuttaminen

lisää yleistä kulttuuriympäristötietoisuutta.

Tehtävät

Koordinaatioryhmän tehtävänä on edistää ja seurata strategian toimeenpanoa. Ryhmässä edustettuna olevat

organisaatiot vastaavat strategian toimeenpanosta toimeenpanosuunnitelmassa määritellyn vastuujaon

mukaisesti. Muiden tahojen vastuulla olevien toimenpiteiden toteutumisen seurannasta ja edistämisestä

koordinaatioryhmä vastaa yhteisvastuullisesti.

Koordinaatioryhmän tehtävänä on lisäksi
l) laatia vuosittain päivitettävä toimintasuunnitelma
2) vastata ympäristöministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön kestävän kehityksen

yhteiskuntasitoumuksenja siihen liittyvän haastekampanjan toteuttamisesta
3) haastaa ja aktivoida eri tahoja toteuttamaan strategian tavoitteita ja toimenpiteitä
4) järjestää sidosryhmille tapaamisia toimien koordinoimiseksi ja yhteistyön vahvistamiseksi.
5) edistää muutoin yhteistyötä sidosryhmien kanssa.

Koordinaatioryhmän työn etenemisestä vastaavat yhteisvastuullisesti ympäristöministeriö ja opetus- ja

kulttuuriministeriö. Ryhmä raportoi työnsä etenemisestä molempien ministeriöiden johdolle.



Koordinaatioryhmän kokoonpano

Puheenjohtajat

Tuija Mikkonen, ympäristöneuvos, ympäristöministeriö
Päivi Salonen, kulttuuriasiainneuvos, opetus-ja kulttuuriministeriä

Jäsenet

Matleena Haapala, hallitussihteeri, ympäristöministeriö
Hanna Hämäläinen, suunnittelija, ympäristöministeriö (jäsen / sihteeri)
Mikko Haro, osastonjohtaja. Museovirasto

Mirva Mattila, ylitarkastaja, opetus-ja kulttuuriministeriö

Laura Tuominen, erikoistutkija. Museovirasto (jäsen / sihteeri)

Työryhmän asettamisessa ei ole voitu noudattaa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986)

4 a §:n l momenttia, koska työryhmään on kutsuttu jäsenet heidän erityisen ammatillisen osaamisensa johdosta
eikä heitä voida korvata toisella henkilöllä.

Kustannukset ja rahoitus

Koordinaatioryhmä työskentelee virkatyönä. Koordinaatioryhmän kustannukset jaetaan tasan

ympäristöministeriön ja opetus-ja kulttuuriministeriön kesken. Ympäristöministeriön osuus koordinaatioryhmän
kustannuksista maksetaan momentilta 35010107 ja opetus-ja kulttuuriministeriön osuus momentilta 29.01.01

(TY:6000 000 3113).
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