
 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö    MUISTIO 

Ympäristöministeriö     YM016:00/2016 

OKM: 36/040/2016 

 

Kulttuuriympäristöstrategian koordinaatioryhmän 24. kokous 

 

Aika: 14.1.2020 klo 9.15-11.15 

Paikka: Kokoushuone Honka, ympäristöministeriö, Aleksanterinkatu 7  

 

Kutsutut:  Matleena Haapala, YM 

Hanna Hämäläinen, YM (sihteeri) 

Mikko Härö, Museovirasto 

Reko Korhonen, YM 

Mirva Mattila, OKM 

Tuija Mikkonen, YM (puheenjohtaja) 

Ulla Salmela, Museovirasto 

Päivi Salonen, OKM  

Laura Tuominen, Museovirasto  

 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.22. 

 

2. Edellisen kokouksen muistio 

 
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin muutaman korjauksen jälkeen. Laura tekee sovitut muutokset 
muistioon ja Hanna toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelman päiväksi kirjataan 14.1.2020. 
 

3. Strategian arvioinnin tilanne 

 
Käytiin läpi palvelunkuvaus ja tarjouspyyntö tehden asiakirjoihin muutoksia. 
 
Ympäristöministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö tekevät hallintosopimuksen, jonka perusteella 
ympäristöministeriö voi hoitaa hankkeen kilpailutuksen. Hanna hoitaa hallintosopimuksen tekemisen 
yhdessä Päivin ja Mirvan kanssa. 
 
Sovittiin, että tarjouspyyntö, palvelunkuvaus ja hallintosopimus pyritään saamaan valmiiksi 24.1. mennessä. 
Tavoitteena on, että tarjous julkistettaisiin Cloudiassa 31.1. mennessä. Tarjouspyyntö lähetetään Cloudiasta 
tiedoksi ainakin Frisky & Anjoy:lle, MDI:lle ja Tulevaisuuden tutkimuskeskukselle. Hanna 
ympäristöministeriön asiantuntijoiden tuella vastaa julkaisusta Cloudiassa. Tarjousten arvioinnin 
suorittamisesta ja aikataulusta sekä hankkeen käynnistämisestä sovitaan erikseen.  
 
4. Viestintäsuunnitelma 

 

Käytiin viestintäsuunnitelma läpi ja sovittiin, että Hanna käy poistamassa taulukosta toimet, joita ei 

toteuteta. Taulukkoon lisätään muinaismuistolain uudistus ja kulttuuriperintöstrategia. 

 



 

 

Hyväksyttiin viestintäsuunnitelma sovituin muutoksin. Viestintäsuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa. 

Vuosikellomaista viestintäkalenteria päivitetään Kulttuuriympäristöviestinnän yhteistyöverkoston 

kokouksessa 22.1.2020. 

 

5. Toimintakertomus 2019  
  
Käytiin läpi toimintakertomus ja tehtiin tekstiin joitain muutoksia. Hyväksytään toimintakertomus 

viimeisten tarkistusten jälkeen viimeistään tammikuun loppuun mennessä. 

 

6. Mahdolliset muut asiat 

 

Päivi ja Mirva kysyvät Merja Niemeltä rakennerahastoseminaarin järjestämisestä. 

 

Ympäristöministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön edustajat keskustelevat maa- ja 

metsätalousministeriön edustajien kanssa 27.1.2020 saaristo- ja maaseutupolitiikan suhteesta 

kulttuuriympäristöasioihin ja tulevaan kulttuuriperintöstrategiatyöhön. Tapaaminen järjestetään 

ympäristöministeriössä. 

 

Palataan kevään mittaan eurooppalaisen kulttuuriperintöstrategia Strategia21:n kansallisen julkistamisen 

valmisteluun. 

 

Museoviraston avustushaut on avattu ja umpeutuvat 14.2.  

 

7. Seuraava kokous 

 

Seuraava kokous pidetään 10.3.2020 klo 9.15-11.15 Museovirastossa (varattu kokoushuone Kortisto, 
Sturenk. 2a). Kokouksessa käydään läpi mm. toimintasuunnitelman mukaisten toimenpiteiden etenemistä, 
keskustellaan mahdollisen rakennerahastoseminaarin järjestämisestä ja käydään läpi arviointiin saatuja 
tarjouksia, jos kilpailutus on edennyt jo niin pitkälle.  
 

8. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.20. 


