
 

 

 
Opetus- ja kulttuuriministeriö    MUISTIO 
Ympäristöministeriö       YM016:00/2016 
      OKM: 36/040/2016 
 
Kulttuuriympäristöstrategian koordinaatioryhmän 12. kokous 
 
Aika: maanantai 27.11.2017 klo 13-15 
Paikka:  Ympäristöministeriö, Aleksanterinkatu 7, kokoushuone Kuha 

  
Osallistujat: Hanna-Lena Fallenius-Tuurihalme, YM 

Hanna Hämäläinen, YM  
Mikko Härö, Museovirasto 
Mirva Mattila, OKM 
Tuija Mikkonen, YM, puheenjohtaja 
Nelli Nyberg, YM 
Päivi Salonen, OKM 
Hanna Söderström, YM 
Laura Tuominen, Museovirasto  
 
Katri Lehtonen, TEM 
Leena Lyra, TEM 
Milla Ohrankämmen, TEM 
Petra Stenfors, TEM 
 

 
1. Avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13:05 ja esitteli koordinaatioryhmän toimintaa. Osallistujat esittäytyivät. 
 
 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
Todettiin pöytäkirjaan tehdyt muutokset. Laura Tuominen lähettää pöytäkirjan Liikennevirastoon, 
Metsähallituksen ja Senaatti-kiinteistöihin kommentoitavaksi. Hyväksytään pöytäkirja seuraavassa kokouksessa. 
 
 
3. Työ- ja elinkeinoministeriön rooli kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanossa 
 
Koordinaatioryhmän kanssa kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanosta olivat keskustelemassa Katri Lehtonen, 
Leena Lyra, Milla Ohrankämmen ja Petra Stenfors työ- ja elinkeinoministeriöstä. 
 
Tuija Mikkonen esitteli lyhyesti kulttuuriympäristöstrategiaa ja sen toimeenpanosuunnitelmaa sekä kertoi jo 
vireillä olevasta matkailuyhteistyöstä TEM:n ja muiden ministeriöiden kanssa. 
 
Keskusteltiin toimeenpanosuunnitelman toimenpide-ehdotuksista, jotka liittyvät työ- ja elinkeinoministeriön 
hallinnonalaan tai yleisesti valtioneuvoston toimintaan (liite PP-esitys). Kulttuuriympäristön merkitys elinvoiman 
lähteenä on hyvä pyrkiä tunnistamaan eri yhteyksissä.  
 
Todettiin, että kulttuuriympäristöteeman voisi ottaa esille aluekehittämispäätöstyössä, kaupunkipolitiikan 
yhteistyöryhmässä ja alueiden uudistumisen neuvottelukunnassa. Tuleviin rakennerahaston ohjelmakauden 
sisältöihin sekä kaupunkipolitiikan ja matkailun strategioihin voisi yrittää nostaa kulttuuriympäristöteeman 
mukaan. Pohdittiin, miten kulttuuriympäristöön liittyvät hankkeet voitaisiin tunnistaa rakennerahaston 
hankkeiden joukosta.  



 

 

 
Sovittiin, että Museovirasto lähettää lisätietoa kulttuuriperinnön eurooppalaisesta teemavuodesta kokoukseen 
osallistuneille TEMn edustajille sekä matkailuasiantuntijoille (Sanna Kyyrä ja Hanna-Mari Kuhmonen). Leena Lyra 
nostaa kulttuuriympäristöteeman esille Älykäs kylä –kilpailun suunnittelukokouksessa ja mahdollisuuksien 
mukaan myös rakennerahastot.fi:n uutiskirjeessä. Hankkeita voitaisiin esitellä myös 
www.kulttuuriymparistomme.fi –palvelun sivustolla uutisina; yhteydenotot toimitukseen: 
jonina.vaahtolammi@kotiseutuliitto.fi .  
 
4. Toimintasuunnitelma 2018  
 
Keskusteltiin ensi vuoden toimintasuunnitelmasta. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma sovituin muutoksin. 
 
5. Muut asiat 
 
Kulttuuriympäristöalan tutkimusta koskevan selvityksen (2016) hyödyntäminen ja markkinointi 
 
Sovittiin, että koordinaatioryhmän tahot kertovat selvityksestä sopivissa yhteyksissä ja erityisesti sitten kun 
vuoden 2017 selvitys Kulttuuriympäristö ja ilmastonmuutos valmistuu. 
 
Koordinaatioryhmän asiakirjat siirtyvät vyvistä Tiimeri-työtilaan 
 
Valtioneuvostossa otetaan käyttöön Valtorin yhteistyöpalvelu Tiimerin työtilat. Nykyiset ympäristöministeriön 
VYVI Ryhmä -palvelussa olevat työtilat siirretään Tiimeri-tilapalveluun alkuvuonna 2018. Hanna Hämäläinen 
laittaa työryhmälle lisätietoja, kun siirto on ajankohtainen. 
 
6. Seuraavat kokoukset 
 
Sovitaan koordinaatioryhmän kevään kokousaikataulu Doodlen avulla. Keväällä pidetään kolme kokousta 
helmikuun alussa, maalis/huhtikuussa ja touko/kesäkuussa. 
 
7. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 14:53. 
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