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Kulttuuriperintöstrategian valmistelu OKM:ssä

• Kulttuuriperintöstrategian laatiminen sisältyy pääministeri Sanna 
Marinin hallitusohjelmaan (2019). 

• Tarkoituksena on, että valtioneuvosto tekisi laadittavan ehdotuksen 
pohjalta periaatepäätöksen vuoteen 2030 ulottuvaksi 
kulttuuriperintöstrategiaksi. 

• Strategian laatiminen toteuttaa myös Euroopan komission 2018 
hyväksymää Eurooppalaista kulttuuriagendaa (European agenda for 
culture). Siinä jäsenmaita kehotetaan laatimaan omia kansallisia 
strategioitaan kulttuuriperinnön saralla. 

• Strategian laadinnassa pyritään hyödyntämään vuonna 2020 
päättyneen kulttuuriympäristöstrategian tuloksia. 



…Kulttuuriperintöstrategian valmistelu

• Kulttuuriperintöstrategian lähtökohtana on monimuotoisen 
aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön vaaliminen, 
kehittäminen ja hyödyntäminen yhteiskunnan voimavarana. 

• Tavoitteena on kulttuuriperinnön valtavirtaistaminen siten, että 
kulttuuriperinnön suojelu ja vaaliminen koetaan yhteisenä 
velvollisuutena ja kulttuuriperintöön sisältyvät mahdollisuudet 
tunnistetaan ja niitä hyödynnetään yhteiskunnan eri osa-alueilla ja 
kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

• Hankkeen aikataulu 15.3.2021 - 28.2.2022 



Hankkeen ohjausryhmä ja työryhmä laativat ehdotuksen 
kulttuuriperintöstrategiaksi

• Ohjausryhmä vastaa kulttuuriperintöstrategian laatimisesta, tekee 
linjaukset keskeisistä periaatteista ja asiakokonaisuuksista ja ohjaa 
työryhmän valmistelutyötä. 

• Työryhmän valmistelee strategiaehdotuksen ohjausryhmän 
hyväksyttäväksi, vastaa hankkeen viestinnästä, sidosryhmä-yhteistyön 
toteuttamisesta ja koordinoinnista. 

• Ohjausryhmällä ja työryhmällä on yhteinen sihteeristö.
• Ryhmien tulee kuulla työssään asiantuntijoita ja toimia 

vuorovaikutuksessa muiden keskeisten sidosryhmien kanssa.
• FT Pauliina Latvala-Harvilahti on laatinut työn tueksi tausta-selvityksen, 

jossa  tarkastellaan kulttuuriperinnön eri ulottuvuuksia ja merkityksiä 
yhteiskunnassa sekä toimintaympäristön keskeisiä muutossuuntia. 
Kestävän kehityksen huomioiminen.



Viestintä

• Jaetaan ajantasaista tietoa hankkeen tavoitteista, etenemisestä sekä 
kulttuuriperinnöstä ja sen monimuotoisuudesta 

• Tuetaan avointa, vuorovaikutteista ja laadukasta valmistelu-prosessia, 
varmistetaan että hankkeella on ajankohtaiset tiedot, ongelmakohdista, 
odotuksista ja tarpeista. 

• Osallistetaan sellaisia sidosryhmiä ja asiantuntijatahoja, joilla ei ole 
edustajaa hankkeen valmisteluorganisaatiossa. 

• Osallistu ja seuraa valmistelua:
• https://minedu.fi/kulttuuriperintostrategia

https://minedu.fi/kulttuuriperintostrategia


Time Machinesta

• Selvitystyölle arkistojen, museoiden, kirjastojen ja muiden toimijoiden 
toiveista, tarpeista ja kyvykkyyksistä on ollut tilausta; mukana 
monipuolinen toimijakenttä.++

• Monenlaisia  kulttuuriperintöaineistoja digitaalisessa muodossa ja 
”yhdessä” (Local Time Machine): tieto ja tuntemus paikallisesta 
kulttuuriperinnöstä syvenee. ++

• Uudet teknologiat ++
• Rahoitus haasteena: Horisontti-ohjelma 2024 (tutkimus) sekä ”muut 

vastaavat rahoitusohjelmat”  
• Kyseessä vahvasti kulttuuriperintö à Olisiko EU:n kulttuuripuolella 

jopa paremmat rahoitusmahdollisuudet?
• Time Machine –selvitys Kulttuuriperintöstrategian valmisteluryhmän 

tietoon.



Kiitos!


