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Kulttuurimatkailun tiekartta; työryhmän asettamispäätös

Opetus- ja kulttuuriministeriön on tänään asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on laatia
kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartta. Työryhmän toimikausi on 1.5. – 31.12.2021.
Kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartan laatiminen tukee pääministeri Sanna Marinin
hallitusohjelman ja Suomen matkailustrategian 2019-2028 tavoitetta vahvistaa kulttuurimatkailua.
Tavoite kiinnittyy luovien alojen toimintaedellytysten sekä matkailun kestävän kasvun ja
uudistamisen edistämiseen. Luovien alojen vahvistaminen on myös yksi opetus- ja
kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategian 2025 tavoitealueista.
Kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartan laatimiselle suuntaa antavat lisäksi kansallinen
maailmanperintöstrategia 2015–2025 ja Museopoliittinen ohjelma 2030, jotka nostavat esiin
maailmanperintökohteiden ja museoiden mahdollisuudet matkailun kehittämisessä. Lisäksi taustalla
vaikuttavat taide- ja kulttuurifestivaaliohjelma 2017-2025, johon on kirjattu tapahtumamatkailun
vahvistaminen, ja ehdotus uudeksi arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi, joka tuo esille
arkkitehtuurimatkailun mahdollisuudet. Vuonna 2021 käynnistyneessä hallitusohjelman mukaisessa
kulttuuriperintöstrategiatyössä on mahdollista ottaa huomioon kulttuuriperinnön merkitys
kehittyvässä ja kestävässä kulttuurimatkailussa.
Tiekartan laatimistyölle luo pohjaa Museoviraston vuonna 2020 toteuttama
kulttuuriperintömatkailun koordinoinnin ja hallinnoinnin kehittäminen -hanke, jonka tuloksena
julkaistiin maaliskuussa 2021 ehdotukset jatkoaskelista. Hankkeen aikana nousi esiin, että
kulttuurimatkailua voitaisiin vahvistaa muun muassa nykyistä tiiviimmällä yhteistyöllä ja
koordinaatiolla sekä osaamisen ja tietopohjan vahvistamisella.
Lisätietoa:https:// www.museovirasto.fi/ uploads/Meista/ Julkaisut/ rev_FINAL_2021_Kestavasti_yhde
ssa.pdf

Työryhmän kokoonpano
Työryhmän puheenjohtajana toimii opetus- ja kulttuuriministeriö ja asiantuntijasihteerinä
Museovirasto ja Business Finland / Visit Finland yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.
Jäseninä työryhmän työhön on kutsuttu osallistumaan maa- ja metsätalousministeriö, opetus- ja
kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, Metsähallitus, Museovirasto ja
Taiteen edistämiskeskus sekä Kuntaliiton, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Maakuntien
liittojen edustajat. Työryhmään on pysyväksi asiantuntijajäseneksi kutsuttu Suomenlinnan

hoitokunnan edustaja. Työryhmään voidaan tarvittaessa kutsua myös muita pysyviä
asiantuntijajäseniä.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n kiintiösäännöksen mukaan
työryhmissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Kulttuurimatkailun
tiekartta -työryhmän jäseneltä vaaditaan erityisasiantuntijuutta kulttuurimatkailun alalta ja kaikilla
organisaatioilla ei ollut nimetä miespuolista ehdokasta, jolla tarvittavaa asiantuntijuutta olisi.

Työryhmän tehtävä
Työryhmän tehtävänä on valmistella tiekarttaehdotus, jossa määritellään tulevien vuosien
kulttuurimatkailun kansalliset kehittämistoimet. Lisäksi tiekartan on tarkoitus toimia kansallisena
ohjaavana asiakirjana Euroopan neuvoston kulttuurireittitoiminnassa. Kestävän kehityksen
periaatteet otetaan huomioon tiekarttatyössä läpileikkaavasti.
Tiekartan laadinnassa otetaan huomioon koronapandemian ja ilmastonmuutoksen vaikutukset
kulttuurimatkailuun sekä kulttuurimatkailun mahdollisuudet edistää kulttuuri- ja matkailualojen
elpymistä koronapandemian aikana ja sen jälkeen.
Työryhmä kuulee asiantuntijoita ja toimii vuorovaikutuksessa keskeisten sidosryhmien kanssa.
Työssä käytetään osallistavan viestinnän keinoja. Sidosryhmille järjestetään verkkotapaaminen,
jossa viestitään tiekarttatyön käynnistymisestä ja käydään keskustelua kulttuurimatkailun tulevista
kehittämistarpeista tiekartan tavoitteiden näkökulmasta. Sidosryhmien näkemyksiä ja ajatuksia
kerätään myös avoimella verkkokyselyllä, jonka tuloksia käytetään tiekartan luonnostelun tukena.
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Työryhmän puheenjohtaja
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johtaja Minna Karvonen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Työryhmän jäsenet:
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•
•

maaseutuylitarkastaja Marianne Selkäinaho, maa- ja metsätalousministeriö
kulttuuriasianneuvos Mirva Mattila, opetus- ja kulttuuriministeriö
ympäristöneuvos Tuija Mikkonen, ympäristöministeriö
asiantuntija Kirsi Tervola-Joutsen, työ- ja elinkeinoministeriö
erikoissuunnittelija Leena Yli-Piipari, Metsähallitus (varajäsen luontopalvelujohtaja Henrik
Jansson, Metsähallitus)
vs. kehittämisjohtaja Ulla Salmela, Museovirasto
erityisasiantuntija Antti Huntus, Taiteen edistämiskeskus
erityisasiantuntija Johanna Selkee, Kuntaliitto
Team Finland koordinaattori Vesa Kojola, Pohjanmaan ELY-keskus
erityisasiantuntija Tarja Koistinen, Uudenmaan liitto (varajäsen Kai-Eerik Känsälä KeskiPohjanmaan liitto)

Pysyvä asiantuntijajäsen:
•

kehittämispäällikkö Petteri Takkula, Suomenlinnan hoitokunta (varajäsen
matkailuasiantuntija Milla Öystilä, Suomenlinnan hoitokunta)

Työryhmän asiantuntijasihteeristö:
• projektipäällikkö Emma Harju, Museovirasto
• Järvi-Suomen suuralueen aluepäällikkö Susanna Markkola, Business Finland/ Visit Finland
• neuvotteleva virkamies, Anne Mattero, opetus- ja kulttuuriministeriö
• asiantuntija Riikka Mäkinen, opetus- ja kulttuuriministeriö
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