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Kulttuuriympäristöstrategian koordinaatioryhmän toimintasuunnitelma vuodelle 2018 
 
Museoviraston, opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön edustajista koostuva 
Kulttuuriympäristöstrategian koordinaatioryhmä päättää toimeenpanna Kulttuuriympäristöstrategiaa 
vuonna 2018 erityisesti seuraavien toimien kautta.  
 

Kulttuuriympäristö tukee kestävää kehitystä 
 
Ympäristöministeriö ja Kulttuuriympäristötutkimuksen seura ry toteuttavat Kulttuuriympäristö ja 
ilmastonmuutos –esiselvityksen pohjalta seminaarin tammikuussa 2018. Ympäristöministeriö sopii 
sidosryhmien kanssa jatkotoimista.  
 
Ympäristöministeriön tilaama Energiatehokkuuden parantaminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden 
rakennusten korjaushankkeissa -hanke ja siihen liittyvä opas valmistuvat marraskuussa 2018. 
Tiedottaminen ja oppaan jakelu jatkuvat hankkeen jälkeen.  
 
Ympäristöministeriö tiedottaa RAKLI ry:n Tilat käyttöön -hankkeen tuloksista omissa viestintäkanavissaan.  
 

Taloudelliset resurssit ovat riittävät ja oikein suunnatut 

Ympäristöministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö/Museovirasto saattaa päätökseen avustuksia ja tukia 
koskevan kokonaistarkastelun.  
 

Kulttuuriympäristölainsäädäntö ja sen soveltaminen on laadukasta 
 
Koordinaatioryhmä seuraa hallinnon ja lainsäädännön uudistuksia. Koordinaatioryhmän jäsenet pyrkivät 
varmistamaan strategian tavoitteiden ja laajemminkin kulttuuriympäristön huomioimisen vastuullaan 
olevissa erillishankkeissa ja uudistuksia koskevissa organisaatioidensa esityksissä ja kannanotoissa.  
 
Ympäristöministeriö valmistelee rakennusperintölain muutoshanketta. Luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
on tarkoitus järjestää lausuntokierros keväällä 2018. Tavoite on, että laki tulee voimaan vuoden 2020 
alussa. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää muinaismuistolain uudistamisen toisen vaiheen. Ensimmäisessä 
vaiheessa valmisteltuja muutosesityksiä koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle. 
 

Kulttuuriympäristön merkitys vahvistuu  
 
Museovirasto jatkaa Rakennettu hyvinvointi -hankkeessa modernin rakennetun ympäristön arvojen ja 
vaalimisen haasteiden tunnistamista. 
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Museovirasto vahvistaa valtion toimijoiden verkostoitumista sekä kehittää yhteistyötään keskushallinnon 
virastojen ja liikelaitosten kanssa. Yhteistyötä kohdennetaan kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanoon, 
erityisesti valtion strategisen kiinteistövarallisuuden vaalimiseen ja kehittämiseen. Muita keskeisiä 
kumppanuuksia ovat Kirkkohallitus, Kirkollishallitus, yliopistojen kiinteistöyhtiöt sekä Suomen 
ympäristökeskus.  
 
 
Hyvä hallinto, selkeä työnjako 
 
Kulttuuriympäristöön liittyviä tehtäviä ja työnjakoa selkiytetään aluetasolla. Opetus- ja kulttuuriministeriö 
uudistaa kulttuurin rahoitusjärjestelmän. Jatkossa museolaissa säädetään alueellisten vastuumuseoiden 
kulttuuriympäristöön liittyvistä tehtävistä. Tavoitteena on koko maan kattava alueellisten museoiden 
palveluverkosto. Museoiden ja Museoviraston työnjako tarkistetaan. 
 
Ympäristöministeriön rahoittama Kulttuuriympäristö voimavarana maakunnissa ja alueilla -hanke valmistuu 
maaliskuussa 2018. Hankkeen tuloksia hyödynnetään maakuntauudistukseen valmistautumisessa 
ympäristöhallinnon ja kulttuurihallinnon aloilla.  
 
 
Kansalaisten ja muiden toimijoiden välinen yhteistyö on tuloksellista 
 
Vuosi 2018 on Euroopan unionin nimeämä kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi, jonka painopiste 
Suomessa on osallisuus kulttuuriperintöön. Kansallisena koordinaattorina toimii Museovirasto. Vuoden 
aikana kiinnitetään erityistä huomiota yhteistyön vaikuttavuuteen ja kansalaisten 
vaikuttamismahdollisuuksiin kulttuuriperintöä koskevissa asioissa. Museovirasto jakaa valtionavustuksia 
osallistaviin kulttuuriperintöhankkeisiin. Kulttuuriperintövuoden toimilla toteutetaan myös Faron 
puiteyleissopimuksen tavoitteita. Ympäristöministeriö yhdessä sidosryhmien kanssa toteuttaa 
kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta tarjoten kansalaisille osallistumismahdollisuuksia sosiaalisen 
median kampanjassa sekä Euroopan kulttuuriympäristöpäivillä.  
 
 

Kulttuuriympäristötieto on riittävää ja laadukasta 
 
Museovirasto toteuttaa yhdessä Suomen ympäristökeskuksen ja Metsähallituksen kanssa KIRADIGI-
kokeiluhankkeen Kulttuuriympäristötiedot yhteiseen käyttöön.  
 
Ympäristöministeriö edistää valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnin 
viimeistelyä. 
 
Ympäristöministeriön ohjauksessa toteutetaan perinnebiotooppien valtakunnallista päivitys- ja 
täydennysinventointia. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö koordinoi maailmanperintökohteissa toteutettavan selvityksen 
maailmanperintökohteiden nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista yhteistyössä ympäristöministeriön, 
Museoviraston ja Metsähallituksen luontopalveluiden kanssa. 
 
Museovirasto kehittää ja uudistaa restauroinnin ja korjausrakentamisen ohjeistustaan (2018-2020) sekä 
aloittaa valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteiden luetteloinnin (2018-2020).  


