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toimintasuunnitelma vuodelle 2020 
 
Vuosi 2020 on Kulttuuriympäristöstrategian viimeinen vuosi. Vuoden keskeinen tehtävä on strategian 
toimeenpanon arvioinnin teettäminen. Arvioinnin tuloksia hyödynnetään Marinin hallitusohjelmaan 
kirjatun Kulttuuriperintöstrategian laatimisessa. 
 
Arviointitoimien lisäksi Kulttuuriympäristöstrategiaa toimeenpannaan vuonna 2020 seuraavasti:  
 

Kulttuuriympäristölainsäädäntö ja sen soveltaminen on laadukasta 
 
Ympäristöministeriö valmistelee rakennusperintölain muutoksen, joka koskee erityisesti organisatorisia ja 
menettelyllisiä säännöksiä. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää muinaismuistolain kokonaisuudistuksen. 
 
Ympäristöministeriö huolehtii kulttuuriympäristöä koskevien tavoitteiden ja erityissääntelyn 
huomioimisesta maankäyttö- ja rakennuslain uudistusprosessissa. 
 

Kulttuuriympäristön merkitys vahvistuu  
 
Museovirasto jatkaa Rakennettu hyvinvointi -hankkeessa modernin rakennetun ympäristön arvojen ja 
vaalimisen haasteiden tunnistamista. Hankkeen erillisverkkosivusto julkaistaan ja järjestetään 
päätösseminaari. 
 
Museovirasto jatkaa ja kehittää yhteistyötä valtion kiinteistönhaltijoiden kanssa.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ympäristöministeriö edistävät yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa 
hallinnonalojen keskinäistä yhteistyötä kulttuuriympäristömatkailuun liittyen. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää kulttuuriperintöstrategian valmistelun laajapohjaisessa 
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 
 
 
 
  



 

 

Hyvä hallinto, selkeä työnjako 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö, Museovirasto ja ympäristöministeriö tukevat alueellisen 
kulttuuriympäristötyön sekä yhteistyön edistämistä vastuumuseotoiminnan käynnistyessä. Museovirasto ja 
alueelliset vastuumuseot jatkavat yhteistyössä työnjaon kehittämistä ja vastuiden selkiyttämistä 
valtakunnallisessa ja alueellisessa kulttuuriympäristön asiantuntija- ja viranomaistyössä.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö, Museovirasto ja ympäristöministeriö osallistuvat valtiovarainministeriön 
johtamaan valtion kiinteistöstrategian päivitystyöhön. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ympäristöministeriö päivittävät kansallisen maailmanperinnön 
aieluettelon. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön johdolla laaditaan arkkitehtuuripoliittinen ohjelma.  
 
Lainsäädäntöhankkeissa toteutetaan hyvän hallinnon ja selkeän työnjaon tavoitetta, ottaen huomioon 
myös Faron puiteyleissopimuksen tavoitteet kansalaisyhteiskunnan ja demokratian vahvistamisesta. 
 
 
Kansalaisten ja muiden toimijoiden välinen yhteistyö on tuloksellista 
 
Koordinaatioryhmän tahot tuottavat viestintää eri kohderyhmille sekä toteuttavat yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa osallisuutta vahvistavia ohjelmia ja kampanjoita kuten Suomen paras maisemahanke, 
kansainvälisen maisemapäivän #arkimaisema –valokuvakampanja ja –kilpailu, Euroopan 
kulttuuriympäristöpäivät, Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailu sekä Wiki Loves Monuments -
valokuvakilpailu. 
 
Ympäristöministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Museovirasto kehittävät yhteistyössä 
kulttuuriympäristön hoitoon tarkoitettujen valtionavustusten vaikuttavuuden seurantaa. 

 

Kulttuuriympäristötieto on riittävää ja laadukasta 
 
Ympäristöministeriö saattaa loppuun Suomen ympäristökeskuksen ja muiden tahojen kanssa eRakSu-
hankkeen, jonka tarkoituksena on määritellä rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain mukaisten 
suojeluasioiden sähköisen prosessin vaatimukset ja tilan seuranta.  
 
Ympäristöministeriö toteuttaa hankkeet, joissa selvitetään rakennusten 
korjaamisen/täydennysrakentamisen ja purkamisen hiilijalanjälkivaikutuksia sekä taloudellisia vaikutuksia. 
 
Ympäristöministeriö viimeistelee valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnin 
sekä edistää perinnebiotooppien valtakunnallisen päivitys- ja täydennysinventoinnin toteuttamista. 
 
Museovirasto jatkaa Valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteiden määrittäminen -hanketta, joka 
valmistuu vuonna 2022. 
 
Museovirasto julkaisee Restaurointi- ja korjausohjeistuksen kehittämishankkeen verkkosivuston. 


