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1. Kulttuuriympäristöstrategia 
 
Kulttuuriympäristöstrategia 2014 – 2020 hyväksyttiin Valtioneuvoston periaatepäätöksellä 20.3.2014. Strategia 
syntyi ympäristöministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla laajan yhteistyön tuloksena. 
 
Kulttuuriympäristö yhteisenä voimavarana - Kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanosuunnitelma 2014 – 2020 
valmistui keväällä 2015. Toimeenpanosuunnitelman laati ympäristöministeriön asettama työryhmä yhteistyössä 
alan toimijoiden kanssa.  
 
Strategian toimeenpanon kannalta on välttämätöntä, että ministeriöt, eri hallinnonalat ja muut alan toimijat 
tunnistavat strategiasta omaa toimintakenttäänsä koskevat toimenpiteet ja sitoutuvat edistämään niiden 
toteuttamista. Erillisten hankkeiden ja toteutustoimien lisäksi kulttuuriympäristöstrategian näkökulmia on tärkeää 
ottaa huomioon eri tahojen tavanomaisessa toiminnassa. Kulttuuriympäristö merkityksineen on tehtävä 
näkyväksi.  
 

2. Kulttuuriympäristöstrategian koordinaatioryhmän asettaminen 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ympäristöministeriö asettivat Kulttuuriympäristöstrategian koordinaatioryhmän 
ajalle 24.5.2016 – 31.12.2020 Kulttuuriympäristöstrategian (2014 – 2020) toimeenpanoa varten. 
Koordinaatioryhmä päätti ensimmäisessä kokouksessaan 1.6.2016 vuosittaisen toimintasuunnitelman 
laatimisesta.  
 

3. Suunnitellut toteutustoimet ajalle kesäkuu 2016 – joulukuu 2017 
 
Alla esitellään Kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanoa koordinoivassa ryhmässä edustettuna olevien tahojen 
(Museovirasto, opetus- ja kulttuuriministeriö ja ympäristöministeriö) merkittävimmät erilliset toteutustoimet 
ajalla kesäkuu 2016 – joulukuu 2017. Toimet on tässä jaoteltu valtioneuvoston hyväksymän 
Kulttuuriympäristöstrategian viiden strategisen valinnan mukaan.  
 

3.1. Kulttuuriympäristö on voimavara (toimenpiteet 1-5) 
 
Tehdään kartoitus kulttuuriympäristön hoidon avustuksista (syksy 2016 YM ja OKM). Kehitetään 
avustusmenettelyjä ja arvioidaan nykyisen järjestelmän kehittämistarpeet avustuskartoituksen pohjalta.  
 
Varmistetaan kulttuuriympäristön huomioiminen energiatehokkuuden edistämisessä (YM). 
Energiatehokkuuskysymykset kulttuuriympäristökohteissa tulevat esiin myös korjausavustusten yhteydessä. 
Selvitetään mahdollisuutta edistää tavoitetta esim. T&K-hankkeen (tutkimus ja kehittäminen) avulla. 
 

3.2. Kulttuuriympäristölainsäädäntö ja sen soveltaminen on laadukasta (toimenpiteet 6-8) 
 
Osallistutaan maakuntauudistuksen valmisteluun ja uudistukseen varautumiseen kulttuuriympäristöasioiden 
osalta. 
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Toteutetaan rakennusperintölain muutoshanketta (2017 – 2018 YM). 
 
Laaditaan muinaismuistolain taustaselvitys ja työsuunnitelma (kevät 2017 OKM). 
 
Seurataan jatkuvasti maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettavien asetusten uudistuksia 
kulttuuriympäristön näkökulmasta. 
 

3.3 Kulttuuriympäristön merkitys ja arvo tunnistetaan (toimenpiteet 9-13) 
 
Vahvistetaan valtion toimijoiden verkostoitumista ja kehitetään kulttuurihistoriallisia kohteita koskevia strategisia 
valintoja (Museovirasto). 
 
Tunnistetaan modernin rakennetun ympäristön arvot ja vaalimisen haasteet Rakennettu hyvinvointi  
-hankkeessa (Museovirasto). 
 
Laaditaan Maailmanperintöstrategian toimeenpanosuunnitelma (syksy 2016 OKM). 
 
Käytetään Kulttuuriymparistomme.fi -palvelua aktiivisesti strategian viestintäväylänä. 
 

3.4 Yhteistyöstä voimaa (toimenpiteet 14-18) 
 
Museopoliittisen ohjelmatyön yhteydessä linjataan museoissa tehtävän alueellisen kulttuuriympäristötyön 
järjestämistä (syksy 2016 OKM) sekä selkiytetään hallinnollisten ja muiden organisaatioiden välistä työnjakoa. 
 
Laaditaan hallituksen esitys Faron puiteyleissopimuksen voimaansaattamiseksi (syksy 2016 OKM). 
 
Museovirasto jatkaa ja lisää yhteistyötään keskushallinnon virastojen ja liikelaitosten kanssa. Yhteistyötä 
kohdennetaan kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanoon, erityisesti valtion strategisen kiinteistövarallisuuden 
vaalimiseen ja kehittämiseen. Muita keskeisiä kumppanuuksia ovat Kirkkohallitus, Kirkollishallitus sekä 
yliopistojen kiinteistöyhtiöt.  
 
Lisätään kulttuuriympäristösitoumusten määrää suunnitelmallisen haastekampanjan avulla. 
 
Tuetaan eri tahoja strategian tavoitteiden toteuttamisessa. Tehdään sidosryhmäyhteistyötä erityisesti seuraavien 
tahojen kanssa: Suomen Kuntaliitto, työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Metsähallitus, 
Suomen Kotiseutuliitto, Suomen museoliitto, Kulttuuriympäristötutkimuksen seura, Suomen 
Kulttuuriperintökasvatuksen seura ja yliopistot.  
 

3.5 Kulttuuriympäristötieto on riittävää ja laadukasta (toimenpiteet 19-20) 
 
Ympäristöhallinto ja Museovirasto tekevät yhteistyötä tietoaineistojen yhteentoimivuuden, saatavuuden ja 
kattavuuden parantamiseksi tiedon avoimuus huomioiden (YM, OKM, Museovirasto). Kehitetään 
ympäristöhallinnon tietojärjestelmiä (YM). Parannetaan Museoviraston tietoaineistojen käytettävyyttä 
Kulttuuriympäristö kartalla -hankkeen avulla (Museovirasto). 
 
Saatetaan suojelurekisterit ajan tasalle Ohjelmallinen rakennussuojelu -hankkeen jatkotoimena (2016 YM). 
 
Valmistellaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnin VN-päätös (2017 YM). 


