
Kulttuuriperinnön keskustelukompassi 
osana kulttuuriperintöstrategiatyötä

Opetus- ja kulttuuriministeriö



Monimuotoinen kulttuuriperintömme

• Kulttuuriperintö tarkoittaa menneisyydestä perittyjä voimavaroja, 
ympäristöjä ja asioita, joita ihmiset haluavat säilyttää ja pitää elävänä, sekä 
välittää tuleville sukupolville. 

• Kulttuuriperintö voi olla aineellista, aineetonta tai digitaalista.

• Kulttuuriperintöä voivat olla esimerkiksi merkitykselliset esineet, asiakirjat, 
valokuvat, rakennukset ja ympäristöt, arkeologiset jäännökset, tavat, 
perinteet, kieli, maisemat, taide.

• Jokaisella on oikeus omaan kulttuuriperintöönsä, mutta myös vastuu 
kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.

• Kulttuuriperintö on ajassa muuttuvaa.

Kulttuuriperintö on kaikkia yhdistävä, positiivinen voimavara kestävän 
tulevaisuuden rakentamisessa.



Miksi kulttuuriperintöstrategia?

• Tämän työn tuloksena syntyy ehdotus Suomen ensimmäiseksi 
kulttuuriperintöstrategiaksi. Työn taustalla on hallitusohjelman linjaus.

• Kulttuuriperintöstrategiassa asetetaan tavoitteita vuoteen 2030 asti.

• Tavoitteena on tunnistaa kulttuuriperinnön monimuotoisuus ja 
mahdollisuudet.

• Strategiassa kulttuuriperintö nähdään voimavarana tulevaisuuden 
kestäville ratkaisuille.

• Strategiassa halutaan vahvistaa kulttuuriperinnön roolia ihmisiä 
yhdistävänä positiivisena voimavarana.



Miten strategiatyötä tehdään?

• Tavoitteena on prosessi, johon mahdollisimman moni voi antaa 
panoksensa kertomalla, mikä kulttuuriperinnössä on tärkeää ja 
tavoittelemisen arvoista.

• Strategiaa tehdään opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla. 
Hankkeella on ohjausryhmä, joka linjaa ja ohjaa työtä, sekä 
työryhmä, joka vastaa mm. sidosryhmäyhteistyöstä. 

• Ehdotus kulttuuriperintöstrategiaksi luovutetaan tiede- ja 
kulttuuriministerille keväällä 2022.



• Käsillä oleva Kulttuuriperinnön 
keskustelukompassi on tärkeä 
osa strategiatyötä.

• Kompassi mahdollistaa ihmisten 
osallistumisen ja vaikuttamisen 
siihen, millainen 
kulttuuriperintöstrategiasta tulee.

• Kiitos että olette ottamassa osaa 
keskusteluun Kulttuuriperinnön 
keskustelukompassin avulla! 
Näkemyksenne ovat tärkeitä.

• Strategiatyön aikana järjestetään 
myös avoimia webinaareja ja 
työpajoja.

• Webinaareissa välitetään tietoa 
strategiatyön etenemisestä ja 
inspiroidutaan kulttuuriperinnön 
tärkeistä teemoista.

• Työpajoissa työstetään yhdessä 
teemoja eri kohderyhmien 
kanssa.

Miten strategiatyötä voi seurata siihen voi 

osallistua?



Kulttuuriperintöstrategian teemat

• Alueellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 

• Kulttuuriperintö osana kestävää tulevaisuutta

• Kulttuuriperinnön välittäminen, vaaliminen ja käyttö

• Hyvinvointi ja kulttuurinen moninaisuus

• Tutkittu, luotettava ja yhteiskunnan kannalta merkityksellinen tieto

Strategiatyössä kulttuuriperintöä käsitellään näiden 
teemojen kautta. Ne ovat myös Kulttuuriperinnön 
keskustelukompassin teemat.

Tarkempi ohjeistus Kulttuuriperinnön keskustelukompassin 
käyttöön löytyy kulttuuriperintöstrategian verkkosivuilta ja itse 
keskustelukompassityökalusta.



Lisätietoa kulttuuriperintöstrategiasta

• Taustaselvitys kulttuuriperintöstrategian laatimisen tueksi
Kulttuuriperinnöt kestävän tulevaisuuden avaimina : 
Taustaselvitys kulttuuriperintöstrategian laatimisen tueksi -
Opetus- ja kulttuuriministeriö (minedu.fi)

• Kulttuuriperintöstrategian verkkosivut: 
https://minedu.fi/kulttuuriperintostrategia

• Kulttuuriperintöstrategia hankeikkunassa: 
Kulttuuriperintöstrategia - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö 
(minedu.fi)

https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-889-2
https://minedu.fi/kulttuuriperintostrategia
https://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM020:00/2021


TEEMAN ALOITUS TEEMAN VÄRILLÄToivotamme antoisia keskusteluja 
kulttuuriperinnön parissa!

Kulttuuriperinnön keskustelukompassi on käytössä 30.9.2021 asti.


