
  
 

 
 
 

 
    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



  
 

 
 
 

 
    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Museovirasto 2015

Kuvitus: Petteri Tikkanen 2014 © Museovirasto  



 

 

   

   

  

  

 

   

  

 
 

  

  

  

 
 

  

  

  

 
 

  

  

  

 
 



 

 
    

 

 

 

Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta (myöhemmin sopimus) 

saatettiin voimaan Suomessa toukokuussa 2013. Museovirasto on opetus- ja kulttuuriministeriön 

toimeksiannosta valmistellut suunnitelman sopimuksen kansallisesta toimeenpanosta. Suunni-

telma perustuu laajaan tutkimus- ja selvitystyöhön sekä sidosryhmien ja alan toimijoiden kuule-

miseen. Suunnitelmassa kuvataan sopimuksen kansallisen toimeenpanon periaatteet sekä kes-

keiset toimijat ja niiden tehtävät.  

Sopimuksen tarkoituksena on edistää aineettoman kulttuuriperinnön tunnistamista ja vaalimista 

Suomessa. Sopimuksen henki edellyttää, että yhteisöillä on keskeinen rooli aineetonta kulttuuri-

perintöä tunnistettaessa ja määriteltäessä. Siksi kansallista toimeenpanoa esitetään toteutetta-

vaksi verkostotoimintana ja korostetaan yhteisöjen ja sidosryhmien osallisuutta.  

Keskeiset toimijat sopimuksen toteuttamisessa ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, Museovirasto, 

aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmä sekä monialaisista toimijaverkostoista kootut 

aineettoman kulttuuriperinnön ringit.  

Sopimuksen toimeenpano toteutetaan kolmessa pääprosessissa, jotka ovat kansallinen koordi-

nointi, kansallinen luettelointi ja kansainvälinen yhteistyö. Sopimuksen toimeenpanoa ohjaa neli-

vuotiskausittain laadittava toimenpideohjelma. 

Kansallisesta koordinoinnista vastaa Museovirasto opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman asi-

antuntijaryhmän tuella. Tehtävä käsittää kansallisen organisoimisen ja aineettoman kulttuuripe-

rinnön rinkien työn tuen, sopimuksen toimeenpanoon liittyvän tiedottamisen ja sopimuksen nä-

kyväksi tekemisen. Ringit vastaavat sopimukseen liittyvästä tiedonvälittämisestä ja yhteistyöstä 

omalla erikoisalallaan.  

Aineettoman kulttuuriperinnön kansallisesta luetteloinnista vastaa Museovirasto opetus- ja kult-

tuuriministeriön asettaman asiantuntijaryhmän tuella ja yhteistyössä aineettoman kulttuuriperin-

nön rinkien kanssa. Luettelointia toteutetaan kahdessa tasossa. Avoin wikipohjainen luettelo tar-

joaa yhteisöille mahdollisuuden esitellä omaa aineetonta kulttuuriperintöään. Kansalliseen ai-

neettoman kulttuuriperinnön luetteloon valittavista kohteista päättää opetus- ja kulttuuriminis-

teriö yhteisöjen laatimien ehdotusten ja Museoviraston valmistelun pohjalta.  

Kansainvälisestä yhteistyöstä ja siihen liittyvästä kansallisesta viestinnästä vastaavat opetus- ja 

kulttuuriministeriö ja Museovirasto yhdessä. Kansainvälisellä yhteistyöllä tavoitellaan kansainvä-

listen verkostojen hyödyntämistä tiedon, asiantuntemuksen ja kokemusten vaihtoon.  

Suojelun ja vaalimisen keskeisiä keinoja ovat kasvatus ja koulutus, tutkimus sekä tallentaminen ja 

dokumentointi. Sopimuksen toimeenpano Suomessa tulee nähdä laajasti toimina, jotka edistävät 

ja turvaavat aineettoman kulttuuriperinnön suojelua yleensä, ja jotka tukevat yhteisöjen edelly-

tyksiä harjoittaa ja siirtää elävää aineetonta kulttuuriperintöään sukupolvelta toiselle. Toimeen-

panossa tulee pyrkiä vaikuttamaan eri toimialojen strategioihin ja toimintaohjelmiin siten, että 

aineettoman kulttuuriperinnön vaalimisen kannalta keskeiset näkökulmat tulevat huomioon ote-

tuksi. 

 



 

 
    

 

 

 

 

Yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta hyväksyttiin Unescon 
yleiskokouksessa vuonna 2003. Suomessa sopimus saatettiin voimaan touko-
kuussa 20131. Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi vastuun aineettoman kulttuuri-
perinnön suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen toimeenpanon valmistelusta 
Museovirastolle keväällä 2014. Museoviraston yhteistyökumppanina on valmiste-
luvaiheessa toiminut Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore. 

Toimeenpanosuunnitelma perustuu valmisteluprosessiin, jossa on laajasti kuultu 
eri sidosryhmiä ja toimijoita. Toimeenpanosuunnitelmassa määritellään toimeen-
panon yleiset suuntaviivat, joita tulee täydentää aineettoman kulttuuriperinnön 
toimenpideohjelmalla.  

Valmisteluprosessia on toteutettu sopimuksen hengessä, joka korostaa yhteisöjä 
toiminnan lähtökohtana, ja jossa suojeleminen nähdään laajana ja osallistavana 
prosessina. Jokaisen sopimusmaan vastuulla on luoda tarkoituksenmukaisin toi-
meenpanon tapa sopimuksen henkeä kunnioittaen. Kansainväliset esimerkit näyt-
tävät suuntaa sille, miten sopimusta voisi toteuttaa.  

Aineettomalla kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan elävää perintöä, joka on läsnä yh-
teisöjen elämässä. Se voi olla esimerkiksi suullista perinnettä (mukaan lukien kieli 
aineettoman kulttuuriperinnön välineenä), esittävää taidetta, sosiaalisen elämän 
käytäntöjä, rituaaleja ja juhlamenoja tai luontoa ja maailmankaikkeutta koskevia 
tietoja, taitoja ja käytäntöjä. Näiden pohjalta voi syntyä esineitä, kuten työkaluja ja 
käsitöitä, erilaisia ilmaisun muotoja, kuten lauluja, runoja, paikannimistöä ja tans-
seja tai sosiokulttuurisen elämän ilmentymiä, kuten leikkejä ja ruokia tai ruoanval-
mistustapoja. Aineetonta kulttuuriperintöä syntyy jatkuvien, elävien prosessien 
kautta. 

Sopimus koskettaa suomalaista yhteiskuntaa ja sen organisaatioita läpäisevästi yh-
teisöistä ja yhdistyksistä valtiollisiin toimijoihin niin perinteen harjoittamisen ja siir-
tämisen, tallentamisen, tutkimuksen kuin koulutuksen alueilla. Aineettoman kult-
tuuriperinnön yleissopimus on tästä syystä herättänyt Suomessa laajaa mielenkiin-
toa jo ennen ratifiointia ja nyt toimeenpanon valmistelutyön kuluessa. Erityisesti 
sopimukseen liittyvä aineettoman kulttuuriperinnön kansallinen luettelointi sekä 
Unescon kansainväliset aineettoman kulttuuriperinnön luettelointimenettelyt 
ovat olleet mielenkiinnon kohteina.  

                                            
1 Valtioneuvosto (2013) Valtioneuvoston asetus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta tehdyn 

yleissopimuksen voimaansaattamisesta. http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2013/20130047  

http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2013/20130047


 

 
    

 

Yksi sopimuksen lähtökohdista on moninaisuuden kunnioittaminen. Suomi on mo-
ninainen maa ja edustamme kaikki moninaisuutta kuulumalla erilaisiin ryhmiin, 
alakulttuureihin ja yhteisöihin. Moninaisuus näkyy Suomessa niin kansalliskielien, 
erilaisten vähemmistöjen (kieli- ja kulttuurivähemmistöt, etniset vähemmistöt 
sekä vammaisryhmät) kuin erilaisten yhteisöjen ja alueellisten erityispiirteiden 
kautta.  Toimeenpanon lähtökohta on, että moninaisuuden näkökulma huomioi-
daan aineettoman kulttuuriperinnön vaalimisessa.  

Tässä toimeenpanosuunnitelmassa kuvataan aineettoman kulttuuriperinnön yleis-
sopimuksen toimeenpanon valmistelutyötä ja tuloksia. Aluksi kerrotaan valmiste-
luprosessista ja esitellään sopimuksen periaatteet. Seuraavaksi esitellään keskeiset 
toimijat sopimuksen toimeenpanossa, määritellään niiden roolit ja tehtävät sekä 
esitetään toimeenpanon malli Suomessa. Lisäksi kuvataan aineettoman kulttuuri-
perinnön suojelemisen keinoja. Lopuksi esitetään sopimuksen toimeenpanon 
käynnistämisvaiheen toimenpiteet. 

Toimeenpanosuunnitelman on laatinut Museovirastossa aineettoman kulttuuripe-
rinnön koordinaattori Leena Marsio ja työtä ovat tukeneet erikoisasiantuntija Eija 
Liukkonen ja kehittämisjohtaja Carina Jaatinen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
    

 

 

 

 

Museovirasto käynnisti valmistelutyön opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksian-
nosta keväällä 2014.  Valmistelutyöhön on sisältynyt:  

 

 aineettoman kulttuuriperinnön kentän kuulemis- ja keskustelutilaisuuk-

sia sekä asiantuntijoiden että kolmannen sektorin toimijoiden kanssa 

 tutkimustyö, jossa tarkasteltiin sopimuksen kansainvälistä toimeenpa-

noa ja kansalaisten sekä asiantuntijoiden näkemyksiä ja tarpeita koskien 

sopimuksen toimeenpanoa Suomessa 

 viestintää ja tapahtumia sopimuksen ja sen aihepiirin tunnetuksi teke-

miseksi ja kansallisen keskustelun käynnistämiseksi 

 kansainvälisten asiantuntijaverkostojen tapaamisia ja verkostojen luo-

mista  

 

 
Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore on toiminut valmisteluvai-
heessa Museoviraston kumppanina tutkimuksen osalta (04/2014 - 03/2015). Mu-
seoviraston Kehittämispalveluissa työtä on valmistellut aineettoman kulttuuripe-
rinnön koordinaattori (06/2014 alkaen). 

Aineettoman kulttuuriperinnön kentän kuulemiseksi järjestettiin kymmenen tee-
moitettua ryhmäkeskustelua, joiden aiheina olivat suullinen perinne, esittävät tai-
teet, sosiaalisen elämän käytännöt, luonto ja maailmankaikkeus, käsityöt, moni-
naisuus. Myös saamelaisten, romanien ja ruotsinkielisten osalta järjestettiin tilai-
suus.  Keskustelutilaisuudet oli suunnattu sekä asiantuntijoille että kolmannen sek-
torin toimijoille. Lisäksi haastateltiin noin kolmeakymmentä eri alojen asiantunti-
jaa. Yhteensä tilaisuuksissa kuultiin yli 70 henkilöä. Suunnitelman liitteenä on luet-
telo valmisteluprosessissa kuulluista henkilöistä.  



 

 
    

 

Aineettoman kulttuuriperinnön kentän toimijoita on kuultu myös kahden Cuporen 
toteuttaman verkkokyselyn kautta. Niihin vastasi yhteensä lähes 90 toimijaa. Nä-
kemyksiä valmistelutyöhön on ollut tuottamassa myös opetus- ja kulttuuriministe-
riön asettama aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmä.2   

 

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore on toteuttanut kaksi tut-
kimusta valmistelutyön tueksi.  Verrokkiselvitys Aineeton kulttuuriperintö. Esimerk-
kejä Unescon 2003 yleissopimuksen toteuttamisesta verrokkimaissa (2014)3 on 
katsaus sopimuksen toteuttamiseen 15 eri maassa. Valittujen maiden osalta selvi-
tettiin millaisiin toimiin sopimuksen toimeenpanemiseksi on ryhdytty ja ketkä ovat 
olleet tärkeimmät toimijat prosessissa. Lisäksi esitellään esimerkkejä Unescon ai-
neettoman kulttuuriperinnön listalle päässeistä kohteista. 

Laajaan loppuraporttiin ”Elävä aineeton kulttuuriperintö”4 (2015) sisältyy edellä 
mainittujen verkkokyselyjen analyysit sekä asiantuntija-artikkeleita, jotka syventä-
vät kyselyjen analyysejä ja avaavat sopimuksen määritelmiä ja käsitteistöä. Lisäksi 
loppuraporttiin on sisällytetty Museoviraston 2014 - 2015 järjestämien kuulemis-
tilaisuuksien tuloksia. Raportissa on analysoitu neljässä Suomen kannalta mielen-
kiintoisessa maassa toteutettuja sopimuksen toimeenpanoprosesseja, hallinnoin-
tia, luettelointia ja luetteloinnin kriteereitä.  

Tutkimustyön avulla on luotu pohjaa Suomen toimintamallille sopimuksen toi-
meenpanemiseksi ja aineettoman kulttuuriperinnön vaalimiseksi sekä tietoisuu-
den lisäämiseksi siitä, mitä sopimuksen piiriin kuuluva aineeton kulttuuriperintö 
Suomessa voisi olla. Tutkimustyö on tuottanut vertailukohtia sopimuksen toi-
meenpanolle ja nostanut esiin keskeisiä kysymyksiä ja kokemuksia muista maista.  

Valmisteluprosessin kuluessa on rakennettu kansainvälistä yhteistyöverkostoa 
luomalla yhteyksiä Suomen kannalta keskeisten maiden aineettomasta kulttuuri-
perinnöstä vastaaviin tahoihin. Museovirasto osallistui yhdessä opetus- ja kulttuu-
riministeriön kanssa Unescon aineettoman kulttuuriperinnön yleiskokoukseen 
toukokuussa 2014 Pariisissa. Lisäksi Museoviraston ja Cuporen edustajat olivat 
edustamassa Suomea tarkkailijajäsenenä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön 

                                            
2 Opetusministeriön tiedote 26.9.2014 http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2014/09/kulttuuripe-

rinto.html?lang=fr&extra_locale=fi 
3 Marsio, Leena (2014) http://www.cupore.fi/verkkojulkaisut_24.php 
4 Anna Kanerva ja Ritva Mitchell (toim.) 2015. Elävä aineeton kulttuuriperintö. Hankkeen loppuraportti. 

Cuporen verkkojulkaisuja 28. ISBN 978-952-5573-56-5, ISSN 1796-9263. 

http://www.cupore.fi/verkkojulkaisut_28.php 

 

http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2014/09/kulttuuriperinto.html?lang=fr&extra_locale=fi
http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2014/09/kulttuuriperinto.html?lang=fr&extra_locale=fi
http://www.cupore.fi/verkkojulkaisut_24.php
http://www.cupore.fi/verkkojulkaisut_28.php


 

 
    

 

sopimuksen hallitustenvälisen komitean kokouksessa marraskuussa 2014 Parii-
sissa.

Museovirasto on osana valmistelua viestinyt eri keinoin sopimuksesta, sen tarkoi-
tuksesta sekä toimeenpanon valmistelusta. Viestinnän tavoitteena on ollut tehdä 
sopimusta tunnetuksi ja toteuttaa valmistelua avoimesti.  

Aineettoman kulttuuriperinnön verkkosivusto www.aineetonkulttuuriperinto.fi 
julkaistiin marraskuussa 2014. Sivusto esittelee sopimusta ja sen toimeenpanon 
valmistelua Suomessa. Se toimii tiedotuskanavana sopimuksen toimeenpanossa. 
Sivustolla on materiaalia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Kaikille avoin seminaari Elävä perinne! Avaus aineettoman kulttuuriperinnön vaa-
limiseen5 järjestettiin Kulttuuritalolla Helsingissä 15.12.2014. Seminaariin osallistui 
yhteensä sata henkeä aineettoman kulttuuriperinnön eri osa-alueilta ja toimi-
aloilta.   

Sopimusta sekä siihen liittyvää toimeenpanon valmisteluprosessia on lisäksi esi-
telty vuoden mittaan useissa seminaareissa, lehdissä, verkkojulkaisuissa ja radi-
ossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
5 http://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/toimeenpano-suomessa/elava-perinne-seminaari 

http://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/
http://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/toimeenpano-suomessa/elava-perinne-seminaari


 

 
    

 

 

 

 

Yleissopimukseen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta on tällä hetkellä 
liittynyt 161 Unescon jäsenmaata, mukaan lukien kaikki Pohjoismaat ja Baltian 
maat. Sopimus ja siihen liittyvä toimintaohjeisto (operational directives)6 antavat 
kehyksen toimeenpanolle, mutta jättävät samalla runsaasti liikkumatilaa sopimuk-
sen kansalliselle toteuttamiselle.  

Sopimuksen tavoitteena on edistää aineettoman kulttuuriperinnön suojelua, taata 
eri yhteisöjen, ryhmien ja yksilöiden aineettoman kulttuuriperinnön kunnioittami-
nen, lisätä tietoisuutta aineettomaan kulttuuriperinnön merkityksestä paikallisella, 
kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ja vahvistaa siten myös keskinäistä yhteis-
ymmärrystä sekä tarjota kansainvälistä yhteistyötä ja apua. 

Sopimus antaa selkeän arvopohjan toimeenpanon toteuttamiselle. Sopimuksen 
mukaan aineettomalla kulttuuriperinnöllä on tärkeä merkitys kulttuurisen moni-
naisuuden tärkeimpänä kannustimena sekä kestävän kehityksen takeena. Kansain-
välistyminen ja sosiaaliset muutokset paitsi luovat edellytyksiä uudenlaiselle yhtei-
söjenväliselle dialogille, tuovat myös mukanaan aineettoman kulttuuriperinnön 
heikentymiseen, katoamiseen ja tuhoutumiseen liittyviä vakavia uhkia. Sopimus 
keskittyy ainoastaan sellaiseen aineettomaan kulttuuriperintöön, joka on linjassa 
nykyisten ihmisoikeuksia koskevien asiakirjojen kanssa sekä täyttää vaatimukset 
yhteisöjen, ryhmien ja yksilöiden välisestä kunnioituksesta ja kestävästä kehityk-
sestä. 

Sopimus korostaa yhteisöjen keskeistä roolia aineettoman kulttuuriperinnön tuot-
tamisessa, suojelemisessa, ylläpitämisessä ja uudelleenluomisessa ja siten myös 
kulttuurisen moninaisuuden ja inhimillisen luovuuden edistämisessä. Sopimuk-
sessa yhteisöillä tarkoitetaan ihmisryhmiä, jotka kokevat, että heillä on yhteistä 
kulttuuriperintöä. Aineetonta kulttuuriperintöä ei ole olemassa irrallaan sitä har-
joittavista ihmisistä. Yhteisöt mainitaan osana sopimuksen päämäärää: sopimuk-
sen tulee "taata eri yhteisöjen, ryhmien ja yksilöiden aineettoman kulttuuriperin-
nön kunnioittaminen" (§1).  Sopimuksen mukaan suojelutoimien, perinteiden tun-
nistamisen ja määrittelyn tulee aina tapahtua yhteistyössä asianomaisten yhteisö-
jen kanssa ja heidän suostumuksellaan. Yhteisöjen osallistumisen tulisi olla keskei-
nen tavoite kaikissa sopimuksen alla tehtävissä toimissa. Sopimusvaltion tehtävä 
on avustaa asianomaisia yhteisöjä, jotta he itse voisivat tiedoillaan, taidoillaan ja 
resursseillaan suojella ja hallinnoida omaa aineetonta kulttuuriperintöään. 

                                            
6 Unesco (2014). Operational Directives for the implementation of the Convention for the 

Safeguarding of the Intangible Heritage. http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00026   

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00026


 

 
    

 

 

 

 

Keskeiset toimijat aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimuksen toteuttami-
sessa ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, Museovirasto, aineettoman kulttuuripe-
rinnön asiantuntijaryhmä sekä monialaisista toimijaverkostoista kootut aineetto-
man kulttuuriperinnön ringit. Rinkien välityksellä toimeenpanossa tavoitetaan ja 
työhön voidaan osallistaa aineettoman kulttuuriperinnön laaja toimijoiden kenttä.  

 

Suomen valtio on Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta tehdyn 
yleissopimuksen osapuoli ja vastaa siitä, että sopimuksen velvoitteet täyttyvät. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on vastuussa sopimuksen toteuttamisesta ja seuran-
nasta Unescolle.   

 

 

 

Museovirasto vastaa Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta teh-
dyn yleissopimuksen toimeenpanosta. Museoviraston vastuulla ovat kansallinen 
koordinointi, aineettoman kulttuuriperinnön kansallinen luettelointi ja kansainvä-
linen yhteistyö. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on perustanut aineettoman kulttuuriperinnön asi-
antuntijaryhmän syyskuussa 2014. Ryhmä toimii sopimuksen toimeenpanon tu-
kena ja asiantuntijana aineetonta kulttuuriperintöä koskevissa kysymyksissä. Asi-
antuntijaryhmän toimikausi on neljä vuotta. 

Asiantuntijaryhmä laatii aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimuksen toimen-
pideohjelman toimikaudelleen yhteistyössä Museoviraston kanssa.  Ryhmä muo-
dostaa tulkinnan aineettoman kulttuuriperinnön käsitteestä ja täsmentää kansal-
lisen luetteloinnin kriteerit. Ryhmä lausuu kansalliseen luetteloon otettavista koh-
teista Museoviraston valmistelun perusteella. Lisäksi ryhmän tehtäviin kuuluu ke-
hittää keinoja aineettoman kulttuuriperinnön moninaisuuden tunnistamiseen ja 
tallentamiseen sekä sopimuksen yhteiskunnallisten vaikutusten arviointiin.  



 

 
    

 

Sopimuksen toimeenpanoa varten muodostetaan kansallinen toimijaverkosto, 
jossa keskiössä ovat alakohtaisesti ja omaehtoisesti muodostetut ringit. Ne toimi-
vat koordinoivina eliminä ja solmukohtina, joissa kunkin alan perinteen harjoitta-
misesta, siirtämisestä, koulutuksesta, tutkimuksesta, dokumentoinnista ja tallen-
tamisesta vastaavat toimijat voivat kohdata. Sopimuksen toimeenpano voi näin 
osaltaan olla luomassa siltoja erilaisten toimijoiden välille. Ringeillä on keskeinen 
rooli ehdotusten laatimisessa kansalliseen luetteloon omalta alueeltaan sekä sopi-
muksen toimeenpanoa koskevan tiedon välittämisessä yhteisöjen ja kentän sekä 
sopimuksen toimeenpanosta vastaavan Museoviraston välillä. 
 

Rinkeihin kootaan edustajia mm. perinneyhteisöistä, alan järjestöistä, muistiorga-
nisaatioista, yliopistoista ja opetusorganisaatioista. Rinkien muodostamisessa py-
ritään huomioimaan alueellinen ja maantieteellinen kattavuus sekä yhteiskunnan, 
kulttuurien ja kielten moninaisuus. Erityishuomiota tulee suunnata vähemmistö-
kulttuureihin ja varmistaa, että yhteiskunnan moninaisuus näkyy myös rinkien ko-
koonpanossa. Aineettoman kulttuuriperinnön ringeille sovitaan selkeät vastuujaot 
ja tehtävät. Lähtökohtaisesti rinkeihin haetaan toimijoita, joiden tehtävänalaan ai-
neeton kulttuuriperintö kuuluu. Rinkien organisoitumista pyritään tarvittaessa tu-
kemaan matkakustannusten osalta. 

Rinkien toimialueita määriteltäessä otetaan huomioon Unescon nimeämät aineet-
toman kulttuuriperinnön osa-alueet (suullinen perinne; esittävät taiteet; sosiaali-
set käytännöt, juhlatilaisuudet ja rituaalit; luontoa ja maailmankaikkeutta koskeva 
tieto ja käytännöt; käsityöt).  

 

Rinkien tehtäviin voi lukeutua mm. 

 

 yhteistyö oman alansa verkoston kanssa ja tiedon levittäminen sopimuk-

seen liittyen 

 kansallisen luetteloinnin valmistelu omalla vastuualueellaan 

 aineettoman kulttuuriperinnön ilmiöiden tunnistaminen yhteistyössä ken-

tän kanssa luettelointia varten  

 koulutukseen ja taitojen kehittämiseen liittyvien kysymysten esiin nostami-

nen 

 aineettoman kulttuuriperinnön vaalimista edistävien hyvien käytäntöjen 

esiin nostaminen ja kehittämishankkeiden ideointi sekä käynnistäminen 

 toiminta kansainvälisissä verkostoissa omalla vastuualueellaan 

 



 

 
    

 

Museovirasto vastaa rinkiverkoston organisoimisesta ja käynnistämisestä sekä toi-
minnan kansallisesta koordinaatiosta. Museovirasto hakee rinkeihin yhteistyö-
kumppaneita aineettoman kulttuuriperinnön eri osa-alueilta ja toimialoilta. Rin-
kejä voidaan perustaa ja ne voivat muotoutua alan ja toimijoiden tarpeista käsin. 
Rinkien toiminta edellyttää eri osapuolilta pitkäjänteistä työtä ja sitoutunutta 
kumppanuutta. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
    

 

 

  

Sopimuksen kansallista toimeenpanoa toteutetaan kolmessa pääprosessissa, jotka 
ovat kansallinen koordinointi, aineettoman kulttuuriperinnön kansallinen luette-
lointi ja kansainvälinen yhteistyö. 

Luettelointia toteutetaan kahdessa muodossa. Avoin wikipohjainen luettelo tar-
joaa yhteisöille mahdollisuuden esitellä omaa aineetonta kulttuuriperintöään. Vi-
ralliseen kansalliseen luetteloon valittavista kohteista päättää opetus- ja kulttuuri-
ministeriö yhteisöjen laatimien ehdotusten ja Museoviraston valmistelun ja asian-
tuntijaryhmän lausuntojen pohjalta.  

 

Museovirasto vastaa sopimuksen toimeenpanon kansallisesta koordinoinnista. 
Kansallisella koordinoinnilla tarkoitetaan rinkiverkoston luomista ja sen toiminnan 
tukemista sekä viestintää ja tiedon välittämistä eri toimijoiden ja osapuolien välillä. 
Koordinointi käsittää myös seurannan ja raportoinnin.    

Viestinnän tavoitteena on lisätä aineettoman kulttuuriperinnön tunnettuutta, roh-
kaista kulttuuriperinnön arvostamiseen ja viestiä sen merkityksestä yhteiskun-
nassa.   

Tähän liittyy myös tietoisuuden lisääminen Unescon yleissopimuksesta ja sen roo-
lista aineettoman kulttuuriperinnön suojelussa.  Tiedonvälitys ja tietoisuuden li-
sääminen on tärkein tapa tavoittaa ja osallistaa yhteisöjä ja kansalaisia sopimuksen 
toteuttamiseen. 

Museovirasto vastaa koordinaation edellyttämästä viestinnästä ja tarjoaa aineis-
toja ja tietoa sidosryhmien ja median käyttöön. Monimediaalisella ja monikanavai-
sella viestinnällä tuetaan aineettoman kulttuuriperinnön saatavuutta ja saavutet-
tavuutta. Osana viestintää järjestetään myös tapahtumia ja seminaareja. Viestin-
tää kehitetään yhteistyössä ja vuorovaikutteisesti toimijaverkoston kanssa. 

Museovirasto seuraa aineettoman kulttuuriperinnön suojeluun liittyvää kansallista 
keskustelua ja koordinoi tiedonvälitystä keskeisten tahojen välillä.  Museovirasto 
vastaa kansallisen toimeenpanon sekä sopimuksen edellyttämien kansainvälisten 
tehtävien raportoinnista opetus- ja kulttuuriministeriölle.  

 



 

 
    

 

Unescon aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimuksen sitoviin artikloihin kuu-
luu, että kansallinen aineeton kulttuuriperintö luetteloidaan7. Tämä tarkoittaa, 
että sopimusmaiden tulee tunnistaa ja määritellä alueellaan esiintyvän aineetto-
man kulttuuriperinnön eri elementit yhteistyössä yhteisöjen, ryhmien ja kansalais-
järjestöjen kanssa. Kansallisen luettelon/ luetteloiden laatiminen on sopimusosa-
puolen eli valtion vastuulla. Luetteloita tulee päivittää säännöllisesti. Sopimus jät-
tää valtioiden kansalliseen harkintaan kuinka ja missä muodossa luettelointia to-
teutetaan. Luetteloiden määrä, laajuus ja yksityiskohtaisuus ovat sopimusvaltion 
päätettävissä.

 

Kansallisten luetteloiden päämääränä on tukea yhteisöjä elävän aineettoman 
kulttuuriperinnön suojelemisessa. Samalla luettelointi tekee aineetonta kulttuuri-
perintöä näkyväksi, nostaa sen julkiseen keskusteluun ja tuo sitä kansalaisten saa-
taville. Luettelointi voi näin lisätä kansalaisten tietoisuutta omasta kulttuuriperin-
nöstään ja sen moninaisuudesta, lisätä perinteiden arvostusta sekä omaehtoista 
kulttuuri-ilmiöiden vaalimista ja harrastamista. 

Luetteloinnin avulla voidaan myös lisätä tietoa ilmiöistä ja kulttuuripiirteistä, jotka 
eivät ole yleisesti tunnettuja. Parhaimmillaan luettelointi tuo esille kulttuurista 
moninaisuutta ja siten lisää suvaitsevaisuutta sekä tukee kulttuurisesti kestävää 
kehitystä.  

Aineettoman kulttuuriperinnön määritteleminen ja etenkin luettelointi on tietoi-
nen kulttuuriperinnöksi ottamisen prosessi, joka heijastaa arvojamme ja arvostuk-
siamme. Luettelointiin liittyy myös tunnistettuja riskejä ja avoimia kysymyksiä. Pa-
himmillaan luettelointi kaventaa käsitystä kulttuuriperinnöstä, jos valittuja koh-
teita korostetaan kulttuuriperinnön moninaisuuden kustannuksella. Luetteloinnin 
riskinä on myös elävän kulttuuriperinnön jähmettäminen. Luettelointityö edellyt-
tääkin laaja-alaista keskustelua niin kulttuuriperintöalan asiantuntijoiden kuin kan-
salaisten kanssa.  

                                            
7 Aineettoman kulttuuriperinnön luettelointia (inventorying) ei tule sekoittaa muistiorganisaatioiden luet-

telointiin (cataloguing, description). Monissa maissa aineettoman kulttuuriperinnön alueella (esimerkiksi 

kansanperinteessä, museoissa, esittävien taiteiden alalla) on laadittu erilaisia luetteloita asiantuntijoiden 

käyttöön esimerkiksi antropologien, etnologien tai muistiorganisaatioiden ammattilaisten toimesta. Unes-

con yleissopimuksen alla toteutettavien luetteloiden tulee kuitenkin olla koostettu yhteistyössä yhteisöjen 

kanssa.  



 

 
    

 

Yhteisöjä ja yksilöitä osallistava luetteloinnin prosessi on yksi keskeinen väline to-
teuttaa aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimuksen osallistumista ja osallista-
mista painottavia tavoitteita. Luetteloinnin keskeisin hyöty on luetteloinnin pro-
sessissa, ei luettelossa itsessään. Erityisesti on huomioitava, että aineettoman kult-
tuuriperinnön luettelointi on luonteeltaan pitkäjänteinen ja dynaaminen prosessi. 

 

Kansallisen luetteloinnin prosessissa keskeistä ovat kriteerit, joilla kohteita luette-
loihin valitaan. Monet sopimusmaat noudattavat kansallisissa luetteloissaan Unes-
con aineettoman kulttuuriperinnön luettelon8 kriteereitä: 

 
 Kohde on aineetonta kulttuuriperintöä siten kuin sopimuksen 2. artiklassa 

määritellään.9

 Kohteen tulee edistää aineettoman kulttuuriperinnön näkyvyyttä ja tietoi-

suutta sen merkittävyydestä sekä rohkaista keskusteluun ja siten heijastaa 

kulttuurin maailmanlaajuista monimuotoisuutta. 

 Kohteen suojelussa tulee käyttää keinoja, jotka voivat suojella ja edistää ai-

neettoman kulttuuriperinnön asemaa.  

 Kohteen tulee olla asetettu ehdolle yhteisön, ryhmän tai yksilöiden mah-

dollisimman laajan osallistumisen avulla. Osallistuminen on ilmoitettu 

aiemmin ja se on tullut täysin omasta tahdosta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
8 Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity 
9 "Aineettomalla kulttuuriperinnöllä" tarkoitetaan käytäntöjä, kuvauksia, ilmauksia, tietoa, taitoja – sekä 

niihin liittyviä välineitä, esineitä, artefakteja ja kulttuurisia tiloja – jotka yhteisöt, ryhmät ja joissain ta-

pauksissa yksityishenkilöt tunnustavat osaksi kulttuuriperintöään. Tätä aineetonta kulttuuriperintöä, joka 

siirtyy sukupolvelta toiselle, yhteisöt ja ryhmät luovat jatkuvasti uudelleen suhteessa ympäristöönsä, vuo-

rovaikutuksessa luonnon ja oman historiansa kanssa, ja se tuo heille tunteen identiteetistä ja jatkuvuu-

desta, edistäen siten kulttuurisen moninaisuuden ja inhimillisen luovuuden kunnioitusta. Tässä yleissopi-

muksessa keskitytään ainoastaan sellaiseen aineettomaan kulttuuriperintöön, joka vastaa nykyisiä ihmis-

oikeuksia koskevia asiakirjoja sekä täyttää vaatimukset yhteisöjen, ryhmien ja yksilöiden välisestä kunni-

oituksesta ja kestävästä kehityksestä. (Valtioneuvosto 2013) 



 

 
    

 

Valmisteluun liittyvässä tutkimustyössä selvitettiin myös asiantuntijoiden näke-
myksiä kriteereistä. Esiin nousi seuraavanlaisia Suomen kannalta keskeisiä kritee-
rejä: 
 

 Kohde on aineetonta kulttuuriperintöä siten kuin Unescon sopimuksessa 

määritellään. 

 Kulttuuriperintö on yhteisön tunnistamaa ja se liittyy ihmisten identiteettiin 

ja itseymmärrykseen yhteisönsä jäsenenä. 

 Kohde on yhteisöllinen ja osallistava.  

 Kohde välittyy elävänä ja muuntuvana sukupolvien välillä.  

 Kohde on yhteistä, jaettua perintöä. Kohteella on yhteisön laaja kannatus 

paikallisella, alueellisella tai kansallisella tasolla, ja/ tai yli kansallisten rajo-

jen. 

 Kohteeseen liittyy vaalimisen tai suojelun toimenpiteitä tai tarpeita.  

 

 

Aineettoman kulttuuriperinnön luettelointia toteutetaan kahdella tasolla. Osallis-
tava, avoin, wikipohjainen luettelo tarjoaa yhteisöille alustan tuoda esiin omaa ai-
neetonta kulttuuriperintöään tietokannan avulla. Kansallinen virallinen luettelo 
kootaan yhteisöjen ehdotusten pohjalta hyödyntäen wikialustaa ja aineettoman 
kulttuuriperinnön rinkien verkostoja.  Asiantuntijaryhmä täsmentää luetteloinnille 
kansalliset kriteerit sekä laatii arviointikäytännöt, jotka pohjaavat kansalliseen ai-
neettoman kulttuuriperinnön toimenpideohjelmaan.

Museovirasto toteuttaa luetteloinnin tueksi avoimen wikipohjaisen sähköisen työ-
kalun, jolla yhteisöt voivat tehdä ehdotuksia ja jolla ilmiöitä voidaan esitellä. Mu-
seovirasto toimii wikialustan moderaattorina ja ylläpitäjänä. Wikialustan avulla on 
mahdollista esitellä rikasta ja monimuotoista kulttuuriperintöä yksittäisistä ilmi-
öistä laajoihin kokonaisuuksiin. Wikialustasta viestitään aktiivisesti sosiaalisessa 
mediassa ja muiden kanavien kautta.   

Wikiluettelo tukee kansallisen luetteloinnin prosessia, mutta sillä on myös oma ar-
vonsa aineettoman kulttuuriperinnön tunnistamisen ja näkyvyyden kannalta. 
Tässä yhteisöllisyyden, osallistavuuden ja joukkoistamisen periaatteet ovat ensiar-
voisen tärkeitä. Wikiluettelo palvelee myös seurannan ja raportoinnin tarpeita, tie-
don avoimuutta ja hyödynnettävyyttä.  

Wikiluettelosta on mahdollista tehdä ehdotuksia kansalliseen aineettoman kult-
tuuriperinnön luetteloon. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää Museoviraston ja 
aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmän valmistelun perusteella viralli-
seen kansalliseen luetteloon otettavista kohteista sekä mahdollisista Unescon kan-
sainvälisiin aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin tehtävistä ehdotuksista.  



 

 
    

 

Kansallisen luettelon laatimisessa voidaan hyödyntää myös yhteisöjen omia tai yh-
teistyössä tuottamia alakohtaisia tai temaattisia luetteloita. Kansallisen luettelon 
avulla voidaan tuoda näkyvyyttä aineettoman kulttuuriperinnön ilmiöille, mutta se 
ei tarkoita esimerkiksi uutta rahoitusta kohteille.  

 

 Luettelointi keskittyy yhteisöjen tunnustamaan kulttuuriperintöön. 

 Luettelointia tulee tehdä kiinteässä yhteistyössä yhteisöjen kanssa.  

 Luetteloinnissa keskitytään elävään kulttuuriperintöön, joka on siirtynyt su-

kupolvelta toiselle. 

 Kansallinen luettelointi tulee nähdä pitkäjänteisenä prosessina. 

 Luetteloinnissa tulee huomioida yhteiskunnan moninaisuus.  

 Huomion tulee keskittyä taitojen välittämiseen sekä perinteen muuttuvaan 

luonteeseen. 

 Kansallisen luetteloinnin osalta tulee linjata yksittäisten perinteen ilmaus-

ten ja laajempien kulttuuristen ilmiöiden suhdetta. 

 Luetteloinnissa on mahdollista edetä vuosittaisten teemojen ja painopistei-

den avulla.  Teemoja voisivat olla esimerkiksi kulttuuriperintö yhteisöjen ar-

jessa sekä kestävä kehitys.  

 

 

Aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimuksessa määritellään kansainväliset lu-

ettelointimenettelyt. Niitä ovat säännöllisesti päivitettävät ihmiskunnan aineetto-

man kulttuuriperinnön luettelo sekä kiireellistä suojelua vaativan aineettoman 

kulttuuriperinnön luettelo. Lisäksi sopimukseen kuuluu rekisteri parhaista käytän-

nöistä aineettoman kulttuuriperinnön suojelemiseksi. Luetteloiden ja rekisterin tar-

koituksena on tuoda näkyvyyttä aineettoman kulttuuriperinnön suojelemiselle. 

Sopimusvaltioilla on mahdollisuus ehdottaa kohteita näihin luetteloihin ja rekiste-
riin. Kohteen on täytettävä Unescon asettamat aineettoman kulttuuriperinnön kri-
teerit. Sen on myös oltava esittävän valtion tai valtioiden kansallisessa aineetto-
man kulttuuriperinnön luettelossa.  

Kansallisten ehdotusten tekeminen kansainvälisiin luetteloihin vaatii pitkäjänteistä 
valmistelua ja laajaa kansallista yhteistyötä. Aineettoman kulttuuriperinnön toi-
meenpano-ohjelmassa on mahdollista linjata Suomen tavoitteita ja suhdetta kan-
sainvälisiin luetteloihin. Museovirasto vastaa kansallisesti kansainväliseen luette-
lointiin liittyvästä tiedonvälityksestä ja koordinoinnista.  

Museovirasto valmistelee yhteisöjen laatimat ehdotukset kansainvälisiin aineetto-
man kulttuuriperinnön luetteloihin ja esittelee ne aineettoman kulttuuriperinnön 



 

 
    

 

asiantuntijaryhmälle kommentoitavaksi ja edelleen opetus- ja kulttuuriministeri-
ölle hyväksyttäväksi tai hylättäväksi. Ehdotukset voivat olla kansallisia tai monikan-
sallisia.  
 

 Rohkaistaan monikansallisia ja rajat ylittävien perinteiden tunnistamista. 

 Pohjoisen alueen erityispiirteet ja luontosuhde tulee ottaa tarkasteluun 

kohteita harkittaessa. 

 Sopimukseen liittyvä parhaiden käytäntöjen rekisteri tarjoaa mahdollisuu-

den nostaa esiin aineettoman kulttuuriperinnön vaalimiseen liittyvää osaa-

mista Suomessa 

 

 

 

Kansainvälinen yhteistyö käsittää yhtäältä sopimukseen liittyvät kansainväliset 
verkostot ja kokoukset sekä toisaalta asiantuntijayhteistyön ja verkostoitumisen.  
Kansainvälisellä yhteistyöllä tavoitellaan kansainvälisten verkostojen hyödyntä-
mistä tiedon, asiantuntemuksen ja kokemusten vaihtoon. Yhteistyö tarjoaa mah-
dollisuuksia esitellä suomalaiseen aineettomaan kulttuuriperintöön liittyvää osaa-
mista ja hyviä käytäntöjä. Keskeistä on toimiminen yhteistoimintaverkostossa sekä 
lähialueilla että globaalisti. Suomen tavoitteet kansainvälisen yhteistyön osalta 
määritellään tarkemmin aineettoman kulttuuriperinnön toimeenpano-ohjelmassa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Museovirasto seuraavat sopimuksen kansain-
välistä toimeenpanoa. Ministeriö ja Museovirasto vastaavat kansainväliseen yh-
teistyöhön liittyvästä valmistelu- ja toimeenpanotyöstä sekä viestinnästä kansalli-
sesti.  Museovirasto toimii Suomen osalta asiantuntijana sopimuksen kansainväli-
seen toimeenpanoon liittyvissä kysymyksissä.  

Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen ohella monet muut kansain-
väliset kulttuuriperintöä koskevat sopimukset liittyvät toimeenpanoon. Unescon 
sopimuksista erityisesti yleissopimuksella maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön 
suojelemisesta10 (ns. Maailmanperintösopimus vuodelta 1972)11 sekä yleissopi-
muksella kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä12 
(ns. diversiteettisopimus vuodelta 200513) on monia yhtymäkohtia aineettomaan 

                                            
10 Yleissopimus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemiseksi http://www.nba.fi/fi/ajankoh-

taista/kansainvalinen_toiminta/kansainvalisia_sopimuksia/maailmanperintosopimus  
11 Suomi saattoi voimaan 1987 
12 http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Kansainvaeliset_asiat/kansainvaeliset_jaerjes-

toet/unesco/ sopimukset/Liitteet/diversiteetti_FI.pdf  
13 Suomi saattoi voimaan 2005 

http://www.nba.fi/fi/ajankohtaista/kansainvalinen_toiminta/kansainvalisia_sopimuksia/maailmanperintosopimus
http://www.nba.fi/fi/ajankohtaista/kansainvalinen_toiminta/kansainvalisia_sopimuksia/maailmanperintosopimus
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Kansainvaeliset_asiat/kansainvaeliset_jaerjestoet/unesco/%20sopimukset/Liitteet/diversiteetti_FI.pdf
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Kansainvaeliset_asiat/kansainvaeliset_jaerjestoet/unesco/%20sopimukset/Liitteet/diversiteetti_FI.pdf


 

 
    

 

kulttuuriperintöön. Unescon Maailman muisti-ohjelman14 kautta puolestaan suo-
jellaan arkisto- ja kirjastoperintöä. Lisäksi Euroopan neuvoston puiteyleissopimus 
kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä15 (ns. Faron sopimus vuodelta 
200516), on periaatteiltaan hyvin lähellä aineettoman kulttuuriperinnön yleissopi-
musta.      

 

                                            
14 Memory of the World http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-pro-

ject-activities/memory-of-the-world/homepage/ 
15 http://faronsopimus.org/  
16 ratifiointia valmistellaan Suomessa 

http://faronsopimus.org/


 

 
    

 

 
 
Aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimuksessa suojelemiseen viitataan sanalla 
”safeguarding”, eikä sanoilla ”protection”, ”preservation” tai ”conservation”, jotka 
esiintyvät muissa kansainvälisissä kulttuuriperintösopimuksissa. ”Safeguarding” 
on käsitteenä dynaaminen ja tulevaisuuteen katsova. Sopimuksen suomenkieli-
sessä käännöksessä tähän viitataan sanalla ”suojeleminen”, joka käsitteenä koe-
taan jäykistäväksi. Suojelu voi myös näivettää aineetonta kulttuuriperinnettä, mi-
käli ajatellaan, että on olemassa jokin ”oikea” perinteen muoto, jossa tulisi pitäy-
tyä.  Sopimus korostaakin perinteen muuttuvaa ja ajassa elävää luonnetta. Perinne 
on jotain, jota "yhteisöt ja ryhmät luovat jatkuvasti uudelleen suhteessa ympäris-
töönsä, vuorovaikutuksessa luonnon ja oman historiansa kanssa". Suojelemisen 
rinnalla voidaankin käyttää vaalimisen ja turvaamisen käsitteitä. Suojelemisella 
tarkoitetaan sopimuksessa perinnetiedon ylläpitämistä kulttuurin harjoittamisen 
ja siirtämisen keinoin.   

Aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisen ja ylläpitämisen ytimessä ovat perin-
teen kantajat. Yhteiskunta tukee yhteisöjä, yhdistyksiä ja perinteen taitajia eri kei-
noin.  Suomessa on lisäksi laaja ja vakiintunut infrastruktuuri esimerkiksi koulutuk-
sen, tutkimuksen, muistiorganisaatioiden ja kulttuuri-instituutioiden osalta, mikä 
omalta osaltaan tukee aineettoman kulttuuriperinnön säilymistä ja siirtämistä.  
 
Sopimuksessa keskeisiksi aineettoman kulttuuriperinnön suojelun ja vaalimisen 
keinoiksi nousevat kasvatus ja koulutus, tutkimus sekä tallentaminen ja dokumen-
tointi. Valmistelutyön kuluessa myös suomalaisella aineettoman kulttuuriperinnön 
kentällä nämä keinot tunnistettiin tärkeiksi sopimuksen toimeenpanossa. Johto-
päätös on, että sopimuksen kansallisessa toimeenpanossa tulee pyrkiä vaikutta-
maan esimerkiksi tiedonvälityksen ja ohjelmatyön keinoin eri toimialojen strategi-
oihin ja toimintaohjelmiin siten, että aineettoman kulttuuriperinnön vaalimisen 
kannalta keskeiset näkökulmat tulevat huomioon otetuksi. 
 
Jo Suomen perustuslaki toteaa, että vastuu kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille 
(§20). Lisäksi todetaan, että suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä 
tarpeista on huolehdittava samanlaisin perustein ja että saamelaisilla alkuperäis-
kansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa 
kieltään ja kulttuuriaan (§17). Suomessa ei ole erityislainsäädäntöä aineettoman 
kulttuuriperinnön suojelemisesta. Sopimukseen liittymisen yhteydessä katsottiin, 



 

 
    

 

että nykyinen kulttuuriperintöä sekä kieltä, opetusta ja ympäristöä sekä vähem-
mistöjen oikeuksia koskeva lainsäädäntö mahdollistaa aineettoman kulttuuriperin-
nön suojelemisen Suomessa.  

 

 
Suuri osa aineettomasta kulttuuriperinnöstä siirtyy perheissä tai yhteisöissä dialo-
gissa ja vuorovaikutuksessa sukupolvelta toiselle ja sukupolvirajat ylittäen. Kulttuu-
riperintökasvatus tapahtuu pääosin epämuodollisen oppimisen piirissä. Siirtymi-
sen edellytyksenä on, että yhteisöllä on riittävä osaaminen aineettoman kulttuuri-
perinnön harjoittamiseen sekä tahtoa siirtää osaamistaan ja siten suojella elävän 
perinnön olemassaoloa ja jatkuvuutta. Yhteisöille tulisi tarjota taloudellista ja tie-
dollista tukea perinteen harjoittamiseen ja välittämiseen.     

Muodollinen koulutus voi tukea elävää kulttuuriperintöä ja sen siirtämistä eri ta-
voin. Sopimuksen tuoma näkökulma kasvatukseen ja koulutukseen tarkoittaa ai-
neettoman kulttuuriperinnön teemojen esiin nostamista sekä koulutuksen turvaa-
mista siihen liittyvillä aloilla. Se tarkoittaa myös moninaisuuden ja monikielisyyden 
huomioimista. Keskeistä on ottaa kulttuuriperintöä kantavat yhteisöt mukaan kou-
lutuksen kehittämiseen.  

Suomalainen koulutusjärjestelmä tukee aineettoman kulttuuriperinnön vaalimista 
ja välittämistä. Koulutusjärjestelmä varhaiskasvatuksesta korkeakouluun on kat-
tava ja avoin kaikille. Sopimuksen toimeenpanon näkökulmasta on tärkeää, että 
kulttuuriperintökasvatus huomioidaan osana kansallisia sekä paikallisia opetus-
suunnitelmia. Suomalaisella peruskoulutuksella on tärkeä rooli monien taito- ja tai-
deaineiden opettajana ja tradition välittäjänä. Oppilaitokset tarjoavat mahdolli-
suuksia aineettomaan kulttuuriperintöön liittyvien taitojen ylläpitämisessä. Lisäksi 
ammatillisella koulutuksella on merkitystä pitkäjänteiselle taitojen siirtämiselle ja 
ammatti-identiteetin ylläpidolle.  

Koulutusjärjestelmän ulkopuolella toimii laaja ja hyvin organisoitunut kenttä. Tai-
dekasvatus, taiteen perusopetus ja vapaan sivistystyön kenttä eli kansanopistot, 
kansalaisopistot, opintokeskukset ja kesäyliopistot tekevät paljon aineettomaan 
kulttuuriperintöön liittyvää työtä esimerkiksi musiikin, tanssin, teatteri- ja sirkus-
taiteen, sanataiteen, käsitöiden ja kuvataiteen saralla. Suomessa toimivat lukuisat 
keskusjärjestöt ja tuhannet kulttuuri- ja harrastusyhdistykset ovat tärkeitä toimi-
joita elävän kulttuuriperinnön siirtämisessä. Järjestäytyneen toiminnan ohella kult-
tuuriperintö elää kaikkialla, esimerkiksi harrastajaryhmissä tai verkkoyhteisöissä.  

 

 

 



 

 
    

 

 Aineettoman kulttuuriperinnön näkökulmaa tulee vahvistaa kasvatus- ja 

koulutussektorilla huomioimalla se opetussuunnitelmissa ja koulutuslin-

jauksissa. Opettajille tulee antaa lisää toimintavalmiuksia.  Kulttuuriperin-

töyhteisöjen roolia koulutuksen ja kasvatuksen kehittämisessä tulisi vahvis-

taa.  

 Yhteisöjen edellytyksiä ylläpitää ja siirtää eteenpäin kulttuuriperintöä tulisi 

tukea eri keinoin. Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota taitojen ja osaamisen 

vaalimiseen. 

 Erityistä huomiota tulee kiinnittää kieli- ja kulttuurivähemmistöjen sekä 

uhanalaisten perinteiden tukemiseen.  

 Aineettoman kulttuuriperinnön roolia kulttuurienvälisen vuoropuhelun 

edistämisessä tulee vahvistaa.  

 Aineettoman kulttuuriperinnön koulutuksen ja kasvatuksen toimijoiden 

keskinäistä verkottumista ja hankkeita tulee tukea.   

 

 

 

 
Aineettomaan kulttuuriperintöön liittyvän tutkimuksen tuottama tieto on tärkeää 
perinteiden tallentamiselle ja ymmärtämiselle. Lisäksi tarvitaan tutkittua tietoa 
siitä, kuinka aineettomaan kulttuuriperintöön liittyvät mekanismit toimivat, ja 
kuinka ne ja itse suojelu vaikuttavat aineettomaan perintöön ja sen vaikutuspiirissä 
eläviin ihmisiin. Tutkimuksen tulisi myös tuoda tietoa, joka auttaa kulttuuriperin-
nön vastuullisissa sovelluksissa eli käytännön toimissa erilaisissa yhteiskunnalli-
sissa konteksteissa. Tutkimus voi tukea aineettoman kulttuuriperinnön uhanalais-
ten muotojen suojeluohjelmien luomisessa. Jotta dokumentointia ja tutkimusta 
voidaan pitää suojelutoimena, tulee tutkimuksen tapahtua yhteistyössä kyseisen 
yhteisön kanssa. Sen tulee myös olla suunnattu aineettoman kulttuuriperinnön 
siirtämiseen ja jatkuvaan käyttöön.   

Tutkimustoiminta kuuluu erityisesti yliopistojen ja korkeakoulujen tehtäviin. Ai-
neettoman kulttuuriperinnön tutkimusta ja tallennusta tehdään yhä enemmän 
verkostoyhteistyönä. Tieteelliset seurat edistävät omien alojensa tutkimusta ja 
tuovat julki sen tuloksia muun muassa tieteellisissä lehdissään ja seminaareissaan. 
Yliopistojen ja korkeakoulujen ohella aineettomaan kulttuuriperintöön liittyvää so-
veltavaa tutkimusta harjoittavat erilaiset muistiorganisaatiot ja monialaiset kansa-
laisjärjestöt.  
 



 

 
    

 

Yliopistoilla on tärkeä rooli aineettoman kulttuuriperinnön akateemisessa opetuk-
sessa ja tutkimuksessa monien oppiaineiden osalta. Erityisesti kansatieteen, etno-
logian, folkloristiikan, antropologian, museologian, kulttuuripolitiikan, kulttuurin-
tutkimuksen ja perinteen tutkimuksen sekä eri taiteenalojen oppiaineet liittyvät 
tähän. Kulttuurintutkimuksen oppiaineiden lisäksi kielentutkimus on keskeinen ai-
neettoman kulttuuriperinnön kontekstissa. Maamme virallisten kielten ohella saa-
men kieltä ja saamelaista kulttuuria, romanikieltä ja -kulttuuria sekä viittomakieltä 
tutkitaan yliopistotasolla.  

 

 Aineettoman kulttuuriperinnön toimijoiden keskinäistä verkottumista tulee 

tukea ja kannustaa toimijoita aihepiiriä kriittisestikin tarkastelevaan tutki-

mukseen.  

 Tutkimustiedon saatavuutta tulee parantaa ja hyödynnettävyyttä lisätä. Pe-

rinneyhteisöt tulee huomioida tiedon tuottajina, yhteistyökumppaneina ja 

heitä koskeva tiedon tulee palautua yhteisöihin. Verkkoalustoja tulee hyö-

dyntää tässä työssä.  

 Aineetonta kulttuuriperintöä koskevan tutkimuksen yhteiskunnallista vuo-

rovaikutusta ja näkyvyyttä tulee lisätä.  

 Yliopistojen pienten aineettomaan kulttuuriperintöön liittyvien humanistis-

ten alojen asema tulee turvata.  

 Tutkimustoimintaa valtion ohjauksessa olevissa organisaatioissa tulee 

suunnata aineettomaan kulttuuriperintöön.  

 
 

 

 

Muistiorganisaatioilla on keskeinen tehtävä aineettoman kulttuuriperinnön suoje-
lemisessa tallentamalla, dokumentoimalla ja välittämällä yleisölle elävää perin-
nettä.  Suomessa on kattava kirjasto-, arkisto- ja museolaitos. Niiden rinnalla eri-
tyistehtäviä omaavat kansalliset instituutiot kuten Museovirasto/ Kansallismuseo, 
Kansallisarkisto, Kansalliskirjasto, Kotimaisten kielten keskus, Kansallinen audiovi-
suaalinen instituutti, Suomalaisen kirjallisuuden seura, Svenska litteratur sällska-
pet i Finland sekä Yleisradio vastaavat osaltaan aineettoman kulttuuriperinnön säi-
lyttämisestä tuleville sukupolville. Myös kolmannen sektorin toimijoilla ja yksityis-
henkilöillä on oma roolinsa aineettoman kulttuuriperinnön tallentamisessa, joita 
kuitenkin tulisi sopimuksen alla tukea vahvemmin.  

 



 

 
    

 

Aineettoman kulttuuriperinnön tallentamisessa ja dokumentoinnissa on tärkeää 
huomioida myös tiedon käytettävyyden ja säilymisen varmistaminen sähköisissä 
ympäristöissä. Lisäksi aineistot tulee saattaa käyttöön sekä paikallisesti että tieto-
verkkojen kautta.  Avoimen tiedon periaatteet sopivat hyvin sopimuksen henkeen 
ja niitä tulisi soveltaa tiedon välittämisessä.   

Uuden teknologian ja nykydokumentoinnin menetelmien hyödyntäminen tarjoa-
vat muistiorganisaatioille uudentyyppisiä mahdollisuuksia ja keinoja tallentaa ja 
dokumentoida aineetonta kulttuuriperintöä.  Yhteisöille uudet menetelmät tarjoa-
vat välineitä osallistumiseen. 

Aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimuksen näkökulmasta suurin haaste on 
tuoda aineistot yhteisöjen saataville ja hyödynnettäviksi. Itse perinteillä ei ole 
omistajaa, mutta perinteiden hyödyntämiseen liittyy tekijänoikeudellisia kysymyk-
siä.  Muistiorganisaatioiden yhteiset järjestelmät ja standardit voivat tukea aineis-
tojen löydettävyyttä, saatavuutta ja pitkäaikaissäilyvyyttä.  

 

 Muistiorganisaatioiden tulisi pyrkiä aktiiviseen yhteisölähtöiseen toimin-
taan.  

 Muistiorganisaatioiden keskinäistä työnjakoa tulee tarkentaa ja selkeyttää 
aineettoman kulttuuriperinnön osalta.  

 Muistiorganisaatioiden tallennus- ja dokumentointityötä tulee suunnata ai-
neettomaan kulttuuriperintöön aineellisen ohella. Objektien ohella huomio 
tulee suunnata tietojen ja taitojen jatkuvaan uusiutumiseen ja siirtämiseen, 
jotka ovat välttämättömiä aineettoman kulttuuriperinnön suojelulle.  

 Kolmannen sektorin hallussa olevien aineistojen säilyvyys on pyrittävä tur-
vaamaan. 

 Muistiorganisaatioiden yhteisten tallennus- ja dokumentointihankkeiden 
kautta on mahdollista vahvistaa aineettoman kulttuuriperinnön suojelun 
näkökulmaa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
    

 

 
 
Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta toi-
meenpano käynnistetään seuraavin toimenpitein:  

 

 Museovirasto valmistelee aineettoman kulttuuriperinnön toimenpideoh-

jelman yhteistyössä aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmän 

kanssa (2015).   

 Museovirasto valmistelee ja avaa osallistavan aineettoman kulttuuripe-

rinnön wikialustan rinkien ja yhteisöjen käyttöön (2015-2016 /jatkuva)  

 Museovirasto käynnistää aineettoman kulttuuriperinnön rinkien työsken-

telyn ja koordinoi sitä (2015-2016/ jatkuva). 

 Museovirasto valmistelee ja käynnistää aineettoman kulttuuriperinnön 

kansallisen luettelon laatimisen yhdessä aineettoman kulttuuriperinnön 

asiantuntijaryhmän kanssa ja tiiviissä vuorovaikutuksessa aineettoman 

kulttuuriperinnön kentän kanssa (2015-2017) sekä ylläpitää ja päivittää 

luetteloa (jatkuva). 

 Museovirasto viestii sopimuksesta ja aineettoman kulttuuriperinnön vaa-

limisesta tiedottamalla, järjestämällä tapahtumia ja seminaareja yhteis-

työkumppaneiden kanssa sekä osallistumalla aktiivisesti kansalliseen kes-

kusteluun (jatkuva). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
    

 

 

  
 



 

 
    

 


