
Suomen ev.lut. kirkon kulttuuriperintöstrategia
vuoteen 2024 saakka

Kirkollinen 
kulttuuriperintö
kuuluu kaikille

ST 4.2.2021

https://evl.fi/plus/yhteiskunta-ja-kirkko/kulttuuriperinto/kulttuuriperintostrategia


Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon yhteiskunnalliset tehtävät
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Valtion rahoitus evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin 
yhteiskunnallisiin tehtäviin (430/2015) 

1 §
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain 
evankelis-luterilaiselle kirkolle rahoitusta 
hautaustoimeen, väestökirjanpitoon sekä 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten 
ja irtaimiston ylläpitoon liittyviin laissa 
säädettyihin tehtäviin.



”Kirkollinen aineeton kulttuuriperintö muodostuu henkisen ja 
hengellisen perinteen vuorovaikutuksessa.”
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”Kirkon aineellinen kulttuuriperintö on kirkollisen elävän 
perinnön välittäjä ja ilmentäjä”



Strategian 
tavoitteena
on tuoda näkyväksi 
kirkollinen 
kulttuuriperintö 
osana pyhyyden 
kokemusta ja 
hengellistä perintöä. 
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Strategialla 
vahvistetaan

kirkollisen 
kulttuuriperinnön eri 

toimijoiden 
yhteistyötä ja 

mahdollisuuksia 
työskennellä kirkon 

kulttuuriperinnön 
hyväksi.
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Strategialla 
luodaan
toimintaedellytykset 
kulttuuriperintötyölle 
Suomen evankelis-
luterilaisessa kirkossa. 
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Strategiset valinnat
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Strategiset valinnat

Identiteetti
Paikallisuus
Erityisyys
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I Kirkollisen
kulttuuriperinnön

monet kasvot



Tavoite 2024
Alueelliset ja paikalliset erityispiirteet on  

dokumentoitu ja tunnistettu voimavaraksi.

Kirkon piirissä ja muiden toimijoiden kanssa on 
rakennettu toimivia kumppanuuksia ja 
yhteistyöverkostoja. 

Oman arvopohjansa ymmärtävä ja identiteetilleen 
uskollinen kirkko kehittää kykyään 
vieraanvaraisuuteen ja kulttuurien väliseen 
vuoropuheluun
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Strategiset valinnat

Yhdessä
Hyödyksi
Avoimesti
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II Verkot vesillä
- tiedon

mahdollisuudet



Tavoite 2024
Seurakunnilla on ajan tasalla olevat tiedot 

kulttuuriomaisuudestaan. Tiedot ovat koottuina 
yhdenmukaisella tavalla, ja tietosisältö on luotettavaa. 

Kirkon eri toimijaryhmät tunnistavat kulttuuriperintöarvot
hankkivat ja tuottavat uutta tietoa kulttuuriperinnöstä. 

Kohteiden käyttö, hoito ja niihin tehtävät muutokset 
pohjautuvat kattavaan tietoon kohteen koko historiasta ja 
säilyttämistavoitteista. 

Tietovarannot ovat kaikkien toimijoiden 
hyödynnettävissä.
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Strategiset valinnat

Alkuperä
Yhteisöllisyys
Osallisuus
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III Kirkollinen
kulttuuriperintö
kuuluu kaikille



Tavoite 2024
Digitaalisuus ja avoimet tietovarannot sekä pääsy 

paikallisiin kohteisiin mahdollistavat kulttuuriperinnön 
saavutettavuuden ja kirkollisen kulttuuriperinnön 
säilymisen omassa kontekstissaan.

Kulttuuriperintöä hyödynnetään kirkon eri 
toimintamuodoissa sekä kulttuurimatkailun, alueen 
elinkeinotoiminnan ja elinvoimaisuuden kehittämisessä.

Vastuu kirkollisesta kulttuuriperinnöstä on seurakunnilla. 
Keskushallinto toimii mahdollistajana, tukijana ja ohjaajana.
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Kulttuuriperintö
tulevaisuuden rakentajana

tieto

ymmärrys

tahto



Kiitos!
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Tutustu strategiaan verkossa: 
evl.fi/kulttuuriperinto Kulttuuriperintöstrategia
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