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EUROOPAN KULTTUURIPERINTÖTUN-

NUS JA SUOMEN ROOLI 
 

EU on viime vuosina käynnistänyt monia hank-

keita ja toimia yhteisen kulttuuriperinnön vaali-

miseksi Euroopassa. Suomi ei ole mukana unio-

nin tuoreimmassa ja sen kulttuuriperinnön lippu-

laivahankkeeksi kaavaillussa Euroopan kulttuuri-

perintötunnuksessa. Suomen kannattaisi aktiivi-

sesti hyödyntää kyseistä toimea ja olla mukana 

keskustelemassa siitä, mitä eurooppalainen kult-

tuuriperintö voisi olla.  

Euroopan komissio on jakanut vuodesta 2014 

lähtien Euroopan kulttuuriperintötunnuksia erilai-

sille kohteille. Tunnuksen tavoitteena on komis-

sion päätöksen mukaan lisätä ”Euroopan kansa-

laisten tietämystä Euroopan historiasta ja unionin 

rakentamisesta sekä heidän yhteisestä mutta 

monimuotoisesta kulttuuriperinnöstään, varsinkin 

Euroopan yhdentymisen perustana olevien de-

mokraattisten arvojen ja ihmisoikeuksien osalta”. 

Tunnuksen saaminen ei maksa, eikä myöskään 

EU maksa valituille kohteille. 

Tunnuksia on myönnetty tähän mennessä 29 ja 

vuonna 2018 nimettävät 9 uutta kohdetta on jo 

valittu. Tunnus on pysyvä, mutta sen säilyttääk-

seen kohteiden tulee noudattaa tunnuksen myön-

tämisen edellyttämiä kriteerejä. Kohteiden merki-

tyksiin liittyvän kriteerin mukaan: ”Tunnusta hake-

villa kohteilla on oltava symbolista eurooppalaista 

arvoa ja niillä on täytynyt olla merkittävä asema 

Euroopan historiassa ja kulttuurissa ja/tai unionin 

rakentamisessa.” 

Valinnan komission nimeämistä kohteista tekee 

asiantuntijoista koostuva eurooppalainen raati. 

Toimessa mukana olevat maat tekevät hakemus-

ten perusteella kohteista esivalinnan eurooppa-

laiselle raadille. Kukin maa huolehtii esivalinnasta 

itsenäisesti. 

Unionin jäsenmaista neljä – Suomi, Ruotsi, Irlanti 

ja Iso-Britannia – eivät ole osallistuneet Euroopan 

kulttuuriperintötunnukseen. Osallistuminen avaa 

monenlaisia mahdollisuuksia yhteistyöhön. Tun-

nusta voi hyödyntää eri tavoin valittujen kohtei-

den tunnetuksi tekemisessä ja niiden merkitysten 

kommunikoinnissa. 

 

EUROHERIT-TUTKIMUSHANKE 
 

Akatemiatutkija, dosentti Tuuli Lähdesmäen joh-
tamassa Euroopan tiedeneuvoston rahoitta-
massa EUROHERIT-tutkimushankkeessa tar-
kastellaan Euroopan unionin kulttuuriperintö- ja 
identiteettipolitiikkaa. Tutkimushankkeen empiiri-
nen osuus kohdistuu Euroopan kulttuuriperintö-
tunnukseen.  
 
Hankkeessa on toteutettu laaja etnografinen 

kenttätutkimus syksyn 2017 ja alkuvuoden 2018 

aikana. Kenttätutkimuksessa haastateltiin Euroo-

pan kulttuuriperintötunnuksen saaneissa koh-

teissa työskenteleviä henkilöitä ja koh-

teiden vierailijoita 10 maassa (yhteensä 

11 kohteessa), kulttuuriperinnön parissa 

työskenteleviä EU:n virkamiehiä, sekä 

eurooppalaisen raadin puheenjohtajaa. 

Tämän lisäksi toteutettiin kyselytutkimus 
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Euroopan kulttuuriperintötunnuksen kansallisille 

koordinaattoreille 10 maassa. Kenttätutkimus si-

sälsi myös tunnuksen saaneiden kohteiden ha-

vainnointia sekä niiden näkyvyyden ja viestinnän 

tarkastelua erilaisten viestintä- ja markkinointima-

teriaalien ja paikallisten matkailupalvelujen tar-

jonnan kautta. Kenttätutkimuksen tarkempia tu-

loksia ei ole vielä julkaistu. 

 

Euroopan kulttuuriperintötunnus myönnettiin Tallinnan Suur-

killan talolle 2015. 

 
SUOSITUKSIA SUOMEN OSALLISTUMI-
SEN VALMISTELUUN 
 

Kenttätutkimuksen pohjalta EUROHERIT-hank-
keen tutkijat kokosivat listan asioita, joita he suo-
sittelevat otettavan huomioon, kun Suomen osal-
listumista Euroopan kulttuuriperintötunnukseen 
valmistellaan. 
 

HAKUPROSESSI 

 Eurooppalainen raati on viimeisimmissä valinta-

raporteissaan pahoitellut sitä, että osa hakemuk-

sista on tasoltaan heikkoja eikä niissä ole otettu 

huomioon tunnuksen saamiselle asetettu kritee-

rejä. 

 Sekä Euroopan komissio että tunnuksen saanet 

kohteet toivovat tunnukselle ja tunnuksen saa-

neille kohteille suurempaa näkyvyyttä. Tunnuk-

sen tunnettuus ja kohteiden näkyvyys lisäävät 

kiinnostusta hakea tunnusta. Tämä parantaa re-

levanttien hakijoiden hakemusten laatua ja vas-

taavasti näiden kohteiden mahdollisuutta tulla va-

lituiksi. 

 Euroopan kulttuuriperintötunnuskohteiden kan-

sallisen esivalinnan tavat vaihtelevat maittain sul-

jetusta asiantuntijatyöskentelystä kansalaisia 

osallistuttavaan äänestykseen. Puolassa vuoden 

2017 esivalinnassa järjestettiin online-äänestys, 

jossa kansalaiset saattoivat ehdottaa suosikkiaan 

15 tunnusta hakeneesta kohteesta. 

 

 Eräät Euroopan kulttuuriperintötunnuksista 

ovat olleet ‘yhden miehen tai naisen’ hankkeita. 

 

SUOSITUKSET:  

Sekä tunnuksen hakijoita että sen saaneita koh-

teita tulee kannustaa yhteistyöhön paikallisten, 

kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden 

kanssa. Kansallisella koordinaatiolla on tässä 

prosessissa keskeinen rooli. Erityisesti tulisi kan-

nustaa erilaisten paikallisten ja alueellisten sidos-

ryhmien yhteistyötä kohteen kanssa.  

 

Kansallisen esivalinnan tulisi olla mahdollisim-

man läpinäkyvä ja osallistava. Hyvä esivalinta 

pohjautuu asiantuntijuuteen, mutta myös osallis-

taa eritaustaisia kansalaisia keskusteluun koh-

teista ja valinnasta. Valintaprosessin läpinäky-

vyys lisää valinnan legitiimiyttä ja kansalaisten 

kiinnostusta valitun perinnön vaalimiseen. 

 

KANSALLINEN KOORDINAATIO 

 Monissa maissa tunnuksen saaneiden kohtei-

den henkilökunta ei ole ollut tekemisissä maansa 

kansallisen koordinaattorin kanssa. Kasvoton ja 

etäinen kansallinen koordinointi ei kannusta koh-

teita hakemaan tunnusta eikä tunnuksen saa-

neita kohteita kehittämään kohdetta tai kommuni-

koimaan sen merkityksiä.   

 Useat kohteet kokevat tarvitsevansa lisää talou-

dellisia resursseja toimintaansa. Tunnuksen saa-

misen uskottiin tuovan lisää resursseja, mutta 

sitä tunnus ei automaattisesti tuo. 

 

SUOSITUKSET: 

Kansallisen koordinaattorin rooli on tärkeä mm. 

relevanttien kohteiden kiinnostuksen herättämi-

sessä tunnusta kohtaan, hakemusten valmistelun 

ohjeistamisessa, kohteiden kansallisen yhteistoi-

minnan kehittämisessä, näkyvyyden lisäämi-

sessä, viestinnässä ja tiedon jakamisessa esi-

merkiksi mahdollisista rahoitusinstrumenteista.  

 

Kansallisella koordinaattorilla tulisi olla Euroopan 

kulttuuriperintötunnuksen viestintä- ja edistämis-

strategia. Sekä tunnuksen hakijoille että 

sen saaneille kohteille tulee tarjota rea-

listista tietoa ja/tai ohjausta rahoituksen 

hakemisessa.    
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EUROOPPALAINEN KULTTUURIPERINTÖ 
 

 Euroopan kulttuuriperintötunnus edellyttää koh-

teita kertomaan tarinaansa eurooppalaisen mer-

kityksen näkökulmasta. Tunnuksen saaneet koh-

teet tuovat esiin eri tavoin eurooppalaisen kerto-

muksen ulottuvuuksia. 

 Euroopan kulttuuriperintötunnus painottaa ar-

vojen, kuten ihmisoikeuksien, demokratian ja so-

lidaarisuuden, esiin nostamista ja edistämistä. 

 

SUOSITUKSET: 

Euroopan kulttuuriperintötunnus mahdollistaa 

kulttuuriperinnön merkitysten tarkastelun uusista 

ja innovatiivisista näkökulmista, joita ei välttä-

mättä ole vielä tuotu esiin (kansallisessa) histo-

rian kirjoituksessa. Hyviä kandidaatteja tunnuk-

selle voivat olla myös kohteet, jotka ovat alueelli-

sesti tai kansallisesti vähemmän tunnettuja. Täl-

laisille kohteille tunnuksesta voi olla myös ’brän-

din’ mukanaan tuomaa markkinoinnillista hyötyä. 

 

Suomi voisi ottaa aktiivisen roolin komission ko-

rostamien arvojen tulkinnassa ja pohtia, mitkä 

asiat historiassamme tuovat esiin näitä arvoja ja 

miten arvoihin liittyvää perintöä käsitellään nykyi-

syydessä.  

 

Kulttuuriperintö ei ole vain menneisyyttä, vaan 

myös nykyisyyden käsittelyä ja tulevaisuuden 

luomista. Siksi Euroopan kulttuuriperintötunnus-

kohteiden on luontevaa painottaa toiminnassaan 

nykyisyyttä ja tulevaisuutta ja toimia kaikille avoi-

mina yhteisöllisinä areenoina ja julkisina keskus-

telijoina.   
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Tämä politiikkasuositus on laadittu osana EURO-
HERIT-projektia (projektinumero 636177). Pro-
jektin rahoitus on saatu Euroopan tiedeneuvos-
ton Horisontti2020 -tutkimus ja innovaatio-ohjel-
masta. Projektin johtaja on FT, YTT, akatemiatut-
kija, dosentti Tuuli Lähdesmäki Jyväskylän yli-
opistosta.  
 
Projektin kotisivut: www.jyu.fi/euroherit 
 

 
 


