Suomi ja Euroopan neuvoston kulttuurireitit
Cultural Routes of the Council of Europe
in Finland

Nurmes 9.-10.3.2020

Euroopan neuvoston kulttuurireitit
Euroopan neuvoston kulttuurireittiyhteistyö
•
käynnistyi vuonna 1987
• Santiago de Compostela -julistus
Kulttuurireittien laajennettu osittaissopimus (EPA= Enlarged Partial Agreement on Cultural
Routes)
• EN;n ministerikomitea hyväksyi vuonna 2010 ja vakiinnutti vuonna 2013 (CM/Res (2013) 66,
(CM/Res(2013) 67)
• Suomi liittyi vuonna 2018
– Taustaselvitys
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80075/OKM_29_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y

– Kulttuurireittiopas
http://www.aitomaaseutu.fi/kulttuurimatkailureittiopas/vaihe-ii-viisi-kulttuuriperintoon-pohjautuvaa-toiminta-alaa

EPA-hallintoneuvosto: päättää sertifikaatin myöntämisestä ja arvioi reitit joka 3. vuosi
opetus- ja kulttuuriministeriö, Museovirasto
Sääntömääräinen komitea: UM / Strassbourgin edustusto
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Euroopan neuvoston kulttuuri- ja kulttuuriperintösopimukset
Euroopan neuvosto – Council of Europe
• perustettu vuonna 1949
• Suomi liittyi täysjäseneksi vuonna 1989
• korostaa kulttuuria ja kulttuuriperintöä olennaisena osana demokratian ja ihmisoikeuksien
vahvistamista
Euroopan kulttuuriyleissopimus vuodelta 1954
• Suomi liittyi vuonna 1970
• luo puitteet neuvoston toiminnalle koulutuksen, kulttuurin, urheilun ja nuorisotyö
Euroopan neuvoston kulttuuriperintösopimukset
• Arkkitehtuurin suojelua koskeva yleissopimus on vuodelta 1985 (Granada)
• Arkeologista kulttuuriperintöä koskeva vuodelta 1992 (Valletta)
• Maisemayleissopimus vuodelta 2000 (Firenze)
• Kulttuuriperinnön yhteiskunnallista merkitystä koskeva yleissopimus vuodelta 2005 (Faron
puiteyleissopimus)
Kulttuurin, kulttuuriperinnön ja maiseman johtokomitea (CDCPP)
• opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö, Museovirasto
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•

Kulttuurireitti: Kulttuuri-, kulttuuriperintökasvatus- ja matkailualan
yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on kehittää ja edistää historialliseen reittiin
tai kulttuurikäsitteeseen, -henkilöön tai -ilmiöön perustuvia reittejä.

• Reittiteema: kansalliset rajat ylittävä merkitys vahvistettaessa
yhteisten eurooppalaisten arvojen ymmärrystä ja arvostusta.
•

Kulttuurireittitoimija: ”Kulttuurireittitoimija on organisaatio tai
organisaatioiden ryhmä, joka on laillisesti rekisteröity yhdessä tai
useammassa Euroopan neuvoston jäsenvaltiossa tai julkinen laitos, joka on
laillisesti, taloudellisesti ja eettisesti vastuussa kulttuurireitin hallinnosta ja
toiminnasta ja edustaa reittiä suhteessa Euroopan neuvostoon.
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Hallitusohjelma ja kulttuurimatkailu

3.7.1 Kulttuuri, nuoriso, liikunta

”Myös matkailussa on paljon mahdollisuuksia: tällä hetkellä Suomen matkustustase on yksi
Euroopan heikoimpia. Suomen luonnossa ja kulttuurielämässä on paljon hyödyntämätöntä
vetovoimaa.”

Tavoite 1: Luovien alojen työpaikat lisääntyvät, osuus BKT:sta nousee ja
työntekijöiden työskentelyedellytykset paranevat
 Vahvistetaan kulttuurimatkailua esimerkiksi hyödyntäen
maailmanperintökohteita
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3.4. Elinvoimainen Suomi

Tavoite 1: Suomi tarjoaa ratkaisuja globaaleihin kehityshaasteisiin arvopohjaisesta
maakuvastaan lähtien
• Vauhditetaan toimialojen kasvuhakuisuutta ja tulevaisuuden haasteisiin vastaava
rohkeaa uudistumista.
 Käynnistetään kansallinen matkailun ohjelmakokonaisuus, jonka avulla jatketaan
matkailualan kestävää kasvua ja tuetaan matkailuyrittäjyyden lisääntymistä.
Tavoite 2: Suomen menestystä rakennetaan alueiden ja kaupunkien vahvuuksien ja
erityispiirteiden ympärille eri toimijoiden yhteistyöllä
• Koko Suomen monimuotoinen elinvoimapolitiikka
 Hyödynnetään matkailu- ja elämyspalvelujen sekä luonnonvarojen kestävän
hyödyntämisen mahdollisuudet uusien kehitysnäkymien avaamiseksi.
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Suomen matkailustrategia 2019-2028
7.1.2 Kehitetään matkailupalveluja teemapohjaisesti
sesonkien tasaamiseksi
b. Kulttuurimatkailu
Suomalainen kulttuurielämä, museo- ja
kulttuuriperintökohteet, luovat alat (mm. musiikki,
festivaalit, av- ja elokuva-ala, arkkitehtuuri, design) ja
kulttuuriympäristöt luovat monimuotoisen perustan
kestävän ja ympärivuotisen kulttuurimatkailun
vahvistamiselle eri puolilla Suomea, myös kasvukeskusten
ulkopuolella.
Suomen kulttuurimatkailumaakuvaa vahvistetaan
panostamalla alueiden kulttuurisiin vahvuuksiin perustuvan
vastuullisen matkailun kehittämiseen ja teemallisten
eurooppalaisten kulttuurireittien rakentamiseen.
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Euroopan neuvoston sertifikaatin saaneet reitit ja Suomi
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