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AINEETON KULTTUURIPERINTÖ

"Aineettomalla kulttuuriperinnöllä" tarkoitetaan käytäntöjä, 
kuvauksia, ilmauksia, tietoa, taitoja – sekä niihin liittyviä 
välineitä, esineitä, artefakteja ja kulttuurisia tiloja – jotka 
yhteisöt, ryhmät ja joissain tapauksissa yksityishenkilöt 
tunnustavat osaksi kulttuuriperintöään. ” (Unesco)

Elävä kulttuuriperintö
Intangible Cultural Heritage
Living Heritage
Levande traditioner

Kuva: Arktiset Aromit ry



OSA-ALUEITA MM.
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(a) Suullinen perinne ja ilmaisu, ml. kieli aineettoman kulttuuriperinnön 
välineenä (tarinat, myytit, eeppiset laulut ja runot, sananlaskut, 
lastenlorut…)

(b) Esittävät taiteet (musiikki, tanssi, teatteri, sirkus…)

(c) Sosiaaliset käytännöt, rituaalit ja juhlatilaisuudet (siirtymäriitit, 
vuodenaikoihin liittyvät juhlat, karnevaalit, kulkueet…)

(d) Luontoon ja maailmankaikkeuteen liittyvä tieto ja käytännöt (luontoon 
liittyvä perinnetieto, parannusmenetelmät, shamanismi…)

(e) Käsityötaidot (taito ja tieto tehdä käsitöitä, laittaa ruokaa, rakentaa 
taloja…)

Kuva: sienineuvonta.fi



UNESCON YLEISSOPIMUS AINEETTOMAN 
KULTTUURIPERINNÖN SUOJELUSTA

• Sopimus vuodelta 2003 

• 168 valtiota ratifioinut, Suomi vuonna 2013

• Taustalla Maailmanperintösopimus vuodelta 
1972  (samat rakenteet, luettelointi, mutta nyt 
paino eläviin perinteisiin ja yhteisöihin)

• tarkoituksena edistää aineettoman 
kulttuuriperinnön tunnistamista ja vaalimista 

• yhteisöillä keskeinen rooli 

• Perinteistä, nykyhetkessä olevaa ja elävää 
samanaikaisesti

• Siirtynyt sukupolvelta toiselle ja muuntunut 
ympäristön mukana

• Osallistavaa ja moninaista
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UNESCON SOPIMUKSEN LUETTELOT 

1. Ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luettelo 
(336 kohdetta)

2. Kiireellistä suojelua vaativan aineettoman kulttuuriperinnön luettelo
(43 kohdetta)

3. Parhaiden suojelukäytäntöjen rekisteri
(12 kohdetta)
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Luetteloiden tarkoituksena tuoda 
näkyvyyttä elävälle perinnölle eri puolilla 
maailmaa ja jakaa hyviä käytäntöjä maiden 
kesken.

Haettavien kohteiden on jo oltava 
kansallisessa luettelossa



LUONTOON JA MAAILMANKAIKKEUTEEN

LIITTYVÄT TIEDOT JA KÄYTÄNNÖT

• tietoja, taitoja, tottumuksia ja 
uskomuksia, jotka kumpuavat 
suhteesta ympäristöön ja luontoon

• Esimerkiksi  perinteinen tieto 
ympäristöstä, paikallisesta 
kasvistosta ja eläimistöstä sekä 
kaikki se toiminta, jota luonnossa 
teemme.

• Pienin viidestä Unescon 
määrittelemästä aineettoman 
kulttuuriperinnön osa-alueesta
(12 %, 48 kohdetta)

Kuva: Dodo ry



ESIMERKKEJÄ UNESCON LUETTELOSTA / LUONTO

• Hiekkapiirrosten tekeminen (Vanuatu)

• Murcian ja Valencian alueen vesituomioistuimet 
(Espanja)

• Kamelien hoivarituaali (Mongolia)

• Perinteiset hoitomuodot akupunktio ja moksibustio
(Kiina)

• Ihmisen ja hevosen harmonista suhdetta painottava 
hevosenhoitotaito (Ranska)

• Perinteiset hevosmiestaidot Wienin espanjalaisessa 
ratsastuskoulussa (Itävalta)

• Kimjang eli kimchin valmistaminen ja jakaminen 
(Korean tasavalta)

• Katkaravunpyynti ratsain Oostduinkerkessa (Belgia) 

• Sadonkorjuujuhliin liittyvät köydenvetokilpailut 
(Filippiinit, Kambodža, Korean tasavalta, Vietnam)

• Võromaan savusaunaperinne (Viro)

Kuva: Unesco



SOPIMUKSEN TOIMEENPANO SUOMESSA

• Museovirasto vastaa sopimuksen toimeenpanosta, valtiotasoinen 
sopimus OKM:n alaisuudessa

• Aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmä nimetty OKM:n
alaisuuteen (2014-2018, 13 jäsentä)

• Kansallinen toimeenpanosuunnitelma (06/2015), Toimenpideohjelma 
2014-2018 (06/2015)

• Yhteisöt, järjestöt ja alan instituution toimeenpanon ytimessä

• Tavoitteena laaja vaikuttaminen: koulutus, tutkimus, 
tallentaminen ja dokumentointi 

• Viestintä ja alueelliset sekä temaattiset seminaarit

• Keskeisiä työkaluja Elävän perinnön wiki-
luettelo sekä Elävän perinnön ringit
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Elävän perinnön wikiluettelo
http://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi



Elävän perinnön wikiluettelo 

• Luettelointi kuuluu osana Unescon sopimukseen

• Työkalu, jolla voidaan tunnistaa, kuvata ja esitellä elävää perintöä

• Kansalliset, alueelliset tai paikalliset – isot ja pienet perinteet 

• Avoin erilaisille yhteisöille (yhdistykset, ryhmä ihmisiä, instituutiot…), 
mutta ei kaupallisille tai poliittisille tahoille

• Wikialustaa moderoi Museovirasto, sisällöistä vastaavat yhteisöt

• Ensiesimerkit: 20 ehdotusta, 40 tahoa, 4 kieltä – 15 avaamisen 
jälkeen

 Haku Kansalliseen luetteloon avataan 2017, tästä mahdollista hakea 
edelleen Unescon luetteloihin 

 molemmissa Opetus- ja kulttuuriministeriö päätöksentekijänä



ELÄVÄN PERINNÖN RINGIT

• Museovirasto käynnistää elävän perinnön rinkien 
työskentelyn ja koordinoi sitä.

• edustajia mm. perinneyhteisöistä, alan järjestöistä, 
muistiorganisaatioista, yliopistoista ja 
opetusorganisaatioista. 

• Tehtävänä esim. herätellä aiheesta keskustelua, 
järjestää seminaareja ja tapahtumia sekä luoda uusia 
kumppanuuksia 

• Käsityörinki perustettu 12/2015, luontorinki 04/2016

Kuva: Museovirasto

• Luontorinki: LUSTO Suomen Metsämuseo, Metsähallitus, Suomen 
Metsäyhdistys ry, Suomen Metsästysmuseo, Luonto-Liitto ry, Suomen 
Kennelliitto, Suomen Metsästäjäliitto, maa- ja metsätalousministeriö, 
Suomen Pystykorvajärjestö ry, Keski-Suomen ELY-keskus, Tapio oy, 
Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry, Suomen maatalousmuseo Sarka, 
Maatiainen ry, Suomen Kalastusmuseoyhdistys ry, Suomen Partiolaiset ry 
sekä Museovirasto



Yhteenvetoa

• Aineellinen vs. aineeton –
elävä perinne 

• hiljaisen tiedon siirtäminen

• Taitojen ylläpitäminen ja 
siirtäminen 

• Käytäntöjen ja harrastusten 
vaaliminen

• Kulttuuriympäristöt ja 
yhteisöllisyys

Kuva: Wikimedia Commons / 

Bob Wick



Elävä perintö ja muistiorganisaatiot

•Aktiivinen yhteisölähtöinen toimintaa 

• keskinäistä työnjakoa tulee tarkentaa ja selkeyttää 
aineettoman kulttuuriperinnön osalta. 

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

• Kolmannen sektorin hallussa olevien aineistojen säilyvyys on 
pyrittävä turvaamaan. 

• Yhteisten tallennus- ja dokumentointihankkeiden kautta on 
mahdollista vahvistaa aineettoman kulttuuriperinnön suojelun 
näkökulmaa. 

Kansallinen toimeenpanosuunnitelma
Suuntaviivoja valmistelutyöstä (Museovirasto 2015)



TERVETULOA MUKAAN TALKOISIIN!

Kuvat: Wikimedia Commons, Museovirasto, Suomen Latu

www.aineetonkulttuuriperinto.fi

Wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi

www.fb.com/elavaperinto

#eläväperintö 

Leena.Marsio@museovirasto.fi


