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• Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama, toimikausi 5.11.2020–31.3.2023 

• Työryhmän tehtävänä on vuorovaikutuksessa seurantaryhmän kanssa 
valmistella ehdotus muinaismuistolain kokonaisuudistukseksi. Ehdotus 
tulee laatia hallituksen esityksen muotoon.

• Seurantaryhmän tehtävänä on tukea lakiuudistuksen valmistelua, 
erillisselvityksen laatimista ja vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa. 
Seurantaryhmän asiantuntemusta hyödynnetään uudistuksen päälinjojen 
muodostamisessa ja esitysehdotuksen valmistelussa.

• Lisäksi hankkeen yhteydessä tulee laatia erillisselvitys saamelaisten 
oikeuksien toteutumisesta muinaismuistojen suojelussa (Leena 
Heinämäki: Saamelaisten oikeudet muinaisjäännösten suojelussa, OKM 
julkaisuja 2021:38).
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Muinaismuistolain uudistamishanke 2/2
Puheenjohtaja: opetus- ja kulttuuriministeriö

Työryhmä
opetus- ja kulttuuriministeriö
oikeusministeriö
ympäristöministeriö
saamelaiskäräjät
Museovirasto
alueelliset vastuumuseot
Oulun yliopisto

Seurantaryhmä
opetus- ja kulttuuriministeriö
oikeusministeriö
ympäristöministeriö
maa- ja metsätalousministeriö
valtiovarainministeriö
saamelaiskäräjät
Suomen Kuntaliitto
Metsähallitus
Maanmittauslaitos
Suomen ympäristökeskus SYKE
Maa- ja metsätaloustuottajain 
Keskusliitto MTK ry

Sihteeristö: opetus- ja kulttuuriministeriö, Museovirasto

Saamelainen 
arkeologinen 

kulttuuriperintö

Kaavoitus- ja 
maankäyttö
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Laki arkeologisesta kulttuuriperinnöstä

1 luku: Yleiset säännökset

2 luku: Jäännösten rauhoitus

3 luku: Saamelainen arkeologinen 
kulttuuriperintö

4 luku: Muinaisesineet

5 luku: Selvittäminen ja 
luvanvarainen tutkimus sekä hoito

6 luku: Rauhoitettuun 
jäännökseen kajoaminen

7 luku: Korvaukset

8 luku: Tiedon hallinta ja 
välittäminen

9 luku: Arkeologisten kenttätöiden 
vaatimukset

10 luku: Erinäiset säännökset

11 luku: Voimaantulo- ja 
siirtymäsäännökset

• 89 pykälää, 11 lukua; lisäksi 3 
pykälää rikoslaissa ja 
julkisuuslain 24 §:n 14 kohdan 
muutos 
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Lain tarkoitus
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Monimuotoisuuden 
säilyminen

Tutkimisen 
turvaaminen

Vaalimiseen 
osallistuminen 

Kulttuuri-
itsehallinto
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Arkeologinen kulttuuriperintö

Jäännökset Löydöt Tieto
• Rauhoitetut jäännökset
• Rauhoittamattomat jäännökset

• Esineet
• Esim. kasvien ja eläinten
jäänteet jäännöksessä

• Lain nojalla jäännöksistä 
ja löydöistä tuotettu
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Arkeologinen 
kulttuuriperintö

Sääntelymekanismit

Jäännökset

Löydöt

Tieto

Rauhoitus-
menettelyt

Löydöt jäännöksissä

Muinaisesineet

Vaatimukset

Lupamenet-
telyt

Kokoelmiin

Löytäjälle

Valitus

Oikaisuvaatimus

Tallentaminen Ilmoitus
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Rauhoitus 
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• Aikarajaa vanhemmat 
jäännökset

• Rauhoitettu, kunnes 
toisin päätetään

Rauhoitus 
lain nojalla

• Aikarajaa nuoremmat 
jäännökset

• Rauhoittamaton, 
kunnes toisin päätetään

Rauhoitus 
erillisellä 

päätöksellä

RAUHOITETUT JÄÄNNÖKSET

OKM 064:00/2020



Saamelainen arkeologinen 
kulttuuriperintö

• Saamelaisen arkeologisen kulttuuriperinnön 
määrittely 
• Saamelaisen elämäntavan johdosta 

syntyneet tai merkityksensä saaneet kohteet
• Haasteita: aineellinen/aineeton 

kulttuuriperintö, pyhät paikat, suullinen 
perimätieto

• Saamelaiseen arkeologiseen kulttuuriperintöön 
kuuluvien jäännösten ja esineiden aikarajaksi v. 
1917

• Saamelaisen arkeologisen kulttuuriperinnön 
hallinnointi
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Mitä seuraavaksi tapahtuu?

• Kommentit aineistoon 17.1.2023 mennessä Forms-lomakkeella tai hankkeen 
sähköpostiosoitteeseen muinaismuistolakihanke.okm@gov.fi

• Erikseen saamelaista arkeologista kulttuuriperintöä koskeva keskustelutilaisuus

• Työryhmä ja seurantaryhmä jatkavat työtään 31.3.2023 asti

• Työryhmän esitys luovutetaan tiede- ja kulttuuriministerille, joka päättää 
jatkosta
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Keskeiset muutokset verrattuna 
muinaismuistolakiin
lakimies Juha Maaperä

Museovirasto
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Toimijakenttä laajenee ja tehtävät tarkentuvat

Museovirasto

• Lupa- ja valvontaviranomainen

• Lain noudattamisen valvonta

• Lupa-asiat

• Kulttuuriympäristön suojelun 
asiantuntijaviranomainen (L 
Museovirastosta; 282/2004)

Saamelaiskäräjät

• Lupa- ja valvontaviranomainen 
saamelaisten kotiseutualueella 
saamelaisen arkeologisen 
kulttuuriperinnön osalta

• Lain noudattamisen valvonta

• Lupa-asiat

• Saamelaisten kulttuuria 
koskevien asioiden hoitaminen (L 
saamelaiskäräjistä 974/1995)

Alueelliset vastuumuseot

• Asiantuntija toimialueellaan 
(Museolaki; 314/2019)

• Asiantuntijatehtävät

• Lausunnot

• Viranomaisneuvottelut

• Neuvonta
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Viranomaistoimivallat

Kulku toisen 
alueella ja pääsy 
paikkaan, jossa 
jäännös tai löytö 
sijaitsee

Tarpeelliset 
kajoavat kenttätyöt 
jäännösten ja 
löytöpaikkojen 
selvittämiseksi

Jäännöksen tai 
löytöpaikan 
merkitseminen 
maastoon

Säilymisen, hoidon 
tai turvallisuuden 
kannalta 
tarpeelliset 
toimenpiteet

Raivaus 
jäännöksellä 

Jäännöksen 
kunnostaminen

Jäännöksen 
haltuunotto

Lain noudattamisen valvomista, jäännösten
ja löytöjen selvittämistä, tutkimista, maaston
merkitsemistä sekä säilyttämistä koskevien
tehtävien suorittamiseksi…

Niille laissa säädettyjen jäännösten ja löytöjen selvittämistä,
tutkimista ja maastoon merkitsemistä koskevien 
tehtävien suorittamiseksi…
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Lain sääntelykohde muuttuu

Kiinteät muinaisjäännökset 
(rauhoitettuja)

•Hylyt (uppoamisesta voidaan olettaa olevan 
vähintään sata vuotta)

• Irtaimet muinaisesineet (voidaan olettaa 
vähintään sadan vuoden vanhaksi)

Arkeologinen kulttuuriperintö

• Jäännökset (Rauhoitus)

•Aikaraja

•1917 / 1860 / 1721

•Erillispäätös

•Merkittävyys & erityinen syy

•Löydöt

•Muinaisesineet (1860)

•Tieto
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Maanomistajan ja -haltijan huomiointi

• Luotettava, yhdenmukainen ja riittävä tietoVAATIMUKSET

• Ajantasaisen tiedon välittäminen ILMOITUKSET

• Aseman selkeyttäminen menettelyissä

• Aito vaikutusmahdollisuus
KUULEMINEN

• Selkeä ja kattava sääntelyKORVAUKSET

• Vaikutuksiltaan entisen kaltainen toiminta
TOIMINNAN JATKAMISEN 

SALLITTAVUUS

• Harkintavallan käytön saattaminen oikeuden arvioitavaksiVALITTAMINEN PÄÄTÖKSISTÄ
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Jäännöksiin kohdistuvat päätösmenettelyt
Laajuuden vahvistaminen

•Rauhoitettu jäännös

•Korvaa suoja-alueen määräämisen

Jäännöksen rauhoittaminen erillisellä päätöksellä

•Ennestään rauhoittamaton jäännös

•Mahdollisuus vaarantamiskieltoon

Tutkimuslupa

•Lupakynnykset ja menettely määritelty

•Ympäristönkäytön selvityksiin liittyvä poikkeus

Hoito- ja käyttölupa

•Lupakynnys ja menettely määritelty

•Kytkös tutkimuslupaa kajoavissa hoitohankkeissa

Kajoamislupa

•Perustuu 2019 lain muutokseen, mutta yhtenäistetty muiden menettelyiden kanssa

•MML 13 §:n mukainen kajoamisasian ratkaisu poistunut
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Yhteenveto

• Muinaismuistolain idea ja henki säilyy entisellään
• Arkeologisen kulttuuriperinnön säilyttäminen osana yhteisön muistia

• Määritelmät ja oikeusvaikutukset ovat selkeämmät kuin 
muinaismuistolaissa
• Jäännöksen käsite, rauhoituksen sisältö, rauhoituksen aikaraja, rauhoitus 

merkittävyyden perusteella

• Menettelyt ja viranomaisten sekä alueellisten vastuumuseoiden 
sääntely on selkeämpää ja tarkempaa kuin muinaismuistolaissa
• Toimijat ja tehtävät tunnistettu lain tasolla.
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