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Johdatus aineistoon 
 
Muinaismuistolain uudistamistyötä tekevät opetus- ja kulttuuriministeriön 6.11.2020 asettamat työ- 

ja seurantaryhmät sekä niitä palveleva sihteeristö. Lain uudistuksen tavoitteena on muuttuneen 

toimintaympäristön vuoksi muinaismuistolain (295/1963) uudistaminen kokonaisuudessaan. 

Työryhmässä on katsottu tarkoituksenmukaiseksi muinaismuistolain päivittämisen sijaan 

arkeologisen kulttuuriperinnön laajempi tarkastelu. Lisätietoa hankkeesta ja valmistelussa mukana 

olevista toimijoista löytyy ministeriön verkkosivulta https://okm.fi/muinaismuistolain-uudistus.  

 

Työ- ja seurantaryhmän työ jatkuu 31.3.2023 saakka, jolloin työryhmä luovuttaa opetus- ja 

kulttuuriministeriölle ehdotuksensa muinaismuistolain kokonaisuudistukseksi, joka on laadittu 

hallituksen esityksen muotoon. Lain valmistelun jatkuu ministeriössä työ- ja seurantaryhmien työn 

päätyttyä. Työ- ja seurantaryhmän työskentely tapahtuu lain uudistuksen vaiheessa 2b. 

 

 
Kaavio: lain valmistelun prosessiopas, http://lainvalmistelu.finlex.fi/ 1.6.2022. 

 

Työryhmän toimeksiantoon kuuluu muun muassa alan tutkijoiden, viranomaisten, järjestöjen, 

harrastajien ja keskeisten toimijoiden kuuleminen ja muu osallistaminen. Tämän vuoksi työryhmä 

on katsonut työnsä yhteydessä tarpeelliseksi kerätä mielipiteitä eri toimijoilta lain uudistuksen 

valmistelun aikana. Valmistelun aikana lain uudistukseen liittyvistä asioista on keskusteltu yleisesti 

useissa eri tilaisuuksissa. Arkeologiaa käsittelevä keskustelutilaisuus järjestettiin 15.6.2022.  

Keskustelutilaisuus 14.12.2022 järjestetään erityisesti viranomaisille ja muille asiasta 

kiinnostuneille Tieteiden talossa. Tilaisuuteen liittyvän erillisen kommentointiaineiston avulla 

työryhmä kerää tarkempia näkemyksiä ja ajatuksia uudistushankkeessa tekemäänsä työtä varten. 

Lisäksi työryhmä on suunnitellut, että saamelaista arkeologista kulttuuriperintöä koskevan 

sääntelyn osalta järjestettäisiin erillinen, erityisesti saamelaisalueen toimijoille suunnattu 

keskustelutilaisuus alkuvuonna 2023. 

 

Tässä keskustelutilaisuuteen 14.12.2022 liittyvässä kommentointiaineistossa on työ- ja 

seurantaryhmän keskusteluiden tueksi muotoiltu luonnos laiksi. Työryhmän työn keskeneräisyyden 

vuoksi pykäläluonnokset tulevat vielä muuttumaan sitä mukaa, kun työryhmän työ etenee ja 

sidosryhmien näkemyksiä saada tietoon sekä huomioitua työn yhteydessä. Työryhmä sovittelee 

sidosryhmien näkemykset yhteen perusoikeusuudistuksen, hallintolain, muinaismuistolain 

soveltamiskäytäntöjen ja käytössä olevien hallinnollisten ja taloudellisten puitteiden kanssa. 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1963/19630295
https://okm.fi/muinaismuistolain-uudistus
http://lainvalmistelu.finlex.fi/
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Kommentointiaineistossa käytetään osin eri käsitteitä, kuin mihin on totuttu muinaismuistolakia 

sovellettaessa. Esimerkiksi kiinteän muinaisjäännöksen sijaan käytetään käsitettä rauhoitettu 

jäännös ja irtaimista muinaisesineistä käytetään käsitettä muinaisesine. Kuten pykäluonnokset ja 

niiden säännöskohtaiset perustelut, myös luonnoksessa käytetyt käsitteet voivat vielä muuttua 

työryhmän työskentelyn aikana. 

 

Lakiluonnoksessa on työryhmän tässä työskentelyn vaiheessa 89 pykäläluonnosta, jotka 

jakautuvat 11 lukuun. Alkuperäisessä muinaismuistolaissa (295/1963) on 26 §:ää neljässä luvussa 

ja voimassa olevassa laissa (muutokseen 29.3.2019/428 saakka) on 35 §:ää neljässä luvussa. 

Lisäksi luonnokseen sisältyy kolme uutta rikoslain (39/1889) pykälää ja yksi muutos julkisuuslain 

(621/1999) 24 §:ään.  

 

Keskeisiä muutoksia voimassa olevaan muinaismuistolakiin ovat esimerkiksi toimijoiden 

muuttuminen muinaistieteellisestä toimikunnasta ja Museovirastosta lupa- ja valvontaviranomaisiin 

(Museovirasto ja saamelaiskäräjät) sekä alueellisiin vastuumuseoihin. Lisäksi luonnostelluissa 

pykälissä on luovuttu kiinteiden muinaisjäännösten luettelemisesta ja määritelty erilaiset 

jäännökset, jotka voivat olla rauhoituksen piirissä joko aikarajan tai erillisen päätöksen perusteella. 

Aikaraja korvaa voimassa olevan muinaismuistolain muinainen-käsitettä. Lupa- ja 

valvontaviranomaisten sekä alueellisten vastuumuseoiden toimivaltaa koskevaa sääntelyä on 

tarkennettu huomattavasti suhteessa muinaismuistolakiin. Lisäksi menettelyitä on tarkennettu 

ottaen huomioon nykyisten hallintomenettelyä ja osallisuutta koskeva sääntely. 

 

 

Aineiston kommentointi: 

 

Aineiston kommentointiaika on 14.12.2022-17.1.2023. Kommentit pyydetään esimerkiksi   

 

- sähköisellä kommentointilomakkeella https://forms.office.com/e/ZaBkR0x33s 

 (linkki sähköiseen kommentointijärjestelmään löytyy myös Museoviraston verkkosivulta 

https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-kulttuuriperinto/arkeologisen-

kulttuuriperinnon-suojelu/muinaismuistolain-uudistaminen.) tai 

 

- sähköpostiin: muinaismuistolakihanke.okm[at]gov.fi.  

 

 

  

https://forms.office.com/e/ZaBkR0x33s
https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-kulttuuriperinto/arkeologisen-kulttuuriperinnon-suojelu/muinaismuistolain-uudistaminen
https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-kulttuuriperinto/arkeologisen-kulttuuriperinnon-suojelu/muinaismuistolain-uudistaminen
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Laki arkeologisesta kulttuuriperinnöstä 
 
 

LUKU 1 – YLEISET SÄÄNNÖKSET 
 

1 § Lain tarkoitus 
 
Arkeologista kulttuuriperintöä säilytetään ja hoidetaan yhteisenä voimavarana, tiedon 
lähteenä sekä tutkimuksen kohteena.  
 
Tämän lain tarkoituksena on: 

 
1) edistää arkeologisen kulttuuriperinnön säilymistä monimuotoisena 

 
2) turvata arkeologisen kulttuuriperinnön tutkimista; 

 
3) edistää osallistumista arkeologisen kulttuuriperinnön vaalimiseen; sekä 

 
4) edistää saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana ylläpitää ja vaalia 

arkeologista kulttuuriperintöään. 
 

2 § Soveltamisala ja suhde muuhun lainsäädäntöön 
 
Tätä lakia sovelletaan arkeologisen kulttuuriperinnön säilyttämiseen. Tätä lakia 
sovelletaan myös eräisiin julkisessa käytössä olevissa rakennuksissa sijaitseviin tai 
niihin kuuluviin esineisiin.  
 
Mitä tässä laissa säädetään esineistä, alusten hylyistä ja niiden osista sekä ilmeisesti 
tällaisista peräisin olevista esineistä tai niiden kappaleista, jotka ovat ilmeisesti 
kuuluneet Suomen tai muun maan puolustusvoimille, sovelletaan lisäksi, mitä 
löytötavaralain (778/1988) nojalla on säädetty. 
 

3 § Viranomaiset 
 
Museovirasto edistää arkeologisen kulttuuriperinnön säilyttämistä, valvoo tämän lain 
ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista sekä hoitaa muut sille laissa 
säädetyt viranomaistehtävät. Museoviraston tehtävistä kulttuuriperinnön ja -
ympäristön suojelusta vastaavana asiantuntijaviranomaisena säädetään 
Museovirastosta annetussa laissa (282/2004).  
 
Saamelaiskäräjät edistää saamelaisen arkeologisen kulttuuriperinnön säilyttämistä, 
valvoo tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista saamelaisen 
arkeologisen kulttuuriperinnön osalta saamelaiskäräjälain (974/1995) 4 §:n 
mukaisella saamelaisten kotiseutualueella (kotiseutualue) sekä hoitaa muut sille 
laissa säädetyt viranomaistehtävät.  
 
Museovirasto ja saamelaisten kotiseutualueella saamelaisen arkeologisen 
kulttuuriperinnön osalta saamelaiskäräjät ovat jäljempänä tässä laissa tarkoitettuja 
lupa- ja valvontaviranomaisia. 
 
Alueellisen vastuumuseon tehtävistä arkeologisen kulttuuriperinnön asiantuntijana 
toimialueellaan säädetään museolain (314/2019) 7 §:n 1 momentin 2 kohdassa. 
Alueelliset vastuumuseot hoitavat lisäksi niille tässä laissa määrätyt tehtävät. 
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Lupa- ja valvontaviranomaiset sekä alueelliset vastuumuseot toimivat yhteistyössä 
arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyviä tehtäviä hoitaessaan. 
 
Alusten hylkyjä, niiden osia ja niihin liittyviä esineitä koskevien säännösten 
noudattamista valvoo lisäksi rajavartiolaitos. 
 

4 § Arkeologinen kulttuuriperintö 
 
Arkeologisella kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan tässä laissa ihmisen toiminnan johdosta 
syntyneitä tai merkityksensä saaneita jäännöksiä, löytöjä ja niistä tämän lain 
perusteella hankittua tai tuotettua tietoa. 
 
Jäännöksellä tarkoitetaan tässä laissa ympäristössä olevaa ihmisen toiminnasta 
jäljelle jäänyttä aineellista kokonaisuutta. Lisäksi jäännöksellä tarkoitetaan 
muistomerkkiä tai luonnonesinettä, jolle ihminen on antanut menneisyydessä 
merkityksen. Jäännös koostuu rakenteista, kerrostumista tai muista vastaavista 
aineellisista osista sekä niiden säilymiselle välttämättömästä alueesta. Jäännöksiä 
ovat:  
 

1) maaseudun ja kaupunkien asumisesta ja oleskelusta syntyneet jäännökset; 
 

2) metsänkäytön ja maatalouden harjoittamisesta syntyneet jäännökset; 
 

3) historiallisia maakuntia, niiden linnoja ja kaupunkeja yhdistäneen 
maantieverkoston jäännökset ja niitä vastaavat maakulkureittien jäännökset 
sekä valtakunnan, historiallisten maakuntien, pitäjien ja kylien rajamerkkien 
jäännökset; 
 

4) muut kuin 3 kohdassa tarkoitettujen maakulkureittien ja rajamerkkien 
jäännökset; 
 

5) muut kuin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut maa- ja vesiliikenteen synnyttämät 
jäännökset; 
 

6) pyyntikulttuurin asumisesta ja oleskelusta sekä luontaiselinkeinojen 
harjoittamisesta syntyneet jäännökset; 
 

7) muut kuin 2 kohdassa tarkoitetut esiteollisesta tuotannosta ja teollisuuden 
harjoittamisesta syntyneet jäännökset; 
 

8) puolustuksesta ja sodankäynnistä syntyneet jäännökset; 
 

9) hallinnollisesta toiminnasta ja tiedon välittämisestä syntyneet jäännökset; 
 

10) uskomusten ja uskonnon harjoittamisesta syntyneet jäännökset; 
 

11) hautapaikkojen jäännökset; 
 

12) kuvallisen ja sanallisen ilmaisun synnyttämien merkintöjen sekä tapahtumien 
tai henkilöiden muistoksi pystytettyjen muistomerkkien jäännökset; 
 

13) luonnonesineet, joihin liittyy tarinoita, tapoja tai muistoja; 
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14) alusten hylyt ja niiden osat; sekä 
 

15)  muut vastaavat jäännökset. 
 
Löydöillä tarkoitetaan tässä laissa ihmisen valmistamia, muokkaamia tai käyttämiä 
esineitä ja niiden kappaleita, jotka ovat löytyneet maasta tai vedestä, ja joiden 
omistaja ei ole tiedossa tai jota ei voida osoittaa. Lisäksi löytöihin kuuluvat ihmisen 
toimintaan liittyneiden kasvien ja eläinten jäänteet arkeologisessa löytöyhteydessä 
sekä ihmisjäänteet. 
 
Saamelaisesta arkeologisesta kulttuuriperinnöstä säädetään jäljempänä 24 §:ssä. 
 

5 § Muinaisesineet 
 
Löydöistä muinaisesineitä ovat rahat, aseet, työkalut, korut, koristeet, astiat, 
kulkuvälineet tai muut sellaiset esineet taikka niiden kappaleet, joiden voidaan olettaa 
olevan ajalta ennen 1860.  
 
Saamelaiseen arkeologiseen kulttuuriperintöön kuuluvien muinaisesineiden 
aikarajasta säädetään 26 §:ssä. 
 
 

LUKU 2 – JÄÄNNÖSTEN RAUHOITUS 
 

6 § Rauhoitus 
 
Rauhoitetun jäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, poistaminen, 
vahingoittaminen tai muu siihen kajoaminen on kielletty ilman tämän lain nojalla 
annettua lupaa. Rauhoitus on voimassa välittömästi, kun 8 §:ssä tarkoitettu jäännös 
löytyy. 
 
Edellä 1 momentista poiketen rauhoitus ei kuitenkaan estä jäännöksellä harjoitetun 
viljelyn, puutarhan- tai metsänhoidon taikka muun vastaavan toiminnan jatkamista 
vaikutuksiltaan entisen kaltaisena, ellei tämän lain nojalla toisin päätetä. 
 

7 § Rauhoitetusta jäännöksestä tavatut löydöt 
 
Rauhoitetusta jäännöksestä löytyneet ja siihen liittyvät löydöt ovat osa jäännöstä. 
 

8 § Rauhoitetut jäännökset 
 
Edellä 4 §:n 2 momentissa tarkoitetut jäännökset ovat rauhoitettuja, jos niiden 
voidaan perustellusti arvioida: 

 
1) olevan iältään vuotta 1721 vanhempia, kun kyse on mainitun momentin 

kohtien 1–3 tarkoittamista jäännöksistä; 
 
2) olevan iältään vuotta 1860 vanhempia, kun on kyse mainitun momentin 

kohtien 5–13 tarkoittamista jäännöksistä; sekä 
 
3) uponneen ennen vuotta 1917, kun kyse on mainitun momentin kohdassa 

14 tarkoitetuista jäännöksistä. 
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Rauhoitusta koskevaa sääntelyä sovelletaan lisäksi vuosina 1912–1918 
rakennettuihin linnoituslaitteisiin ja niiden rakentamiseen liittyviin jäännöksiin.  
 
Jos rauhoitetulla jäännöksellä on muita jäännöksiä, rauhoitus koskee kaikkia tällaisia 
jäännöksiä, vaikka ne olisivat iältään edellä 1 momentissa tarkoitettua nuorempia. 
 

9 § Rauhoitetun jäännöksen laajuuden vahvistaminen 
 
Rauhoitetun jäännöksen laajuuden vahvistamista koskeva asia tulee vireille lupa- ja 
valvontaviranomaisessa sille tehdystä hakemuksesta tai sen omasta aloitteesta. 
 
Hakemuksen rauhoitetun jäännöksen laajuuden vahvistamiseksi voi tehdä: 
 

1) maanomistaja; 
 

2) saamelaiskäräjät kotiseutualueella sijaitsevasta rauhoitetusta jäännöksestä 
sekä kotiseutualueen ulkopuolella sijaitsevasta saamelaisesta rauhoitetusta 
jäännöksestä;  

 
3) kolttien kyläkokous koltta-alueella sijaitsevasta rauhoitetusta jäännöksestä;  

 
4) alueellinen vastuumuseo toimialueellaan; ja 

 
5) valtion viranomainen, maakunnan liitto sekä kunta. 

 

10 § Laajuuden vahvistamista koskeva hakemus 
 
Hakemus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on esitettävä rauhoitetun jäännöksen 
laajuuden vahvistamisen kannalta tarpeellinen ja riittävä selvitys: 
 

1) jäännöksestä ja sen sijainnista; 
 

2) maanomistussuhteista; sekä 
 

3) alueen maankäytöstä. 
 
Hakemuksessa on esitettävä ehdotus jäännöksen laajuudesta. 
 

11 § Kuuleminen vahvistamista koskevasta hakemuksesta 
 
Lupa- ja valvontaviranomaisen on pyydettävä vahvistamista koskevasta 
hakemuksesta lausunto: 
 

1) maanomistajalta, jos maanomistaja ei ole hakijana, ja kiinteistön haltijalta; 
 

2) kunnalta ja maakunnalta, jonka alueella jäännös sijaitsee; 
 

3) kolttien kyläkokoukselta, jos jäännös sijaitsee koltta-alueella; 
 

4) alueelliselta vastuumuseolta toimialueellaan; 
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5) toimivaltaiselta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, jos kyse on 
luonnonsuojelulain (1096/1996) 10 §:ssä, 29 §:ssä, 47 §:ssä, 49 §:ssä, taikka 
64 §:ssä tarkoitetulla alueella sijaitsevasta rauhoitetusta jäännöksestä; sekä  

 
6) jäännöksen laajuuden vahvistamisen kannalta muilta tarpeellisilta tahoilta. 

 
Museoviraston on pyydettävä lausunto saamelaiskäräjiltä, jos jäännös sijaitsee 
kotiseutualueella, tai kyse on kotiseutualueen ulkopuolella sijaitsevasta 
saamelaisesta arkeologisesta kulttuuriperinnöstä. Saamelaiskäräjien on pyydettävä 
sille tehdystä hakemuksesta lausunto Museovirastolta. 
 

12 § Päätös rauhoitetun jäännöksen laajuuden vahvistamisesta 
 
Päätöksessä on vahvistettava jäännöksen laajuus sekä annettava sen arvoa ja 
säilymistä turvaavat tarpeelliset määräykset. Määräykset voivat koskea myös 
jäännöksen ulkopuolista aluetta, jos siitä ei aiheudu merkittävää haittaa. 
 
Päätöstä on noudatettava mahdollisesta valituksesta huolimatta, jollei 
valitusviranomainen toisin päätä. 
 

13 § Jäännöksen rauhoittaminen päätöksellä 
 
Jäännös, joka ei ole 8 §:n tai 25 §:n nojalla rauhoitettu, voidaan rauhoittaa erillisellä 
päätöksellä (rauhoituspäätös). Rauhoituspäätöstä koskeva asia tulee vireille lupa- ja 
valvontaviranomaisessa sille tehdystä esityksestä tai sen omasta aloitteesta. 
 
Esityksen jäännöksen rauhoittamisesta voi tehdä: 
 

1) maanomistaja; 
 

2) saamelaiskäräjät, jos jäännös on kotiseutualueella tai jos saamelaiseen 
arkeologiseen kulttuuriperintöön kuuluva jäännös sijaitsee kotiseutualueen 
ulkopuolella;  

 
3) kolttien kyläkokous, jos jäännös on koltta-alueella;  

 
4) alueellinen vastuumuseo toimialueellaan ja museolain 9 ja 10 §:issä 

tarkoitettu valtakunnallinen vastuumuseo; 
 

5) valtion viranomainen, maakunnan liitto, kunta ja yliopistolain (558/2009) 1 
§:ssä tarkoitettu yliopisto; sekä 

 
6) toimialueellaan sellainen rekisteröity yhteisö, jonka toimialaan kuuluu 

kulttuuriperinnön vaaliminen tai kulttuuriympäristöön vaikuttaminen. 
 

14 § Rauhoituspäätöstä koskeva esitys 
 
Esitys on tehtävä kirjallisesti ja siinä on oltava rauhoituspäätöksen tekemisen 
kannalta tarpeellinen ja riittävä selvitys: 
 

1) jäännöksestä ja sen sijainnista; 
 

2) jäännöksen merkityksestä; 
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3) maanomistussuhteista; sekä 

 
4) alueen maankäytöstä. 

 
Esityksen on sisällettävä ehdotus rauhoitettavan alueen laajuudesta ja perustelut 
sille, miksi jäännös tulisi rauhoittaa. 
 

15 § Kuuleminen rauhoituspäästä koskevasta esityksestä 
 
Lupa- ja valvontaviranomaisen on pyydettävä rauhoituspäätöstä koskevasta 
esityksestä lausunto: 
 

1) maanomistajalta, jos maanomistaja ei ole hakijana, ja kiinteistön haltijalta; 
 

2) kunnalta ja maakunnalta, jonka alueella jäännös sijaitsee; 
 

3) kolttien kyläkokoukselta, jos jäännös sijaitsee koltta-alueella; 
 

4) alueelliselta vastuumuseolta toimialueellaan; 
 

5) toimivaltaiselta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, jos kyse on 
luonnonsuojelulain (1096/1996) 10 §:ssä, 29 §:ssä, 47 §:ssä, 49 §:ssä, taikka 
64 §:ssä tarkoitetulla alueella sijaitsevasta rauhoitetusta jäännöksestä; sekä  

 
6) jäännöksen laajuuden vahvistamisen kannalta muilta tarpeellisilta tahoilta. 

 
Lisäksi Museoviraston on pyydettävä lausunto saamelaiskäräjiltä, jos jäännös 
sijaitsee kotiseutualueella, tai kyse on kotiseutualueen ulkopuolella sijaitsevasta 
saamelaisesta arkeologisesta kulttuuriperinnöstä. Saamelaiskäräjien on pyydettävä 
sille tehdystä hakemuksesta lausunto Museovirastolta. 
 

16 § Rauhoituspäätöksen edellytykset 
 
Lupa- ja valvontaviranomainen voi rauhoittaa jäännöksen, jos se on merkittävä ja sen 
rauhoittamiselle on erityinen syy. 
 
Merkittävyyttä arvioidaan seuraavilla perusteilla: 
 

1) merkitys historiallisen tapahtuman tai ilmiön todisteena tai siitä kertovana ja 
tietoa lisäävänä esimerkkinä (arkeologinen todistusvoimaisuus); 

 
2) harvinaisuus tai ainutlaatuisuus (harvinaisuus); 

 
3) aluetta tai aikaa kuvaavat tyypilliset piirteet (edustavuus); 

 
4) olennaisten rakenteellisten piirteiden säilyminen (säilyneisyys); 

 
5) tietolähteitä täydentävän tai merkittävän uuden tiedon tuottaminen 

historiallisista tapahtumista tai ilmiöistä (tutkimuksellinen arvo); 
 

6) jäännöksen käytön historiaa ja jatkuvuutta kuvaavat piirteet (arkeologinen 
monimuotoisuus). 
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17 § Rauhoituspäätös 
 
Rauhoituspäätöksessä on määrättävä jäännöksen laajuus sekä annettava sen arvoa 
ja säilymistä turvaavat tarpeelliset määräykset. Määräykset voivat koskea myös 
jäännöksen ulkopuolista aluetta, jos siitä ei aiheudu merkittävää haittaa. 
 
Jäännöksellä ei saa ryhtyä sen säilymistä vaarantaviin toimenpiteisiin ennen kuin 
rauhoitusta koskevan asian ratkaisu on lainvoimainen, jollei valitusviranomainen 
toisin päätä.  

 

18 § Vaarantamiskielto 
 
Lupa- ja valvontaviranomainen voi rauhoituspäätöstä koskevan asian vireillä ollessa 
kieltää jäännöksen säilymistä vaarantavat toimenpiteet (vaarantamiskielto). 
Vaarantamiskieltoa koskevassa päätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset 
jäännöksen säilymisen turvaamiseksi.  
 
Kielto tulee voimaan, kun sitä koskeva päätös on annettu tiedoksi. Kielto on 
voimassa, kunnes rauhoitusta koskeva asia on ratkaistu. 
 
Lupa- ja valvontaviranomaisen on käsiteltävä rauhoituspäätöstä koskeva asia 
viipymättä, kuitenkin viimeistään kahden vuoden kuluessa vaarantamiskiellon 
antamisesta. 
 

19 § Muinaisesineiden löytöpaikan rauhoittaminen 
 
Mitä edellä 13 §:ssä on säädetty jäännöksen rauhoittamisesta, sovelletaan myös 
alueeseen, josta on löytynyt 5 §:ssä tarkoitettu muinaisesine ja jolla ei ole 
tunnistettavia rakenteita, kerrostumia tai muita vastaavia aineellisia osia. 
 

20 § Päätös rauhoituksen lakkaamisesta 
 
Jos rauhoitettua jäännöstä koskee 12 §:n tai 17 §:n mukainen päätös ja jäännöstä ei 
enää ole, lupa- ja valvontaviranomaisen on tehtävä päätös rauhoituksen 
lakkaamisesta. Kuulemisessa noudatetaan, mitä edellä 11 §:ssä säädetään. 
 

21 § Toimiminen rauhoitetuksi oletetun jäännöksen löytyessä 
 
Jos rauhoitetuksi oletettu jäännös havaitaan maan kaivamisen tai muun vastaavan 
toiminnan yhteydessä, toiminta on välittömästi keskeytettävä jäännöksen kohdalla. 
Toiminnasta vastaavan on viipymättä ilmoitettava asiasta alueelliselle 
vastuumuseolle tai lupa- ja valvontaviranomaiselle, joka arvioi onko kyse 
rauhoitetusta jäännöksestä. 
 
Sen, joka löytää rauhoitetuksi oletetun hylyn tai sen osan, on ilmoitettava viipymättä 
siitä lupa- ja valvontaviranomaiselle. 
 

22 § Rauhoitettujen alusten hylkyjen ja löytöjen omistusoikeus 
 
Rauhoitettu hylky tai sen osa kuuluu valtiolle, jos ulkoisten olosuhteiden perusteella 
on ilmeistä, että omistaja on sen hylännyt. Saamelaiseen arkeologiseen 
kulttuuriperintöön kuuluva hylky tai sen osa kuitenkin kuuluu saamelaiskäräjille. 
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Rauhoitetusta jäännöksestä löytyneet ja siihen liittyvät esineet ja niiden kappaleet 
ovat korvauksetta valtion omaisuutta. Saamelaiseen arkeologiseen kulttuuriperintöön 
kuuluvasta rauhoitetusta jäännöksestä löytyneet ja siihen liittyvät esineet ja niiden 
kappaleet ovat kuitenkin korvauksetta saamelaiskäräjien omaisuutta.  
 
Mitä 2 momentissa säädetään, koskee myös rauhoitetusta aluksen hylystä tai 
sellaisen osasta ilmeisesti peräisin olevia esineitä tai niiden kappaleita. 
 

23 § Rauhoitetun jäännöksen huomioon ottaminen kaavoituksessa 
 
Pykälän valmistelu on vielä kesken. 
 
Pykälässä säädettäisiin siitä, miten rauhoitetut jäännökset otetaan huomioon 
valmisteltaessa ja hyväksyttäessä kaavaa ja miten huomiointia koskeva 
vuorovaikutus kaavoituksesta vastaavan, alueellisen vastuumuseon sekä lupa- ja 
valvontaviranomaisen välillä järjestetään. Lupa rauhoitettuun jäännökseen 
kajoamiseen käsiteltäisiin kaavaa toteutettaessa kajoamislupamenettelyn kautta. 
 
 

LUKU 3 – SAAMELAINEN ARKEOLOGINEN KULTTUURIPERINTÖ 
 

24 § Saamelainen arkeologinen kulttuuriperintö 
 
Pykälän valmistelu on vielä kesken.  
 
Pykälässä säädettäisiin lain soveltamisen osalta saamelaisesta arkeologisesta 
kulttuuriperinnöstä (vrt. 4 §).  
 

25 § Saamelaiseen arkeologiseen kulttuuriperintöön kuuluvien jäännösten rauhoitus 
 
Pykälän valmistelu on vielä kesken.  
 
Pykälässä säädettäisiin saamelaiseen arkeologiseen kulttuuriperintöön kuuluvien 
jäännösten aikarajasta. 
 

26 § Saamelaiseen arkeologiseen kulttuuriperintöön kuuluvat muinaisesineet 
 
Pykälän valmistelu on vielä kesken.  
 
Pykälässä säädettäisiin saamelaiseen arkeologiseen kulttuuriperintöön kuuluvien 
muinaisesineiden aikarajasta. 
 

27 § Saamelaisten oikeuksien turvaaminen 
 
Pykälän valmistelu on vielä kesken.  
 
Pykälässä säädettäisiin saamelaiskulttuuria koskevasta heikentämiskiellosta lupa- ja 
valvontaviranomaisen päätöksenteossa. 
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28 § Vastuu kokoelmien ja tiedon säilyttämisestä 
 
Pykälän valmistelu on vielä kesken.  
 
Pykälässä säädettäisiin saamelaiskäräjille kertyvistä kokoelmista. 
 

 
LUKU 4 – MUINAISESINEET 

 

29 § Toimiminen muinaisesineen löytyessä 
 
Muinaisesineen löytäjän on viipymättä ilmoitettava esineestä, sen löytöpaikasta, 
löytymisen tavasta sekä muista löytymiseen liittyvistä olennaisista seikoista lupa- ja 
valvontaviranomaiselle. Löydettyä esinettä ei saa puhdistaa tai käsitellä muilla tavoin.  
 
Alueella, josta esine on löytynyt, ei tule paljastaa muita esineitä taikka kaivaa maata, 
jos:  
 

1) esine on löydetty suosta taikka kaivamalla maan sisästä tai veden pohjasta; 
 

2) sillä voidaan olettaa olevan rauhoitettu jäännös; tai 
 

3) sillä on havaittuja rauhoitettua jäännöstä osoittavia merkkejä. 
 
Jos alueella, josta esine on löytynyt, on näkyvissä tai muuten havaitaan useampia 
muinaisesineitä, löytäjän tulee jättää esineet paikalleen. 
 

30 § Toimenpiteet ilmoituksen johdosta 
 
Lupa- ja valvontaviranomaisen on käsiteltävä 29 §:ssä tarkoitettu ilmoitus ilman 
aiheetonta viivytystä.  
 
Lupa- ja valvontaviranomainen voi päätöksellään kieltää määräajaksi ryhtymästä 
toimenpiteisiin, jotka voivat vaarantaa muinaisesineen löytöalueen arvioinnin. 
 

31 § Muinaisesineen liittäminen kokoelmiin ja löytöpalkkio 
 
Lupa- ja valvontaviranomaisen on päätettävä, liitetäänkö muinaisesine sen 
kokoelmaan. Muinaisesine on toimitettava lupa- ja valvontaviranomaiselle, jos se on 
tarpeen päätöksen tekemiseksi ja jos esine liitetään kokoelmaan. Muinaisesine, jota 
lupa- ja valvontaviranomainen ei liitä sen kokoelmaan, jää löytäjälle.  
 
Löytäjällä on oikeus saada kokoelmaan liitettävästä muinaisesineestä kohtuullinen 
löytöpalkkio. Löytöpalkkion määrää arvioitaessa otetaan huomioon, mitä tietoa 
muinaisesineen löytyminen antaa menneisyydestä. Jos löytäjä menettelee tämän lain 
muinaisesineitä koskevien säännösten vastaisesti, hän menettää löytöön perustuvat 
oikeutensa. 
 
Mitä edellä säädetään löytöpalkkiosta ei kuitenkaan koske tutkimuslupaa edellyttävän 
tutkimuksen tai ympäristön käytössä 33 §:n mukaisesti tehtävän selvityksen 
yhteydessä löydettyjä tai muuten vastaanotettuja muinaisesineitä. 
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32 § Eräät rakennuksissa olevat esineet ja löydöt 
 
Kirkossa tai muussa julkisessa käytössä olevassa rakennuksessa sijaitsevaa tai 
siihen kuuluvaa vuotta 1917 vanhemmaksi oletettua irtainta esinettä tai sellaisen 
kappaletta, jolla on kulttuurihistoriallista merkitystä ja joka on rakennuksen haltijan 
omistuksessa, ei saa luovuttaa tai hävittää ilmoittamatta lupa- ja 
valvontaviranomaiselle. Lupa- ja valvontaviranomaisella on oikeus tarpeellisessa 
määrin tutkia ja tallentaa riittävät tiedot esineestä taikka päätöksellään lunastaa se 
ennen sen luovuttamista tai hävittämistä, jos sille on tieteelliseltä, taiteelliselta tai 
kulttuurihistorialliselta kannalta erityisiä syitä.  
 
Vuotta 1917 vanhemman rakennuksen alle tai sen rakenteisiin oletettavasti 
tarkoituksella piilotetusta löydöstä on ilmoitettava lupa- ja valvontaviranomaiselle. 
Lupa- ja valvontaviranomaisella on oikeus tutkia löytöä, liittää se 31 §:n mukaisessa 
menettelyssä sen kokoelmaan ja antaa määräykset löydön käsittelystä. 
 
 

LUKU 5 – SELVITTÄMINEN JA LUVANVARAINEN TUTKIMUS SEKÄ HOITO  
 

33 § Arkeologista kulttuuriperintöä koskevat selvitykset ympäristön käytössä 
 
Pykälän valmistelu on vielä kesken.  
 
Pykälässä säädettäisiin kaavoituksesta vastaavan ja alueellisen vastuumuseon 
välisestä vuorovaikutuksesta kun kaavoituksesta vastaava on päättämässä 
maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaisen selvityksen sisällöstä arkeologisen 
kulttuuriperinnön osalta. Pykälä sisältäisi vastaavan sääntelyn ympäristövaikutusten 
arvioinnin osalta. Lisäksi pykälässä säädettäisiin siitä, missä tilanteessa ympäristöä 
muuttavissa hankkeissa muuten tehdään rauhoitettuja jäännöksiä koskevia 
selvityksiä. 
 

34 § Tutkimuslupa 
 
Tutkimusluvan myöntää lupa- ja valvontaviranomainen. Tutkimuslupa tarvitaan, jos: 
 

1) rauhoitetun jäännöksen tutkimuksessa käytetään kajoavia 
tutkimusmenetelmiä; 

 
2) 41 §:n mukaisen hoito- ja käyttöluvan yhteydessä on tarve tehdä kajoavia 

toimenpiteitä rauhoitetulla jäännöksellä; tai 
 

3) tehdään kajoavia tutkimuksia alueella, josta muinaisesine on löytynyt.  
 

Tutkimuslupaa ei kuitenkaan tarvita hankittaessa tietoja 33 §:ssä tarkoitetussa 
selvityksessä löytyneistä rauhoitetuista jäännöksistä. 
 

35 § Tutkimusluvan hakeminen 
 
Hakemus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on esitettävä lupaharkinnan kannalta riittävä 
ja tarpeellinen selvitys: 
 

1) hakijasta; 
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2) tutkimuksen kohteena olevasta jäännöksestä sekä tutkittavasta alueesta; 
 

3) tutkittavan alueen maanomistajista sekä -haltijoista; 
 

4) tutkimuksen vastuullisesta johtajasta sekä vastuullisen johtajan ja hänen 
määräämänsä arkeologisen kenttätyön suorittajan koulutuksesta tai 
perehtyneisyydestä; 

 
5) tutkimuksen tavoitteesta ja tarpeesta; 

 
6) tutkimuksen vaikutuksista tutkittavaan alueeseen, tutkimukseen liittyvistä 

riskeistä ja tarvittavista ennallistamistoimista tutkimuksen jälkeen; 
 

7) tutkimuksen ajankohdasta; 
 

8) tutkimuksen yhteydessä saatujen aineistojen käsittelystä tutkimuksen aikana 
ja sen jälkeen; 

 
9) tutkimukseen varatuista taloudellisista tai muista vastaavista edellytyksistä; 

sekä 
 

10) muista lupaharkinnan kannalta olennaisista seikoista. 
 
Hakemukseen on liitettävä 69 §:n mukainen tutkimussuunnitelma ja tutkittavan 
jäännöksen sekä alueen sijainnin ja laajuuden osoittava kartta. Jos tutkimus perustuu 
lupa- ja valvontaviranomaisen kajoamislupapäätökseen tai alueellisen vastuumuseon 
lausuntoon, nämä on myös liitettävä hakemukseen. 
 

36 § Lausunnot tutkimuslupahakemuksesta 
 
Lupa- ja valvontaviranomaisen on pyydettävä tutkimuslupaa koskevasta 
hakemuksesta lausunto: 
 

1) maanomistajalta, jos maanomistaja ei ole hakijana, ja kiinteistön haltijalta; 
 

2) kolttien kyläkokoukselta, jos jäännös sijaitsee koltta-alueella; 
 

3) alueelliselta vastuumuseolta toimialueellaan; 
 

4) toimivaltaiselta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, jos kyse on 
luonnonsuojelulain (1096/1996) 10 §:ssä, 29 §:ssä, 47 §:ssä, 49 §:ssä, taikka 
64 §:ssä tarkoitetulla alueella sijaitsevasta rauhoitetusta jäännöksestä; sekä  

 
5) lupaharkinnan kannalta muilta tarpeellisilta tahoilta. 

 
Museoviraston on pyydettävä lausunto saamelaiskäräjiltä, jos jäännös sijaitsee 
kotiseutualueella, tai kyse on kotiseutualueen ulkopuolella sijaitsevasta 
saamelaisesta arkeologisesta kulttuuriperinnöstä. Saamelaiskäräjien on pyydettävä 
sille tehdystä hakemuksesta lausunto Museovirastolta. 
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37 § Tutkimuslupaharkinta 
 
Tutkimuslupahakemusta arvioitaessa otetaan huomioon: 
 

1) tutkittavan jäännöksen merkitys ja säilyttämisen tarve; 
 

2) tutkimuksen tavoitteet ja tarpeellisuus; 
 

3) tutkimuksessa käytettävien menetelmien soveltuvuus; 
 

4) tutkimuksesta aiheutuva häiriö ja haitta; sekä 
 

5) lupa- ja valvontaviranomaisen myöntämä kajoamislupa. 
 
Tutkimuslupa voidaan myöntää, jos tutkimus on kokonaisuudessa arvioiden 
perusteltu. Tutkimuslupa myönnetään määräajaksi. 
 
Tutkimuslupaa ei voi myöntää, jos hakemuksen käsittelyn yhteydessä on ilmennyt 
painavia perusteita epäillä, ettei hakijalla ole riittäviä taloudellisia tai muita vastaavia 
edellytyksiä toteuttaa tutkimuslupahakemuksen mukaista tutkimusta. Sama koskee 
myös, jos hakija on aikaisemmin olennaisesti laiminlyönyt tähän lakiin perustuvia 
velvollisuuksia. 
 

38 § Tutkimuslupamääräykset 
 
Tutkimusluvassa on annettava tarpeelliset määräykset: 
 

1) tutkittavasta jäännöksestä ja alueesta; 
 

2) tutkimuksen vastuullisesta johtajasta ja kenttätyön suorittajasta; 
 

3) tutkimuksen suorittamisesta; 
 

4) tutkimuksen aiheuttamien haittojen vähentämisestä; 
 

5) toimimisesta, jos esiin tulee merkittäviä ennakoimattomia rakenteita tai löytöjä 
tai muita tutkimuksen toteuttamiseen olennaisesti vaikuttavia havaintoja; 

 
6) tutkimusalueen ennallistamisesta; 

 
7) tutkimusajankohdasta ja siitä ilmoittamisesta; 

 
8) löytöjen ja muiden aineistojen käsittelystä; 

 
9) tutkimustulosten raportoinnista; 

 
10) luvan voimassaoloajasta; 

 
11) muista 1–10 kohtiin rinnastuvista, välttämättömistä seikoista. 
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39 § Tutkimusluvan siirto ja muutokset lupaedellytyksissä  
 
Lupa- ja valvontaviranomainen voi luvanhaltijan hakemuksesta siirtää tutkimusluvan 
toiselle.  
 
Luvanhaltijan on ilmoitettava lupa- ja valvontaviranomaiselle, jos tutkimusluvan 
myöntämisen perustana olleet seikat ovat muuttuneet.  
 
Jos lupa- ja valvontaviranomaisen 1 tai 2 momentin johdosta tekemässä päätöksessä 
muutetaan 38 §:n 2, 8 tai 9 kohtien mukaisia lupamääräyksiä, ei sovelleta, mitä edellä 
36 §:ssä säädetään lausuntojen pyytämisestä tutkimuslupahakemuksesta.  
 

40 § Tutkimusluvan peruuttaminen 
 
Lupa- ja valvontaviranomainen voi peruuttaa tutkimusluvan, jos: 
 

1) hakija on antanut virheellisiä tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet luvan 
myöntämiseen; 

 
2) tutkimusluvan myöntämisen perustana olleet seikat ovat muuttuneet tai 

luvanhaltija ei enää täytä luvan myöntämisen edellytyksiä; 
 

3) luvanhaltija on rikkonut tätä lakia tai lupamääräyksiä; 
 

4) on ilmeistä, että luvassa tarkoitettua tutkimusta ei ole tarkoitus toteuttaa; tai 
 

5) luvan kohteena olevaan jäännökseen myönnetään kajoamislupa. 
 
Jos tutkimusluvan nojalla harjoitetussa toiminnassa ilmenee puutteita, rikkomuksia tai 
laiminlyöntejä, jotka ovat vähäisiä ja korjattavissa, lupa- ja valvontaviranomaisen on 
asetettava luvanhaltijalle kohtuullinen määräaika korjata puute, rikkomus tai 
laiminlyönti.  
 
Lupa- ja valvontaviranomainen on peruuttamista koskevassa päätöksessään 
annettava tarpeelliset määräykset tutkittavan jäännöksen ja alueen saattamisesta 
entiselleen, ellei se ole tarpeetonta. 
 

41 § Hoito- ja käyttölupa 
 
Hoito- ja käyttöluvan myöntää lupa- ja valvontaviranomainen. Hoito- ja käyttölupaa 
tarvitaan rauhoitetun jäännöksen: 
 

1) hoidon toimenpiteisiin 
 

2) rakenteiden korjaamiseen ja restaurointiin 
 

3) tuki- ja suojarakenteiden tekemiseen 
 

4) saavutettavuuden parantamiseen; 
 

5) käyttämiseen, silloin kun käytöllä voi olla vahingoittavia vaikutuksia. 
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Jos edellä 1 momentissa tarkoitetun toimenpiteen suorittaminen vaatii myös 
rauhoitetun jäännöksen tutkimista, on lisäksi haettava 34 §:n mukaista tutkimuslupaa.  
 

42 § Hoito- ja käyttöluvan hakeminen 
 
Hakemus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on esitettävä lupaharkinnan kannalta riittävä 
ja tarpeellinen selvitys: 
 

1) hakijasta; 
 

2) kohteena olevasta alueesta ja rauhoitetusta jäännöksestä; 
 

3) alueen maanomistajista ja -haltijoista; 
 

4) hoito- ja käyttöhankkeen luonteesta; 
 

5) siitä, joka käytännössä vastaa hakemuksessa tarkoitetuista toimenpiteistä 
sekä hänen osaamisestaan asiassa; 
 

6) toimenpiteiden tavoitteista ja toteuttamisesta; 
 

7) vaikutuksista, riskeistä ja niiden ennalta ehkäisemisestä; 
 

8) alueen kuntoon saattamisesta hankkeen jälkeen; 
 

9) hakemuksessa tarkoitetun toiminnan ajankohdasta; 
 
10) varatuista resursseista ja niiden kohdentamisesta; sekä 

 
11) muista lupaharkinnan kannalta olennaisista seikoista. 

 
Hakemukseen on liitettävä hoito- ja käyttösuunnitelma sekä kohteena olevan alueen 
sijainnin ja laajuuden osoittava kartta. Jos hakemus koskee edellä 41 §:n 1 momentin 
2 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, hakemukseen on liitettävä korjaus- ja 
restaurointisuunnitelma. Jos hakemus koskee 41 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettuja toimenpiteitä, hakemukseen on liitettävä riski- ja turvallisuuskartoitus 
sekä rakentamissuunnitelma. 
 

43 § Lausunnot hoito- ja käyttölupahakemuksesta 
 
Lupa- ja valvontaviranomaisen on pyydettävä hoito- ja käyttölupaa koskevasta 
hakemuksesta lausunto: 
 

1) maanomistajalta, jos maanomistaja ei ole hakijana, ja kiinteistön haltijalta; 
 

2) kolttien kyläkokoukselta, jos jäännös sijaitsee koltta-alueella; 
 

3) alueelliselta vastuumuseolta toimialueellaan; 
 

4) toimivaltaiselta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, jos kyse on 
luonnonsuojelulain (1096/1996) 10 §:ssä, 29 §:ssä, 47 §:ssä, 49 §:ssä, taikka 
64 §:ssä tarkoitetulla alueella sijaitsevasta rauhoitetusta jäännöksestä; sekä  
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5) lupaharkinnan kannalta muilta tarpeellisilta tahoilta. 
 

Museoviraston on pyydettävä lausunto saamelaiskäräjiltä, jos jäännös sijaitsee 
kotiseutualueella, tai kyse on kotiseutualueen ulkopuolella sijaitsevasta 
saamelaisesta arkeologisesta kulttuuriperinnöstä. Saamelaiskäräjien on pyydettävä 
sille tehdystä hakemuksesta lausunto Museovirastolta. 
 

44 § Hoito- ja käyttölupaharkinta 
 
Hoito- ja käyttölupahakemusta arvioitaessa otetaan huomioon: 
 

1) hakemuksen kohteena olevan jäännöksen merkitys ja säilyttämisen tarve; 
 

2) toimenpiteiden tavoitteet ja vaikutukset; 
 

3) suunniteltujen toimenpiteiden soveltuvuus ja kesto;  
 

4) toimenpiteistä aiheutuva häiriö ja haitta; sekä 
 

5) lupa- ja valvontaviranomaisen myöntämä tutkimuslupa tai kajoamislupa. 
 
Lupa voidaan myöntää, jos hoito- ja käyttöhanke on kokonaisuudessa arvioiden 
perusteltu. Hoito- ja käyttölupa myönnetään määräajaksi. 
 
Hoito- ja käyttölupaa ei voi myöntää, jos maanomistaja ja -haltija eivät ole antaneet 
suostumustaan rauhoitetun jäännöksen hoidolle tai käytölle. Hoito- ja käyttölupa 
voidaan kuitenkin myöntää, jos hakemuksen tarkoittamat toimenpiteet ovat 
välttämättömiä ja kiireellisiä rauhoitetun jäännöksen säilymisen tai ihmisten 
turvallisuuden varmistamiseksi. 
 
Hoito- ja käyttölupaa ei voi myöntää, jos hakemuksen käsittelyn yhteydessä on 
ilmennyt painavia perusteita epäillä, ettei hakijalla ole riittävää ammattitaitoa, 
taloudellisia tai muita vastaavia edellytyksiä toteuttaa hoito- ja käyttölupahakemuksen 
mukaista hanketta. Sama koskee myös, jos hakija on aikaisemmin olennaisesti 
laiminlyönyt tähän lakiin perustuvia velvollisuuksia. 
 

45 § Hoito- ja käyttölupamääräykset 
 
Hoito- ja käyttöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset: 
 

1) hakemuksen kohteena olevasta jäännöksestä ja alueesta; 
 

2) siitä, joka käytännössä vastaa hakemuksessa tarkoitetuista toimenpiteistä; 
 

3) toimenpiteiden toteuttamisesta 
 

4) toimenpiteiden aiheuttamien haittojen vähentämisestä; 
 

5) toimimisesta, jos esiin tulee ennakoimattomia, olennaisesti toimienpiteisiin 
vaikuttavia seikkoja; 

 
6) alueen kuntoon saattamisesta hankkeen jälkeen; 
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7) ajankohdasta ja siitä ilmoittamisesta; 
 

8) toimenpiteiden raportoinnista; 
 

9) luvan voimassaoloajasta; 
 

10) arkeologisten kenttätöiden tarpeesta; sekä 
 

11) muista 1–10 kohtiin rinnastuvista, välttämättömistä seikoista. 
 

46 § Muutokset hoito- ja käyttöluvan edellytyksissä 
 
Luvanhaltijan on ilmoitettava lupa- ja valvontaviranomaiselle, jos tutkimusluvan 
myöntämisen perustana olleet seikat ovat muuttuneet.  
 
Jos lupa- ja valvontaviranomaisen 1 momentin johdosta tekemässä päätöksessä 
muutetaan 45 §:n 2, 8 tai 9 kohtien mukaisia lupamääräyksiä, ei sovelleta, mitä edellä 
43 §:ssä säädetään lausuntojen pyytämisestä hoito- käyttölupahakemuksesta. 
 

47 § Hoito- ja käyttöluvan peruuttaminen 
 
Lupa- ja valvontaviranomainen voi peruuttaa hoito- ja käyttöluvan, jos: 
 

1) hakija on antanut virheellisiä tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet luvan 
myöntämiseen; 

 
2) luvanhaltija ei enää täytä luvan myöntämisen edellytyksiä; 

 
3) luvanhaltija on rikkonut lakia tai lupamääräyksiä; 

 
4) on ilmeistä, että luvassa tarkoitettua hoito- ja käyttöhanketta ei ole tarkoitus 

toteuttaa; tai 
 

5) luvan kohteena olevaan jäännökseen myönnetään kajoamislupa. 
 
Jos hoito- ja käyttöluvan nojalla harjoitetussa toiminnassa ilmenee puutteita, 
rikkomuksia tai laiminlyöntejä, jotka ovat vähäisiä ja korjattavissa, lupa- ja 
valvontaviranomaisen on asetettava luvanhaltijalle kohtuullinen määräaika korjata 
puute, rikkomus tai laiminlyönti. 

 
Lupa- ja valvontaviranomaisen on peruuttamista koskevassa päätöksessään 
annettava tarpeelliset määräykset tutkittavan jäännöksen ja alueen saattamisesta 
entiselleen, ellei se ole tarpeetonta. 

 
 
LUKU 6 – RAUHOITETTUUN JÄÄNNÖKSEEN KAJOAMINEN 

 

48 § Kajoamislupa 
 
Kajoamisluvan myöntää lupa- ja valvontaviranomainen. Kajoamislupa tarvitaan, kun 
tarkoituksena on toteuttaa ympäristöä muuttava hanke, jolla voi olla muuttava 
vaikutus rauhoitettuun jäännökseen. 
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49 § Kajoamisluvan hakeminen 
 
Hakemus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on esitettävä lupaharkinnan kannalta riittävä 
ja tarpeellinen selvitys: 
 

1) hakijasta; 
 

2) jäännöksestä ja alueesta, johon hanke kohdistuu; 
 

3) sen kiinteistön maanomistajasta ja -haltijasta, jolla jäännös sijaitsee; 
 

4) hankkeesta, sen tarpeesta ja tavoitteista; 
 

5) hankkeen vaikutuksesta jäännöksen paikallaan säilymiseen sekä sen 
välittömään ympäristöön; sekä 

 
6) hakijalle aiheutuvasta haitasta, jonka jäännös aiheuttaa, ja perusteluista sille, 

että hanke ei ole toteutettavissa ilman kajoamista. 
 
Hakemukseen on liitettävä hankesuunnitelma. Jos hankkeen yhteydessä on laadittu 
selvitys hankkeen vaikutuksista ympäristöön tai kulttuuriperintöön, tämä on myös 
liitettävä hakemukseen. Jos hakemuksen taustalla oleva hanke toteuttaa kaavaa, 
kaavaa koskevat asiakirjat on myös liitettävä hakemukseen. 
 

50 § Lausunnot kajoamislupahakemuksesta 
 
Lupa- ja valvontaviranomaisen on pyydettävä kajoamislupaa koskevasta 
hakemuksesta lausunto: 
 

1) maanomistajalta, jos maanomistaja ei ole hakijana, ja kiinteistön haltijalta; 
 

2) kolttien kyläkokoukselta, jos jäännös sijaitsee koltta-alueella; 
 

3) alueelliselta vastuumuseolta toimialueellaan; 
 

4) toimivaltaiselta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, jos kyse on 
luonnonsuojelulain (1096/1996) 10 §:ssä, 29 §:ssä, 47 §:ssä, 49 §:ssä, taikka 
64 §:ssä tarkoitetulla alueella sijaitsevasta rauhoitetusta jäännöksestä; sekä  

 
5) lupaharkinnan kannalta muilta tarpeellisilta tahoilta. 

 
Museoviraston on pyydettävä lausunto saamelaiskäräjiltä, jos jäännös sijaitsee 
kotiseutualueella, tai kyse on kotiseutualueen ulkopuolella sijaitsevasta 
saamelaisesta arkeologisesta kulttuuriperinnöstä. Saamelaiskäräjien on pyydettävä 
sille tehdystä hakemuksesta lausunto Museovirastolta. 
 

51 § Kajoamislupaharkinta  
 
Kajoamislupahakemusta arvioitaessa otetaan huomioon: 
 

1) jäännöksen merkitys; 
 

2) kajoamisesta jäännökselle aiheutuva haitta; 
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3) mahdollisuus sijoittaa suunniteltu toiminta muualle; sekä 

 
4) jäännöksen rauhoituksen vaikutus suunniteltuihin toimenpiteisiin. 

 
Kajoamislupa voidaan myöntää, jos jäännös tuottaa merkitykseensä nähden 
kohtuutonta haittaa. 
 
Kajoamislupa myönnetään enintään viiden vuoden määräajaksi. Kajoamisluvan 
edellyttämät tutkimukset on suoritettava ja kajoamiseen liittyvät toimenpiteet on 
käynnistettävä luvan voimassaoloaikana. Kajoamisluvan voimassaoloa voidaan 
jatkaa enintään kaksi vuotta. 
 

52 § Kajoamislupamääräykset 
 
Kajoamisluvassa on annettava tarpeelliset määräykset: 
 

1) siitä, mihin jäännökseen tai sen osaan kajoamislupa myönnetään; 
 

2) siitä, mihin tarkoitukseen kajoamislupa myönnetään; 
 

3) kajoamisen edellyttämistä tutkimuksista; 
 

4) toimenpiteistä, joilla ehkäistään tai vähennetään jäännökselle aiheutuvaa 
haittaa; 

 
5) hakijan vastuusta 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä sekä niistä 

aiheutuvista kustannuksista 60 §:n mukaisesti; 
 

6) kajoamisluvan voimassaolosta; sekä 
 

7) muista 1–6 kohtiin rinnastuvista, välttämättömistä seikoista. 
 

53 § Kajoamisluvan siirto ja muutokset lupaedellytyksissä 
 
Luvanhaltija voi hakea lupa- ja valvontaviranomaiselta kajoamisluvan siirtämistä 
toiselle. 
 
Luvanhaltijan on ilmoitettava lupa- ja valvontaviranomaiselle, jos kajoamisluvan 
myöntämisen perustana olleet seikat ovat muuttuneet.  
 
Jos lupa- ja valvontaviranomaisen 1 momentin johdosta tekemässä päätöksessä 
muutetaan kajoamisluvan haltija, ei sovelleta, mitä edellä 50 §:ssä säädetään 
lausuntojen pyytämisestä kajoamislupahakemuksesta.  
 

54 § Kajoamisluvan peruuttaminen 
 
Lupa- ja valvontaviranomainen voi peruuttaa kajoamisluvan, jos: 
 

1) hakija on antanut virheellisiä tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet luvan 
myöntämiseen; 

 
2) luvanhaltija on rikkonut lakia tai lupamääräyksiä; 
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3) on ilmeistä, että luvassa tarkoitettua hanketta ei ole tarkoitus toteuttaa; tai 

 
4) ilmenee tehdyn lupaharkinnan kannalta olennaisia uusia seikkoja 

jäännöksestä, sen merkityksestä tai hankkeesta. 
 
Jos luvanhaltijan toiminnassa ilmenee puutteita, rikkomuksia tai laiminlyöntejä, jotka 
ovat vähäisiä ja korjattavissa, lupa- ja valvontaviranomaisen on asetettava 
luvanhaltijalle kohtuullinen määräaika korjata puute, rikkomus tai laiminlyönti.  
 
Lupa- ja valvontaviranomainen on peruuttamista koskevassa päätöksessään 
annettava tarpeelliset määräykset kajoamisluvan kohteena olevan jäännöksen ja 
alueen saattamisesta entiselleen, ellei se ole tarpeetonta. 
 

55 § Asian käsittely kiireellisenä 
 
Jos maan kaivaminen tai muu vastaava toiminta keskeytetään rauhoitetun 
jäännöksen löytymisen vuoksi, toimintaa koskeva kajoamislupa- ja 
tutkimuslupahakemus on käsiteltävä kiireellisenä. 
 

 
LUKU 7 – KORVAUKSET 

 

56 § Korvaus rauhoitetun jäännöksen laajuuden vahvistamisesta 
 
Maanomistajalla tai -haltijalla on oikeus saada täysi korvaus valtiolta, jos rauhoitetun 
jäännöksen laajuuden vahvistaminen rajoittaa 6 §:n 2 momentin mukaista toimintaa 
ja tästä aiheutuu kiinteistön tai sen osan käyttämiselle huomattavaa haittaa. 
 
Valtiolle, kunnalle, kuntayhtymälle ja valtion liikelaitokselle aiheutunutta vahinkoa tai 
haittaa ei korvata. 
 

57 § Korvaus rauhoituspäätöksestä ja vaarantamiskiellosta 
 
Maanomistajalla tai -haltijalla on oikeus saada täysi korvaus valtiolta, jos 
rauhoituspäätös rajoittaa jäännöksen tai sen ulkopuolisen alueen käyttämistä 
kohtuullista hyötyä tuottavalla tavalla taikka päätöksessä annettujen jäännöksen 
arvoa ja merkitystä turvaavien määräysten toteuttaminen aiheuttaa vähäistä 
suurempaa haittaa tai vahinkoa. 
 
Maanomistajalla tai -haltijalla on oikeus saada täysi korvaus valtiolta myös, jos 
jäännöstä ei rauhoiteta ja vaarantamiskiellosta tai sen määräämisen yhteydessä 
jäännöksen säilymisen turvaamiseksi annettujen tarpeellisten määräysten 
toteuttamisesta aiheutuu vähäistä suurempaa haittaa tai vahinkoa.  
 
Korvausasiaa harkittaessa otetaan huomioon, joudutaanko rauhoitettavalla 
jäännöksellä tai sen ulkopuolisella alueella jo harjoitettua toimintaa rajoittamaan. 
Lisäksi otetaan huomioon rauhoituspäätöksen tai vaarantamiskiellon sisältö ja kesto. 
 
Valtiolle, kunnalle, kuntayhtymälle ja valtion liikelaitokselle aiheutunutta vahinkoa tai 
haittaa ei korvata. 
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58 § Korvaus kajoamislupahakemuksen hylkäämisestä 
 
Jos kajoamislupahakemuksen hylkäämisestä aiheutuu luvanhakijalle huomattavaa 
haittaa, hakijalla on oikeus saada haitasta täysi korvaus valtion varoista. 
 
Haitan huomattavuutta arvioitaessa otetaan huomioon: 
 

1) mahdollisuus toteuttaa hanke muualle; 
  

2) jäännöksen merkitys suhteessa hankkeen merkitykseen; 
 

3) se, minkä ajan jäännös on ollut yleisessä tiedossa; 
 

4) se, onko jäännös löytynyt ennakoimattomasti;  
 

5) jäännöksestä aikaisemmin määrätyt korvaukset; sekä 
 

6) muut vastaavat erityiset seikat.  
 
Jos samaa jäännöstä koskeva kajoamislupa on aiemmin hylätty ja tästä on maksettu 
korvaus, oikeutta uuteen korvaukseen ei ole. 
 

59 § Korvauksen määrääminen 
 
Jos korvausvaatimus perustuu Museoviraston tekemään päätökseen, korvauksesta 
sovitaan opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Jos korvausvaatimus perustuu 
saamelaiskäräjien tekemään päätökseen, korvauksesta sovitaan oikeusministeriön 
kanssa. Toimitusta korvauksen määräämiseksi voidaan hakea 
Maanmittauslaitokselta, jollei korvauksesta ole voitu sopia. Toimitusta on haettava 
kahden vuoden kuluessa siitä, kun päätös, johon korvausvaatimus perustuu, saa 
lainvoiman.  
 
Jollei tästä laista muuta johdu, korvauksen määräämiseen sovelletaan kiinteän 
omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annettua lakia (603/1977). 
Harkittaessa mainitun lain 12 §:n 2 momentissa tarkoitettujen asiantuntijoiden 
kutsumista on erityisesti otettava huomioon toimituksen tarkoitus. 
 

60 § Vastuu eräistä kajoamislupaan liittyvistä toimista 
 
Jos kajoamisluvassa edellytetään jäännöksen tutkimista tai toimenpiteitä, joilla 
ehkäistään tai vähennetään jäännökselle aiheutuvaa haittaa, kajoamisluvan haltija 
vastaa tästä johtuvista toimenpiteistä ja niiden kustannuksista, jollei vastuuta ole 
katsottava olosuhteet huomioiden kokonaisuudessaan tai osittain kohtuuttomaksi. 
 
Jos kajoamislupa myönnetään pieneen, yksityishenkilön omaa käyttöä varten 
toteutettavaan hankkeeseen, valtio vastaa 1 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä 
sekä niiden kustannuksista. 
 

61 § Kajoamisluvassa edellytettyjen toimien kohtuullisuuden arviointi 
 
Lupa- ja valvontaviranomainen voi kajoamisluvan haltijan kirjallisesta hakemuksesta 
arvioida, onko kajoamisluvassa edellytettyjä toimia suoritettaessa tullut esiin sellaisia 
merkittäviä kustannusten nousua aiheuttavia ennakoimattomia seikkoja, joiden 
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jääminen luvanhaltijan vastuulle on katsottava olosuhteet huomioiden 
kokonaisuudessaan tai osittain kohtuuttomaksi. Valtio osallistuu arvioinnissa 
luvanhaltijalle kohtuuttomiksi todettujen kustannusten kattamiseen. 
 

62 § Vastuu luvanvaraisen toiminnan yhteydessä aiheutuneesta vahingosta 
 
Luvanhaltijan on korvattava maanomistajalle tai -haltijalle luvassa määritellyllä 
alueella lupaan perustuvasta toiminnasta aiheutuneet vahingot. Sama koskee 33 §:n 
mukaisen selvityksen tekijää, kun selvityksen tekemisestä aiheutuu maastossa 
maanomistajalle tai -haltijalle vahinkoa. Vahingon korvaamiseen sovelletaan 
vahingonkorvauslakia (412/1974). 
 
 
 

LUKU 8 – TIEDON HALLINTA JA VÄLITTÄMINEN 
 

63 § Tiedon hallinta 
 
Museovirasto ylläpitää järjestelmiä, joihin tallennetaan jäännöksiä ja löytöjä koskevaa 
tietoa. Järjestelmiin tallennettuja tietoja käytetään tämän lain soveltamiseen ja 
toimeenpanoon liittyvien tietojen hallintaan ja käsittelyyn, tämän lain mukaisen 
valvonnan toteuttamiseen sekä jäännöksiä ja löytöjä koskevan tiedon välittämiseen. 
 
Museovirasto vastaa järjestelmiensä kehittämisestä ja niihin liittyvien 
käyttöoikeuksien määrittelystä. Lupa- ja valvontaviranomaiset sekä alueelliset 
vastuumuseot vastaavat 1 momentissa tarkoitettujen tietojen tallentamisesta ilman 
aiheetonta viivytystä järjestelmiin sekä tietojen ylläpitämisestä.   
 
Lupa- ja valvontaviranomainen sekä alueellinen vastuumuseo voivat luovuttaa 
julkisuuslain 24 §:n 14 kohdan mukaan salassapidettäviä tietoja toisilleen sekä muille 
viranomaisille, jos tiedot ovat välttämättömiä mainittujen toimijoiden laissa 
säädettyjen tehtävien hoitamiseksi. 
 

64 § Rauhoitetuista jäännöksistä tallennettavat tiedot 
 
Edellä 63 §:ssä tarkoitettuihin järjestelmiin tallennetaan arkeologisten kenttätöiden 
vaatimusten mukaisten selvitysten ja tutkimusten pohjalta asiantuntijatietoon 
perustuvat perustiedot ja täydentävät tiedot rauhoitetuista jäännöksistä. 
 
Perustietoina tallennetaan jäännöksen yksilöintiä ja rauhoitusta koskevat tiedot. 
Täydentävinä tietoina tallennetaan muita jäännöstä koskevia tietoja.   
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 
tallennettavista tiedoista. 
 

65 § Ilmoitus tiedon tallentamisesta 
 
Lupa- ja valvontaviranomainen tai alueellinen vastuumuseo ilmoittavat ilman 
aiheetonta viivytystä tallentamistaan 64 §:ssä tarkoitetuista perustiedoista kirjallisesti 
kiinteistörekisteriin merkitylle maanomistajalle ja kirjatun erityisen oikeuden haltijalle. 
Sama koskee jo Museoviraston järjestelmiin tallennettujen perustietojen olennaista 
muuttamista. Ilmoitus voidaan tehdä myös muulle lupa- ja valvontaviranomaisen tai 
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alueellisen vastuumuseon tiedossa olevalle taholle, jolla voi olla olennainen tarve 
rauhoitettua jäännöstä koskevalle tiedolle. 
 
Yhteismetsälaissa (109/2003) tarkoitetulle yhteismetsälle ja sen osakkaille ilmoitus 
tehdään toimittamalla se yhteismetsän hoitokunnalle tai toimitsijalle. Jos kyse on 
yhteisestä alueesta taikka vesialueesta, perustietojen tallentamisesta tai olennaisesta 
muuttamisesta ilmoitetaan oikeudenhaltijoille tekemällä julkinen kuulutus. Valtion ja 
kuntien omistamilla kiinteistöillä sijaitsevien rauhoitettujen jäännösten perustietojen 
tallentamisesta tai olennaisesta muuttamisesta ei tehdä ilmoitusta. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella voidaan antaa ilmoituksen sekä julkisen 
kuulutuksen sisältämien tietojen täsmentämiseksi sekä valtion ja kuntien omistamien 
kiinteistöillä sijaitsevien rauhoitettuja jäännöksiä koskevien perustietojen 
välittämisestä tarkempia säännöksiä. 
 
 

LUKU 9 – ARKEOLOGISTEN KENTTÄTÖIDEN VAATIMUKSET 
 

66 § Vaatimusten noudattaminen 
 
Arkeologisten kenttätöiden vaatimuksilla turvataan tiedon yhdenmukaisuus ja 
luotettavuus, asianmukaisten menetelmien käyttö ja arkeologisen kulttuuriperinnön 
säilyminen.   
 
Vaatimuksia on noudatettava seuraavissa tämän lain mukaisissa arkeologisissa 
kenttätöissä: 
 

1) 78 §:n nojalla lupa- ja valvontaviranomaisen sekä alueellisen vastuumuseon 
tekemät jäännöksiin kohdistuvat toimenpiteet; 

 
2) 33 §:n mukaiset selvitykset, jotka tehdään maastossa; sekä 

 
3) 34 §:n mukaista tutkimuslupaa vaativat toimenpiteet. 

 

67 § Vastuullinen johtaja 
 
Arkeologisella kenttätyöllä on oltava vastuullinen johtaja. Vastuullinen johtaja vastaa 
siitä, että kenttätyössä noudatetaan tässä laissa säädettyjä vaatimuksia. 
 

68 § Pätevyys 
 
Arkeologisen kenttätyön vastuullisella johtajalla on oltava arkeologian ylempi 
korkeakoulututkinto tai sitä vastaava perehtyneisyys. Sama koskee sitä, jonka 
vastuullinen johtaja on määrännyt tekemään arkeologisen kenttätyön maastossa. 
Muulla kenttätyöhön osallistuvalla on oltava riittävä osaaminen ja perehdytys 
tehtäväänsä. 
 
Edellä §§:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettujen selvitysten osalta asianosainen voi 
kirjallisella pyynnöllä saattaa lupa- ja valvontaviranomaisen ratkaistavaksi onko 
hänellä edellä 1 momentissa tarkoitettu perehtyneisyys. 
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69 § Kenttätyön suunnittelu 
 
Arkeologiset kenttätyöt on suunniteltava niin, että jäännökseen kajotaan niin vähän 
kuin tavoitteiden saavuttamiseksi on tarpeen. 
 
Tutkimuslupaa edellyttävistä arkeologisista kenttätöistä on tehtävä 
tutkimussuunnitelma. Tutkimussuunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot: 
 

1) tutkimuksen kohde, tavoitteet ja menetelmät 
 

2) tutkimushanke ja sen toteuttaminen 
 

3) suunnitelma tutkimuksessa saatavan aineiston hallinnasta, viestinnästä, 
riskien hallinnasta ja tulosten raportoinnista 

 
4) suunnitelma ihmisjäänteiden käsittelystä ja säilytyksestä tutkimuksen aikana 

ja sen jälkeen, jos ihmisjäänteiden löytyminen on todennäköistä. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 
kenttätyön suunnitteluvaatimuksista. 
 

70 § Selvitys ja siinä hankittavat tiedot 
 
Edellä 33 §:ssä tarkoitetussa selvityksessä on hankittava havaintoihin perustuvat 
riittävät tiedot selvityksen kohteena olevan alueen jäännöksistä. Arkeologiset 
kenttätyöt on toteutettava niin, että jäännökseen kajotaan niin vähän kuin tavoitteiden 
saavuttamiseksi on tarpeen. Kenttätöiden aloittamisesta on ilmoitettava etukäteen 
alueelliseen vastuumuseoon. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 
selvityksessä hankittavista tiedoista. 
 

71 § Luvanvaraiset tutkimukset 
 
Luvanvaraisessa tutkimuksessa on hankittava havaintoihin perustuvat riittävät tiedot 
tutkittavasta rauhoitetusta jäännöksestä, sen osasta tai löytöpaikasta.  Hankittavien 
tietojen on vastattava tutkimukselle asetettuja tavoitteita. Tutkimus on suoritettava 
tutkimussuunnitelman ja tutkimusluvassa määrättyjen ehtojen mukaisesti.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 
luvanvaraisissa tutkimuksissa hankittavia tietoja koskevista vaatimuksista. 
 

72 § Tutkitun alueen kunnostaminen 
 
Arkeologisten kenttätöiden yhteydessä tutkittu alue on saatettava mahdollisuuksien 
mukaan entiselleen, jollei tutkimusluvassa muuta määrätä. 
 

73 § Arkeologista kenttätyötä koskeva selostus 
 
Arkeologisista kenttätöistä on laadittava selostus, jonka tulee sisältää seuraavat 
tiedot: 
 

1) suoritettu kenttätyö ja sen kohde, 
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2) kenttätyön tulokset ja niitä koskevat tulkinnat; 

 
3) tutkitut alueet ja käytetyt tutkimusmenetelmät; sekä 

 
4) miten tutkittu alue on saatettu entiselleen. 

 
Selostukseen on liitettävä muiden arkeologiseen kenttätyöhön liittyvien tutkimusten 
raportit, olennainen paikkatieto- ja kuvamateriaali, selostus näytteistä sekä luettelo 
kokoelmiin toimittamattomista löydöistä. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 
selostuksesta ja sen sisältämistä tiedoista. 
 

74 § Selostuksen toimittaminen 
 
Edellä 73 §:ssä tarkoitettu selostus on toimitettava seuraavasti: 
 

1) Tutkimusluvan nojalla tehdyn arkeologisen kenttätyön selostus on toimitettava 
lupa- ja valvontaviranomaiselle sen mukaan, kuin luvassa on määrätty; 

 
2) Alueellisen vastuumuseon suorittamia arkeologisia kenttätöitä koskeva 

selostus on toimitettava lupa- ja valvontaviranomaiselle; ja 
 

3) Edellä 33 §:ssä tarkoitetun selostuksen raportti on toimitettava viivytyksettä 
alueelliseen vastuumuseoon.  

 
Alueellinen vastuumuseon on arvioitava 1 momentin 3 kohdan tarkoittama selostus ja 
toimitettava selostus ja arvio lupa- ja valvontaviranomaiselle. Alueellisen 
vastuumuseon on toimitettava selostusta koskeva arvio 33 §:ssä tarkoitetulle kaavan 
laatimisesta ja hyväksymisestä tai hankkeesta vastaavalle. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 
selostuksen toimittamisesta. 
 

75 § Löytöjen talteenotto ja toimittaminen 
 
Löytöjen talteenotto on tehtävä siten, että löytöjen säilyminen on turvattu. 
Ihmisjäänteet on käsiteltävä kunnioittavalla tavalla. 
 
Löydöt on luetteloitava, numeroitava ja pakattava. 
 
Konservointia tarvitsevat kokoelmiin säilytettäviksi tarkoitetut esineet tai niiden 
kappaleet on konservoitava luvanvaraisessa tutkimuksessa. Konservoinnista on 
laadittava konservointikertomus. 
 
Säilytettäviksi tarkoitetut löydöt luettelointitietoineen ja mahdolliset 
konservointikertomukset on toimitettava lupa- ja valvontaviranomaiselle.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 
löytöjen käsittelystä ja niiden toimittamisesta. 
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LUKU 10 – ERINÄISET SÄÄNNÖKSET 
 

76 § Avustukset  
 
Lupa- ja valvontaviranomainen voi myöntää valtion talousarvion rajoissa avustusta 
jäännöksen hoitoa, saavutettavuuden parantamista, korjaamista sekä suojaamista 
varten. Avustuksen myöntämiseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). 
 

77 § Lunastaminen 
 
Valtiolla on tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi oikeus lunastaa kiinteää 
omaisuutta ja erityisiä oikeuksia siinä järjestyksessä, kuin kiinteän omaisuuden ja 
erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa (603/1977) säädetään. 
 

78 § Lupa- ja valvontaviranomaisen ja alueellisen vastuumuseon toimivalta 
 
Lupa- ja valvontaviranomaisella on lain noudattamisen valvomista, jäännösten ja 
löytöjen selvittämistä, tutkimista, maastoon merkitsemistä sekä säilyttämistä 
koskevien tehtävien suorittamiseksi oikeus: 
 

1) kulkea toisen alueella ja päästä paikkaan, jossa jäännös tai löytö sijaitsee; 
 

2) tehdä tarpeellisia kajoavia arkeologisia kenttätöitä jäännösten ja 
löytöpaikkojen selvittämiseksi sekä niiden kunnon, ominaisuuksien ja 
laajuuden arvioimiseksi; 
 

3) merkitä jäännös tai löytöpaikka maastoon ja osoittaa sen laajuus maastossa; 
 

4) suorittaa jäännöksillä niiden säilymisen, hoidon tai turvallisuuden 
varmistamisen kannalta tarpeellisia toimenpiteitä; 
 

5) kunnostaa jäännös; 
 

6) suorittaa jäännöksellä raivausta tai muita vastaavia toimenpiteitä; ja  
 

7) ottaa haltuun jäännös tai sen osa, vaikka se olisi yhdistetty rakennukseen tai 
rakennelmaan, ja siirtää sen säilytettäväksi toiseen paikkaan. 

 
Alueellisella vastuumuseolla on niille laissa säädettyjen jäännösten ja löytöjen 
selvittämistä, tutkimista ja maastoon merkitsemistä koskevien tehtävien 
suorittamiseksi oikeus suorittaa edellä 1 momentin kohdissa 1–3 tarkoitettua 
toimintaa. 
 
Edellä 1 momentissa tarkoitetusta toiminnasta on ilmoitettava etukäteen 
kiinteistörekisteriin merkitylle maanomistajalle ja kirjatun erityisen oikeuden haltijalle, 
jos se on mahdollista vaarantamatta toiminnan tarkoitusta.  
 
Rikoslain 24 luvun 1 §:n ja 3 §:n tarkoittamassa paikassa edellä 1 momentissa 
tarkoitettuun toimintaan voidaan ryhtyä vain, jos se on välttämätöntä lupa- ja 
valvontaviranomaisen tai alueellisen vastuumuseon tehtävien suorittamiseksi. 
 
Pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävässä tilassa edellä tarkoitettuun toimintaan 
voi kuitenkin ryhtyä vain lupa- ja valvontaviranomainen, ja jos se on välttämätöntä 
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hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön suojelemiseksi, tai jos on epäilys 
sellaisesta rangaistavasta menettelystä, josta voi seurata vankeusrangaistus, ja jos 
se on rangaistavan menettelyn selvittämiseksi välttämätöntä.  
 
Lupa- ja valvontaviranomaisen sekä alueellisen vastuumuseon vastuuseen tämän 
pykälän mukaisesta toiminnasta aiheutuneista vahingoista sovelletaan, mitä 
vahingonkorvauslaissa (412/1974) säädetään. 
 

79 § Tarkastusoikeus 
 
Lupa- ja valvontaviranomaisella on oikeus tehdä tarkastus jäännöksellä, jos se on 
lain säännösten noudattamisen valvonnan kannalta tarpeen. Pysyväisluonteiseen 
asumiseen käytettävässä tilassa tarkastus voidaan suorittaa vain, jos on epäilys 
sellaisesta rangaistavasta menettelystä, josta voi seurata vankeusrangaistus, ja jos 
se on rangaistavan menettelyn selvittämiseksi välttämätöntä. Tarkastusmenettelyyn 
sovelletaan, mitä hallintolain (434/2004) 39 §:ssä säädetään. Lupa- ja 
valvontaviranomainen voi kutsua tarkastukseen asiantuntijaksi alueellisen 
vastuumuseon. 
 

80 § Pakkokeinot 
 
Jos joku lyö laimin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten ja päätösten 
noudattamisen, taikka ryhtyy niiden vastaiseen toimintaan, lupa- ja 
valvontaviranomainen voi kieltää asianomaista jatkamasta tai toistamasta tekoa tai 
laiminlyöntiä. Lupa- ja valvontaviranomainen voi lisäksi velvoittaa asianomaisen 
määräajassa poistamaan oikeudenvastaisen tilan, tai korjaamaan laiminlyönnin.  
 
Lupa- ja valvontaviranomainen voi tehostaa tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai 
määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään 
laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta keskeytetään. Lupa- ja valvontaviranomaisen 
päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen 
toisin määrää. 
 
Uhkasakosta, teettämis- ja keskeyttämisuhasta säädetään uhkasakkolaissa 
(1113/1990). 
 

81 § Valvontaviranomaisen ja alueellisen vastuumuseon tiedonsaantioikeus 
 
Lupa- ja valvontaviranomaisella ja alueellisella vastuumuseolla on niille laissa 
säädettyjen tehtävien suorittamiseksi sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään, 
oikeus salassapitosäännösten estämättä saada viranomaiselta maksutta asian 
käsittelemiseksi välttämättömiä tietoja, jotka koskevat kiinteistöjä, niihin liittyviä 
erityisiä oikeuksia ja rasitteita. Sama koskee näitä omistavien henkilöiden, 
yhteisöiden ja kuolinpesien taikka näiden osakkaiden tai vastuuhenkilöiden tietoja. 
 

82 § Virka-apu 
 
Poliisin antamasta virka-avusta säädetään poliisilain (872/2011) 9 luvun 1 §:ssä. 
Rajavartiolaitoksen antamasta virka-avusta säädetään rajavartiolain (578/2005) 77 
§:ssä. Pelastusviranomaisen antamasta virka-avusta säädetään pelastuslain 
(379/2011) 50 §:ssä.  
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Poliisin on annettava lupa- ja valvontaviranomaisille ja alueellisille vastuumuseoille 
virka-apua niille laissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi.  
 
Lupa- ja valvontaviranomaisten on annettava toisilleen pyynnöstä virka-apua niiden 
tässä laissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi. 
 

83 § Muutoksenhaku 
 
Lupa- ja valvontaviranomaisen 31 §:n 1 momentissa tekemästä muinaisesinettä 
koskevasta päätöksestä voi hakea oikaisua lupa- ja valvontaviranomaiselta. 
Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa. Päätökseen, jolla lupa- ja 
valvontaviranomainen ei liitä muinaisesinettä kokoelmiin, ei saa hakea oikaisua taikka 
muutosta. Sama koskee 32 §:n 1 momentissa tarkoitettua päätöstä esineen 
lunastamisesta. Muutoin muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen sovelletaan, mitä 
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 
 

84 § Valitusoikeudet 
 
Valitusoikeus jäännöksen laajuuden vahvistamista, rauhoitusta, tutkimuslupaa, hoito- 
ja käyttölupaa sekä kajoamislupaa koskevasta päätöksestä on: 
 
1) asianosaisella; 

 
2) yleistä etua valvovalla viranomaisella; 

 
3) lupa- ja valvontaviranomaisella; 

 
4) alueellisella vastuumuseolla toimialueellaan; 

 
5) saamelaiskäräjillä, jos rauhoitettu jäännös sijaitsee kotiseutualueella tai jos kyse 

on kotiseutualueen ulkopuolella olevasta saamelaisesta arkeologisesta 
kulttuuriperinnöstä; sekä 

 
6) kolttien kyläkokouksella, jos rauhoitettu jäännös sijaitsee koltta-alueella. 

 
Rauhoitusta koskevasta päätöksestä valitusoikeus on lisäksi esityksen tekijällä. 
 
Tutkimuslupaa koskevasta päätöksestä valitusoikeus on lisäksi sillä, jolta lupa- ja 
valvontaviranomainen tai alueellinen vastuumuseo on edellyttänyt arkeologisten 
tutkimusten tekemistä. 
 
Kajoamislupaa koskevasta päätöksestä valitusoikeus on lisäksi kunnalla ja 
maakunnalla. 
 
Lupa- ja valvontaviranomaisella on lisäksi oikeus valittaa päätöksestä, jolla hallinto-
oikeus on muuttanut sen tekemää päätöstä tai kumonnut päätöksen. 
 

85 § Rauhoituksesta ilmoittaminen 
 
Lupa- ja valvontaviranomaisen on ilmoitettava asianomaiselle kirjaamisviranomaiselle 
kun: 
 
1) rauhoituspäätöstä koskeva asia on tullut vireille; 
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2) rauhoitetun jäännöksen laajuuden vahvistamista koskeva asia on tullut vireille; 

 
3) 1–2 kohdassa tarkoitettua asiaa koskeva päätös on saanut lainvoiman; ja 

 
4) lainvoimaisella kajoamisluvalla kokonaan tai osittain lakkautetaan sellaisen 

jäännöksen rauhoitus, joka on rauhoitettu rauhoituspäätöksellä tai jolle on 
vahvistettu laajuus. 
 

Ilmoituksessa on mainittava kiinteistö, jolla rauhoitettu jäännös sijaitsee. 
Asianomaisen kirjaamisviranomaisen tulee ilmoituksen johdosta tehdä merkintä. 
 

86 § Maksut 
 
Lupa- ja valvontaviranomaisen suoritteiden maksullisuuden ja suoritteista perittävien 
maksujen suuruuden yleisistä perusteista sekä maksujen muista perusteista 
säädetään valtion maksuperustelaissa (150/1992), jollei 2 momentissa toisin säädetä. 
 
Maksuttomia ovat seuraavat päätökset: 
 
1) päätös rauhoitetun jäännöksen laajuuden vahvistamisesta; 

 
2) rauhoituspäätös; 

 
3) päätös rauhoituksen lakkaamisesta; 

 
4) hoito- ja käyttölupaa koskeva päätös; sekä 

 
5) muinaisesineen liittämistä lupa- ja valvontaviranomaisen kokoelmiin koskeva 

päätös. 
 
Tämän lain mukaiset maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia. Niiden perimisestä 
säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007). 
 

87 § Viittaus rikoslakiin 
 
Rangaistus vastoin tätä lakia tehdystä muinaismuistorikoksesta säädetään rikoslain 
(39/1889) 48 luvun Xa–Xc §:ssä. 
 
 

LUKU 11 – VOIMAANTULO- JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET 
 

88 § Voimaantulo 
 
Tämä laki tulee voimaan [päivänä] [Z]kuuta 20[XX] ja sillä kumotaan 17 päivänä 
kesäkuuta 1963 annettu muinaismuistolaki siihen tehtyine muutoksineen. 
Jos muissa laeissa ja niiden nojalla annetuissa säännöksissä viitataan kumottavaan 
lakiin, viittaus koskee tämän lain voimaantulon jälkeen tätä lakia. 
 

89 § Siirtymäsäännökset 
 
Kumottavan lain nojalla Museovirastossa vireillä olevat asiat käsitellään ja ratkaistaan 
noudattaen tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
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Ennen tämän lain voimaatuloa Museoviraston järjestelmiin tallennetut kumottavan 
lain 2 §:ssä tarkoitetut rauhoitetut kiinteät muinaisjäännökset ja hylyt sekä niiden osat 
ovat rauhoitettuja. 
 
Niihin kumottavassa laissa tarkoitettuihin muinaisesineisiin, jotka tavataan edellä 2 
momentissa tarkoitetuista kiinteistä muinaisjäännöksistä ja joilla on yhteyttä 
muinaisjäännöksen kanssa taikka jotka tavataan edellä 2 momentissa tarkoitetuista 
hylyistä tai ovat ilmeisesti sellaisista peräisin, sovelletaan tämän lain 7 §:n ja 22 §:n 
säännöksiä.  
 
Mitä tämän lain 64 §:ssä ja 65 §:ssä säädetään, sovelletaan 2 momentissa 
tarkoitettuun jäännökseen, kun sitä koskeviin tietoihin tehdään olennaisia muutoksia. 
 
Tämän lain voimaan tullessa kumottavan lain nojalla tehty kiinteän 
muinaisjäännöksen ja siihen kuuluvan suoja-alueen rajojen vahvistamista, tutkimus- 
ja hoitolupaa sekä kajoamislupaa koskeva päätös pysyy voimassa, kunnes asia on 
käsitelty tämän lain mukaisesti. 
 

 

Laki rikoslain (39/1889) muuttamisesta 
 

X a § Muinaismuistorikos 
 
Pykälän valmistelu on vielä kesken.  
 
Pykälässä säädettäisiin rauhoitettuihin jäännöksiin kajoamisen, lupaehtojen 
rikkomisen sekä muinaisesineitä koskevan sääntelyn rikkomisen rangaistavuudesta.  

 

X b § Törkeä muinaismuistorikos 
 
Pykälän valmistelu on vielä kesken.  
 
Pykälässä säädettäisiin vakavien ja kokonaisuudessa arvostellen törkeiden 
muinaismuistorikosten ankarammasta rangaistusasteikosta. 
 

X c § Muinaismuistorikkomus 
 
Pykälän valmistelu on vielä kesken.  
 
Pykälässä säädettäisiin kokonaisuutena arvostellen vähäisten muinaismuistorikosten 
lievemmästä rangaistusasteikosta. 
 
 

Laki julkisuuslain (621/1999) muuttamisesta 
 

24 § Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat 
 
14) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja uhanalaisista eläin- tai kasvilajeista tai arvokkaiden 
luonnonalueiden suojelusta, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi kysymyksessä olevan 
eläin- tai kasvilajin tai alueen suojelun samoin kuin asiakirjat, jotka sisältävät tietoja 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennuksista tai rakennelmista taikka, jäännöksistä tai 
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löydöistä, jos tiedon antaminen niistä välittömästi vaarantaisi kysymyksessä olevan 
rakennuksen tai rakennelman suojelun, taikka jäännöksen rauhoituksen, löydön säilymisen tai 
muinaisesineen löytöpaikan tutkimuksen; 


