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Kulttuuriperintöalan ohjaus

• Hallitusohjelma 

• Valtiontalouden kehykset ja budjetti

• Strategia-asiakirjat

• Kulttuuripolitiikan strategia 2025 

• Valmisteilla: kulttuuriperintöstrategia (lausuntokierros auki 

Lausuntopalvelu.fi:ssä 31.8.2022 asti)
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Voimassa oleva muinaismuistolaki (295/1963)

• Voimaan 1.7.1963

• Tähän asti tehty vain pieniä muutoksia

• Laivalöydöt (20 §)

• Valtion aluehallintouudistukseen liittyvät tekniset muutokset

• Yhteiskunnan muutos

• Perusoikeusuudistus 

• Museolain kokonaisuudistus

• Ympäristönkäyttöä, viranomaistoimintaa ja hallintomenettelyä koskevan 
sääntelyn muutokset

• Kansalaiset aktiivisina toimijoina
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Muinaismuistolakihanke (OKM064:00/2020)

• Toimikausi 6.11.2020–31.12.2022

• Tehtävät

• Työryhmä: Vuorovaikutuksessa seurantaryhmän kanssa valmistella ehdotus 
muinaismuistolain kokonaisuudistukseksi. Ehdotus tulee laatia hallituksen esityksen 
muotoon.

• Seurantaryhmä: Tukea lakiuudistuksen valmistelua, erillisselvityksen laatimista ja 
vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa. Seurantaryhmän asiantuntemusta hyödynnetään 
uudistuksen päälinjojen muodostamisessa ja esitysehdotuksen valmistelussa. 

• Lisäksi laaditaan erillisselvitys saamelaisten oikeuksien 
toteutumisesta muinaismuistojen suojelussa
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Muinaismuistolakihankkeen kokoonpano
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Puheenjohtaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Työryhmä
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Oikeusministeriö

Ympäristöministeriö

Saamelaiskäräjät

Museovirasto

Alueellinen vastuumuseo

Oulun yliopisto

Seurantaryhmä
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Oikeusministeriö
Ympäristöministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö
Valtiovarainministeriö
Maanmittauslaitos
MTK ry
Metsähallitus
Saamelaiskäräjät
Suomen Kuntaliitto
Suomen ympäristökeskus SYKE

Sihteeristö: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Museovirasto



Tähän mennessä 

• 15 työryhmäkokousta, 5 seurantaryhmän kokousta

• Pienryhmät: 

• saamelainen arkeologinen kulttuuriperintö 

• kaavoitus ja maankäyttö

• Selvitys: Saamelaisten oikeudet muinaisjäännösten suojelussa, 
OKM julkaisuja 2021:38, OTT Leena Heinämäki

• Hankkeen esittely sidosryhmille

• Museovirasto: kesän kenttätöiden esittelypäivät ja arkeologian harrastajatapaaminen 4.-5.2.2021

• KURVI: kulttuuriympäristön viranomaistapaaminen 13.-14.4.2021

• Kulttuuriympäristöpäivät 29.-30.9.2021
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Peruslinjaukset

• Laki arkeologisesta kulttuuriperinnöstä

• Soveltamisalana arkeologinen kulttuuriperintö, johon kuuluu 

jäännösten ja esineiden lisäksi löydöt, löytöpaikat ja näitä 

koskevat tietoaineistot

• Automaattinen rauhoitus ja mahdollisuus tehdä erillispäätöksiä

• Menettelyjen perusteet ja eri toimijoiden roolit ilmettävä selkeästi 

laista

• Oikeusturvanäkökohdat
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Valmistelun eteneminen

• Työryhmävaihe 31.12.2022 saakka

• Esityksen luovuttaminen tiede- ja kulttuuriministerille 

vuodenvaihteessa 2022-2023

• Lausuntokierros keväällä 2023

• Poliittinen päätöksenteko säädösesityksen sisällöstä
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Kiitos! 
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