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Soveltamisala



• Tarkoituspykälä kuvataan sitä, mitä lailla tavoitellaan ja sitä, mitä tarkoitusta 
varten laki on olemassa

• Muinaismuistojen (kiinteät muinaisjäännökset, irtaimet muinaisesineet ja 
hylyt sekä niiden osat) sijaan säänneltäisiin arkeologista kulttuuriperintöä



Kulttuuriperintö

Arkeologinen kulttuuriperintö

Jäännökset Löydöt Esineet Löytöpaikat

Jäännöksiä, 
löytöjä, esineitä 
ja löytöpaikkoja 

koskeva tieto



Kulttuuriperintö

Arkeologinen kulttuuriperintö

Jäännökset Löydöt Esineet Löytöpaikat

Jäännöksiä, 
löytöjä, esineitä 
ja löytöpaikkoja 

koskeva tieto
Rauhoitetut jäännökset
• Lain nojalla 

(aikarajaa 
vanhemmat)

• Erillisellä 
päätöksellä 
(aikarajaa 
nuoremmat)

Rauhoitetuissa 
jäännöksissä olevat 

löydöt

Aikarajaa vanhemmat 
ovat muinaisesineitä

Tutkimuksen 
luvanvaraisuus ja 

mahdollisuus 
rauhoittaa päätöksellä

Vähimmäisvaatimukset, 
tietovaranto, työnjako



Jäännösten rauhoitus



Mikä on jäännös?

• maalla ja vedessä säilynyt

• eri aikoina ihmisen toiminnan johdosta syntynyt tai merkityksensä 
saanut

• rakenne, kerrostuma tai vastaava ympäristössä ilmenevä aineellinen 
asia 

• voi olla yhdistetty rakennukseen tai muuhun rakennelmaan

• ei ole enää tavanomaisessa tai alkuperäisessä käytössään taikka sen 
merkitys on olennaisesti muuttunut alkuperäisestä

→ Jäännöksen käsite tarkentaa rajapintoja muuhun olemassa olevaan 
lainsäädäntöön



Mikä on rauhoitus?

• Muinaismuistolain mukainen lakiin perustuva rauhoitus oikeudellisena mekanismina on tarkoitus 
säilyttää, mutta sitä täsmennettäisiin.

• Muinaismuistolaissa rauhoitusta on katsottu arkeologian ja valtion näkökulmasta. 
Yhteiskunnallinen muutos, lainsäädännön kehitys ja yksilön ja valtion välistä suhdetta koskeva 
sääntely edellyttää näkökulman laajentamista myös rauhoituksen osalta.

• Rauhoituksen ydinsisältönä on, ettei rauhoitettuihin jäännöksiin kajottaisi ilman lain nojalla 
annettua lupaa. Rauhoitus tuo jäännöksiä lain mukaisten menettelyjen piiriin. Menettelyissä 
arvioidaan, milloin ja millä tavoin jäännöksiin voisi kajota.



• Aikarajaa vanhemmat 
jäännökset

• Rauhoitettu, kunnes 
toisin päätetään

Rauhoitus 
lain nojalla

• Aikarajaa nuoremmat 
jäännökset

• Rauhoittamaton, 
kunnes toisin 
päätetään

Rauhoitus 
erillisellä 

päätöksellä

RAUHOITETUT
JÄÄNNÖKSET

Rauhoituksen mekanismit



Rauhoitus lain nojalla

• Aikarajat perustuisivat pääasiallisesti muinaismuistolain soveltamiskäytäntöön

• Aikarajavalintoihin vaikuttaa mm. se, että lainsäädännön on oltava täsmällistä ja tarkkarajaista sekä se, ovatko laissa 
valitut menettelyt välttämättömiä lainsäädännön tavoitteiden saavuttamiseksi ja voidaanko lain tavoitteet 
saavuttaa vähemmän rajoittavin keinoin (ks. perusoikeuksien rajoitusedellytykset)

1860 – Rauhoituksen yleisaikaraja (olisi myös muinaisesineen aikaraja)

+ IMS 
linnoituslaitteiden 

jäännökset

+ Alusten hylyt ja niiden 
osat 1917/1918

1750 – Tietyt jäännökset varhaisemman aikarajan piirissä

Asumisen ja oleskelun 
jäännökset

Rajamerkkien jäännökset

Maataloushistorialliset 
jäännökset

1700 – Tietyt jäännökset varhaisimman aikarajan 
piirissä 

Maakulkureittien jäännökset Hiilimiilujen jäännökset Tervahautojen jäännökset



Rauhoitus erillisellä päätöksellä

• Uudistuksessa lakiin perustuvan rauhoituksen ulkopuolelle jäävien kohteiden rauhoittaminen erillisellä päätöksellä tulisi 
mahdolliseksi

• Erillispäätös perustuisi siihen, että jäännös olisi merkittävä ja sen rauhoittamiselle olisi erityisiä perusteita. 

• Muinaisjäännösten merkittävyyttä on arvioitu jo muinaismuistolain aikana, mutta laissa ei ole ollut sääntelyä siitä, miten ja millä 
kriteereillä merkittävyyttä arvioidaan



Yhteenveto rauhoituksesta ja sen 
vaikutuksista



JÄÄNNÖKSET

Rauhoitettu 
jäännös

Rauhoitus lain 
nojalla

Maanomistajan 
kuuleminen

Jäännöksen 
laajuuden 

vahvistaminen

Kajoamislupa:
In situ vai 

tietoaineistona

Tutkimuslupa

Hoito- ja 
käyttölupa

Valitus

Vallitseva maan 
käyttäminen 

sallittua

Rauhoitettu 
löytymishetkellä

Tiedon 
tallentaminen 
tietovarantoon 
ja olennaiset 
muutokset 

tietoihin
Ilmoitus maanomistajalle ja 

erityisen oikeuden haltijalle sekä 
yhteismetsälle

Julkinen kuulutus
(vesialueet, 

yhteiset alueet)

Tiedon 
välittäminen 

rauhoitetuista 
jäännöksistä

Muu jäännös
Arkeologisen 

kulttuuriperinnön 
rauhoituspäätös

Tiedon 
tallentaminen 
tietovarantoon



Arkeologisen kulttuuriperinnön 
tietovaranto, vähimmäisvaatimukset 

ja arkeologisen kulttuuriperinnön 
selvittäminen
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Tieto hyvän hallinnon takaajana

• Tiedon luonne oikeusturvanäkökulmasta 
• ”Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava 

tarkoin lakia” (perustuslaki 1999/731, 2 §).
• ”Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä 

lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada 
oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman 
lainkäyttöelimen käsiteltäväksi” (perustuslaki 21 §).

• ”Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta 
samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan 
lailla” (perustuslaki 21 §).

➢Tiedon kerääminen rauhoitetuista jäännöksistä vertautuu tosiasialliseen hallintotoimintaan

• Tiedon luonne hallinnollisessa päätöksenteossa
• ”Viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä 

hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset” (hallintolaki 434/2004, 31 §).



Arkeologista kulttuuriperintöä 
koskevan tiedon kerääminen



• Kiinteitä muinaisjäännöksiä ja muita kohteita koskevia tietoja on kerätty muinaisjäännösrekisteriin.

• Oikeudellisesti käsite rekisteri kuvaa huonosti sitä, minkä tyyppisestä tiedosta on kyse. Sisällöllisesti 
rekisterin tiedot eivät kaikilta osin vastaa oikeusturvanäkökohtiin ja hallinnollisiin seikkoihin pohjautuviin 
tarpeisiin. 

• Muinaisjäännösrekisteristä ei ole säädetty muinaismuistolaissa.

• Jäännöksiä koskevat tiedot tallennettaisiin jatkossa arkeologisen kulttuuriperinnön tietovarantoon. Niin 
tietovarannosta kuin siihen tallennettavista tiedoista säädettäisiin laissa.



Tietovarannon tiedot

Perustiedot rauhoitetuista 
jäännöksistä

Yksilöintitiedot Sijaintitieto Laajuus Perustelut

Täydentävät tiedot 
rauhoitetuista 
jäännöksistä

Yleiskuvaus Seurantatiedot Päätöstiedot

Muut tiedot

Rauhoitetut 
jäännökset

Muu tieto (eri 
tutkimusmenetelmät 

ja –alat)

Muut 
jäännökset

Erillispäätösten teon 
tarvitsemat asiat

Viranomainen (MV/ALVA) varmistaa, että perustiedot
rauhoitetuista jäännöksistä perustuvat vähimmäis-
vaatimukset täyttävään selvitykseen/tutkimukseen.



Vähimmäisvaatimukset

• Museovirasto on laatinut arkeologisten kenttätöiden laatuohjeet. Laatuohjeista ei ole sääntelyä.

• Kiinteistä muinaisjäännöksistä kertyvä tieto vaikuttaa monien eri tahojen (mm. maanomistaja, kaavoittaja, 
viranomaiset, tutkijat) toimintaan, minkä vuoksi tiedolla on suuri merkitys oikeusturvan ja hallinnoinnoin kannalta.

• Laatuohjeita noudatetaan vaihtelevasti. Tämä voi heikentää eri toimijoiden oikeusturvaa (esim. maanomistaja, 
viranomaiset, hanketoimija, konsultti).

• Koska tieto jäännöksistä on väline käsiteltäessä ihmisten toimintaa rajoittavia päätöksiä, tiedon hankkimisen ja 
tallentumisen tarkemmalle sääntelylle olisi syytä ja tarvetta. 



Arkeologisten kenttätöiden 
vähimmäisvaatimukset

• tieto rauhoitetuista jäännöksistä hankitaan arkeologisten 
kenttätöiden vähimmäisvaatimusten edellyttämällä tavalla. 

• vähimmäisvaatimukset annetaan jäännöksiä koskevan tiedon 
laadun ja yhdenmukaisuuden sekä rauhoitettujen jäännösten 
asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi.

Miten tieto rauhoitetuista jäännöksistä hankitaan?

• vähimmäisvaatimusten avulla turvataan asianmukaisten 
tutkimusmenetelmien käyttö

• riittävän tiedon tallentuminen rauhoitetusta jäännöksestä ja sitä 
koskevasta arkeologisesta tutkimustoiminnasta sekä 

• tutkimuksen tulosten raportointi. 

Miksi vähimmäisvaatimuksia tarvitaan?

• vähimmäisvaatimuksia on noudatettava viranomaistoiminnassa

• laissa tarkoitetuissa arkeologisissa inventoinneissa sekä

• luvanvaraisissa tutkimus-, hoito- ja käyttöhankkeissa. 

Missä vähimmäisvaatimuksia noudatetaan?

• rauhoitetun jäännöksen tutkimisen sekä hoidon ja käytön periaatteista

• tutkimussuunnitelman tarpeesta ja laatimisesta

• rauhoitetun jäännöksen tarkistamisesta maastossa, inventoinnista, 
kaivaustutkimusten tekemisestä sekä jäännöksen hoidon ja käytön 
toteuttamisesta

• rauhoitetun jäännöksen merkittävyyteen vaikuttavien ominaisuuksien 
havainnoinnista

• jäännöksen maastossa tarkistamisen, inventoinnin, kaivaustutkimuksen 
sekä hoidon ja käytön raportoinnista

• rauhoitetun jäännöksen laajuuden, iän ja luonteen määrittelystä

• jäännöksen maastossa tarkistamisen, inventoinnin, kaivaustutkimuksen 
sekä hoito- ja käyttöhankkeen vastuuhenkilön pätevyydestä

• jäännöksen maastossa tarkistamisen, inventoinnin, kaivaustutkimuksen 
sekä hoidon ja käytön yhteydessä tehtyjen löytöjen, otettujen 
näytteiden, mittadatan ja muun dokumentaation käsittelystä ja 
valinnasta

• muista tiedon laadun, yhdenmukaisuuden ja rauhoitettujen jäännösten 
asianmukaiseen käsittelyn varmistamisen kannalta tarpeellisista 
seikoista rauhoitettujen jäännösten maastossa tarkistamisessa, 
inventoinnissa, kaivaustutkimuksessa sekä hoitamisessa ja käytössä

Asetuksessa täsmennetään vähimmäisvaatimuksia:



Inventointi menettelynä

• Muinaismuistolain sääntely on rakentunut sille lähtökohdalle, että Museovirasto tekee virkavastuulla arkeologiset tutkimukset. 

• Nykytilanteessa arkeologian alan konsultit tekevät suuren osan arkeologisista kenttätöistä, erityisesti erilaisten 
maankäyttöhankkeiden ja kaavoituksen tarpeisiin, vaikka eri viranomaiset käyttävät tuotettua tietoa toiminnassaan. 

• Olisi tarve selkeyttää konsulttien oikeudellista asemaa ja vastuita arkeologisten kenttätöiden tekijöinä, muutenkin kuin 
tutkimusluvan edellyttämässä toiminnassa. Tämä pykäläluonnos liittyisi muussa lainsäädännössä säänneltyihin menettelyihin 
(esim. YVA-menettely ja MRL:ssä tarkoitettu kaavoitus), joiden kautta tietyt asiat, kuten tiedonvälitys ja osallisten kuuleminen 
hoidettaisiin.



Arkeologista kulttuuriperintöä 
koskevan tiedon välittäminen



Rauhoitetusta jäännöksestä ilmoittaminen

Museovirasto ja alueelliset 
vastuumuseot tallentavat 

perustiedot tietovarantoon tai 
tekevät niihin muutoksia

Perustiedon tallentanut tai 
olennaisen muutoksen 

perustietoon tehnyt taho 
ilmoittaa asianosaiselle tai 
tekee julkisen kuulutuksen

Asianosainen voi olla 
yhteydessä ilmoittajaan ja 

tarvittaessa hakea jäännöksen 
laajuuden vahvistamista tai 

kajoamislupaa

• Maanomistaja / -haltija
• Yhteismetsän hoitokunta / toimitsija
• Yhteisestä alueesta julkinen kuulutus



Yhteenveto



JÄÄNNÖKSET

Rauhoitettu 
jäännös

Rauhoitus lain 
nojalla

Maanomistajan 
kuuleminen

Jäännöksen 
laajuuden 

vahvistaminen

Kajoamislupa:
In situ vai 

tietoaineistona

Tutkimuslupa

Hoito- ja 
käyttölupa

Valitus

Vallitseva maan 
käyttäminen 

sallittua

Rauhoitettu 
löytymishetkellä

Tiedon 
tallentaminen 
tietovarantoon 
ja olennaiset 
muutokset 

tietoihin
Ilmoitus maanomistajalle ja 

erityisen oikeuden haltijalle sekä 
yhteismetsälle

Julkinen kuulutus
(vesialueet, 

yhteiset alueet)

Tiedon 
välittäminen 

rauhoitetuista 
jäännöksistä

Muu jäännös
Arkeologisen 

kulttuuriperinnön 
rauhoituspäätös

Tiedon 
tallentaminen 
tietovarantoon



Lisätietoja hankkeesta ja tilaisuuden aineiston 
kommentointi
• Lisätietoa uudistushankkeesta opetus- ja kulttuuriministeriön 

hankesivulta: https://okm.fi/hanke?tunnus=OKM064:00/2020

• Kommentteja kommentointiaineiston pohjalta voi antaa 12.8.2022 
asti

• Kommentit voi toimittaa anonyymisti verkkopalvelussa osoitteessa 
(https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-
kulttuuriperinto/arkeologisen-kulttuuriperinnon-
suojelu/muinaismuistolain-uudistaminen) tai sitten sähköpostitse 
muinaismuistolakihanke.okm@gov.fi

https://okm.fi/hanke?tunnus=OKM064:00/2020
https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-kulttuuriperinto/arkeologisen-kulttuuriperinnon-suojelu/muinaismuistolain-uudistaminen
mailto:muinaismuistolakihanke.okm@gov.fi

