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Turun Sanomat
JOHANNA NYKOPP

Mitä tehdä, jos maasta löytyy 
vanhannäköinen miekka, nuo-
lenkärkeä muistuttava kivi tai 
kolikoita? Jos on syytä epäillä, 
että löytö on yli satavuotias, sii-
tä pitää ilmoittaa Museoviras-
tolle tai maakuntamuseoon. 
Sen jälkeen asiantuntijat mää-
rittelevät, millaisesta löydöstä 
on kyse. Jos esine on yli sata-
vuotias, se on muinaisesine.

Lain mukaan muinaisesine 
on pakko myydä Museoviras-
ton määrittelemään hintaan 
valtiolle. Löytäjän on tyydyttä-
vä hintaan. Jos esine löytyy 
muinaisjäännöksen yhteydestä, 
kuten vanhasta haudasta, se 
kuuluu valtiolle. Silloin löytäjä 
ei saa senttiäkään.

Arkeologisen seuran pu-
heenjohtaja Petri Halinen huo-
mauttaa, että Museovirastolla 
on monopoli hinnan määritte-
lyssä.

– Aarteen määrittämiseen 
vaikuttaa jalometallien määrä, 
mutta kiviesineen arvo perus-
tuu pelkästään Museoviraston 
arvioon, hän sanoo.

Arkeologi Eero Muurimäen 
mielestä muinaismuistolaki on 
hyvä, mutta lunastuspalkkiot 
voisivat olla suurempia.

Museoviraston arkisto ja ar-
keologiset kokoelmat -yksikön 
intendentti Leena Ruonavaara 
kertoo, että esineen lunastus-
summa määräytyy sen mukaan, 
kuinka paljon esine tarjoaa tie-
toa. Muinaisesineen arvoon 
vaikuttaa muun muassa esineen 
kunto, kuinka tarkkaan ikä voi-
daan arvioida, johtaako löytö-
paikan tarkastaminen kiinteän 
muinaisjäännöksen löytymi-
seen ja kuinka harvinainen tai 
yleinen esine on.

Jokaisen esineen lunastus-
summa määritellään erikseen. 
Yleensä hinta liikkuu 100–200 
eurossa. Harvinaisimmista löy-
döistä, kuten kivikautisista 
puuesineistä tai metallikautisis-
ta miekoista, voi saada enem-
män. Jalometallisten esineiden 
lunastussumma muodostuu, 
kun jalometallin arvo korote-
taan 25 prosentilla. Hintaan 
lisätään vielä esineen tieteelli-
nen arvo.

– Lunastussummaan metallin 
arvolla ei käytännössä juuri ole 
vaikutusta. Esimerkiksi rahois-
sa on yleensä hyvin vähän ho-
peaa, Ruonavaara sanoo.

Raha houkuttelee 
kunniakirjaa enemmän
Ruonavaaran mukaan suurin 
osa löydöistä lahjoitettiin ennen 
Kansallismuseolle, mutta nyky-
ään jotkut etsivät esineitä rahan 
takia. Löytöjen määrä on lisään-
tynyt metalli-ilmaisimia käyttä-
vien harrastajien myötä. Esineis-
tä halutaan usein palkkio.

– Vuonna 2011 lunastuspää-
töksiä tehtiin 15, mutta tänä 
vuonna niitä on tehty jo 17. Toi-
mintaa ilmeisesti osittain rahoi-
tetaan löytöpalkkioilla. Koska 
palkkiot ovat niin pieniä, ei täl-
lä hommalla rikastu.

Petri Halinen toteaa, että ar-
keologeillekin voisi tarjota 
palkkioita löydöistään.

– Tarkastusraportit jäävät 
helposti roikkumaan. Jos kir-
jaamisesta saisi pienen palkki-
on, se saattaisi lisätä motivaa-
tiota raportin tekoon.

Kun löydät 
muinaisesineen

■ 1. Jos löydät maasta esineen, jo-
ta epäilet yli satavuotiaaksi, ota se 
talteen ja merkitse muistiin tarkka 
löytöpaikka.
■ 2. Esinettä ei saa puhdistaa, ja 
löytöpaikka on jätettävä rauhaan.
■ 3. Esine on lähetettävä Museovi-
rastoon, lähimpään maakuntamuse-
oon tai vietävä poliisille.
■ 4. Löytäjän on täytettävä löytöolo-
suhteisiin liittyvä kysymyslomake.
■ 5. Valtio voi lunastaa esineen, tai 
löytäjä voi lahjoittaa sen Suomen 
kansallismuseon kokoelmiin. Samal-
la löytäjä voi pyytää löydöstään tar-
kempia tietoja ja valokuvan.
■ 6. Jos esineellä on yhteyttä kiinte-
ään muinaisjäännökseen, se kuuluu 
automaattisesti valtiolle.
■ 7. Jos esineen löytymiseen ei liity 
muinaisjäännöstä, se kuuluu löytä-
jälleen. Museovirastolla on oikeus 
lunastaa se löytäjältä.
Lähde: Museovirasto

Löytöä ei saa pitää, mutta siitä saa pienen palkkion

Museovirasto määrää 
muinaisesineen hinnan

Lain mukaan muinaisesine on pakko myydä Museoviraston määrittelemään hintaan valtiolle.

TS/Ari-Matti Ruuska

Turun Sanomat
Arkeologisen seuran puheen-
johtaja Petri Halinen korostaa, 
että arkeologin intresseissä on 
selvittää löydön konteksti, jotta 
saadaan tietää, mitä löytö ker-
too ajastaan. 

Hänen mukaansa on olemas-
sa ihmisiä, jotka harrastavat 
arkeologiaa käyttäen mui-
naisesineiden etsinnässä tunne-
tuilla kohteilla kyseenalaisia 
menetelmiä, kuten metallinil-
maisimia.

– Nämä ihmiset eivät malta 
olla katsomatta maan alle ja 
selvittämättä, mitä ovat metall-
inilmaisimellaan löytäneet. Täl-
laisessa toiminnassa saattaa 
kuitenkin hävitä jotain olen-
naista tietoa paikan alkuperäs-
tä tai merkityksestä.

Halinen muistuttaa, että on 
eri asia käyttää metallinilmai-
sinta sellaisissa paikoissa, joi-
den ei tiedetä olevan muinais-
jäännöksiä.

– Tällöinkin pitäisi malttaa 
jättää kaivelu, kun jotakin löy-
tyy, hän sanoo.

Kaikki harrastajat eivät kai-

vele yksin ja etsi aarteita. Mo-
net osallistuvat Halisen mukaan 
kaivauksille ja arkeologisiin 
opetustilaisuuksiin. 

Myös arkeologi Eero Muuri-
mäen mielestä amatöörit ovat 
tärkeä voimavara tutkimuksel-
le. Hän muistuttaa, että ennen 
valtaosa uusista kivikautisista 
asuinpaikoista ja huomattava 

osa rautakauden kalmistoista 
löytyi sattumalta maatöissä.

– Nykyään korkealta trakto-
rin istuimelta ei näe enää maa-
han. Siksi amatöörit, jotka etsi-
vät kotiseutujensa mahdollisia 
löytöpaikkoja, ovat tärkeitä uu-
sien kiinteiden muinaisjään-
nösten etsinnöissä, Muurimäki  
sanoo.

Indianajoneseja ei kaivata

Turun Sanomat
Arkeologi Eero Muurimäen 
mukaan haudanryöstäjät ovat 
suuri ongelma monissa kehitys-
maissa ja sivistysmaissa, joissa 
ole ole muinaismuistolakia. 
Esimerkiksi Perussa valtava 
määrä inkojen esineistöstä on 
joutunut keräilijöille – tutkijoi-
den ulottumattomiin.

– Tutkijallehan esine on arvo-
kas vain, kun sen löytöyhteys 
tunnetaan mahdollisimman tar-
kasti, hän muistuttaa.

Museoviraston yli-intendent-
ti Leena Söyrinki-Harmo tun-
tee ilmiön.

– Ongelmana on se, että köy-
hät ihmiset myyvät esineitä vä-
littäjille, jotka toimittavat tava-
ran eteenpäin. Jokaisella väli-
tyskerralla hinta nousee, ja ta-
varan alkuperän selvittäminen 
käy aina vain vaikeammaksi.

Niin sanottua mustaa arke-
ologiaa on tutkittu kansainvä-
lisesti. Epäillään, että ilmiön 
taustalla on rahanpesua ja huu-
me- ja asekauppaa. Söyrinki-

Harmon mukaan mustaa arke-
ologiaa löytyy myös läheltä. 
Esimerkiksi Ruotsin Gotlannin 
hopea-aarteet olivat aikoinaan 
ryöstöaallon kohteena.

Museoviraston yli-intenden-
tin Pirjo Uinon mukaan metal-
linilmaisinta käyttävät mustat 
arkeologit tekevät Venäjällä 
muinaisjäännöksillä jopa omia 
kaivauksia.

– Olen kuullut tapauksista, 
joissa paikalle on tultu kaivin-
koneen kanssa ja kokonainen 
kalmisto on siirretty kuorma-
auton lavalla jonnekin seulotta-
vaksi. Pimeillä antiikkimarkki-
noilla liikkuu jopa muinaisesi-
neiden myyntiluetteloita.

Uinon mukaan löytöpaikka-
tietoja voidaan tarjota arkeolo-
geille rahaa vastaan.

– Todennäköisesti hyvin huo-
mattava määrä arvokasta esi-
neistöä katoaa vuosittain keräi-
lijöiden yksityiskokoelmiin si-
käläisten arkeologien ja suoje-
luviranomaisten ponnisteluista 
huolimatta.

Musta arkeologia 
liittynee rahanpesuun

Jos esine on yli satavuotias, se on muinaisesine.

TS/Jari Laurikko

Helsinki (STT)
Keskustan puheenjohtajan 
Juha Sipilän mukaan on to-
dennäköistä, että Kreikka 
lähtee eurosta. Hänen mie-
lestään näin saa myös tapah-
tua, jos maa ei pysty hoita-
maan asioitaan. Sipilä arveli 
Ylen Ykkösaamussa, että 
Kreikka ei pysty maksamaan 
velkojaan ja päätyy velkajär-
jestelyyn.

Hänen mukaansa Kreikan 
lähdöllä eurosta ei olisi enää 
suuria vaikutuksia Suomeen, 
koska markkinat ovat jo va-
rautuneet siihen. Sipilä ei 
antaisi Kreikalle kolmatta tu-
kipakettia eikä olisi antanut 
toistakaan.

Hallituksessa ollessaan 
keskusta kuitenkin ajoi Krei-
kan tukipakettia Mari Kivi-
niemen johdolla. 

Sipilän mukaan ensimmäi-
nen kriisiapu oli tarpeen, 
koska muuten olisi seurannut 
dominoilmiö, joka olisi jat-
kunut ympäri Euroopan.

Keskustan puheenjohtajan 

mielestä veroparatiisit ja har-
maa talous ovat iso ongelma 
Euroopassa. Hän kertoi itse-
kin saaneensa aikanaan yri-
tyskauppoja tehdessään eh-
dotuksia sijoittaa voitot vero-
paratiiseihin, mutta kieltäyty-
neensä. 

Puheenjohtaja Juha Sipilä 
arvioi omaisuutensa olevan 
noin kymmenen miljoonaa 
euroa.

Kreikka joutaisi
lähteä eurosta

Sipilä Ylen Ykkösaamussa:

Helsinki (STT)
Kokoomuksen eduskunta-
ryhmän puheenjohtaja Jan 
Vapaavuori harkitsisi vielä 
liikkuvan poliisin lakkautta-
mista. Hänen mukaansa on 
syytä arvioida tarkemmin si-
tä, voitaisiinko riittävät sääs-
töt saada esimerkiksi poliisin 
ylintä hallintoa karsimalla ja 

liikkuvan poliisin organisaa-
tiota keventämällä.

Vapaavuoren mielestä si-
säministeriön esityksen poh-
jalta ei voida tehdä päätöksiä 
poliisin uudistamisesta, vaan 
se vaatii lisää selvityksiä. Hä-
nestä olisi syytä harkita, että 
selvitykset tekisi ulkopuoli-
nen taho.  

Vapaavuori: liikkuvan poliisin 
lakkauttamista harkittava vielä

Juha Sipilä

Helsinki (STT)
Suomalaiset eläkeyhtiöt ovat 
sijoittaneet jopa miljardeja 
euroja veroparatiisien yrityk-
siin, kirjoittaa Helsingin Sa-
nomat. Lehden mukaan suu-
rista työeläkeyhtiöistä aina-
kin Varman ja Ilmarisen sal-
kuissa on muun muassa 
Caymansaarille rekisteröity-
jen yritysten osakkeita. Mo-
lemmilla eläkeyhtiöillä on 
sijoituksia veroparatiiseissa 
yhteensä satojen miljoonien 
eurojen edestä.

Varma ja Ilmarinen perus-
televat sijoituksia lehdessä 
sillä, että veroparatiisien vält-
täminen on käytännössä 
mahdotonta.

– Veroparatiiseihin pitäisi 
puuttua lainsäädännöllisin ja 
poliittisin keinoin, johtaja 
Esko Torsti Ilmariselta toteaa 
Helsingin Sanomille.

Lauantaina työeläkeyhtiöt 
ilmoittivat haluavansa vero-
paratiiseista eroon.

– Veroparatiiseista pitäisi 
päästä eroon, mutta se asia 
pitää hoitaa kansainvälisellä 
lainsäädännöllä. Verolain-
säädäntöön liittyvissä asiois-
sa suomalaiset työeläkeva-
kuuttajat eivät ole ratkaisijan 
roolissa, sanoo työeläkeva-
kuuttajien etujärjestön 
TELA:n analyysitoiminnoista 
vastaava johtaja Reijo Vanne 
tiedotteessa.

Vanne muistutti, että vaik-
ka veroparatiiseista luovut-
taisiin, kansainvälisiä rahas-
toja käytettäessä verovarat 
eivät päätyisi Suomeen.

– Verot maksettaisiin ra-
hastojen kotimaahan eli ul-
komaille.

Lauantain aikana veropa-
ratiiseja kritisoivat Helsingin 
Sanomien verkkosivuilla 
Aalto-yliopiston professori  
Sixten Korkman ja sosiaali- 
ja terveysministeriön vakuu-
tusosaston entinen ylijohtaja 
Tarmo Pukkila. 

Suomalaisten eläke-
rahoja veroparatiiseissa 
miljardeja euroja

Helsinki (STT)
Viime eduskuntavaalien 
suurvoittaja perussuomalai-
set lähtee kuntavaaleihin mo-
ninkertaisella taloudellisella 
panostuksella edellisiin kun-
tavaaleihin nähden. 

Puoluetoimiston työ-
miehen Matti Putkosen mu-
kaan vaaleissa käytettävää 
summaa ei ole vielä lyöty luk-
koon, mutta jonkinlainen 
raami on olemassa. Edellis-
vaalien noin 150 000 euron 
budjettiin nähden liikutaan 
jopa viisinkertaisissa luke-
missa.

– Menee yli 500 000:n rei-
lusti, Putkonen kertoo.

Puolueen vaurastumisen 
ansiosta myös yhdistyksille ja 
ehdokkaille on tarjota ”kättä 
pidempää”. Esimerkiksi valo-
kuvaukset hoidetaan nyt 
puolueen kautta. Paikallisyh-
distyksiä tuetaan myös mak-
samalla niille avustusta 30 
euroa hankittua ehdokasta 
kohti.

Perussuomalaisten tunnet-
tuna ongelmana on puolueen 

vahva miesvaltaisuus, jota 
yritetään lievittää suosimalla 
naisehdokkaita. Sukupuoli-
jakauman tasoittamiseksi on 
käytössä erityiskannustin. 
Putkosen mukaan puolueen 
naisjärjestö maksaa naiseh-
dokkaista 100 euroa per eh-
dokas.

Perussuomalaiset aikoo 
mainostaa vaaleissa myös 
valtakunnallisesti. Ensim-
mäiset mainosajan varaukset 
MTV3:lle on tehty. Välineinä 
mainonnassa käytetään niin 
televisiota, radiota, nettiä 
kuin lehtimainontaakin. Puo-
lueen riveissä on mainosalan 
osaajia, mutta televisiomai-
nokset kilpailutetaan mai-
nostoimistoissa.

Tavoitteena on ollut saada 
listoille 4 000 ehdokasta. Put-
kosen mukaan pari viikkoa 
ennen määräajan umpeutu-
mista koossa on noin 3 000 
nimeä. Toinen tavoite on ol-
lut saada vähintään yksi eh-
dokas jokaiseen suomenkie-
liseen kuntaan, ja sen toteu-
tuminen on ainakin lähellä.

Perussuomalaiset 
moninkertaistivat 
kuntavaalibudjettinsa


