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Lak i

N:o 1279

saamelaiskäräjistä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan saamelaiskäräjistä 17 päivänä heinäkuuta 1995 annetun lain 33 § ja 43 §:n 2
momentti,
muutetaan 1 §, 15 §:n 2 momentti, 18 §:n 2 momentti, 18 b §:n 5 momentti, 20 §:n 2
momentti, 21—28 §, 30 §:n otsikko, 31, 34 ja 35 §, 36 §:n 1 momentti ja 40 §, sellaisina kuin
niistä ovat 15 §:n 2 momentti ja 18 b §:n 5 momentti laissa 1725/1995, sekä
lisätään lakiin uusi 4 a §, 5 §:ään uusi 3 momentti, 13 §:ään uusi 2 momentti, jolloin

nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, lakiin uusi 22 a, 23 a, 23 b, 25 a, 26 a—26 d
ja 27 a §, 30 §:ään uusi 2 momentti sekä lakiin uusi 31 a—31 h, 37 a ja 40 a—40 c § seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tarkoitus

Saamelaisilla alkuperäiskansana on saame-
laisten kotiseutualueella omaa kieltään ja
kulttuuriaan koskeva itsehallinto sen mukaan
kuin tässä laissa ja muualla laissa säädetään.
Tähän itsehallintoon kuuluvia tehtäviä varten
saamelaiset valitsevat vaaleilla keskuudestaan
saamelaiskäräjät.

Saamelaiskäräjät toimii oikeusministeriön
hallinnonalalla.

4 a §

Hallinto-oikeudellisten säädösten sovelta-
minen

Saamelaiskäräjiin ja sen toimielimiin so-
velletaan hallintomenettelylakia (598/1982),
tiedoksiannosta hallintoasioissa annettua la-
kia (232/1966), viranomaisten toiminnan jul-
kisuudesta annettua lakia (621/1999), henki-
lötietolakia (523/1999) ja arkistolakia
(831/1994), jollei tässä laissa toisin säädetä.
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5 §

Yleinen toimivalta

— — — — — — — — — — — — —
Saamelaiskäräjät vahvistaa toimintaansa
varten työjärjestyksen.

13 §

Saamelaiskäräjien hallitus

— — — — — — — — — — — — —
Vaalivuonna toimivan hallituksen puheen-
johtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja muut
jäsenet jatkavat kuitenkin tehtävässään siihen
asti, kunnes uusi hallitus on vaalien jälkeen
valittu.
— — — — — — — — — — — — —

15 §

Toimivallan siirto

— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentissa mainittu toimivallan
siirto ei ole sallittu 7 §:ssä, 10 §:n 3 momen-
tissa, 11—14 §:ssä, 18 b, 18 c eikä 18 j §:ssä
tarkoitetuissa asioissa.

18 §

Asioiden käsittely

— — — — — — — — — — — — —
Saamelaiskäräjien ja sen asettaman toimi-
elimen jäsen on esteellinen ottamaan osaa
sellaisen päätöksen tekemiseen, joka koskee
henkilökohtaisesti häntä tai hänen hallinto-
menettelylain 10 §:n 2 momentissa tarkoitet-
tua lähisukulaistaan tai sellaiseen sanotun
momentin mukaan rinnastettavaa henkilöä.
— — — — — — — — — — — — —

18 b §

Tilikausi ja tilinpäätös

— — — — — — — — — — — — —
Tilinpäätös on saatettava saamelaiskäräjien
vahvistettavaksi kunkin vuoden kesäkuun
loppuun mennessä.

20 §

Vaalipiiri ja vaalilautakunta

— — — — — — — — — — — — —
Vaalit toimeenpanee 14 §:ssä tarkoitettu

vaalilautakunta.
— — — — — — — — — — — — —

21 §

Äänioikeus

Saamelaiskäräjien vaaleissa on asuinpaik-
kaan katsomatta äänioikeutettu jokainen vii-
meistään vaalitoimituksen viimeisenä päivänä
18 vuotta täyttävä saamelainen, joka on
Suomen kansalainen tai jolla ulkomaan kan-
salaisena on ollut kotikuntalaissa (201/1994)
tarkoitettu kotikunta Suomessa silloin, kun
pyyntö vaaliluetteloon ottamisesta on viimeis-
tään tehtävä.

22 §

Vaalikelpoisuus

Saamelaiskäräjien vaaleissa on vaalikelpoi-
nen jokainen äänioikeutettu, joka on suostu-
nut ehdokkaaksi ja joka ei ole vajaavaltainen.

22 a §

Vaalien aloittaminen

Vaalien aloittamisesta on julkisesti kuulu-
tettava.

23 §

Vaaliluettelo

Vaalilautakunta laatii äänioikeutetuista
vaaliluettelon edellisten vaalien vaaliluettelon
ja väestötietojärjestelmän tietojen pohjalta.
Vaaliluetteloon merkitään äänioikeutetun ni-
mi, henkilötunnus, kotikunta ja osoite, mikäli
kotikunta ja osoite ovat tiedossa. Kotikuntaa
ja osoitetta ei kuitenkaan saa merkitä vaali-
luetteloon, jos nämä tiedot ovat viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1
momentin 31 kohdan mukaan salassa pidet-
täviä.
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Äänioikeutetut merkitään vaaliluetteloon
aakkoselliseen järjestykseen kunnittain, jollei
1 momentista muuta johdu.

23 a §

Vaaliluettelon laatiminen

Vaaliluetteloon on pyynnöstä otettava siitä
puuttuva äänioikeutettu saamelainen. Vaali-
luetteloon merkitty henkilö on poistettava
vaaliluettelosta hänen ilmoitettuaan, ettei hän
enää halua olla merkittynä vaaliluetteloon, tai
jos hän on kuollut. Pyyntö ja ilmoitus on
tehtävä vaalilautakunnalle viimeistään vaali-
vuotta edeltävän joulukuun 31 päivänä ennen
kello 16.
Vaaliluettelon laatimisen yhteydessä vaa-
lilautakunta voi omasta aloitteestaan ottaa
huomioon vaaliluetteloon merkityn äänioi-
keutetun edellisten vaalien jälkeen äänioi-
keusiän saavuttaneen lapsen ja 21 §:ssä sää-
dettyyn ajankohtaan mennessä äänioikeusiän
saavuttavan lapsen. Tällainen henkilö voidaan
kuitenkin ottaa vaaliluetteloon vasta sen
jälkeen, kun hän on kirjallisesti ilmoittanut
vaalilautakunnalle pitävänsä itseään tässä
laissa tarkoitettuna saamelaisena.
Vaalilautakunta vahvistaa ja allekirjoittaa
vaaliluettelon viimeistään vaalivuoden helmi-
kuun viimeisenä päivänä.

23 b §

Vaaliluettelon tietojen tarkoitussidonnaisuus

Vaaliluetteloa ja siihen sisältyviä tietoja ei
saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin saa-
melaiskäräjien vaalien toimittamiseen.
Saamelaiskäräjien hallituksella on kuiten-
kin oikeus käyttää ja luovuttaa vaaliluettelon
tietoja tilastointitehtäviä ja tieteellisiä tutki-
mustarkoituksia varten noudattaen, mitä vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun
lain 28 §:ssä säädetään.

24 §

Ilmoituskortti ja päätös

Vaalilautakunta laatii jokaisesta vaaliluet-
teloon otetusta henkilöstä ilmoituskortin, jos-
ta ilmenevät äänioikeutetusta vaaliluetteloon

otetut tiedot, vaaliluettelon nähtävänä pitämi-
nen, vaaleissa äänestäminen sekä vaalipäivä
ja 31 a §:ssä säädetty oikeus äänestää
vaalipäivänä, jos vaalipäivän äänestys järjes-
tetään, ja vaalilautakunnan osoite.
Vaalilautakunta lähettää ilmoituskortin

kullekin äänioikeutetulle, jonka osoite on
tiedossa, hyvissä ajoin ennen vaaliluettelon
asettamista nähtäville.
Vaalilautakunnan päätös, jolla vaalilauta-

kunta on hylännyt tai jättänyt tutkimatta
henkilön pyynnön tulla otetuksi vaaliluette-
loon taikka ilmoituksen tulla siitä poistetuksi,
lähetetään asianomaiselle hyvissä ajoin ennen
vaaliluettelon asettamista nähtäville.

25 §

Vaaliluettelon nähtävänä pitäminen

Vaalilautakunta asettaa vaaliluettelon tai
siinä olevat tiedot henkilötunnuksia lukuun
ottamatta nähtäville siten, että nähtävänä
pitämistä koskevan ajan päättymisestä on
aikaa vaalien toimittamiseen vähintään viisi
kuukautta.
Vaaliluettelo pidetään nähtävänä 10 perät-

täisenä arkipäivänä, ei kuitenkaan arkilauan-
taina, vähintään kolme tuntia päivässä.
Vaaliluettelon nähtävänä pitämisestä on

julkisesti kuulutettava.

25 a §

Vaaliluettelon julkisuus

Jokaisella on oikeus tutustua vaaliluette-
loon ja sen laatimiseen liittyviin asiakirjoihin
sinä aikana, kun vaaliluettelo pidetään näh-
tävänä. Vaaliluetteloa ja sen laatimiseen
liittyviä asiakirjoja ei saa antaa jäljennettä-
viksi tai kuvattaviksi eikä niistä saa antaa
jäljennöksiä. Vaaliluetteloon merkityllä on
kuitenkin oikeus saada maksutta ote hänestä
vaaliluetteloon otetuista tiedoista. Sillä, joka
on pyytänyt tulla otetuksi vaaliluetteloon, on
oikeus saada tieto asian käsittelyyn liittyvistä
asiakirjoista siten kuin viranomaisen toimin-
nan julkisuudesta annetun lain 11 §:ssä sää-
detään.
Vaaliluettelo sekä sellaiset vaaliluettelon

laatimiseen liittyvät asiakirjat, jotka sisältävät
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tietoja henkilön etnisestä alkuperästä, on
pidettävä salassa muuna kuin 1 momentissa
tarkoitettuna aikana. Salassapitovelvollisuus
ei estä tiedon antamista vaaliluettelosta sille,
joka tarvitsee tietoa äänioikeutensa selvittä-
mistä varten.
Vaaliluettelon laatimiseen liittyvien asia-
kirjojen julkisuudesta on muutoin voimassa,
mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetussa laissa säädetään.

26 §

Vaaliluettelon oikaisuvaatimus

Joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti
jätetty pois vaaliluettelosta tai että häntä
koskeva merkintä vaaliluettelossa on virheel-
linen, voi kirjallisesti vaatia oikaisua vaali-
lautakunnalta viimeistään 14 päivänä vaali-
luettelon nähtävillä pitämistä koskevan ajan
päättymisestä. Vaalilautakunnan on ratkaista-
va asia kiireellisesti.
Vaalilautakunnan päätökseen tyytymätön
voi saattaa oikaisuvaatimuksen saamelaiskä-
räjien hallituksen ratkaistavaksi viimeistään
14 päivänä siitä päivästä, kun hän on saanut
päätöksestä tiedon. Hallituksen on ratkaistava
asia kiireellisesti.
Jos vaalilautakunnan tai saamelaiskäräjien
hallituksen päätös sisältää sen, että henkilö
otetaan vaaliluetteloon, vaalilautakunta lähet-
tää viipymättä äänioikeutetulle 24 §:ssä tar-
koitetun ilmoituskortin.

26 a §

Itseoikaisu

Jos vaalilautakunta katsoo, että henkilö on
oikeudettomasti jätetty pois vaaliluettelosta
tai oikeudettomasti otettu siihen taikka että
häntä koskeva merkintä vaaliluettelossa on
virheellinen, vaalilautakunnalla on viran puo-
lesta oikeus lisätä henkilö vaaliluetteloon tai
poistaa hänet vaaliluettelosta taikka korjata
häntä koskeva virheellinen merkintä. Muu-
tokset on tehtävä viimeistään kaksi kuukautta
ennen vaalitoimituksen aloittamista.
Poistettaessa henkilö vaaliluettelosta on
siitä tehtävä kirjallinen päätös ja annettava se
tiedoksi asianomaiselle henkilölle.

Lisättäessä henkilö vaaliluetteloon on hä-
nelle viipymättä lähetettävä 24 §:ssä tarkoi-
tettu ilmoituskortti.
Korjattaessa vaaliluettelossa oleva virheel-

linen merkintä on korjauksesta viipymättä
ilmoitettava asianomaiselle henkilölle, jollei
se ole ilmeisen tarpeetonta.

26 b §

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Saamelaiskäräjien hallituksen 26 §:ssä tar-
koitettuun päätökseen ja vaalilautakunnan
26 a §:ssä tarkoitettuun päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen viimeistään 14 päivänä siitä päi-
västä, kun asianomainen on saanut päätök-
sestä tiedon.
Valituksen tekemisestä on muutoin voi-

massa, mitä hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään.
Korkeimman hallinto-oikeuden on annet-

tava päätöksestään viipymättä tieto valittajal-
le, saamelaiskäräjien hallitukselle ja vaalilau-
takunnalle, jonka on tehtävä vaaliluetteloon
päätöksestä mahdollisesti aiheutuvat muutok-
set ja tarvittaessa lähetettävä asianomaiselle
24 §:ssä tarkoitettu ilmoituskortti.

26 c §

Vaaliluettelon lainvoimaisuus

Jos säädetyn ajan kuluessa ei ole tehty
vaaliluettelon oikaisuvaatimusta, vaalilauta-
kunta merkitsee vaaliluetteloon todistuksen
siitä, että luettelo on lainvoimainen.
Jos oikaisua on vaadittu, vaalilautakunta

merkitsee vaaliluetteloon päätöksestä mah-
dollisesti aiheutuvat oikaisut. Oikaisun koh-
dalla on mainittava päätös, johon merkintä
perustuu.
Ennen vaalitoimituksen aloittamista vaali-

lautakunta merkitsee vaaliluetteloon todistuk-
sen siitä, että vaaliluettelo on 2 momentissa
tarkoitetulla tavalla oikaistuna lainvoimainen.
Vaaliluetteloa pidetään lainvoimaisena sen
estämättä, että lopullista päätöstä vaaliluette-
lon oikaisemista koskevaan vaatimukseen ei
ole ennen vaalitoimituksen aloittamista an-
nettu tai saatettu vaalilautakunnan tietoon.
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Lainvoimaista vaaliluetteloa on vaaleissa
muuttumattomana noudatettava.

26 d §

Äänestäminen tuomioistuimen päätöksen
perusteella

Henkilölle, joka ennen ääntenlaskennan
aloittamista esittää vaalilautakunnalle tai vaa-
lipäivänä vaalitoimikunnalle korkeimman
hallinto-oikeuden päätöksen äänioikeudes-
taan, varataan tilaisuus saada vaaliasiakirjat ja
äänestää.
Henkilö on velvollinen luovuttamaan vaa-
lilautakunnalle tai vastaavasti vaalitoimikun-
nalle päätöksen tai sen oikeaksi todistetun
jäljennöksen vaaliluetteloon asiasta tehtävää
merkintää varten.

27 §

Ehdokasasettelu

Ehdokkaan saamelaiskäräjien vaaleihin voi
asettaa vähintään kolme äänioikeutettua saa-
melaista jättämällä vaalilautakunnalle asian-
mukaisesti täytetyn ja allekirjoitetun ehdo-
kashakemuksen viimeistään 31 päivänä ennen
vaalitoimituksen aloittamista ennen kello 16.
Hakemuksessa tulee olla:
1) ehdokkaan täydellinen nimi ja tarvit-
taessa ehdokkaan yleisesti tunnettu puhutte-
lunimi, henkilötunnus, arvo, ammatti tai toimi
enintään kahdella ilmaisulla sekä kotikunta ja
osoite; ja
2) ehdokkaan kirjallinen suostumus asettua
saamelaiskäräjien asianomaisissa vaaleissa
ehdokkaaksi.
Ehdokkaan asettaneet henkilöt muodosta-
vat valitsijayhdistyksen, joka nimeää keskuu-
destaan asiamiehen ja vara-asiamiehen.
Kukin äänioikeutettu saa osallistua vain
yhden ehdokkaan asettamiseen. Jos henkilö
kuuluu kahteen tai useampaan valitsijayhdis-
tykseen, vaalilautakunnan on poistettava hä-
nen nimensä niistä kaikista.
Valitsijayhdistyksen asiamiehelle on varat-
tava tilaisuus täydentää tai oikaista hakemuk-
sen tietoja viimeistään 27 päivänä ennen
vaalitoimituksen aloittamista ennen kello 16.

27 a §

Ehdokasluettelo

Vaalilautakunta laatii vaalikelpoisista eh-
dokkaista ehdokasluettelon viimeistään 21
päivänä ennen vaalitoimituksen aloittamista.
Ehdokasluettelossa on yhteinen otsikko, joka
yksilöi vaalin, sekä luettelo ehdokkaista nu-
merojärjestyksessä alkaen ehdokasnumerosta
2. Ehdokkaiden järjestys luettelossa määräy-
tyy vaalilautakunnan suorittaman arvonnan
perusteella.
Jokaisesta ehdokkaasta merkitään ehdokas-

luetteloon numero, nimi ja arvo, ammatti tai
toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen, sekä
kotikunta. Ehdokkaan etunimen rinnalla tai
sen sijasta voidaan käyttää ehdokkaan ylei-
sesti tunnettua puhuttelunimeä tai etunimeä
lyhennettynä. Ehdokasluettelo on julkaistava,
lähetettävä vaaliasiamiehille ja pidettävä vaa-
lien ajan nähtävänä.
Vaalilautakunnan 1 momentissa tarkoitet-

tuun päätökseen ei saa hakea erikseen muu-
tosta.

28 §

Vaalitoimitus

Saamelaiskäräjien vaalit toimitetaan syys-
kuun ensimmäisen täyden viikon maanantais-
ta alkavan neljän viikon aikana. Vaalit toi-
mitetaan postin välityksellä, mutta voidaan
vaalilautakunnan niin päättäessä saamelaisten
kotiseutualueella lisäksi toimittaa vaalipäivän
äänestyksenä. Vaalien toimittamisesta on jul-
kisesti kuulutettava.

30 §

Äänestäminen postin välityksellä

— — — — — — — — — — — — —
Postin välityksellä lähetettyjen vaaliasia-

kirjojen tulee olla vaalilautakunnalla äänten-
laskennan aloittamiseen mennessä.

31 §

Äänestäminen palauttamalla vaaliasiakirjat
vaalilautakunnan toimistoon

Äänioikeutettu voi palauttaa 30 §:ssä tar-
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koitetut vaaliasiakirjat henkilökohtaisesti
myös vaalilautakunnan toimistoon tai muihin
toimipisteisiin vaalien kolmannen täyden vii-
kon maanantain ja neljännen täyden viikon
perjantain välisenä aikana. Äänestäminen on
suoritettu, kun äänioikeutettu on saanut kuitin
vaaliasiakirjojen jättämisestä.
Vaalilautakunnan on huolehdittava siitä,
että sen eri toimipisteisiin jätettyjä vaaliasia-
kirjoja säilytetään vaalisalaisuuden turvaaval-
la tavalla ja että vaaliasiakirjat toimitetaan
turvallisesti vaalilautakunnan Inarin toimis-
toon ennen ääntenlaskennan aloittamista.

31 a §

Vaalipäivän äänestys

Jos vaalipäivän äänestys järjestetään, vaa-
lipäivä on vaalien neljännen viikon sunnuntai.
Vaalipäivän äänestys toimitetaan yhtäai-
kaisesti jokaisessa saamelaisten kotiseutu-
alueen kunnassa. Kussakin kunnassa on yksi
äänestyspaikka.
Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä
saamelaisten kotiseutualueen kunnassa, joka
on merkitty vaaliluetteloon hänen kotikun-
nakseen.
Äänestys on järjestettävä niin, että vaalisa-
laisuus säilyy.

31 b §

Äänestysaika

Vaalipäivän äänestys aloitetaan kello 10 ja
sitä jatketaan yhtäjaksoisesti kello 18:aan.
Kaikilla niillä äänestäjillä, jotka ovat ennen
kello 18 tulleet saapuville odottamaan äänes-
tysvuoroaan, on oikeus äänestää. Odotustila
on suljettava kello 18. Sulkemisesta on sitä
ennen ilmoitettava saapuville tulleille äänes-
täjille.

31 c §

Vaalitoimikunta

Vaalilautakunnan tulee hyvissä ajoin ennen
vaaleja asettaa kutakin äänestyspaikkaa var-
ten vaalitoimikunta, johon kuuluu kolme
jäsentä ja kaksi varajäsentä siten, että asian-
omaista kuntaa vaalilautakunnassa edustava

jäsen ja tämän henkilökohtainen varajäsen
ovat vaalitoimikunnan yhtenä jäsenenä ja
varajäsenenä.
Vaalitoimikunnan puheenjohtajana toimii

toimikunnassa vaalilautakuntaa edustava jä-
sen. Varapuheenjohtajan vaalitoimikunta va-
litsee tarvittaessa keskuudestaan.
Vaalitoimikunta on päätösvaltainen kolmi-

jäsenisenä.

31 d §

Valmistavat toimenpiteet

Vaalilautakunnan on huolehdittava siitä,
että äänestyspaikalla on:
1) sellaiset äänestyskopit äänestysmerkin-

nän tekemistä varten, jotka turvaavat vaa-
lisalaisuuden säilymisen;
2) tarpeellinen määrä äänestyslippuja ja

vaalileimasimia;
3) ehdokasluetteloita, jotka asetetaan näh-

täviksi vaalihuoneeseen, odotustilaan ja
äänestyskoppiin;
4) sinetöimisvälineet;
5) oikeaksi todistettu ote vaaliluettelosta

asianomaisen kunnan äänioikeutettuja koske-
valta osin (äänestysalueen vaaliluettelo); sekä
6) vaaliuurna.

31 e §

Avustaja

Jokaisella äänestyspaikalla tulee olla saa-
puvilla vaalilautakunnan nimeämä vaaliavus-
taja, joka äänestäjän pyynnöstä avustaa häntä
merkinnän tekemisessä äänestyslippuun.
Henkilö, jonka kyky tehdä äänestysmer-

kintä on oleellisesti heikentynyt, saa käyttää
äänestysmerkinnän tekemisessä apuna valit-
semaansa avustajaa.
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun

avustajan tulee olla saamelaiskäräjien vaa-
leissa äänioikeutettu henkilö. Henkilö, joka
on ehdokkaana asianomaisissa vaaleissa, ei
saa olla vaaliavustajana eikä äänestäjän va-
litsemana avustajana.
Avustaja on velvollinen tunnollisesti täyt-

tämään äänestäjän osoitukset sekä pitämään
salassa äänestyksen yhteydessä saamansa tie-
dot.
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31 f §

Vaalipäivän äänestyksen aloittaminen

Vaalipäivän äänestyksen alkaessa vaalitoi-
mikunnan puheenjohtajan on näytettävä läsnä
oleville äänestäjille, että vaaliuurna on tyhjä,
sekä sen jälkeen suljettava uurna vaalilauta-
kunnan sinetillä. Vaaliuurnaa ei saa avata sen
jälkeen, kun se on vaalipäivän äänestyksen
alkaessa suljettu, ennen kuin saamelaiskärä-
jien vaalien ääntenlaskenta 34—36 §:n sään-
nökset huomioon ottaen aloitetaan.

31 g §

Äänestäminen vaalipäivänä

Äänestäjän on ilmoittauduttava äänestys-
paikassa vaalitoimikunnalle, jonka tulee huo-
lehtia siitä, ettei äänestäjä saa äänestää ennen
kuin hänet on todettu äänioikeutetuksi.
Äänestäjä on velvollinen esittämään vaa-
litoimikunnalle selvityksen henkilöllisyydes-
tään.
Äänestäjän on niin selvästi merkittävä
äänestyslippuun sen ehdokkaan numero, jon-
ka hyväksi hän antaa äänensä, ettei voi syntyä
epätietoisuutta siitä, ketä ehdokasta hän tar-
koittaa. Merkintä on tehtävä äänestyskopissa
siten, että vaalisalaisuus säilyy.
Äänestäjän, joka on tehnyt merkintänsä
äänestyslippuun, on annettava äänestyslippu
taitettuna vaalitoimikunnalle leimattavaksi.
Äänestäjän on sen jälkeen pantava äänestys-
lippu vaaliuurnaan.
Vaalitoimikunta tekee vaaliluetteloon mer-
kinnän siitä, että äänestäjä on käyttänyt
äänioikeuttaan.

31 h §

Vaalipäivän äänestyksen päättyminen ja
vaalipöytäkirja

Vaalipäivän äänestyksen päättymisen jäl-
keen vaalitoimikunnan on huolehdittava siitä,
että sinetöity vaaliuurna ja äänestysmerkinnät
sisältävä äänestysalueen vaaliluettelo kuljete-
taan vaalisalaisuuden säilymisen turvaavalla
tavalla vaalilautakunnan Inarin toimistoon.
Vaalilautakunnan on huolehdittava vaaliuur-
nan ja äänestysalueen vaaliluettelon säilyttä-

misestä turvallisessa paikassa ääntenlasken-
nan aloittamiseen asti.
Vaalitoimikunnan on lisäksi huolehdittava

siitä, että vaalipäivän äänestyksestä pidetään
pöytäkirjaa, johon merkitään:
1) päivä sekä kellonajat, jolloin vaalipäivän

äänestys alkoi ja julistettiin päättyneeksi;
2) läsnä olleet vaalitoimikunnan jäsenet ja

varajäsenet;
3) vaaliavustajat sekä äänestäjien itsensä

valitsemat avustajat; sekä
4) äänestäneiden lukumäärä.

34 §

Ääntenlaskennan aloittaminen

Vaalilautakunta aloittaa ääntenlaskennan
vaalitoimituksen jälkeisenä maanantaina kello
18. Ääntenlaskennan aloittamisen jälkeen
saapuneet lähetekuoret jätetään avaamattomi-
na huomioon ottamatta. Toimituksessa pide-
tään pöytäkirjaa.
Valitsijayhdistyksen asiamiehellä tai vara-

asiamiehellä on oikeus olla läsnä ääntenlas-
kennassa.

35 §

Merkintä vaaliluetteloon

Ääntenlaskenta aloitetaan avaamalla lähe-
tekuoret ja merkitsemällä kaikki 30 ja
31 §:ssä säädetyllä tavalla äänestäneet lähe-
tekirjeen mukaisesti vaaliluetteloon.
Äänestys on jätettävä huomioon ottamatta:
1) jos äänestänyttä henkilöä ei ole merkitty

vaaliluetteloon äänioikeutetuksi tai jos käy
ilmi, että hän on kuollut ennen vaalitoimi-
tuksen aloittamista;
2) jos lähetekirje on niin puutteellinen, ettei

varmasti voida todeta, kuka henkilö on
äänestänyt; tai
3) jos vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai

ehdokasta koskeva tai muu asiaton merkintä.
Muu kuin vaalipäivän äänestys on jätettävä

huomioon ottamatta myös, jos äänestysalueen
vaaliluetteloon tehdyistä merkinnöistä ilme-
nee, että asianomainen on äänestänyt vaali-
päivänä.
Kun kaikki äänestäneet on merkitty vaali-

luetteloon ja äänestyksessä huomioon otta-
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matta jätetyt vaalikuoret lähetekuorissaan on
erotettu erilleen hyväksytyistä, pannaan hy-
väksytyt vaalikuoret avaamattomina vaaliuur-
naan.

36 §

Äänestyslippujen ryhmittely

Kun kaikki hyväksytyt vaalikuoret ovat
vaaliuurnassa, avataan kaikki vaaliuurnat ja
vaalikuoret.
— — — — — — — — — — — — —

37 a §

Vaaliasiakirjojen säilyttäminen

Ehdokasluettelo, äänestysliput ja äänestä-
neitä koskevalla merkinnällä varustettu vaa-
liluettelo ja muu vaaleissa käytetty aineisto
säilytetään niin kuin siitä erikseen säädetään.

40 §

Vaalien tulosta koskeva oikaisuvaatimus ja
valitus

Äänioikeutettu, joka katsoo, että vaalilau-
takunnan päätös vaalien tuloksen vahvistami-
sesta tai vaalien toimittamiseen liittyvä muu
toimenpide on lainvastainen, voi tehdä saa-
melaiskäräjien hallitukselle oikaisuvaatimuk-
sen viimeistään 14 päivänä siitä päivästä, jona
vaalilautakunta on vahvistanut vaalien tulok-
sen.
Saamelaiskäräjien hallituksen on käsiteltä-
vä oikaisuvaatimus kiireellisesti ja viimeis-
tään ennen vaalivuoden loppua.
Saamelaiskäräjien hallituksen päätökseen
saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan
hallinto-oikeuteen viimeistään 14 päivänä
siitä päivästä, jona asianomainen on saanut
käräjien hallituksen päätöksen tiedoksi. Muu-
toksenhaussa noudatetaan muutoin, mitä hal-
lintolainkäyttölaissa säädetään.
Jos vaalilautakunnan 1 momentissa tarkoi-
tettu päätös tai toimenpide on ollut lainvas-
tainen ja tämä on vaikuttanut vaalien tulok-
seen, vaalien tulosta on oikaistava ja valtio-
neuvoston tarvittaessa määrättävä saamelais-
käräjien jäsenet ja varajäsenet vaalien oikais-
tun tuloksen mukaisesti.

Jos vaalien tulos ei ole oikaistavissa, vaalit
on määrättävä uusittavaksi.

40 a §

Valituksen johdosta uusittavat vaalit

Uusittavien vaalien toimittamisesta huoleh-
tii, mikäli mahdollista, sama vaalilautakunta
kuin kumotuissa vaaleissa. Uusittavissa vaa-
leissa käytetään samaa lainvoimaista vaali-
luetteloa ja ehdokasluetteloa kuin kumotuissa
vaaleissa, jollei saamelaiskäräjien hallitus tai
korkein hallinto-oikeus päätöksessään toisin
määrää. Uusittavien vaalien toimittamisesta
on soveltuvin osin muutoin voimassa, mitä
varsinaisten vaalien toimittamisesta on sää-
detty.
Uusittavat vaalit toimitetaan sen kalenteri-

kuukauden aikana, joka alkaa kahden täyden
kalenterikuukauden kuluttua 1 momentissa
mainitun päätöksen antamisen jälkeen. Vaa-
litoimitus aloitetaan lähettämällä äänioikeu-
tetuille 29 §:ssä mainitut vaaliasiakirjat.
Uusittavien vaalien tuloksesta on heti il-

moitettava oikeusministeriölle.

40 b §

Saamelaiskäräjien jäsenten ja saamelais-
käräjien asettamien toimielinten toimi-

valtaisuus

Kumotuissa vaaleissa valituiksi tulleet saa-
melaiskäräjien jäsenet ja varajäsenet pysyvät
tehtävissään, kunnes uusittavien vaalien tulos
on vahvistettu ja valtioneuvosto tuloksen
mukaisesti määrännyt saamelaiskäräjien jäse-
net tehtäviinsä. Mitä edellä säädetään, koskee
vastaavasti myös saamelaiskäräjien asetta-
mien toimielinten jäseniä.

40 c §

Tarkemmat säännökset

Oikeusministeriön asetuksella voidaan an-
taa tarkempia säännöksiä:
1) vaaleihin liittyvistä kuulutuksista;
2) vaaliluetteloon hakeutumisesta ja vaali-

luettelosta poistamisesta sekä hakemukseen
liitettävistä selvityksistä;
3) vaaliluettelon nähtävänä pitämisestä;
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4) ehdokasluettelon julkaisemisesta ja näh-
tävänä pitämisestä;
5) äänestyslipusta; sekä
6) vaaliasiakirjojen säilyttämisestä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2003.

Lain 21 §:ää ei sovelleta ensimmäisissä
lain voimaantulon jälkeen toimitettavissa saa-
melaiskäräjien vaaleissa.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Johannes Koskinen
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Láhka
sámedikkis addojuvvon lága rievdadeamis

Addojuvvon Helssegis 30 beaivve juovlamánus 2002
—————

Riikkabeivviid mearrádusa mielde
gomihuvvo sámedikkis suoidnemánu 17 beaivve 1995 addojuvvon lága 33 § ja 43 §:a
2 momeanta,
rievdaduvvo 1 §, 15 §:a 2 momeanta, 18 §:a 2 momeanta, 18 b §:a 5 momeanta, 20 §:a 2 momeanta,

21—28 §, 30 §:a bajil∏ála, 31 sihke 34 ja 35 §, 36 §:a 1 momeanta ja 40 §, dakkárin go dain leat 15 §:a
2 momeanta ja 18 b §:a 5 momeanta lágas 1725/1995, sihke

lasihuvvo láhkii oππa 4 a §, 5 §:i oππa 3 momeanta, 13 §:i oππa 2 momeanta, goas dálá 2 momeanta
sirdása 3 momeantan, láhkii oππa 22 a, 23 a, 23 b, 25 a, 26 a—26 d ja 27 a §, 30 §:i oππa 2 momeanta sihke
láhkii oππa 31 a—31 h, 37 a ja 40 a—40 c § ∏uovvova∏∏at:

1 lohku

Almmolaª njuolggadusat

1 §

Lága ulbmil

Sápmela∏∏ain álgoálbmogin lea sámiid ruovttu-
guovllus ieΩaset giela ja kultuvrra guoski ieªráππen
dan mielde go dán lágas ja eará sajis lágas ásahuvvo.
Dán ieªráππemii gullevaª bargguid várás sápme-
la∏∏at válljejit válggaiguin ieΩaset gaskavuoπas
sámedikki.

Sámediggi doaibmá vuoigatvuohtaministeriija
hálddahussuorggis.

4 a §

Hálddahusvuoigatvuoπalaª njuolggadusaid
heiveheapmi

Sámediggái ja dan doaibmaorgánaidda heivehu-
vvojit hálddahusmeannudanláhka (598/1982),
diehtunaddimis hálddahusáªªiin addojuvvon láhka
(232/1966), virgeoapmaha∏∏aid doaimma almmo-
laªvuoπas addojuvvon láhka (621/1999), olmmoª-
diehtoláhka (523/1999) ja arkiivaláhka (831/1994),
juos dán lágas ii nuppeláhkai ásahuvvo.

5 §

Almmolaª doaibmaváldi

— — — — — — — — — — — — — —
Sámediggi nanne doaimmas várás bargoortnega.

13 §

Sámedikki stivra

— — — — — — — — — — — — — —
Válgajagi doaibmi stivrra ságajoπiheaddji, guok-

te várreságajoπiheaddji ja eará lahtut jotket goittot-
ge barggusteaset dan rádjai, go oππa stivra lea válg-
gaid ma∫∫á válljejuvvon.
— — — — — — — — — — — — — —

15 §

Doaibmaválddi sirdin

— — — — — — — — — — — — — —
Ovdalis 1 momeanttas máinnaªuvvon doaibma-

válddi sirdin ii leat lobálaª 7 §:s, 10 §:a 3 momeant-
tas, 11—14 §:s, 18 b, 18 c iige 18 j §:s oaivvilduvvon
áªªiin.

HE 234/2002
PeVM 6/2002
EV 188/2002

Liite Saamenkielinen käännös
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18 §

Áªªiid gieπahallan

— — — — — — — — — — — — — —
Sámedikki ja dan ásahan doaibmaorgána lahttu

lea easttalaª oassálastit dakkár mearrádusa barga-
mii, mii guoská persovnnala∏∏at su dahje su háldda-
husmeannudanlága 10 §:a 2 momeanttas oaivvildu-
vvon lagaªfuolkki dahje dakkárii máinnaªuvvon
momeantta mielde buohtastahtti olbmo.
— — — — — — — — — — — — — —

18 b §

Ruhtadoallobadji ja ruhtadoalloloahpaheapmi

— — — — — — — — — — — — — —
Ruhtadoalloloahpaheami galgá lágidit sáme-

diggái nannema várás guπege jagi geassemánu
loahpa rádjai.

20 §

Válgabiire ja válgalávdegoddi

— — — — — — — — — — — — — —
Válggaid ollaªuhttá 14 §:s oaivvilduvvon vál-

galávdegoddi.
— — — — — — — — — — — — — —

21 §

Jienastanvuoigatvuohta

Sámedikki válggain lea ássanbáikái geah∏ake-
ahttá jietnavuoigadahtton juohkehaª ma∫imustá
válgadoaimmahusa ma∫imuª beaivve 18 jagi deav-
di sápmelaª, guhte lea Suoma riikkavuloª dahje
geas olgoriikka riikkavuloΩin leamaª ruovttugiel-
dalágas (201/1994) oaivvilduvvon ruovttugielda
Suomas dallego bivdaga válgalogahallamii váldi-
mis lea galgan ma∫imustá bargat.

22 §

Válgadohkálaªvuohta

Sámedikki válggain lea válgadohkálaª juohke-
haª jietnavuoigadahtton, guhte lea miehtan evtto-
hassan ja guhte ii leat vádjitválddálaª.

22 a §

Válggaid álggaheapmi

Válggaid álggaheamis galgá almmola∏∏at gula-
hit.

23 §

Válgalogahallan

Válgalávdegoddi ráhkada jietnavuoigadahtton
olbmuin válgalogahallama ovddit válggaid válgalo-
gahallama ja olmmoªdiehtoortnega dieπuid vuoπul.
Válgalogahallamii merkejuvvojit jietnavuoigadah-
tton olbmo namma, persovdnanummir, ruovttugiel-
da ja ∏ujuhus, juos ruovttugielda ja ∏ujuhus leat
dieπus. Ruovttugieldda ja ∏ujuhusa ii goittotge
oa∏∏o merket válgalogahallamii, juos dát dieπut leat
virgeoapmaha∏∏aid doaimma almmolaªvuoπas ad-
dojuvvon lága 24 §:a 1 momeantta 31 ∏uoggá miel-
de ∏iegusin doalahahttit.

Jietnavuoigadahtton olbmot merkejuvvojit vál-
galogahallamii alfabehtalaª ortnegii gielddaid
mielde, juos ii 1 momeanttas eará ∏uovo.

23 a §

Válgalogahallama ráhkadeapmi

Válgalogahallamii galgá bivdaga vuoπul váldit
das váilu jietnavuoigadahtton sápmela∏∏a. Válgalo-
gahallamii merkejuvvon olbmo galgá sihkkut eret
válgalogahallamis su almmuhettiin, ahte son ii ªat
hálit leat merkejuvvon válgalogahallamii, dahje
juos son lea jápmán. Bivdaga ja almmuhusa galgá
bargat válgalávdegoddái ma∫imustá válgajagi ovdal
leahkki juovlamánu 31. beaivve ovdal diibmu 16.

Válgalogahallama ráhkadeami oktavuoπas vál-
galávdegoddi sáhttá ieΩas álgagis váldit vuhtii vál-
galogahallamii merkejuvvon jietnavuoigadahtton
olbmo ovddit válggaid ma∫∫á jienastanvuoigat-
vuoπa agi deavdán máná ja 21 §:s ásahuvvon áiggi
rádjai jienastanvuoigatvuoπa agi deavdi máná.
Dakkár olbmo sáhttá goittotge váldit válgalogahal-
lamii easkka das ma∫∫á, go son lea ∏álala∏∏at
almmuhan válgalávdegoddái, ahte doallá ieΩasa
dán lágas oaivvilduvvon sápmelaΩΩan.

Válgalávdegoddi nanne ja vuollái∏állá válgalo-
gahallama ma∫imustá válgajagi guovvamánu
ma∫imuª beaivve.
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23 b §

Válgalogahallama dieπuid ulbmil∏atnasupmi

Válgalogahallama ja dasa gullevaª dieπuid ii
oa∏∏o geavahit eará ulbmilii go sámedikki válggaid
doaimmaheapmái.

Sámedikki stivrras lea goittotge vuoigatvuohta
geavahit ja luohpadit válgalogahallama dieπuid sta-
tistihkkabargguid ja dieπalaª dutkandárkkuhusaid
várás nu, ahte ∏uvvojuvvo mii virgeoapmaha∏∏aid
doaimma almmolaªvuoπas addojuvvon lága 28 §:s
ásahuvvo.

24 §

Almmuhangoarta ja mearrádus

Válgalávdegoddi ráhkada juohke válgalogahal-
lamii váldojuvvon olbmos almmuhangoartta, mas
oidnojit jietnavuoigadahtton olbmos válgalogahal-
lamii váldojuvvon dieπut, válgalogahallama oaid-
ninláhkai doallan, válggain jienasteapmi sihke vál-
gabeaivi ja 31 a §:s ásahuvvon vuoigatvuohta jie-
nastit válgabeaivve, juos válgabeaivve jienasteap-
mi ordnejuvvo, ja válgalávdegotti ∏ujuhus.

Válgalávdegoddi sádde almmuhangoartta ieª-
guhtet jietnavuoigadahtton olbmui, gean ∏ujuhus
lea dieπus, áiggil ovdal go válgalogahallan biddjo-
juvvo oaidninláhkai.

Válgalávdegotti mearrádus, mainna válgalávde-
goddi lea hilgon dahje guoππán dutkakeahttá olb-
mo bivdaga boahtit váldot válgalogahallamii, dahje
almmuhusa boahtit das eret sihkkojuvvot, sáddeju-
vvo áªªeoasálaΩΩii áiggil ovdal válgalogahallama
ásaheami oaidninláhkai.

25 §

Válgalogahallama oaidninláhkai doallan

Válgalávdegoddi ásaha válgalogahallama dahje
das leahkki dieπuid earret persovdnanummiriid
oaidninláhkai nu, ahte oaidninláhkai doallama
guoski áiggi nohkamis lea áigi válggaid doaimma-
heapmái uhcimustá vihtta mánotbaji.

Válgalogahallan dollojuvvo oaidninláhkai 10
ma∫∫álas árgabeaivve, ii goittotge árgalávvardaga,
uhcimustá golbma diimmu beaivvis.

Válgalogahallama oaidninláhkai doallamis gal-
gá almmola∏∏at gulahit.

25 a §

Válgalogahallama almmolaªvuohta

Juohkeha∏∏as lea vuoigatvuohta oahpásmuvvat
válgalogahallamii ja dan ráhkadeapmái gullevaª
áªªebáhpáriidda dan áigge, go válgalogahallan dol-
lojuvvo oaidninláhkai. Válgalogahallama ja dan
ráhkadeapmái gullevaª áªªebáhpáriid ii oa∏∏o addit
kopierema dahje govvideami várás iige dain oa∏∏o
addit kopiijaid. Válgalogahallamii merkejuvvon
olbmos lea goittotge vuoigatvuohta oaΩΩut nuvttá
váldosa sus válgalogahallamii merkejuvvon
dieπuin.

Sus, guhte lea bivdán boahtit merkejuvvot válga-
logahallamii, lea vuoigatvuohta oaΩΩut dieπu áªªi
gieπahallamii gullevaª áªªebáhpáriin nugo
virgeoapmaha∏∏a doaimma almmolaªvuoπas addo-
juvvon lága 11 §:s ásahuvvo.

Válgalogahallama sihke dakkár válgalogahalla-
ma ráhkadeapmái gullevaª áªªebáhpáriid, mat
sisttisdollet dieπuid olbmo etnihkalaª duogáΩis, gal-
gá doallat ∏iegusin eará go 1 momeanttas oaivvil-
duvvon áigge. ¢iegusindoallangeatnegasvuohta ii
eastte dieπu addima válgalogahallamis dasa, guhte
dárbbaªa dieπu jienastanvuoigatvuoπa ∏ilgema
várás.

Válgalogahallama ráhkadeapmái gullevaª
áªªebáhpáriid almmolaªvuoπas lea muπui fámus,
mii virgeoapmaha∏∏aid doaimma almmolaªvuoπas
addojuvvon lágas ásahuvvo.

26 §

Válgalogahallama njulgengáibádus

Guhte oaivvilda, ahte son lea eahpevuoigga-
la∏∏at guππojuvvon eret válgalogahallamis dahje
ahte su guoski merkejupmi válgalogahallamis lea
boastut, sáhttá ∏álala∏∏at gáibidit njulgema vál-
galávdegottis ma∫imustá 14. beaivve válgalogahal-
lama oaidninláhkai doallama guoski áiggi nohka-
mis. Válgalávdegoddi galgá ªiehttat áªªis hohpo-
la∏∏at.

Válgalávdegotti mearrádussii duhtameahttun
sáhttá bidjat njulgengáibádusa sámedikki stivrra
gieπahallamii ma∫imustá 14. beaivve dan beaivvis,
go son lea oΩΩon mearrádusas dieπu. Stivra galgá
ªiehttat áªªis hohpola∏∏at.

Juos válgalávdegotti dahje sámedikki stivrra
mearrádus sisttisdoallá dan, ahte olmmoª váldoju-
vvo válgalogahallamii, válgalávdegoddi sádde farg-
gamusat jietnavuoigadahtton olbmui 24 §:s oai-
vvilduvvon almmuhangoartta.
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26 a §

Ieªnjulgen

Juos válgalávdegoddi geah∏∏á, ahte olmmoª lea
eahpevuoiggala∏∏at guππojuvvon eret válgaloga-
hallamis dahje eahpevuoiggala∏∏at váldojuvvon
dasa dahje ahte su guoski merkejupmi válgaloga-
hallamis lea boastut, válgalávdegottis lea virggi bea-
lis vuoigatvuohta lasihit olbmo válgalogahallamii
dahje sihkkut eret su válgalogahallamis dahje di-
vvut su guoski boastto merkejumi. Nuppástusaid
galgá bargat ma∫imustá guokte mánotbaji ovdal
válgadoaimmahusa álggaheami.

Sihkodettiin eret olbmo válgalogahallamis galgá
das bargat ∏álalaª mearrádusa ja addit dan diehtun
áªªeoasálaª olbmui.

Lasihettiin olbmo válgalogahallamii galgá sutnje
farggamusat sáddet 24 §:s oaivvilduvvon almmu-
hangoartta.

Divodettiin válgalogahallamis leahkki boastto
merkejumi galgá divvumis farggamusat almmuhit
áªªeoasálaª olbmui, juos dat ii leat ∏ielgasit
dárbbaªmeahttun.

26 b §

Váidda alimus hálddahusriektái

Sámedikki stivrra 26 §:s oaivvilduvvon mear-
rádussii ja válgalávdegotti 26 a §:s oaivvilduvvon
mearrádussii sáhttá ohcat nuppástusa váidimiin ali-
mus hálddahusriektái ma∫imustá 14. beaivve dan
beaivvis, go áªªeoasálaª olmmoª lea oΩΩon mear-
rádusas dieπu.

Váidaga dahkamis lea muπui fámus, mii háld-
dahuslágageavahanlágas (586/1996) ásahuvvo.

Alimus hálddahusriekti galgá addit mearrádusas
farggamusat dieπu váidái, sámedikki stivrii ja vál-
galávdegoddái, mii galgá bargat válgalogahallamii
mearrádusa dihte vejola∏∏at boahtti nuppástusaid ja
dárbbaªettiin galgá sáddet áªªeoasálaª olbmui
24 §:s oaivvilduvvon almmuhangoartta.

26 c §

Válgalogahallama lágafápmu

Juos ásahuvvon áigge siste ii leat bargon válgalo-
gahallama njulgengáibádus, válgalávdegoddi mer-
ke válgalogahallamii duoπaªtusa das, ahte logahal-
lan lea lágafámolaª.

Juos njulgen lea gáibiduvvon, válgalávdegoddi
merke válgalogahallamii mearrádusas vejola∏∏at
boahtti njulgemiid. Njulgema buohta galgá

máinnaªit mearrádusa, masa merkejupmi
vuoππuduvvá.

Ovdal válgadoaimmahusa álggaheami válgaláv-
degoddi merke válgalogahallamii duoπaªtusa das,
ahte válgalogahallan lea 2 momeanttas oaivvildu-
vvon vugiin dahkkon njulgemin lágafámolaª. Vál-
galogahallan dollojuvvo lágafámolaΩΩan dan east-
tekeahttá, ahte loahpalaª mearrádus válgalogahal-
lama njulgema guoski gáibádussii ii leat ovdal vál-
gadoaimmahusa álggaheami addojuvvon dahje
buktojuvvon válgalávdegotti dihtui. Lágafámolaª
válgalogahallama galgá rievdameahttumit válggain
∏uovvut.

26 d §

Jienasteapmi duopmostuolu mearrádusa vuoπul

Olbmui, guhte ovdal jienaidrehkenastima álgga-
heami ovdanbuktá válgalávdegoddái dahje válga-
beaivve válgadoaibmagoddái alimus hálddahus-
rievtti mearrádusa jienastanvuoigatvuoπas, várreju-
vvo dilálaªvuohta oaΩΩut válgaáªªebáhpáriid ja jie-
nastit.

Olmmoª lea geatnegas luohpadit válgalávde-
goddái dahje seammaláhkai válgadoaibmagoddái
mearrádusa dahje das riektagin duoπaªtuvvon ko-
piija áªªis, mii guoská válgalogahallamii merkema.

27 §

Evttohasaid bidjan

Evttohasa sámedikki válggain sáhttet bidjat uh-
cimustá golbma jietnavuoigadahtton sápmela∏∏a
nu, ahte guππet válgalávdegoddái áªªála∏∏at devdo-
juvvon ja vuollái∏állojuvvon evttohasohcamuªa
ma∫imustá 31. beaivve ovdal válgadoaimmahusa
álggaheami ovdal diibmu 16. Ohcamuªas galgá leat:

1) evttohasa dievaslaª namma ja dárbbaªettiin
evttohasa almmola∏∏at dovdojuvvon goh∏odan-
namma, persovdnanummir, árvu, ámmát dahje
doaibma eanemustá guvttiin dajaldagain sihke
ruovttugielda ja ∏ujuhus; ja

2) evttohasa ∏álalaª miehtan álgit sámedikki
áªªáigullevaª válggain evttohassan.

Evttohasa bidjan olbmuin ∏ohkiida válljensear-
vi, mii nammada gaskavuoπastis áªªeolbmo ja
várreáªªeolbmo.

Ieªguhte jietnavuoigadahtton oaΩΩu oassálastit
duªªe ovtta evttohasa bidjamii. Juos olmmoª gullá
guovtte dahje eanet válljensearvái, válgalávdegod-
di galgá sihkkut su eret buohkain dain.

Válljensearvvi áªªeolbmui galgá várret dilálaª-
vuoπa dievasmahttit dahje njulget ohcamuªa
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dieπuid ma∫imustá 27. beaivve ovdal válgadoaim-
mahusa álggaheami ovdal diibmu 16.

27 a §

Evttohaslogahallan

Válgalávdegoddi ráhkada válgadohkálaª evtto-
hasain evttohaslogahallama ma∫imustá 21. beaivve
ovdal válgadoaimmahusa álggaheami. Evttohaslo-
gahallamis lea oktasaª bajil∏ála, mii spesifisere vál-
gga, sihke logahallan evttohasain nummirortnegis
álgimiin nummiris 2. Evttohasaid ortnet logahalla-
mis mearraªuvvá válgalávdegotti vuorbádeami
vuoπul.

Juohkehaª evttohasas merkejuvvo evttohasloga-
hallamii nummir, namma ja árvu, ámmát dahje
doaibma eanemustá guvttiin dajaldagain, sihke
ruovttugielda. Evttohasa ovdanamain rattát dahje
dan sajis sáhttá geavahit evttohasa almmola∏∏at
dovdojuvvon goh∏odannama dahje oaniduvvon ov-
danama. Evttohaslogahallama galgá almmustahttit,
sáddet válgaáªªeolbmuide ja doallat válggaid áigge
oaidninláhkai.

Válgalávdegotti 1 momeanttas oaivvilduvvon
mearrádussii ii oa∏∏o ohcat sierra nuppástusa.

28 §

Válgadoaimmahus

Sámedikki válggat doaimmahuvvojit ∏ak∏a-
mánu vuosttas dievas vahku vuossárggas álgi njealji
vahku áigge. Válggat doaimmahuvvojit poastta
bokte, muhto lea vejolaª válgalávdegotti nu mearri-
dettiin sámiid ruovttuguovllus lassin doaimmahit
válgabeaivve jienasteami. Válggaid doaimmahea-
mis galgá almmola∏∏at gulahit.

30 §

Jienasteapmi poastta bokte

— — — — — — — — — — — — — —
Poastta bokte sáddejuvvon válgaáªªebáhpárat

galget leat válgalávdegottis, ovdal go jienaid rehke-
nastin álgá.

31 §

Jienasteapmi máhcahemiin válgaáªªebáhpáriid
válgalávdegotti doaimmahahkii

Jietnavuoigadahtton olmmoª sáhttá máhcahit

30 §:s oaivvilduvvon válgaáªªebáhpáriid persov-
nnala∏∏at maiddái válgalávdegotti doaimmahahkii
dahje eará doaibmabáikkiide válggaid goalmmát die-
vas vahku vuossárgga ja njealját dievas vahku bearja-
daga gaskasaª áigge. Jienasteapmi lea ∏aπahuvvon,
go jietnavuoigadahtton olmmoª lea oΩΩon guitte
válgaáªªebáhpáriid guoππimis.

Válgalávdegoddi galgá fuolahit das, ahte dan sierra
doaibmabáikkiide guππojuvvon válgaáªªebáhpárat
seailluhuvvojit válga∏iegusvuoπa sihkkarasti vugiin
ja ahte válgaáªªebáhpárat doaimmahuvvojit
dorvvola∏∏at válgalávdegotti Anára doaimmahahkii,
ovdal go jienaid rehkenastin álgá.

31 a §

Válgabeaivve jienasteapmi

Juos válgabeaivve jienasteapmi ordnejuvvo, vál-
gabeaivi lea válggaid njealját vahku sotnabeaivi.

Válgabeaivve jienasteapmi doaimmahuvvo seam-
ma áigge juohke sámiid ruovttuguovllu gielddas.
Ieªguhtet gielddas lea okta jienastanbáiki.

Jietnavuoigadahtton olmmoª oaΩΩu jienastit duªªe
dan sámiid ruovttuguovllu gielddas, mii lea merkeju-
vvon válgalogahallamii su ruovttugieldan.

Jienasteami galgá ordnet nu, ahte válga∏iegus-
vuohta seailu.

31 b §

Jienastanáigi

Válgabeaivve jienasteapmi álggahuvvo diibmu 10
ja dat jotkojuvvo boatkkaheamet diibmu 18:i.

Buot daid jienasteaddjiin, geat leat ovdal diibmu
18 boahtán báikki ala vuordit jienastanvuoruset, lea
vuoigatvuohta jienastit. Vuordinlanja galgá giddet
diibmu 18. Giddemis galgá dan ovdal almmuhit jie-
nastit boahtán olbmuide.

31 c §

Válgadoaibmagoddi

Válgalávdegoddi galgá áiggil ovdal válggaid ásahit
ieªguπet jienastanbáikki várás válgadoaibmagotti,
masa gullet golbma lahtu ja guokte várrelahtu nu, ahte
áªªáigullevaª gieldda válgalávdegottis ovddasteaddji
lahttu ja su persovnnalaª várrelahttu leaba válgadoai-
bmagotti oktan lahttun ja várrelahttun.

Válgadoaibmagotti ságajoπiheaddjin doaibmá do-
aibmagottis válgalávdegotti ovddasteaddji lahttu.
Várreságajoπiheaddji válgadoaibmagoddi vállje
dárbbaªettiin gaskavuoπastis.
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Válgadoaibmagoddi lea mearridanválddálaª
golmmalahttosaΩΩan.

31 d §

Ráhkkanandoaimmat

Válgalávdegoddi galgá fuolahit das, ahte jienas-
tanbáikkis leat:

1) dakkár jienastangohpet jienasteami várás,
mat sihkkarastet válga∏iegusvuoπa seailuma;

2) dárbbaªlaª mearri jienastanlihpot ja válgas-
teampalat;

3) evttohaslogahallamat, mat biddjojit oaidnin-
láhkai válgalatnjii, vuordinlatnjii ja jienastangohp-
pii;

4) seilenneavvut;
5) riektagin duoπaªtuvvon válddus válgalogahal-

lamis áªªáigullevaª gieldda jietnavuoigadahtton ol-
bmuid guoski osiin (jienastanguovllu válgaloga-
hallan); sihke

6) válgaurdna.

31 e §

Válgaveahkki

Juohke jienastanbáikkis galgá leat báikki alde
válgalávdegotti nammadan válgaveahkki, guhte
jienasteaddji bivdagis veahkeha su merkejumi bar-
gamis jienastanlihppui.

Olmmoª, gean nákca bargat jienastanmerkema,
lea dovdomassii hedjonan, oaΩΩu geavahit jienas-
tanmerkema ∏állimis veahkkin ieΩasa válljen veah-
ki.

Ovdalis 1 ja 2 momeanttas oaivvilduvvon veahk-
ki galgá leat sámedikki válggain jietnavuoigadaht-
ton olmmoª. Olmmoª, guhte lea evttohassan
áªªáigullevaª válggain, ii oa∏∏o leat válgaveahkkin
iige jienasteaddji válljen veahkkin.

Veahkki lea geatnegas dovddola∏∏at ollaªuhttit
jienasteaddji oaivila jienasteamis sihke doallat
suollemassan jienasteami oktavuoπas oΩΩojuvvon
dieπuid.

31 f §

Válgabeaivve jienasteami álggaheapmi

Válgabeaivve jienasteami álggedettiin válgado-
aibmagotti ságajoπiheaddji galgá ∏ájehit das báikki
alde leahkki jienasteaddjiide, ahte válgaurdna lea
guorus, sihke das ma∫∫á giddet urtna válgalávdegot-
ti seaillain. Válgaurtna ii oa∏∏o rahpat das ma∫∫á,
go dat lea válgabeaivve jienasteami álggedettiin

giddejuvvon ovdal go sámedikki válggaid jie-
naidrehkenastin 34—36 §:a njuolggadusaid vuhtii
váldimiin álggahuvvo.

31 g §

Jienasteapmi válgabeaivve

Jienasteaddji galgá dieπihit ieΩasa jienastan-
báikkis válgadoaibmagoddái, mii galgá fuolahit
das, ahte jienasteaddji ii oa∏∏o jienastit ovdal go son
lea gávnnahuvvon jietnavuoigadahtton olmmoΩin.

Jienasteaddji lea geatnegas ovdanbuktit válga-
doaibmagoddái duoπaªtusa identitehtas.

Jienasteaddji galgá nu ∏ielgasit merket jienas-
tanlihppui dan evttohasa nummira, gean buorrin
son addá jiena, ahte ii sáhte boahtit eahpe∏ielggas-
vuohta das, gean evttohasa son oaivvilda. Merke-
jumi galgá bargat jienastangohpes nu, ahte válga-
∏iegusvuohta seailu.

Jienasteaddji, guhte lea bargan merkejumi jie-
nastanlihppui, galgá addit jienastanlihpo nu ahte
lea máhccon dan, válgadoaibmagoddái steampalas-
tima várás. Jienasteaddji galgá das ma∫∫á luoitit
jienastanlihpo válgaurdnii.

Válgadoaibmagoddi bargá válgalogahallamii
merkejumi das, ahte jienasteaddji lea geavahan
jienastanvuoigatvuoπa.

31 h §

Válgabeaivve jienasteami nohkan ja válgabeav-
degirji

Válgabeaivve jienasteami nohkama ma∫∫á vál-
gadoaibmagoddi galgá fuolahit das, ahte seileju-
vvon válgaurdna ja jienastanmerkemiid sisttisdoal-
li jienastanguovllu válgalogahallan fievrriduvvojit
válga∏iegusvuoπa seailuma sihkkarasti vugiin vál-
galávdegotti Anára doaimmahahkii. Válgaláv-
degoddi galgá fuolahit válgaurtna ja jienastanguovl-
lu válgalogahallama seailluheamis dorvvolaª báik-
kis jienaidrehkenastima álggaheami rádjai.

Válgadoaibmagoddi galgá lassin fuolahit das,
ahte válgabeaivve jienasteamis dollojuvvo beavde-
girji, masa jienastanbáikkiid mielde merkejuvvojit:

1) beaivi sihke diibmoáiggit, goas válgabeaivvi
jienasteapmi álggii ja celkojuvvui leat nohkan;

2) mielde leamaªan válgadoaibmagotti lahtut ja
várrelahtut;

3) válgaveahkit sihke jienasteaddjiid ieΩaset vál-
ljen veahkit sihke

4) jienasteaddjiid lohkumearri.
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34 §

Jienaidrehkenastima álggaheapmi

Válgalávdegoddi rehkenastigoahtá jienaid vál-
gadoaimmahusa ma∫∫á boahtti vuossárgga diibmu
18. Jienaid rehkenastima álggaheami ma∫∫á boah-
tán sáddenkonfaluhtat guππojuvvojit rabakeahttá ja
vuhtiiváldde-keahttá. Doaimmahusas dollojuvvo
beavdegirji.

Válljensearvvi áªªeolbmos dahje várreáªªeolb-
mos lea vuoigatvuohta leat mielde jienaidrehkenas-
timis.

35 §

Merkejupmi válgalogahallamii

Jienaidrehkenastin álggahuvvo nu, ahte rahppo-
jit sáddenkonfaluhtat ja merkejuvvojit 30 ja 31 §:s
ásahuvvon vugiin buot jienastanolbmot sádden-
reivve mielde válgalogahallamii.

Jienasteami galgá guoππit vuhtiiválddekeahttá:
1) juos jienastan olmmoª ii leat merkejuvvon

válgalogahallamii jietnavuoigadahtton olmmoΩin
dahje juos gávnnahuvvo, ahte son lea jápmán ovdal
válgadoaimmahusa álggaheami;

2) juos sáddenreive lea nu váilevaª, ahte ii boaπe
∏ielgasit ovdan, guhte lea jienastan; dahje

3) juos válgakonfaluhttii lea dahkkon jienas-
teaddji dahje evttohasa guoski dahje eará áªªehis
merken.

Eará go válgabeaivve jienasteami galgá guoππit
vuhtiiválddekeahttá maiddái, juos jienastanguovllu
válgalogahallamii dahkkon merkejumiin albmana,
ahte áªªeoasálaª lea jienastan válgabeaivve.

Ma∫∫elgo buot jienastan olbmot leat merkeju-
vvon válgalogahallamii ja jienasteamis vuhtiiváld-
dekeahttá guππojuvvon válgakonfaluhtat sádden-
reivviideaset siste leat sirrejuvvon dohkkehuvvon
válgakonfaluhtain, biddjojuvvojit dohkkehuvvon
válgakonfaluhtat rabakeahttá válgaurdnii.

36 §

Jienastanlihpuid juogadeapmi joavkkuide

Go buot dohkkehuvvon válgakonfaluhtat leat
válgaurtnas, rahppojuvvojit buot válgaurtnat ja vál-
gakonfaluhtat.
— — — — — — — — — — — — — —

37 a §

Válgaáªªebáhpáriid seailluheapmi

Evttohaslogahallan, jienastanlihpot ja jienastan
olbmuid guoski merkejumiin rustejuvvon válgalo-
gahallan ja eará válggain geavahuvvon materiála
seailluhuvvojit nugo das sierra ásahuvvo.

40 §

Válggaid bohtosa guoski njulgengáibádus ja
váidda

Jietnavuoigadahtton olmmoª, guhte oaivvilda,
ahte válgalávdegotti mearrádus válggaid bohtosa
nannemis dahje válggaid ollaªuhttimii gullevaª
eará doaibma lea lágavuostásaª, sáhttá dahkat sá-
medikki stivrii njulgengáibádusa ma∫imustá 14.
beaivve dan beaivvis, go válgalávdegoddi lea nan-
nen válggaid bohtosa.

Sámedikki stivra galgá gieπahallat njulgengái-
bádusa hohpola∏∏at ja ma∫imustá ovdal válgajagi
loahpa.

Sámedikki stivrra mearrádussii sáhttá ohcat nup-
pástusa váidimiin alimus hálddahusriektái ma∫i-
mustá 14. beaivve dan beaivvis, go áªªeoasálaª lea
oΩΩon sámedikki stivrra mearrádusa diehtun. Nup-
pástusohcamis ∏uvvojuvvo muπui, mii hálddahus-
lágageavahanlágas ásahuvvo.

Juos válgalávdegotti 1 momeanttas oaivvildu-
vvon mearrádus dahje doaibma leamaªan lágavuos-
tásaª ja dat lea váikkuhan válggaid bohtosii, válg-
gaid bohtosa galgá njulget ja stáhtaráππi galgá
dárbbaªettiin mearridit sámedikki lahtuid ja várre-
lahtuid válggaid njulgejuvvon bohtosa mielde.

Juos válggaid boaπus ii leat njulgemis, válggaid
galgá mearridit doallat oππasit.

40 a §

Váidaga dihte oππa válggat

Oππa válggaid doaimmaheamis fuolaha, juos
vejolaª, seamma válgalávdegoddi go gomihuvvon
válggain. Oππa válggain geavahuvvo seamma lá-
gafámolaª válgalogahallan ja evttohaslogahallan go
gomihuvvon válggain, juos ii sámedikki stivra dah-
je alimus hálddahusriekti mearrádusastis nup-
peláhkai mearrit. Oππa válggaid doaimmaheamis
lea heivvolaª osiin muπui fámus, mii ieª válggaid
doaimmaheamis lea ásahuvvon.
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Oππa válggat doaimmahuvvojit dan kaleandar-
mánotbaji áigge, mii álgá guovtte dievas kaleandar-
mánotbaji geaΩis 1 momeanttas máinnaªuvvon me-
arrádusa addima ma∫∫á. Válgadoaimmahus álgga-
huvvo sáddemiin jietnavuoigadahtton olbmuide
29 §:s máinnaªuvvon válgaáªªebáhpáriid.

Oππa válggaid bohtosis galgá dalán almmuhit
vuoigatvuohtaministeriijai.

40 b §

Sámedikki lahtuid ja sámedikki ásahan doaib-
maorgánaid doaibmaválddálaªvuohta

Gomihuvvon válggain válljejuvvot boahtán sá-
medikki lahtut ja várrelahtut bissot bargguineaset,
dassáΩii go oππa válggaid boaπus lea nannejuvvon
ja stáhtaráππi bohtosa mielde lea mearridan sáme-
dikki lahtuid bargguide. Mii ovdalis ásahuvvo,
guoská seammaláhkai maiddái sámedikki ásahan
doaibmaorgánaid lahtuid.

40 c §

Lagat njuolggadusat

Vuoigatvuohtaministeriija ásahusain sáhttá ad-
dit lagat njuolggadusaid :

1) válggaid guoski gulahusain;
2) válgalogahallamii ohcaleamis ja válgaloga-

hallamis eret sihkkumis sihke ohcamuªªii gullevaª
∏ilgehusain;

3) válgalogahallama oaidninláhkai doallamis;
4) evttohaslogahallama almmustahttimis ja oaid-

ninláhkai doallamis;
5) jienastanlihpos; sihke
6) válgaáªªebáhpáriid seailluheamis.

————
Dát láhka boahtá fápmui 1 beaivve oππa jagemá-

nus 2003.
Lága 21 §:a ii heivehuvvo vuosttas lága fápmui-

boahtima ma∫∫á doaimmahuvvon sámedikki válg-
gain.

Ovdal lága fápmuiboahtima sáhttá álgit dan
ollaªuhttima gáibidan doaibmabijuide.

Helssegis 30 beaivve juovlamánus 2002

Dásseválddi Presideanta

TARJA HALONEN

Vuoi˚atvuohtaministtar Johannes Koskinen



Lak i

N:o 1280

opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 11 ja 43 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain
(635/1998) 43 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1211/2000, sekä
muutetaan 11 §:n 3 momentti ja 43 §:n otsikko, sellaisena kuin ne ovat 11 §:n 3 momentin
suomenkielinen sanamuoto laissa 1389/2001 sekä 11 §:n 3 momentin ruotsinkielinen
sanamuoto ja 43 §:n otsikko mainitussa laissa 1211/2000, seuraavasti:

11 §

Ammatillisen lisäkoulutuksen käyttökustan-
nusten rahoitus

— — — — — — — — — — — — —
Ammatillisesta koulutuksesta annetussa
laissa ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
annetussa laissa tarkoitetulle koulutuksen jär-
jestäjälle myönnetään muun kuin 1 ja 2
momentissa tarkoitetun ammatillisen lisäkou-
lutuksen käyttökustannuksia varten rahoitusta
90 prosenttia euromäärästä, joka saadaan
laskemalla yhteen koulutuksen järjestäjälle
valtionosuuden laskemisen perusteeksi vah-
vistettujen opiskelijatyövuosien määrien ja
opiskelijatyövuotta kohden määrättyjen yk-
sikköhintojen tulot. Yrityksen tai muun yh-
teisön henkilöstön kehittämiseksi järjestettä-
vässä koulutuksessa rahoitus on kuitenkin 50
prosenttia mainitulla tavalla lasketusta euro-

määrästä. Valtioneuvoston asetuksella sääde-
tään, miten rahoituksen perusteena oleva
opiskelijatyövuosi määräytyy.

43 §

Opettajankoulutukseen sekä saamenkieliseen
ja saamen kielen opetukseen myönnettävä

valtionavustus

— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2003.
Tällä lailla kumotun 43 §:n 3 momentin

mukaisesti myönnettyyn rahoitukseen sovel-
letaan tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleita säännöksiä.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Opetusministeri Maija Rask

HE 140/2002
SiVM 16/2002
EV 231/2002
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Lak i

N:o 1281

opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain
voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 21 päivänä
joulukuuta 2000 annetun lain (1211/2000) voimaantulosäännöksen 2 momentti, sellaisena kuin
se on laissa 1393/2001, seuraavasti:

— — — — — — — — — — — — —
Koulutuksen järjestäjälle, joka on vuonna
2000 saanut opetus- ja kulttuuritoimen rahoi-
tuksesta annetun lain (635/1998) 43 §:n 3
momentissa, sellaisena kuin se oli laissa
1186/1998, tarkoitettua valtionavustusta mak-
sullisena palvelutoimintana järjestettävään
koulutukseen, myönnetään vuonna 2003 val-
tionavustusta vuoden 2000 valtionavustusta
vastaava määrä. Vuonna 2004 valtionavus-
tusta myönnetään kaksi kolmasosaa ja vuonna
2005 yksi kolmasosa vuoden 2000 valtion-

avustuksesta. Jos koulutuksen järjestäjä lo-
pettaa toimintansa, tässä momentissa tarkoi-
tettua avustusta myönnetään toiminnan päät-
tymiseen saakka toiminta-aikaa vastaavana
suhteellisena osuutena vuotuisesta avustuk-
sesta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2003.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Opetusministeri Maija Rask

HE 140/2002
SiVM 16/2002
EV 231/2002
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Lak i

N:o 1282

lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun

lain (1128/1996) 17 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1291/1999, seuraavasti:

17 §

Maksaminen

— — — — — — — — — — — — —
Tuen maksaminen lakkaa kuitenkin vii-
meistään heinäkuun 31 päivänä sinä vuonna,
jona lapsi siirtyy oppivelvollisena perusope-
tukseen. Jos lapsen oppivelvollisuus alkaa
perusopetuslain 25 §:n 2 momentin mukaan

vuotta perusopetuslain 25 §:n 1 momentissa
mainittua aikaisemmin, tuen maksaminen
kuitenkin lakkaa viimeistään oppivelvollisuu-
den alkamisvuotta seuraavana vuonna.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2003.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri Eva Biaudet

HE 260/2002
StVM 44/2002
EV 236/2002
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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 1283

vuoden 2003 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002

Valtiovarainministeriö on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1532/1992)
83 §:n nojalla opetusministeriön esityksestä päättänyt:

1 §
Tässä päätöksessä mainitut kilpailut ovat
sellaisia tuloverolain 83 §:ssä tarkoitettuja
taiteen alalla vuonna 2003 järjestettäviä tai-
teellisesti merkittäviä valtakunnallisia tai kan-
sainvälisiä kilpailuja, joista saatuja palkintoja
ei katsota veronalaisiksi tuloiksi.

2 §

Elokuvataide

Aboa Festivals r.y:n järjestämä animaatio-
elokuvafestivaalin Honorary Mention -pal-
kintokilpailu;
Aboa Festivals r.y:n järjestämä Turun
kansainvälinen animaatioelokuvafestivaalin
Tough Eye Grand Prix -kilpailu
Helsingin DocPoint-dokumenttielokuva-
festivaaliyhdistys r.y:n järjestämä Aho &
Soldán -elämäntyöpalkintokilpailu;
Helsingin DocPoint-dokumenttielokuva-
festivaaliyhdistys r.y:n järjestämä DocPoint-
festivaalin resurssipalkintokilpailu;
Nordic Glory Festival r.y:n järjestämä
Arktisen upeeta -lyhytelokuvakilpailu;
Oulun elokuvakeskuksen järjestämä Oulun
kansainvälinen lastenelokuvien festivaalin
elokuvakilpailu;
Oulun musiikkivideofestivaalit r.y:n järjes-
tämä Oulun musiikkivideofestivaalien koti-
mainen kilpailu;
Tampereen elokuvajuhlat r.y:n järjestämä
Tampereen elokuvajuhlien Risto Jarva -pal-
kintokilpailu;
Tampereen elokuvajuhlat r.y:n järjestämä
kansainvälinen kilpailu;
Tampereen elokuvajuhlat r.y:n järjestämä
Tampereen elokuvajuhlien kansainvälinen
Prix Vip Tampere -kilpailu;

Tampereen elokuvajuhlat r.y:n järjestämä
Jameson Short Film Award -kilpailu;
Tampereen elokuvajuhlat r.y:n järjestämä

kotimainen alle 30 minuuttisten lyhyteloku-
vien kilpailu;
Tampereen elokuvajuhlat r.y:n järjestämä

kotimainen yli 30 minuuttisten lyhyteloku-
vien kilpailu;
Tampereen elokuvajuhlat r.y:n järjestämä

Micromovies -kilpailu;
Tähdenlentoja r.y:n järjestämä minuuttivi-

deo-kilpailu Tähdenlentoja.

3 §

Kirjallisuus

Gummerus Kustannus Oy:n, Nuoren Voi-
man Liitto r.y:n ja Rank Xerox Oy:n järjes-
tämä novellikilpailu;
Lahden runomaraton r.y:n järjestämä ru-

nokilpailu;
Lahden runomaraton r.y:n järjestämä ru-

noon perustuva teatterikilpailu;
Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän,

Suomen Nuoriso-opiston ja Suomen Nuori-
soseurojen Liiton järjestämä J.H. Erkon kir-
joituskilpailu;
Svenska Folkskolans Vännerin järjestämä

Arvid Mörne -kilpailu;
Söderström kustantamon järjestämä In-

genstans gåt det underligare till än i världen
-kilpailu;
Tampereen Science Fiction Seura r.y:n

järjestämä Tieteis- ja fantasianovellien kirjoi-
tuskilpailu 2003;
Tondiktarna r.f:n järjestämä Dikttävling för

Humoristiska Dikter -kilpailu.
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4 §

Kuvataide

Grafia r.y:n järjestämä Rudolf Koivu -pal-
kintokilpailu;
Lahden taidemuseon järjestämä XIV kan-
sainvälinen julistebiennale -kilpailu;
Mäntän kuvataiteen ystävät r.y:n järjestämä
Mäntän kuvataideviikot -kilpailu;
Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y:n järjestä-

mä vuosimitalikilpailu 2003;
Turun kuvataideyhdistys r.y:n järjestämä
Turun taidemuseo 100 vuotta -kilpailu;
Yrittäjäpatsassäätiön järjestämä yrittäjäpat-
saan suunnittelukilpailu.

5 §

Muotoilu

Helsingin kaupungin ja Teollisuustaiteen
liitto ORNAMO r.y:n järjestämä Keskuspuis-
ton kalustesuunnittelukilpailu;
Neuvottelevat sähkösuunnittelijat r.y:n, Te-
ollisuustaiteen liitto ORNAMO r.y:n, Suo-
men Valoteknillinen Seura r.y:n ja Suomen
Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto r.y:n järjestämä
Luminord 2003 Nordic Luminaire Design
Competition -kilpailu;
Puu kulttuurissa r.y:n järjestämä Luonnotar
-kilpailu;
Seinäjoen ammattikorkeakoulun järjestämä
Älykäs kaluste - älykkäät tilaratkaisut -tuo-
tesuunnittelukilpailu.

6 §

Näyttämötaide

Majaoja-säätiön järjestämä lastennäytel-
mien kirjoituskilpailu;
Pieksämäen kulttuurikeskus Poleenin jär-
jestämä Teatterimaraton 2003/Monologi -kil-
pailu;
Suomen Teatteriliiton järjestämä näytelmä-
kirjoituskilpailu 2002.

7 §

Ympäristötaide

Hämeenlinnan kaupungin järjestämä Ver-

katehdas-kulttuuritehdas arkkitehtuurikilpai-
lu;
Joensuun kaupungin järjestämä Joensuun

rantakortteleiden yleinen aatekilpailu;
Joensuun kaupungin ja Bonvesta Oy/UPM-

Kymmene Oyj:n järjestämä Joensuun Pentti-
län asemakaavallinen ideakilpailu;
Kalajoen kunnan järjestämä Kalajoen

Hiekkasärkkien matkailualueen suunnittelu-
kilpailu;
Lappeenrannan kaupungin, Senaatti-kiin-

teistöjen, Lappeenrannan teknillisen korkea-
koulun ja Lappeenrannan Seudun Opiskelija-
asuntosäätiön järjestämä Lappeenrannan yli-
opistokampuksen asuntoalueen yleinen suun-
nittelukilpailu;
Porin kaupungin, Tampereen kaupungin,

Espoon kaupungin, Europan Suomi Finlandin
sekä rakennusyhtiö Skanskan järjestämä
Europan 7 -kilpailu;
Tampereen kaupungin järjestämä Sammon

lukion suunnittelukilpailu.
Vantaan seurakuntayhtymän järjestämä

Helsingin pitäjän kirkonkylän uuden kappelin
arkkitehtuurikilpailu;
Ålands Landskapsstyrelsen järjestämä Sjö-

fartsmuseum -kilpailu.

8 §

Säveltaide

Arkkiviisut r.y:n järjestämä Arkkiviisut
-kuplettikilpailu;
Artjärven Matkailu r.y:n järjestämä Kul-

kurin Valssi - kuplettien esitys- ja sanoitus-
kilpailu;
Crusell-seura r.y:n ja Uudenkaupungin

kaupungin järjestämä Crusell-fagottikilpailu;
Finnish Rock Scene r.y:n järjestämä Jyrki

Hit Challenge -kilpailu;
Förening Renaissance r.f:n järjestämä Nor-

disk Violintävling för ungdomar i Österbotten
-kilpailu;
Ilmajoen Musiikkijuhlat r.y:n järjestämä

Ilmajoen musiikkijuhlien Lied-sävellyskilpai-
lu;
Kangasniemen Musiikinystävät r.y:n jär-

jestämä Kangasniemen laulukilpailu;
Kansanmusiikkisäätiön järjestämä Hää-

valssikilpailu;
Kanteleliitto r.y:n järjestämä Kahdestoista

valtakunnallinen kantelekilpailu;
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Keski-Suomen konservatorion säätiön, ja
Jyväskylän ammattikorkeakoulun järjestämä
Jyväskylän viulukilpailu;
Kotkan kaupungin järjestämä Kotkan kan-
sainvälinen urkukilpailu 2003;
Kotkan kaupungin kulttuuritoimen järjes-
tämä Kotkan Merimieslaulufestivaali 2003
-kilpailu;
Kuhmon Musiikkiyhdistys r.y:n järjestämä
Kuhmon kansainvälinen kamarimusiikkikil-
pailu kvarteteille;
Kuopion kaupungin järjestämä Kolmas
valtakunnallinen Kuopio-sävellyskilpailu
nuorille säveltäjille;
Lappeenrannan kaupungin kulttuuritoimis-
ton järjestämä Saimaan sävel 2003 -populaa-
rimusiikin sävellys- ja sanoituskilpailu;
Lieksan Vaskiviikon kannatusyhdistys
r.y:n järjestämä Lieksan II Kansainvälinen
Raimo Sarmas trumpettikilpailu;
MTV Oy:n järjestämä Karuselli lastenlau-
lujen esiintymiskilpailu;
MTV Oy:n järjestämä Suomen Tähti -kil-
pailu;
MTV Oy:n järjestämä Syksyn Sävel -kil-
pailu;
MTV Oy:n järjestämä Teinitähti/Tenava-
tähti -laulukilpailu;
MTV Oy:n järjestämä The Most Popular
Song in the World -kilpailu;
MTV Oy:n järjestämä Tie tähtiin -esiinty-
jäkilpailu;
Nokian kaupungin järjestämä Tapsan Tah-
dit -laulelmakilpailu;
Palmgren-konservatorion järjestämä Kan-
sainvälinen Selim Palmgren -pianokilpailu;
Panula-opiston kannatusyhdistyksen järjes-
tämä Panulan Kriuhnaasu - valtakunnallinen
soitto- ja sovituskilpailu;
Pentti Koskimies -Lied -kilpailun kanna-
tusyhdistys r.y:n, Keski-Pohjanmaan konser-
vatorion, Kokkolan kaupungin ja Keski-
Pohjanmaan ammattikorkeakoulun järjestämä
Pentti Koskimies Lied -kilpailu:
Perniön Laulukilpailuyhdistys r.y:n ja Poh-
jola-Norden r.y:n järjestämä Vox Unica Nor-
dica, pohjoismainen yksinlaulukilpailu;
Rockpiste Oy:n järjestämä valtakunnalli-
nen Rockbändikilpailu;
Runnin Rapujatsit, Genelec ja Jazzrytmit-
lehden järjestämä Lady Summertime -laulu-
kilpailu;

Rytmi-instituutin kannattajayhdistys r.y:n,
Seinäjoen elävän musiikin yhdistys Selmu
r.y:n ja Kyösti Vilkuna-seuran ja Lapuan
elävän musiikin seura Ämyri r.y:n järjestämä
Rocklyriikkakilpailu 2003;
Salo - Lastenlaulukaupunki ry:n järjestämä

Vuoden lastenlaulu -kilpailu;
Sata-Häme Soi r.y:n, Suomen Harmonik-

kaliitto r.y:n ja Yleisradio/TV2:n järjestämä
Hopeinen Harmonikka- Lasten harmonikan-
soiton Suomenmestaruuskilpailu;
Sata-Häme Soi r.y:n, Suomen Harmonik-

kaliitto r.y:n ja Yleisradio/TV2:n järjestämä
Kultainen Harmonikka- viihdeharmonikan-
soiton Suomenmestaruuskilpailu;
Sata-Häme Soi r.y:n ja Suomen Harmo-

nikkainstituutin kannatusyhdistys r.y:n järjes-
tämä Suomen Pelimannimestaruuskilpailut
1-, 2- ja 5-rivisille harmonikoille;
Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n järjestämä

Tangolaulukilpailu;
Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n, MTV

Oy:n ja Suomen Mediamusiikki Oy:n järjes-
tämä Tangon sävellys- ja sanoituskilpailu;
Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n järjestämä

Lavatangon SM-tanssikilpailu;
Sepän Soitto r.y:n järjestämä Pelimanniyh-

tyeiden SM-kilpailu;
Sibelius Akatemian järjestämä Helmi Vesa

-kilpailu;
Sibelius Akatemian järjestämä I kansain-

välinen Harald Andersén kamarikuorokilpai-
lu;
Sibelius Akatemian järjestämä The Ven-

dome Prize 2003 International Piano Com-
petition Regional Competition in Helsinki
-kilpailu;
Suomen Harmonikkainstituutin Kanna-

tusyhdistys r.y:n järjestämä Kansainvälinen
Lasse Pihlajamaa -harmonikkakilpailu;
Suomen Huiluinstituutin järjestämä Sävellä

huilulle -kilpailu;
Suomen Jazzliitto r.y:n järjestämä Pohjois-

maisen yhtyekilpailun Suomen karsinta;
Suomen säveltäjät r.y:n ja Tuusulanjärven

Kamarimusiikin järjestämä uussoitto -kilpai-
lu;
Tampereen kaupungin järjestämä Tampe-

reen Musiikkijuhlan Tampereen Sävelkuoro-
katselmus;
Tornion kaupungin ja Haaparannan kau-
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pungin kulttuuritoimistojen järjestämä Poh-
joiskalotin avoin viihdeharmonikkamesta-
ruuskilpailu;
Viljo ja Maire Vuorion säätiön järjestämä
II Professori Jorma Panula -Kapellimestari-
kilpailu.

9 §

Tanssitaide

Hämeen Jazztanssi r.y:n järjestämä Jazz-
tanssi 2003 -kilpailu;
Kajaanin kaupungin, Kainuun Musiik-
kiopiston ja Kajaanin Tanssiteatterin järjes-
tämä Uudet tanssit - 7. valtakunnallinen
koreografiakilpailu;
Kuopio tanssii ja Soi r.y:n järjestämä
Kansainvälinen koreografiakilpailu;
Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja Ou-
lun läänin Tanssialan Tuki r.y:n järjestämä
Arktiset Askeleet -kilpailu.
Pispalan Sottiisi r.y:n järjestämä Koreogra-
fiakilpailu;
Tanssiareena r.y:n järjestämä Tanssiareena
festivaali -kilpailu.

10 §

Valokuvataide

Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöins-
tituutin ja Suomen Perhostutkijain seura r.y:n
järjestämä ″Ollaan perhosiksi″ perhoskuva
2003 -kilpailu;
Fuji Finland Oy:n järjestämä Fujifilm Euro

Press Photo Awards -kilpailu;
Iisalmen Kamera r.y:n järjestämä Iisalmen

Kamera Bienale valokuvauskilpailu;
Suomen Lehtikuvaajat r.y:n järjestämä

Vuoden Lehtikuvat 2002 -kilpailu;
Suomen Luonnonvalokuvaajat r.y:n järjes-

tämä Vuoden Luontokuva 2003 -kilpailu;
Suomen Valokuvaajain Liitto r.y:n järjes-

tämä Vuoden Muotokuvaaja -kilpailu;

11 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2003. Päätöstä sovelletaan vuo-
delta 2003 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002

Ministeri Suvi-Anne Siimes

Hallitusneuvos Kirsi Seppälä
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