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Laki
kolttalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan kolttalain (253/1995) 5 §:n 2 momentti, 15 §:n 2—4 momentti, 16 §, 19 §:n

3 momentti ja 59—62 §, sellaisena kuin niistä on 60 § osaksi laissa 296/2001,
muutetaan 3 ja 8 §, 9 §:n otsikko sekä 2 ja 3 momentti, 10 §, 3 luvun otsikko, 15 §:n

otsikko ja 1 momentti, 17 ja 18 §, 19 §:n 1 momentti sekä 20, 40, 64 ja 65 §, sellaisina kuin
niistä ovat 8 § osaksi laissa 55/2000, 18 ja 20 § laissa 1474/2009, 64 § laissa 83/2014 ja
65 § laeissa 276/2004 ja 427/2007, sekä

lisätään lakiin uusi 2 a ja 2 b §, 9 §:ään uusi 4 momentti, lakiin uusi 13 a ja 13 b § sekä
3 a ja 3 b luku, 18 §:n edelle uusi luvun otsikko sekä lakiin uusi 19 a ja 39 a sekä 55 a §
seuraavasti:

2 a §

Suhde Euroopan unionin lainsäädäntöön ja ohjelmaan

Mitä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain (986/2011), jäl-
jempänä porotalouden rakennetukilaki, 5 §:ssä tai sen nojalla taikka mainitun lain 8 §:ssä
säädetään, sovelletaan myönnettäessä tässä laissa tarkoitettuja tukia.

2 b §

Tuen rahoitusta ja määrää koskevat edellytykset

Mitä porotalouden rakennetukilain 7 §:ssä tai sen nojalla säädetään, sovelletaan myön-
nettäessä tässä laissa tarkoitettuja tukia.

3 §

Yritystoiminta

Luontaiselinkeinolla tarkoitetaan tässä laissa porotaloutta ja muuta maataloutta; maata-
loudeksi katsotaan tällöin muun luontaiselinkeinon ohella pienimuotoisesti harjoitettu ta-
vanomainen maataloustuotanto, ammattimainen metsästys, marjastus ja sienestys sekä,
lukuun ottamatta kalastusta ja metsätaloutta, muu luonnon jatkuvaan tuottokykyyn perus-
tuvien luonnonvarojen hyödyntäminen.

Tämä laki koskee myös muuta pienyritystoimintaa, joka työllistää yrittäjän ja hänen
perheenjäsentensä lisäksi muita henkilöitä, alkutuotanto mukaan luettuna enintään kolmea
vuosityöpaikkaa vastaavasti. Jos yrityksen toiminnalla on erityistä merkitystä kolttien toi-
meentulolle, voidaan edellä tarkoitettua suurempaankin toimintaan myöntää avustusta,
tuettua lainaa tai valtiontakausta. 
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8 §

Eräät muun lainsäädännön mukaiset tukitoimenpiteet

Koltta-alueella toimivia paliskuntia tuetaan porotalouden rakennetukilain mukaisesti. 
Edellä 5 §:ssä tarkoitetulle koltalle, joka täyttää porotalouden rakennetukilain 15 ja

17 §:ssä sekä elinkeinotoiminnan osalta 21—23 §:ssä tarkoitetut edellytykset, myönne-
tään tuki porotaloutta ja muuta maataloutta koskevaan investointiin ja tilanpidon aloitta-
miseen noudattaen, mitä porotalouden rakennetukilaissa säädetään. 

Muuta kuin maataloutta ja kalastusta koskevaan 3 §:n 2 momentissa tarkoitettuun yri-
tystoimintaan tuki myönnetään noudattaen, mitä maaseudun kehittämisen tukemisesta an-
netussa laissa (28/2014) säädetään, kuitenkin niin, että tuki rahoitetaan kokonaan kansal-
lisista varoista. Toimenpiteeseen voidaan myöntää avustuksen lisäksi tässä laissa tarkoi-
tettua tuettua lainaa ja valtiontakausta. 

Kalastuksen tukemisesta säädetään Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eu-
rooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetussa laissa (1093/2014).
Tätä lakia sovelletaan kuitenkin 9 §:ssä tarkoitettuihin kalastusta koskeviin erityisiin oi-
keuksiin sekä tällaisen oikeuden perusteella rakentamiseen myönnettävään tukeen.

9 § 

Erityiset etuudet

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Metsähallituksen luvalla voidaan 1 momentin 1, 2, 4 ja 7 kohdassa tarkoitettuja etuuk-

sia erityisestä syystä antaa myös kolttien muodostamille yhteisöille. Metsähallitus voi
myöntää 3 kohdassa tarkoitetun etuuden myös kalataloutta harjoittavalle yhteisölle sekä 6
kohdassa tarkoitetun etuuden paikalliselle paliskunnalle. Lupa voidaan myöntää vain, jos
lupa etuuden arvo huomioon ottaen voidaan myöntää Euroopan unionin lainsäädännössä
tarkoitettuna vähämerkityksisenä tukena. 

Edellä 1 momentin 3 ja 5 kohdassa tarkoitetun luvan saa myöntää vain, jos asianomai-
sen rakennuksen sijoittamista tai jäkälän keräämistä on pidettävä koltan ja hänen perheen-
sä omassa taloudessa käytettäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden saamiseksi tarpeellise-
na. Porotaloutta lukuun ottamatta sama rajoitus koskee 1 momentin 4, 6 ja 7 kohdassa tar-
koitettua toimintaa. 

Mitä porotalouden rakennetukilain 87 §:n 2 momentissa tai 3 momentin nojalla valtio-
neuvoston asetuksella säädetään lausunnoista ja luvan siirtämisestä, sovelletaan 1 momen-
tissa tarkoitettuihin oikeuksiin. 

2 luku

Lainat ja muut tukitoimenpiteet

10 §

Investointien ja asuinolojen parantamisen tukeminen

Lukuun ottamatta 2 kohdan mukaisia tukikohteita valtionlainaa, korkotukea, valtionta-
kausta ja avustusta voidaan myöntää 8 §:ssä tarkoitettujen lakien mukaisesti seuraaviin
tarkoituksiin:

1) investointilainaa ja -avustusta:
a) luontaiselinkeino- ja muussa pienyritystoiminnassa tarpeellisen kiinteän ja irtaimen

käyttöomaisuuden hankintaan;
b) luontaiselinkeino- ja muussa pienyritystoiminnassa tarpeellisten tuotanto-, varasto-,

majoitus- ja palvelurakennusten, 9 §:ssä tarkoitettujen rakenteiden sekä niihin kuuluvien
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laitteiden samoin kuin muiden vastaavien rakennelmien rakentamista, laajentamista ja pa-
rannustyötä varten sekä työympäristön parantamiseen, perinneympäristön säilyttämiseen
ja ympäristönsuojelullisiin investointeihin;

c) maatalouskelpoisen maan aitauskustannuksia sekä pellon ja laitumen raivaamista ja
kunnostamista varten; 

d) tientekoon, vedenhankintaan, viemäröintiin ja sähköistämiseen;
2) asuntolainaa ja avustusta asuinrakennuksen ja siihen liittyvien talousrakennusten ra-

kentamista, laajentamista ja peruskorjausta varten sekä asuinympäristön parantamista ja
niiden yhteydessä myös perinneympäristön säilyttämistä varten.

Myönnettäessä tukea tämän lain nojalla muuhun 8 §:n mukaisesti tuettavaan investoin-
tiin, asuinolojen parantamiseen taikka 7 §:ssä tarkoitetuille yhteisöille tai 13 §:ssä tarkoi-
tettuihin hankkeisiin sovelletaan sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, porotalouden ra-
kennetukilain 9, 11—13, 15 ja 17 §:ää sekä 13 lukua. 

Mitä porotalouden rakennetukilain 19—23 §:n mukaan poronhoito- ja luontaiselinkei-
noalueella sovelletaan porotalous- ja luontaiselinkeinotilaan, sovelletaan koltta-alueella
vastaavalla tavalla kolttatilaan. Avustuksen, valtionlainan, korkotuen ja valtiontakauksen
myöntämisestä ja myöntämisen edellytyksistä voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtio-
neuvoston asetuksella.

Tämän lain nojalla myönnettyä avustusta ei saa ulosmitata. 

13 a §

Avustuksen enimmäismäärä

Avustusta 10 §:ssä tarkoitettuihin toimenpiteisiin voidaan myöntää enintään 60 pro-
senttia hyväksyttävistä kustannuksista. 

Jos samaan tarkoitukseen myönnetään sekä avustusta että korkotukea tai valtiontakaus-
ta, johon sisältyy tukea, avustuksen, korkotuen ja valtiontakaukseen sisältyvän tuen määrä
yhteensä ei saa ylittää 1 momentissa tarkoitettua enimmäismäärää eikä avustuksen ja kor-
kotuen tai valtiontakauksen kohteena olevan lainan määrä yhteensä toimenpiteen hyväk-
syttäviä kustannuksia.

Jos samaan tarkoitukseen myönnetään sekä avustusta että valtionlainaa, ei avustuksen
ja valtionlainan määrä yhteensä saa ylittää toimenpiteen hyväksyttäviä kustannuksia.

3 luku

Valtionlainan edellytykset ja ehdot

13 b §

Lainan myöntämisen edellytykset

Laina voidaan myöntää maatilatalouden kehittämisrahaston vuosittain vahvistetun
käyttösuunnitelman myöntämisvaltuuden rajoissa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus päättää lainan enimmäismäärästä.

15 §

Lainan enimmäismäärä

Lainaa voidaan myöntää enintään 85 prosenttia omaisuuden hankintahinnasta tai hy-
väksyttävistä kustannuksista sen mukaan, kumpi niistä on alempi. 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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17 §

Lainan muut ehdot

Lainaan sovelletaan, mitä porotalouden rakennetukilain 60 §:ssä, 61 §:n 1, 2 ja 4 mo-
mentissa, 62 §:ssä, 63 §:n 1 ja 3—5 momentissa sekä 65 ja 72 §:ssä säädetään luotonan-
tajasta ja 65 §:ssä lainan siirtämisestä ja lainaehtojen muuttamisesta.

3 a luku

Korkotuen ehdot

17 a §

Korkotuen enimmäismäärä

Korkotukea voidaan myöntää enintään 40 prosenttia toimenpiteen hyväksyttävistä kus-
tannuksista.

Korkotukea ei makseta lainalle, jonka määrä ylittää toimenpiteen hyväksyttävät kustan-
nukset.

17 b §

Korkotuen muut ehdot

Korkotukilainaan ja siihen liittyvään korkotukeen sovelletaan, mitä porotalouden ra-
kennetukilain 35 §:n 1 momentissa ja 38—40 §:ssä säädetään.

3 b luku

Valtiontakauksen edellytykset ja ehdot

17 c §

Valtiontakauksen kohteena olevan lainan myöntäminen

Valtiontakaus voidaan myöntää sellaista lainaa varten, jonka myöntää maatalouden ra-
kennetuista annetun lain 16 §:n mukaisesti hyväksytty luotonantaja.

Hyväksytty luotonantaja voi myöntää valtiontakauksen kohteena olevan lainan sen jäl-
keen, kun valtiontakausta koskeva päätös on tehty.

17 d §

Valtiontakaus

Tuotannolliseen investointiin tai asunnon rakentamiseen myönnetylle korkotukilainalle
tai muulle hyväksytyn luotonantajan myöntämälle lainalle voidaan myöntää valtiontakaus
noudattaen, mitä säädetään valtiontakauksesta porotalouden rakennetukilain 12 ja 18 lu-
vussa.
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3 c luku

Haku- ja myöntömenettely sekä seuranta ja valvonta

18 § 

Tuen, valtiontakauksen ja lainan hakeminen, myöntäminen ja maksaminen

Avustuksen, valtionlainan, korkotuen ja valtiontakauksen sekä valtiontakaukseen sisäl-
tyvän tuen myöntää hakemuksesta Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

Tuen myöntämistä koskevaan hakemukseen sovelletaan, mitä porotalouden rakennetu-
kilain 47—52 §:ssä, 53 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 54 ja 55 §:ssä säädetään. Valtionlainaa,
korkotukea tai valtiontakausta koskevalla päätöksellä hyväksytään valtionlainan tai kor-
kotukilainan taikka valtiontakauksen kohteena olevan lainan määrä ja lainaehdot sekä val-
tiontakauksen määrä ja ehdot. Jos valtionlainaa, korkotukea tai valtiontakausta koskeva
päätös valituksen johdosta muuttuu, lainan määrän ja ehtojen muuttaminen edellyttää luo-
tonantajan suostumusta.

Avustuksen maksamista koskevaan hakemukseen sovelletaan, mitä porotalouden ra-
kennetukilain 57 ja 58 §:ssä säädetään. 

Valtionlainan allekirjoittamiseen sekä sen nostamista koskevaan hakemukseen ja lai-
nan maksamiseen sovelletaan, mitä porotalouden rakennetukilain 59 ja 60 §:ssä, 61 §:n 1,
2 ja 4 momentissa, 62 §:n 1 momentissa, 63 §:ssä ja 72 §:ssä säädetään.

Korkotukea ja valtiontakaukseen liittyvää tukea koskevaan hakemukseen sekä korko-
tuen maksamiseen sovelletaan, mitä porotalouden rakennetukilain 59 ja 60 §:ssä, 61 §:n
1, 2 ja 4 momentissa, 64 ja 65 §:ssä, 66 §:n 3 ja 4 momentissa sekä 71 ja 72 §:ssä sääde-
tään. 

19 §

Rakentamisen ohjeet ja tarkastukset

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan tarvittaessa antaa tätä lakia ja sen
nojalla annettua valtioneuvoston asetusta tarkempia säännöksiä tämän lain nojalla tuetta-
vasta rakentamisesta.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

19 a §

Tuen seuranta

Tämän lain nojalla myönnettyyn tukeen ja erityisiin etuuksiin sovelletaan porotalouden
rakennetukilain 21 lukua.

20 §

Valvonta

Tämän lain nojalla myönnettyyn tukeen ja erityisiin etuuksiin sovelletaan porotalouden
rakennetukilain 22 lukua.

39 a §

Korkotuen ja muun etuuden takaisinperiminen ja korkotukilainan irtisanominen

Mitä avustuksen takaisinperimisestä säädetään 39 ja 40 §:ssä, sovelletaan myös korko-
tukilainan korkotukeen, valtiontakaukseen sisältyvään tukeen sekä erityisenä etuutena
myönnettyyn tukeen.
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Jos korkotukilaina on lainvoimaisella päätöksellä päätetty periä takaisin tuen saajalta,
luoton-antaja saa irtisanoa korkotukilainan osaksi tai kokonaan.

40 §

Takaisinperintä- ja viivästyskorko

Palautettavaksi tai takaisinperittäväksi määrätyn määrän korkoon ja viivästyskorkoon
sovelletaan, mitä porotalouden rakennetukilain 99 ja 100 §:ssä säädetään. 

55 a §

Tiedonsaantioikeus ja tietojen luovuttaminen

Tätä lakia toimeenpantaessa maa- ja metsätalousministeriön, Maaseutuviraston ja elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikeuteen saada ja luovuttaa tietoja sovelletaan
porotalouden rakennetukilain 109 §:ä. 

64 §

Käsittelymaksun periminen

Tämän lain nojalla annetuista päätöksistä peritään maksu siten kuin maksujen perimi-
sestä erikseen säädetään. Luottojen maksuhelpotuksia sekä avustuksen ja muun tuen
myöntämistä koskevat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökset ovat kuiten-
kin maksuttomia.

65 §

Tarkemmat säännökset ja määräykset

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin tukimuodoista, tuen myöntämi-
sen perusteista, tukien kohdentamisesta, tukitasoista ja enimmäismääristä sekä sopimuk-
seen perustuvien tukien yleisistä ehdoista ja siitä, miten tuki voidaan eriyttää alueittain.

Maaseutuvirasto antaa määräykset kauppakirja- ja velkakirjakaavoista, hakemus- ja
päätöskaavoista sekä muista tämän lain toimeenpanoa varten tarpeellisista kaavoista.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.
Tällä lailla kumotaan kolttalain 8 §:n muuttamisesta annettu laki (992/2011).
Tämän lain voimaan tullessa vireillä oleviin muita kuin erityisiä etuuksia koskeviin ha-

kemuksiin, myönnettyihin tukiin, lupiin ja lainoihin, syntyneisiin valtionsaamisiin sekä
sopimuksiin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2015

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner
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Liite

Lääʹǩǩ 
sääʹmlääʹjj muʹttmest

Riikkpeeiʹvi tuʹmmstõõǥǥ mie´ldd 
jaukkeet sääʹmlääʹjj (253/1995) 5 §:z 2 momeʹntt, 15 §:z 2—4 momeʹntt, 16 §, 19 §:z 3 

momeʹntt, 59—62 §, nuʹtt mäʹhtt tõin liâ 60 § bieʹǩǩen lääʹjjest 296/2001,
muuʹttet 3 § da 8 §, 9 §:z pâʹjjǩeʹrjjtõs di 2 ja 3 momeʹntt, 10 §, 3 lååǥǥ pâʹjjǩeʹrjjtõs 15 §:z 

pâʹjjǩeʹrjjtõs da 1 momeʹntt, 17 ja 18 §, 19 §:z 1 momeʹntt di, 20, 40, 64 da 65 §, nuʹtt mäʹhtt 
tõin liâ 8 § bieʹǩǩen lää´jjest 55/2000, 18 § da 20 § lääʹjjest 1474/2009, 64 § lääʹjjest 83/2014 
da 65 § laaʹjjin 276/2004 da 427/2007, di

lââʹzztet läkka ođđ 2 a da 2 b §. 9:sa ođđ 4 momeʹntt, läkka ođđ 13 a da 13 b § di 3 a da 3 b 
lååkk, 18 §:z ouʹdde ođđ lååǥǥ pâʹjjǩeʹrjjtõs di läkka ođđ 19 a da 39 a § di 55 a da pueʹttinalla: 

2 a §

Kõskkvuõtt Euroop unioon lääʹjjšeâttmõʹšše da prograʹmme 

Mâiʹd puäʒʒtääl da luâttjieʹllemvueʹjji raajõstuärjjõõzzin uvddum lääʹjj (986/2011), 
mââibeäʹlnn puäʒʒtääl raajõstuärjjeemlääʹǩǩ, 5 §:st leʹbe tõn nuåjain leʹbe peäggtum lääʹjj 8 
§:st šiõtteet, suåvvtet miõttmen tän lääʹjjest jurddum tuärjjõõzzid. 

2 b §

Tuärjjõõzz teäggtõõzz da meäʹr kuõskki oudldõõzz 

Mâiʹd puäʒʒtääl raajõstuärjjeemlääʹjj 7 §:st leʹbe tõn nuåjain šiõtteet, suåvvtet miõttmen tän 
lääʹjjest jurddum tuärjjõõzz. 

3 §

Põõrǥâstuåimmjummuš 

Tän lääʹjj mieʹldd luâttjieʹllemvueʹǩǩen looǥǥât puäʒʒtääl da jeeʹres mäddtääl; mäddtäällen 
ǩiõččâd teʹl jeeʹres luâttjieʹllemvueʹjj kuâŋŋad uuʹcclaǥan luâttjieʹllemvueʹǩǩneʹǩǩen 
spraavdõõttâm takainallšem mäddtäällpohttmõõžž, ämmatlaž mie´cstummuž, 
mueʹrjjuussmõõžž da kuõbbri noorrmõõžž di, lokku vääʹldǩâni kueʹllšeellmõõžž da 
meäʹcctääl, jeeʹres luâđ ođđsmõʹvve vuâđđõõvvi luâttvääʹrai äuʹǩǩummuž. 

Tät lääʹǩǩ kuâskk še jeeʹres uʹccpõõrgâstuåimmjummuž, kååʹtt tuâjjtâtt põrggi da suu 
piârneeʹǩǩi lââʹssen še jeeʹres oummuid, alggpohttmõõžž tuejjummuš mieʹldd looǥǥeeʹl 
jäänmõsân nuʹtt, što tõt vaʹsttad kolmm eeʹǩǩtuâjjpääiʹǩ. Teʹl ko põrggâz tuåimmjummuš lij 
aaibâs vääžnai saaʹmi piʹrǧǧumuʹšše, teʹl vueiʹtet ooudbeäʹlnn peäggtum tuåimmjummuž 
mieʹldd miõttâd veäʹǩǩvuõđ, lääinted tuärjjuum lääin leʹbe riikkstaanmõõžž. 
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8 §

Måttam jeeʹres lääʹjjšeâttmõõžž mieʹlddlaž tuärjjeemtuåim 

Sääʹmvuuʹdest tuåimmjeei paalǥâskooʹddid tuärjjeet puäʒʒtääl raajõstuärjjeemlääʹj 
mieʹlddlânji. 

Ooudbeäʹlnn 5 §:st jurddum säʹmmliʹžže, kååʹtt tiuddad puäʒʒtääl raajõstuärjjeemlääʹj 15 da 
17 §:st di jieʹllemvueʹǩǩtuåimmjummuž peäʹlest 21—23 §:st jurddum oudldõõzz, miõttât 
tuärjjõs puäʒʒtääl da jeeʹres mäddtääl kuõskki investtâsttmõʹšše da täällâânnmõõžž altummša 
jääʹǩǩteeʹl, mâiʹd puäʒʒtääl raajõstuärjjeemlääʹjjest šiõtteet. 

Jeeʹres ko mäddtääl da kueʹllšeellmõõžž kuõskki 3 §:z 2 momeeʹntest jurddum 
põõrǥâstuåimmjummša tuärjjõs miõttât jääʹǩǩteeʹl, mâiʹd jânnamvuuʹd ooudâsviikkâm 
tuärjjummsest uʹvddum lääʹjjest (28/2014) šiõtteet, seârvvna nuʹtt, što tuärjjõs teäggtet obbnes 
meersaž vääʹraivuiʹm. 

Kueʹllšeellmõõžž tuärjjummsest šiõtteet Euroop miârr- da kueʹlltäällfoond kuõskki 
eurooplaž asetõõzz meersaž tiuʹddepiijjmõõžžâst uvddum lääʹjjest (1093/2014). Tän lääʹjj 
suåvvtet seârvvna 9 §:st jurddum kueʹllšeeʹllmõõžž kuõskki jeäʹrab vuõiggâdvuõđid di 
näuʹddem vuõiggâdvuõđ vuâđain raajjmõʹšše miõttâm tuärjjõʹsse. 

9 § 

Måttam vuõiggâdvuõtt 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Meäʹcchalltõõzz looʹvin vueiʹtet 1 momeeʹnt 1, 2, 4 da 7 pääiʹǩest jurddum ouddõõzzid 

jeäʹrab šiõǥǥ veäʹr diõtt uʹvdded še saaʹmid tuejjeem õhttõõzzid. Meäʹcchalltõs vuäitt miõttâd 
3 pääiʹǩest jurddum õhttõõzz še kueʹlltääl spraavdõõtti õhttõʹsse di 6 pääiʹǩest jurddum 
ouddõõzz pääiǩlaž paalǥâskådda. Lååʹpp vueiʹtet miõttâd pâi teʹl, jõs lååʹv ouddõõzz ärvv 
lokku vääʹldeeʹl vueiʹtet miõttâd Euroop unioon lääʹjjšeâttmõõžžâst jurddum occnjâš priʹmeâr 
tuärjjõssân. 

Ooudbeäʹlnn 1 momeeʹnt 3 da 5 pääiʹǩest jurddum lååʹv vuäǯǯ miõttâd pâi teʹl, jõs 
äʹššvuäʹmsteei ǩeâmp raajjâmpääiʹǩ leʹbe jeäkkli kâʹccmõš âlgg ââʹnned säʹmmla da suu 
piârneeʹǩki täälast âânnmõʹšše jurddum veärraunnsi vuäʒʒmõʹšše taarbliʹžžen. Puäʒʒtääl lokku 
vääʹldǩâni seämma rääʹjtõs kuâskk 1 momeeʹnt 4, 6 da 7 pääiʹǩest jurddum raajjmõž.  

Mâiʹd puäʒʒtääl raajõstuärjjeemlääʹjj 87 §:z 2 momeeʹntest leʹbe 3 momeeʹnt nuåjain
riikkšuåvtõõzz asetõõzzin šiõtteet ciâlklmin da lååʹv seʹrddem diõtt, suåvvtet 1 momeeʹntest 
jurddum vuõiggâdvuõđid. 

Lååkk 2

Lääin da jeeʹres tuärjjeemtuåimm 

10 §

Investâsttmõõžž da jälstemåårrmõõžži pueʹrrummuž tuärjjõõz 

Lokku vääʹldǩâni 2 pääiʹǩ mieʹlddlâž tuärjjeempääiʹǩid riikklääin, korggtuärjjõõžž, 
riikkstaanmõõžž da veäʹǩǩvuõđ vueiʹtet miõttâd 8:st jurddum laaʹjji mieʹldd pueʹttinallšem 
tuärjjeemtuåimid: 

1) investâsttemlääin da -veäʹǩǩvuõđ: 
a) luâttjieʹllemvueʹǩǩ- da jeeʹres uʹccpõõrgâstuåimmjummsest vääžnai põõšši da pååđ 

ââʹnnemjeällmõõžž haʹŋǩǩummša; 
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b) luâttjieʹllemvueʹǩǩ- da jeeʹres uʹccpõõrǥâstuåimmjummsest vääžnai pohttmõš- äiʹtt-, 
aazztem- da kääzzkâʹsttempõõrti, 9 §:st jurddum raajlmi di tõõzz kuulli aparaatti seämma ko 
jeeʹres vaʹstteei raajlmi raajjmõõžž, šuureemtuâj da teevvamtuâjai diõtt di tuâjjpirrõõzz 
pueʹrummuʹšše, äʹrbbvuõttpirrõõzz ruõkkmõʹšše da pirrõs-suõjjeemnallšem investâsttmõõžžid; 

c) mäddtäällââʹnteei määdd äiddeemkuulid di peäld da viistsââʹj raiʹvvjem da teevvam diõtt; 
di

d) čuõkku raajjmõʹšše, čääʹʒʒhaʹŋǩǩeem, sähssčääʹʒʒuiddeem diõtt da leâdǧǧtuõjju; 
2) aassâmlääin da veäʹǩǩvuõđ jeälstempõõrt da tõõzz kuulli täällpõõrti raajmõõžž, šuureem 

da vuâđđteevvam diõtt da jeälstempirrõõzz pueʹreem diõtt da tõi õhttvuõđâst še 
äʹrbbvuõttpirrõõzz ruõkkâm diõtt; 

Miõttmen tuärjjõõzz tän lääʹjj nuåjain jeeʹres 8 §:z mieʹlddlânji tuärjjeem investtâsttmõʹšše, 
jeälstemåårrmõõžži, pueʹrummuʹšše leʹbe 7 §:st jurddum õhttõõzzid leʹbe 13 §:st jurddum 
haʹŋǩǩõõzzid suåvvtet tõn lââʹssen, mâiʹd tän lääʹjjest šiõtteet, puäʒʒtääl raajõstuärjjeemlääʹjj
9, 11—13, 15 da 17 §:z di 13 lååǥǥ. 

Mâiʹd puäʒʒtääl raajõstuärjjeemlääʹjj 19—23 §:z mieʹldd puäʒʒhåidd- da 
luâttjieʹllemvueʹjjvuuʹdest suåvvtet puäʒʒtääll- da luâttjieʹllemvueʹǩǩtallu, suåvvtet 
sääʹmvuuʹdest seämmanalla sääʹmtallu. Veäʹǩǩvuõđ, riikklääin, korggtuärjjõõzz da 
riikkstaanmõõžž miõttmõõžžâst da miõttmõõžž oudldõõzzin vueiʹtet uvdded tääʹrǩab 
šeâttmõõžžid riikksuåvtõõzz asetõõzzin. 

Tän lääʹjj nuåjain miõttum veäʹǩǩvuõđ ij vuäǯǯ åålǥasmetteed.

13 a §

Veäʹǩǩvuõđi jäänmõsmieʹrr 

Veäʹǩǩvuõđ 10 §:st jurddum tuåimid vueiʹtet miõttâd jäänmõsân 60 proseeʹnt primmâm 
kuulin. 

Teʹl ko seämma jurddja miõttât veäʹǩǩvuõđ da korggtuärjjõõzz leʹbe riikkstaanmõõžž, koozz 
koʹlle tuärjjõõzz, veäʹǩǩvuõđ, korggtuärjjõõzz da riikkstaanmõʹšše kuulli tuärjjõõzz tõõi 
õhttsažmieʹrr ij vuäǯǯ mõõnnâd pâʹjjel 1 momeeʹntest jurddum jäänmõsmeäʹr ij ni veäʹǩǩvuõđ 
da korggtuärjjõõzz leʹbe riikkstaanmõõžž tuärjjeem-tuåimmen åårrai lääin meäʹrr õhttseʹžže 
tuåim primmâm kuulid. 

Teʹl ko seämma jurddja miõttât veäʹǩǩvuõđ da še riikklääin, ij veäʹǩǩvuõđ da riikklääin 
õhttsažmieʹrr vuäʒʒ mõõnnâd pâʹjjel tuåim priimmâm kuulid. 

3 lååkk 

Riikklääin oudldõõzz da määin 

13 b §

Lääin miõttmõõžž oudldõõzz  

Läinn vuei´tet miõttâd mäddtäällvuõđ ooudâsviikkâmfoond piirieeʹjji ravvuum 
ââʹnnemplaan miõttâmvääʹld vuõiggâdvuõđ raaji seʹst. Jieʹllemvueʹǩǩ-, trafikk da 
pirrõskõõskõs tuʹmmai lääin jäänmõsmeäʹrest. 
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15 §

Lääin jäänmõsmieʹrr 

Lääin vueiʹtet miõttâd jäänmõsân 85 proseeʹnt jeällmõõžž haʹŋǩǩeemhââʹddest leʹbe 
primmâm kuulin tõn mieʹldd, kuäbbaž tõin lij vueʹlab. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

17 §

Lääin jeeʹres määin 

Läinnu suåvvtet, mâiʹd puäʒʒtääl raajõstuärjjeemlääʹj 60 §:st, 61 §:z 1, 2 da 4 momeeʹntest, 
62 §:st, 63 §:z 1 da 3—5 momeeʹntest, 65 da 72 šiõtteet krediittuʹvddjest da 65 §:st lääin 
seʹrddmõõžžâst da läinmääini muʹttmest. 

3 a lååkk 

Korggtuärjjõõzz määin 

17 a §

Korggtuärjjõõzz jäänmõsmieʹrr 

Korggtuärjjõõzz vueiʹtet miõttâd jäänmõsân 40 proseeʹnt tuåimm priimmâm kuulin. 
Korggtuärjjõõzz jeät mahssu lainnu, koon mieʹrr mâânn pâʹjjel tuåim priimmâm kuuli. 

17 b §

Korggtuärjjõõžž jeeʹres määin 

Korggtuärjjeemlainnu da tõõzz kuulli korggtuärjjõʹsse suõvvtet, mâiʹd puäʒʒtääl 
raajõstuärjjeemlääʹj 35 §:z 1 momeeʹntest da 38—40 §:st šiõtteet.  

3 b lååkk 

Riikkstaanmõõžž oudldõõzz da määin 

17 c §

Riikkstaanmõõžž tuärjjeemtuåimmen åårrai lääin miõttmõš 

Riikkstaanmõõžž vueiʹtet miõttâd nåkam lääin diõtt, koon meâtt mäddtääl raajõstuärjjõõzzin 
uvddum lääʹjj 16 §:z mieʹlddlânji primmum krediittuʹvddi. 

Primmum krediittuʹvddi vuäitt miõttâd riikkstaanmõõžž tuärjjeemtuåimmen åårrai lääin 
mâŋŋa, ko riikkstaanmõõžž kuõskki tuʹmmstõk lij tuejjuum. 
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17 d §

Riikkstaanmõš 

Tuejjeemnallšem investâsttmõõzzid leʹbe põõrt raajjmõʹšše miõttum korggtuärjjeemlainnu 
leʹbe jeeʹres primmum krediittuʹvddi miõttum lainnu vueiʹtet miõttâd riikkstaanmõž jääʹǩǩteeʹl, 
maiʹd šiõtteet riikkstaanmõõžžâst puäʒʒtääl raajõstuärjjeemlääʹj 12 da 18 lååǥǥast. 

3 c lååkk

Ooccmõš- da miõttâm-mõõntõõllmõš di praavjummuš da vahssmõš

18 § 

Tuärjjõõzz, riikkstaanmõõžž da lääin ooccmõš, miõttmõš da mähssmõš 

Veäʹǩǩvuõđ, riikklääjn, korggtuärjjõõžž da riikkstaanmõõžž di riikkstaanmõʹšše kuulli 
tuärjjõõžž meâtt ooccmõõžžâst Lappi jieʹllemvueʹǩǩ-, trafikk- da pirrõskõõskõs. 

Tuärjjõõzz miõttâm vueʹlnn kuõskki ooccmõʹšše suåvvtet, mâiʹd puäʒʒtääl 
raajõstuärjjemlääʹjj  47—52 §:st, 53 §:z 2 da 3 momeeʹntest di 54 da 55 §:st šiõtteet. 
Riikklääin, korggtuärjjõõzz leʹbe triikkstaanmõõžž kuõskki  tuʹmmstõõǥǥin priimât riikklääin 
leʹbe korggtuärjjeemlääin leʹbe riikkstaanmõõžž tuärjjemtuåimmen åårrai lääinmieʹrr da 
läinnmääin di riikkstaanmõõžž mieʹrr da määin. Teʹl ko riikklääin, korggtuärjjõõzz leʹbe 
riikkstaanmõõžž kuõskki tuʹmmstõk läiʹttem diõtt moʹttai, lääin meäʹrr da määinai 
muttʼtummuš ouddlâstt krediittuʹvddi miâsttmõõžž. 

Veäǩǩvuõđ mähssmõõžž kuõskki ooccmõʹšše suåvvtet, mâiʹd puäʒʒtääl raajõstuärjjeemlääʹj 
57 da 58 §:st šiõtteet. 

Riikklääin vuâllaǩeeʹrjtõʹsse di tõn kaggmõʹšše kuõskki ooccmõʹšše da lääin mähssmõʹšše 
suåvvtet, mâiʹd puäǯǯtääl raajõstuärjjeemlääʹj 59 ja 60 §:st, 61 §:z 1, 2 ja 4 momeeʹntest, 62 
§:z 1 momeeʹntest 63 §:st, da 72 §:st šiõtteet. 

Korggtuärjjõõzz di riikkstaanmõʹšše kuulli tuärjjõõzz kuõskki ooccmõʹšše di 
korggtuärjjõõzz mähssmõʹšše suåvvtet, mâiʹd puäʒʒtääl raajõstuärjjeemlääʹj 59 da 60 §:st, 61 
§:z 1, 2 da 4 momeeʹntest, 64 da 65 §:st, 66 §:z 3 da 4 momeeʹntest di 71 ja 72 §:st šiõtteet.  

19 §

Raajjâm vuäʹpstõõzz da taʹrǩǩummuž

Mädd- da meäʹcctäällministerio asetõõzzin vueiʹtet taarbšeʹmmen uʹvdded tän lääʹjj da tõn 
nuåjain uvddum riikksuåvtõõzz asetõõzz tääʹrǩab šeâttmõõžžid tän lääʹjj nuåjain tuärjjeem 
raajjmõõžžâst. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

19 a §

Tuärjjõõzz praavjummuš 

Tän lääʹjj nuåjain miõttum tuärjjõʹsse da takai ouddõõzzid suåvvtet puäʒʒtääl 
raajõstuärjjeemlääʹj 21 lååǥǥ. 
11



1677/2015  
20 §

Vahssmõš 

Tän lääʹj nuåjain miõttum tuärjjõʹšše da takai ouddõõzzid suåvvtet puäʒʒtääl 
raajõstuärjjeemlääʹj 22 lååǥǥ. 

39 a §

Ǩorggtuärjjõõzz da jeeʹres ouddõõzz mååustpeʹrrjummuš da korggtuärjjõslääin 
piâsttčõõttmõš 

Mâiʹd veäʹǩǩvuõđ mååustpeʹrrjummsest šiõtteet 39 da 40 §:st, suåvvtet še 
korggtuärjjeemlääin korggtuärjõʹšše, riikkstaanmõʹšše kuulli tuärjjad di takainallšem 
ouddõssân miõttum tuärjjõʹsse. 

Teʹl ko korggtuärjjeemläinn lij lääʹjjviõkksaž tuʹmmstõõǥǥin tuʹmmjum peʹrrjed mååust 
tuärjjõõzz vuäǯǯjest, krediittuʹvddi vuäǯǯ piâsttčõõttâd korggtuärjjeemlääin bieʹǩǩen leʹbe 
obbnes. 

40 §

Mååustpeʹrrjummuš- da mââʹjõskorgg 

Maacctemnalla leʹbe määustpeʹrrjummšin mieʹrruum meäʹr koʹrǧǧe da mââʹjõskoʹrǧǧe 
suåvvtet, mâiʹd puäʒʒtääl raajõstuärjjeemlääʹj 99 da 100 §:st šiõtteet.  

55 a §

Tän lääʹjj tiuʹddepiijjmen mädd- da meäʹcctäällministerio, Mäddvuʹvddpravleeʹnnʼja da 
jieʹllemvueʹǩǩ-, trafikk- da pirrõskõõskõõzz vuõiggâdvuõʹtte vuäǯǯad da uʹvdded teâđaid 
suåvvtet puäʒʒtääl raajõstuärjjeemlääʹj 109 §:z

64 §

Ǩiõttʹtõõllâm-määus peʹrrjummuš

Tän lääʹjj nuåjain uvddum tuʹmmstõõǥǥin peʹrrjet mähss nuʹtt mäʹhtt määusai peʹrrjummsest 
jeäʹrben šiõtteet. Krediitti mäʹhssemǩeäppummšid di veäʹǩǩvuõđ da jeeʹres tuärjjõõzz 
miõttmõõžž kuõskki jieʹllemvueʹǩǩ-, trafikk- da pirrõskõskõõzz tuʹmmstõõǥǥ liâ seârvvna 
määusteʹmes. 

65 §

Tääʹrǩab šeâttmõõžž da meärrõõzz 

Riikksuåvtõõzz asetõõzzin vueiʹtet šiõtteed tääʹrǩben tuärjjeemååblǩin, tuärjjõõzz 
miõttmõõžž vuâđain, tuärjjõõzzi tillõõvvmõõžžâst tuärjjeemtääʹzzin da jäänmõsmeäʹrin di 
suåppmõʹšše vuâđđõõvvi tuärjjõõzzi takai määinin da tõʹst, mäʹhtt tuärjjõs vueiʹtet jerreed 
vuuʹdi mieʹldd. 
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Jânnamvuʹvddpravleeʹnnja oudd meärrõõzz kauppǩeʹrjjkääʹvin, ooccmõš- da tuʹmmstõk-
kääʹvin di jeeres tän lääʹjj tiuʹddepiijjâm diõtt taarblaž kääʹvin. 

———
Tät lääʹǩǩ puätt viõʹǩǩe 1 peeiʹv ođđeeʹjjmannust 2016.
Tän laaʹjjin jaukkeet sääʹmlääʹjj 8 §:z muʹttmest uvddum lääʹǩǩ (992/2011).

Tän lääʹjj viõʹǩǩe pue´ttmen ǩiõttʼtõõllâm vueʹlnn åårrai jeeʹres ko takai ouddõõzzid kuõskki 
ooccmõõžžid, miõttum tuärjjõõzzid, looʹvid da lääinaid, šõddâm riikkvuäǯǯmõõžžid di 
suåppmõõžžid suåvvtet tän lääʹjj viõʹǩǩe pue´ttmen viõǥǥâst åårrai šeâttmõõžžid. 

Heʹlssnest  30 peeiʹv rosttovmannust 2015

Tääʹssvääʹld presideʹntt

Sauli Niinistö
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