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288/2017
Statsrådets förordning
om ändring av skoltförordningen
I enlighet med statsrådets beslut
upphävs i skoltförordningen (133/1997) 3, 5–6, 13, 24, 35–36 och 47–54 §,
ändras 1, 2, 4, 7–12 och 25–29 § och det inledande stycket i 31 § 1 mom. av dem 26
och 27 § sådana de lyder i lag 593/2007 samt
fogas till förordningen en ny 1 a § som följer:
1§
Förutsättningar som avser person
Bostadslån och bostadsbidrag enligt 10 § i skoltlagen (253/1995) kan beviljas oberoende av om sökanden är förtrogen med och har förmåga att utöva företagsverksamhet som
avses i 3 § i skoltlagen eller inte. Ingen affärsplan krävs när bostadslån och bostadsbidrag
beviljas.
Det är inte, med undantag av det fall som avses i 22 § skoltlagen, tillåtet att bilda en
lägenhet till en person som själv eller vars make vid tidpunkten för ansökan om mark har
fyllt 50 år. Det är dock tillåtet av särskilda skäl att avvika från nämnda åldersgräns förutsatt att personen är högst 55 år.
En fysisk person som ansöker om stöd ska ha fyllt 18 år. Stöd kan beviljas den som fyllt
65 år endast för renovering eller mindre utvidgning av en byggnad. Stöd för byggande av
en ny bostadsbyggnad kan inte beviljas den som fyllt 60 år. När det gäller äkta makar beaktas åldern för den som är yngre.
1a§
Vissa begränsningar i fråga om beviljande av stöd
Stöd får inte beviljas eller beviljat stöd utbetalas, om den som ansöker om stöd eller utbetalning av stödet inte har iakttagit ett sådant beslut om återkrav av stöd som avses i 1 §
i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd
(300/2001).
Stöd får inte beviljas till ett företag i svårigheter. Med företag i svårigheter avses företag
i svårigheter den i den förordning av Europeiska kommissionen om statligt stöd som ska
tillämpas på stödet i fråga och i Europeiska kommissionens riktlinjer för statligt stöd till
undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter (2014/C 249/01).
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2§
Beviljande av stöd till flera personer gemensamt
Om åtminstone en av samägarna till den lägenhet eller det område som berättigar till en
förmån uppfyller förutsättningarna enligt 4 och 5 § i skoltlagen samt äger minst en tredjedel av lägenheten eller området, kan de gemensamt beviljas en förmån enligt skoltlagen.
Förmånen kan också beviljas till bara en av dessa personer, om samägarna till lägenheten
eller området ger sitt samtycke till detta. Om det är fråga om vägbyggnads- eller vattenoch avloppsarbete som staten låter utföra ska samtycket omfatta även det att fastigheten
pantsätts till säkerhet för lån eller statens fordran.
4§
Investeringslån och investeringsbidrag
I samband med utvidgning av i 3 § 2 mom. i skoltlagen avsedd småföretagsverksamhet
kan investeringslån enligt 10 § i skoltlagen beviljas endast under förutsättning att man härigenom bidrar till att nå en väsentlig ökning av antalet arbetstillfällen, produktionens förädlingsvärde eller tjänsterna inom den företagsverksamhet som stöds. Om det för anskaffning av de anläggningstillgångar som ska förnyas tidigare har beviljats bidrag, lån eller
räntestöd av statens medel, kan lån beviljas endast för den del som motsvarar ökningen av
antalet arbetstillfällen, produktionens förädlingsvärde eller tjänsterna.
För småföretagsverksamhet som avses i 3 § 2 mom. i skoltlagen kan investeringslån
och statsborgen beviljas, om sökanden uppfyller förutsättningarna i skoltlagen och det för
samma projekt i enlighet med 8 § 3 mom. i skoltlagen beviljas stöd enligt lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014).
7§
Lån och bidrag till andra än företagare
Bostadslån och bostadsbidrag kan beviljas också andra skoltar än sådana som bedriver
företagsverksamhet.
8§
Lån och bidrag för bostadsbyggnad
Bostadslån och bostadsbidrag kan beviljas för åstadkommande av bostäder vars läge,
planlösning, tekniska konstruktion och utrustning är ändamålsenliga samt vars boendekostnader är skäliga. När sådant stöd beviljas ska också avseende fästas vid att åtgärderna
främjar en god miljökvalitet.
I en byggnad som uppförs och utvidgas med hjälp av bostadslån eller bostadsbidrag får
bostadens lägenhetsyta vara högst 160 kvadratmeter och för byggande och utvidgning av
två bostäder i samma byggnad sammanlagt högst 200 kvadratmeter. Av särskilda skäl kan
lägenhetsytan vid utvidgning vara något större. Lägenhetsytan i en bostadsbyggnad som
skall repareras grundligt får vara större än vad här sägs, men som lägenhetsyta för vilken
stöd beviljas bostadsbyggnad dock högst 250 kvadratmeter. Den lägenhetsyta som stöds i
en ekonomibyggnad får vara högst 60 kvadratmeter. Den lägenhetsytan som stöds i en fiskestuga får vara högst 40 kvadratmeter och i ett lager som byggs i anslutning till den högst
10 kvadratmeter.
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9§
Sammanlagt belopp för lån och bidrag
Statligt lån och bidrag enligt 10 § i skoltlagen får tillsammans med övrig offentlig finansiering uppgå till sammanlagt högst 90 procent av de stödberättigande kostnaderna.
Den offentliga finansieringen och räntestödslånet eller något annat lån som omfattas av
statsborgen får sammanlagt inte överskrida 90 procent av de stödberättigande kostnaderna.
10 §
Maximibelopp för bidrag
Maximibeloppen för bidrag är
1) för uppförande av en bostadsbyggnad och därtill hörande ekonomibyggnader
45 procent av de godtagbara kostnaderna, och för utvidgning och renovering av dessa
byggnader och för förbättrande av boendemiljön och i samband med detta för bevarande
av den traditionella miljön 50 procent av de godtagbara kostnaderna,
2) för vägbygge, elektrifiering och vatten och avlopp till den del de inte ingår i bostadsbyggnadens kostnader 40 procent av de godtagbara kostnaderna,
3) för uppförande, utvidgning och renovering av en fiskestuga och därtill hörande bastu och lager 40 procent av de godtagbara kostnaderna.
11 §
Begäran om utlåtande
Utlåtande om ansökan om stöd kan begäras av landsbygdsnäringsmyndigheten i Enare
kommun.
12 §
Lånetid
Lånetiden är beroende på låneobjektet följande:
1) investeringslån för produktionsbyggnad 5–25 år,
2) bostadslån 5–20 år,
3) lån för bevarande av den traditionella miljön 5–10 år, och
4) övriga lån 5–15 år.
När lånevillkoren bestäms ska avseende fästas vid personens förmögenhet, inkomster,
familjeförhållanden, nära förestående investeringar och annat som påverkar hans solvens.
25 §
Uttagande av amorteringar och räntor
Amorteringar och räntor på statens försäljningsprisfordringar enligt skoltlagen tas ut så
att det sammanlagda beloppet av amorteringen och räntan varje halvår är ungefär lika stort
eller genom lika stora amorteringar halvårsvis. Amorteringar och räntor förfaller till betalning den sista dagen i april och oktober månad. Ränta på en fordran ska betalas från den
dag då varje enskild lånepost har lyfts, om inte något annat följer av 14 § i skoltlagen.
Om inte något annat följer av ett domstolsbeslut enligt lagen om företagssanering
(47/1993) eller lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993), ska statens försäljningsprisfordran och ett statligt lån, sedan de betalningslättnader som beviljats enligt det
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nämnda förfarandet har upphört, förfalla till betalning enligt vad som anges i denna paragraf. Vid överenskommelse om sanering enligt 97 § i den förstnämnda lagen eller 78 § i
den sistnämnda lagen ska bestämmelserna i denna paragraf tillämpas på förfalloperioderna för statens försäljningsprisfordringar och statliga lån.
Statens försäljningsprisfordran ska inklusive de betalningslättnader som avses i 29 §
återbetalas till staten inom den tid som anges i 30 § 1 mom. i skoltlagen, om inte något
annat följer av företagssaneringen eller skuldsaneringen för privatpersoner.
26 §
Uttagande av statliga lån, försäljningspris och kostnadsandelar
Vid debitering, uppbörd och redovisning av amorteringar och räntor på statliga lån, försäljningspris och kostnadsandelar iakttas det som föreskrivs om dessa fordringar i förordningen angående debitering, uppbörd och redovisning av vissa statens penningfordringar
(559/1967). Uppbördsmyndighet är dock Statskontoret.
27 §
Extra amortering
Gäldenären och Statskontoret kan komma överens om förkortning av återbetalningstiden för statens försäljningsprisfordringar, om betalning av en extra amortering samt om
deras påverkan på amorteringar som förfaller till betalning. Trots en extra amortering ska
de ränteposter som beräknats på det utestående kapitalet betalas de förfallodagar som följer på amorteringen.
28 §
Fordringar som betalas i ett för allt
Den som har överlåtit lägenheten eller en del av lägenheten kan befrias från att svara
för lånet eller statens fordran, förutsatt att mottagaren sedan tidigare har varit solidariskt
ansvarig för lånet eller fordran och att befrielsen från ansvar inte äventyrar återbetalningen
av lånet eller fordran.
På uppbörd av de återstående posterna av statens försäljningsprisfordringar enligt skoltlagen tillämpas bestämmelserna i lagen om uppbörd i ett för allt av vissa fordringar
(682/1966).
29 §
Uppskov och räntefrihet
För lindrande av svårigheter som har uppkommit oberoende av sökanden kan uppskov
med amorteringar på samt räntefrihet för statens försäljningsprisfordringar beviljas för
högst ett år i sänder, sammanlagt dock för högst tio år.
Uppskov med amorteringar kan beviljas så att återbetalningstiden förlängs med antalet
uppskovsår och de amorteringsposter för vilka uppskov har beviljats tas ut i lika många
rater sedan återbetalningstiden löpt ut. En försäljningsprisfordran ska dock återbetalas
inom den maximala betalningstid som anges i 30 § i skoltlagen.
Uppskov med amorteringar kan också beviljas så att de halvårsamorteringar eller amorteringar som ska betalas efter uppskovsåren justeras utan att lånetiden ändras.
Närings-, trafik- och miljöcentralen beviljar uppskov och räntefrihet på ansökan efter
att landsbygdsnäringsmyndigheten i Enare kommun gett sitt utlåtande om ansökan.
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Närings-, trafik- och miljöcentralen kan bevilja uppskov och räntefrihet på vissa villkor
eller återkalla en beviljad lättnad, om den anser att det finns skäl till det enligt villkoren
för beviljandet av uppskov.
31 §
Uppsägning av lån
Utöver vad som föreskrivs i 37 § 1 mom. i skoltlagen kan Närings-, trafik- och miljöcentralen bestämma att ett statligt lån genast ska återbetalas helt eller delvis.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
————
Denna förordning träder i kraft den 22 maj 2017.
Helsingfors den 18 maj 2017
Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

Äldre regeringssekreterare Jukka Mirvo
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Bilaga

Valdiasåbbar asetõs
sääʹmasetõõzz muʹttmest

Valdiasåbbar tuʹmmstõõǥǥ meâlddsânji
kååʹmtet sääʹmasetõõzz (133/1997) 3, 5, 6, 13, 24, 35—36 di 47—54 §
muuʹtet 1, 2, 4, 7—12 da 25—29 § di 31 § 1 momeeʹnt aalǥtõskäpplõk, nåkkmen ǥu tõin liâ
26 da 27 § lääʹjjest 593/2007,
ilââʹzztet asetõʹssse ođđ 1 a § puõʹttinalla:
1§
Persoonla oudldõõzz
Sääʹmlääʹjj (253/1995) 10 §:st miârktum assâmlääin da -veäʹǩǩvuõđ vueiʹtet miõttâd
soorčǩani tõʹst, lij-a oocci harjjnam da põʹstti spraavdõõttâd sääʹmlääʹjj 3 §:st miârktum
põõrǥâstuejjummuž. Jäärnaǩtuåimmjummužplaan jiâ õõlǥat aassâmlääin da –veäʹǩǩvuõđ
miõttâm poodd.
Tääl ij vuäǯǯ, sääʹmlääʹjj 22 §:st miârktum šõddmõõžž lokku vääʹldkani, raajjâd persooʹne,
kååʹtt jiõčč leʹbe ǩeän pieʹllkueiʹmm määddvuäǯǯamooccmõõžž tuejjeemääiʹjpoodd lij teâuddam 50 eeʹǩǩed. Peäggtum ââʹǩǩraajâst vueiʹtet kuuitâǥ čoʹrsted õõlǥteeʹl, što persoon lij
jäänmõsân 55-ekksaž.
Luâđla persoon âlgg tuärjjõõzz ooccâm poodd leeʹd 18 eeʹǩǩed teâuddam. Tuärjjõõzz vueiʹtet miõttâd 65 eeʹǩǩed teâuddam persooʹne tåʹlǩ põõrt vuâđđteevvmõʹšše da vännsa šuurummša. Ođđ jälstempõõrt raajjmõʹšše tuärjjõõzz ij vueiʹt miõttâd 60 eeʹǩǩed teâuddam persooʹne. Pieʹllkueiʹmin vääʹldet lokku nuõrab ââʹǩǩ.
1a§
Måtam tuärjjõõzz miõttmõõžž rääʹjtõõzz
Tuärjjõõzz ij vuäǯǯ miõttâd ij-ka miõttum tuärjjõõzz mäʹhssed, jõs tuärjjõõzz leʹbe tõn määus oocci ij leäkku jääʹǩǩtam måtmi valdia tuärjjõõzz kuõskkji Euroop unioon šeâttmõõžži
suåvvtummšest uʹvddum lääʹjj (300/2001) 1 §:st miârktum tuärjjõõzz västtpeʹrrjemtuʹmmstõõǥǥ.
Tuärjjõõzz ij vuäǯǯ miõttâd vaiggâdvuõđâst åårrja põrggsa. Vaiggâdvuõđâst åårrjin
põrggsest miârktet kõõččmõõžžâst åårrai tuärjjõʹsse suåvldõttjest valdiatuärjjõõzz kuõskkjest
komissio asetõõzzâst da komissio ooudâsviikkâmvuäinnmõõžžin valdiatuärjjõõzzâst teäggtemvuuʹd ålggbeällsai vaiggâdvuõđâst åårrji põrggsi peälštõõttma da raajâsoođummša (2014/C
249/01) miârktum vaiggâdvuõđâst åårri põrggâz.
2§
Tuärjjõõzz miõttmõš jeänbõʹsse persooʹne
Jõs ouddõõzz sââʹjjen åårrai tääl leʹbe vuuʹd õhttsažvuäʹmsteejin kuuitâǥ õhtt teâudd
sääʹmlääʹjj 4 da 5 §:st šiõttuum oudldõõzz di vuäʹmast täälast leʹbe vuuʹdest uuʹccmõsân kuälmad vuäʹzz, siʹjjid vueiʹtet õhttsiʹžže miõttâd sääʹmlääʹjj meâldlaž ouddõs. Näkam persoonid
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õhttu še vueiʹtet miõttâd kõõččmõõžžâst åårrai ouddõõzz, jõs tääl leʹbe vuuʹd
õhttsažvuäʹmsteei ouʹdde tõõzz miâsttmõõžžes. Jõs kõõččmõš lij valdia tuåimest spraavdõõttjest čuõkkuraajjâm- leʹbe čääʹcchuõlltuejast, šâdd miâsttmõõžž seʹst ââʹnned še ǩiiddlmi
sättmõš panttvaʹsttõsse šõddjest lääinast leʹbe valdia vuäǯǯmõõžžâst.
4§
Investâʹsttemläinn da –veäʹǩǩvuõtt
Sääʹmlääʹjj 3 § 2 momeeʹntest miârktum uʹccpõõrǥâstuejjummuž veeideem õhttvuõđâst vueiʹtet miõttâd sääʹmlääʹjj 10 §:st miârktum investâʹsttemlääin pâi õõlǥteeʹl, što nuʹtt õõstât tuärjjeei põõrǥâstuejjummuž taʹrjjummuš tuâjjšõddmõõžži, puuʹttõõzz pueʹreemäärv leʹbe
kääzzkõõzzi kõskksaž lââzztõs. Jõs oođeemnalla ââʹnnemjällmõõžž haʹŋǩǩummša lij ääiʹjab
miõttum valdia vaaʹrin veäʹǩǩvuõđ, lääin leʹbe korggtuärjjõõzz, lääin vueiʹtet miõttâd pâi
tuâjjšõddmõõžži, puuʹttõõzz pueʹreemäärv leʹbe kääzzkõõzzi lââzztõõzz vaʹstteei vuäʹzzest.
Sääʹmlääʹjj 3 § 2 momeeʹntest miârkšõõvvja uʹccpõõrǥâstuejjummša vueiʹtet miõttâd investâʹsttemlääin da valdiastaanmõõžž, jõs oocci teâudd sääʹmlääʹjj oudldõõzz da seämma
haʹŋǩǩõʹsse miõttât mäddvuuʹd oouʹdeem staanmõõžžâst uʹvddum lääʹjj (28/2014) meâldla tuärjjõõzz sääʹmlääʹjj 8 § 3 momeeʹnt meâlddsânji.
7§
Lääin da veäʹǩǩvuõđ järrsa ǥu põrggja
Aassâmlääin da –veäʹǩǩvuõđ vueiʹtet miõttâd še järrsa ǥu põõrǥâstuejjummuž spraavdõõttja
nuõrttsäʹmmliʹžže.
8§
Läinn da veäʹǩǩvuõtt jälstempõʹrtte
Aassâmlääin da –veäʹǩǩvuõđ vueiʹtet miõttâd sâjjõõzz mieʹldd, vuâđđräʹtǩǩumši mieʹldd,
teknlai raajõõzzi mieʹldd da neävi mieʹrrmeâldlai di jälstemkuuli mieʹldd mååžnai aassâmpõõrti äigga vuäǯǯam diõtt. Kõõččmõõžžâst åårrai tuärjjõõzz miõtteen feʹrttai vuâmmšõõzz ǩiddjed
še tõõzz, što ääʹššvuäʹmsteeji tuåimin oouʹdeed pue´r pirroozz slaaj.
Aassâmlääin da –veäʹǩǩvuõđ veäkka rajškueʹttem da šuuʹrummuž vueʹlnn åårrai põõrtâst
jälstempõõrt lõnnjšõrradvuõtt vuäǯǯ leeʹd jäänmõsân 160 mettarčiõkk-kõõsk da kueiʹt jälstempõõrt raajjmõõžž da šuuʹrummuž diõtt õhttseʹžže jäänmõsân 200 mettarčiõkk-kõõsk.
Jiijjâsnallšem määinin vuäitt šuuʹreem diõtt lõnnjšõrradvuõtt leeʹd ooudbeäʹlnn peäggtum
mõõn-ne veeʹrd šuurab. Vuâđđteevvam jälstempõõrt lõnnjšõrradvuõtt vuäitt leeʹd še ooudbeäʹlnn peäggtum šuurab, leâša tuärjjeei lõnnjšõrradvuõttân vääʹldet kuuitaǥ lokku jäänmõsân
250 mettarčiõkk-kõõsk. Tällpõõrt tuärjjeei jäänmõslõnnjšõrradvuõtt lij jäänmõsân 60 mettarčiõkk-kõõsk. Kueʹllǩeâmp tuärjjeei lõnnjšõrradvuõtt vuäǯǯ leeʹd jäänmõsân 40 mettarčiõkkkõõsk da tõn õhttvuõʹtte rajškueʹttem seeiltemääit jäänmõsân 10 mettarčiõkk-kõõsk.
9§
Lääinai da veäʹǩǩvuõđi õhttsažmieʹrr
Sääʹmlääʹjj 10 § meâldlaž valdialäinn da –veäʹǩǩvuõtt vueiʹtte õõutsââʹjest jeeʹres õlmmsa
teäggtummšin leeʹd õhttsiʹžže jäänmõsân 90 proseeʹnt tuärjjeemânnsain kuulin. Õlmmsaž
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teäggtummuš da korggtuärjjõsläinn leʹbe valdiastaanmõõžž sââʹjjen åårrai jeeʹres läinn jiâ
õhttsiʹžže vuäǯǯ pââʹjted 90 proseeʹnt tuärjjeemânnsain kuulin.
10 §
Veäʹǩǩvuõđi õhttsažmeäʹr
Veäʹǩǩvuõđi õhttsažmeäʹr liâ:
1) aassâmpõõrt da tõõzz õhttneei täällpõõrti raajjmõõžžâst 45 proseeʹnt di tõi šuurummšest
da vuâđđteevvmõõžžâst di jälstempirrõõzz pueʹrummšest da tõn õhttvuõđâst
äʹrbbvuõttpirrõõzz seeiltummšest 50 proseeʹnt primmum kuulin
2) čuõkku raajjmõõžžâst, liâdggtummuž da čääʹcchuõlâst tõin vuäʹzzin ǥu tõk jiâ siskkjõõvv
aassâmpõõrt kuulid 40 proseeʹnt primmum kuulin
3) kueʹllǩeâmp da tõõzz õhttneei sääun di seeiltemääit raajjmõõžžâst, šuurummšest da
vuâđđteevvmõõžžâst 40 proseeʹnt primmum kuulin.
11 §
Ceälkkmuž raukkmõš
Tuärjjõõzz kuõskkjest ooccmõõžžâst
vuʹvddjieʹllemvueʹǩǩveʹrǧǧneeʹǩǩ ceâlkalm.

vueiʹtet

raukkâd

Aanar

kååʹdd

mädd-

12 §
Läinn-äiʹǧǧ
Lääin läinnäiʹǧǧ lij lääintemsââʹjest šõõddeeʹl puõʹttinallšem:
1) investâʹsttemläinn puuʹttemraajõõzz diõtt 5—25 eeʹjj;
2) aassâmläinn 5—20 eeʹjj;
3) äʹrbbvuõttpirrõõzz seeiltummša miõttum läinn 5—10 eeʹjj; da
4) jeeʹres lääin 5—15 eeʹjj.
Lääin määinid meärreen âlgg väʹldded lokku ääʹššvuäʹmsteei persoon väärkõsvuõtt, puåtti,
piârkõõskõsvuõđ, âʹlddääiʹj investâsttmõõžž da jeeʹres suu ekonomiiliʹžže kueʹddemoddses
vaikkteei ääʹšš.
25 §
Vuäʹneem-määusi da koorǥi peʹrrjummuž
Sääʹmlääʹjj meâldlai valdia kaupphâʹddvuäǯǯmõõžži vuäʹneem-määus da koorǥ peʹrrjet
mååusat nuʹtt, što vuäʹneem-määus da koorǥ õhttsažmieʹrr lij pieʹllpiirieeʹjji nuʹt-a seämma
šurr leʹbe seämma šuurin pieʹllpiirieeʹjjvuäʹneem-määusin. Vuäʹneem-määus da koorǥ šâʹdde
mäʹhssem vuâlla mäʹhssemnalla juõʹǩǩ njuhčč- da kålggmannu mââimõs peeiʹv. Vuäǯǯmõõžž
korgg âlgg mäʹhssed juõʹǩǩ läinnmeäʹr kaggâmpeeiʹvest looǥǥeeʹl, õõi ij sääʹmlääʹjj 14 §:st
jeeʹres puäʹđ.
Õõi ij põrggâz ǩieppummšest uʹvddum lääʹjj (47/1993) leʹbe privattpersoon
veäʹlǧǧšiõttõõllmõõžžâst uʹvddum lääʹjj (57/1993) meâldlast duõmmišttâm tummstõõǥǥâst
jeeʹres puäʹđ, peäggtummšest mõõntõõllmõõžžâst suåppum hiâlpummši jõõskeen valdia
kaupphâʹddvuäǯǯmõš da valdialäinn šâʹdde mäʹhssem vuâlla täʹst peettast šiõtteemnalla. Suåppeen vuõssmõsân peäggtem lääʹjj 97 §:st leʹbe mââimõsân peäggtum lääʹjj 78 §:st miârktem
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šiõttõõllmõõžžâst lij valdia kaupphâʹddvuäǯǯmõõžž da valdialääin mäʹhssem vuâlla šõddâm
vuârid tuejjeed ââʹnteeinalla tän peett šeâttmõõžžid.
Valdia kaupphâʹddvuäǯǯmõš lij 29 §:st miârktum mähsshiâlpummuž mieʹldd looǥǥeeʹl
mäʹhssed mååusat valddja sääʹmlääʹjj 30 §:tt 1 momeeʹntest šiõtteen ääiʹjest, õõi ij
põõrǥâsǩieppummšest leʹbe privattpersoon veäʹlǧǧšiõttõõllmõõžžâst jeeʹres puäʹđ.
26 §
Valdialääinai, kaupphââʹdd da teäʹǧǧââʹnnemvuäʹzz peʹrrjummuš
Valdialääinai, kaupphõõʹddi di teäʹǧǧââʹnnemvuässõõzzi vuäʹneem-määusi da koorǥi mahssu piijjmõõžžâst, kuâddmõõžžâst da teäʹǧǧčiõlǥtõõzzâst jääʹǩǩtet, mâiʹd måtmi valdia
teäʹǧǧvuäǯǯmi mahssu piijjmõõžžâst, kuâddmõõžžâst da teäʹǧǧčiõlǥtõõzzâst uʹvddum
asetõõzzâst (559/1967) šiõtteet tõʹst peäggtum vuäǯǯmi vuäʹzzest. Kueʹddemveʹrǧǧneʹǩǩen
tuåimmai kuuitâǥ Valdiakoontâr
27 §
Leiʹǧǧ vuäʹneem-mähss
Veälǥlaž da Valdiakoontâr vueiʹtte suåppâd valdia kaupphâʹddvuäǯǯmõõžž mååustmähssääiʹj vuäʹneem-määusast di leeiǥas vuäʹneem-määus mähssmõõžžâst da tõi vaikktõõzzâst
mäʹhssem vuâlla šõddmi vuäʹneem-määusid. Leiʹǧǧ vuäʹneem-määusast huõlǩani lij määustemma kapitaaʹle laʹsǩǩuum korggmeäʹr mäʹhssed vuäʹneem-määus puõttjin mieʹrrpeeiʹvin.
28 §
Õõut vuâra mäʹhssemnalla vuäǯǯmõõžž
Tääl leʹbe tõn vuäʹzz luõvtam person vueiʹtet peäʹstted vasttõõzzâst lääinast leʹbe valdia vuäǯǯmõõžžâst õõlǥteeʹl, što luõvtemvuäǯǯai lij juʹn ouʹddel leämmaž õhttsažvasttõõzzâst lääinast leʹbe vuäǯǯmõõžžâst ij-ka vasttõõzzâst peäʹsttmõš vaarâd lääin leʹbe vuäǯǯmõõžž
mååustmääus.
Sääʹmlääʹjj meâldlai valdia kaupphâʹddvuäǯǯmõõžži loppmeäʹri peʹrrjummšest jääʹǩǩtet,
mâiʹd måtmi valdia vuäǯǯmõõžži peʹrrjummšest nuʹtt pukveeʹzz uʹvddum lääʹjjest (682/1966)
šiõtteet.
29 §
Mââʹjummuž da koorǥteʹmvuõđ
Ooccjest soorčǩani koonn-ne mieʹldd šõddmin määinin tuejjeem vaiggâdvuõđi ǩiâpsmem
diõtt vueiʹtet valdia kaupphâʹddvuäǯǯmõõžž vuäʹneem-määusid miõttâd mââʹjummuž di
koorǥteʹmvuõđ jäänmõsân õõut eeʹjj vuârast, õhttsiʹžže kuuitâǥ jäänmõsân lååi eeʹjj.
Vuäʹneem-määusi mââʹjummuš vueiʹtet miõttâd nuʹtt, što mååustmäʹhssemääiʹj kuuʹǩǩeet
mââʹjeemeeʹjji meäʹrin da mââʹjuum vuäʹneem-määusmeäʹr peʹrrjet nuʹtt še vuârin seämma
meäʹrest mååustmäʹhssemääiʹj looppeen. Kaupphâʹddvuäǯǯmõš âlgg kuuitâǥ mäʹhssed mååusat
sääʹmlääʹjj 30 §:st šiõttuum jäänmõsmäʹhssemääiʹj pââʹjest.
Vuäʹneem-määusi mââʹjummuš vueiʹtet miõttâd nuʹtt še, što mââʹjeemeeʹjji mâŋŋa
mäʹhssemnalla pieʹllpiirieeʹjj- leʹbe vuäʹneem-määusid taʹrǩǩeet läinnääiʹj muʹttǩani.
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Jieʹllemvueʹǩǩ-, trafikk- da pirrõskõõskõs meâtt ooccmõõžžâst mââʹjummuž da
koorǥteʹmvuõđ Aanar kååʹdd mäddvuʹvddjieʹllemvueʹǩǩveʹrǧǧneeʹǩǩ uudeen ooccmõõžž diõtt
ceâlkalm.
Jieʹllemvueʹǩǩ-, trafikk- da pirrõskõõskõs vuäitt miõttâd mââʹjummuž da koorǥteʹmvuõđ
meärruum määinin leʹbe maaccted miõttum hiâlpummuž, jõs tõt ǩeäčč tõõzz åårram
mââʹjummuž miõttâm-määini mieʹldd veäʹr.
31 §
Lääin loopptummuš
Tõn lââʹssen, mâiʹd sääʹmlääʹjj 37 §:t 1 momeeʹntest šiõtteet, jieʹllemvueʹǩǩ-, trafikk- da
pirrõskõõskõs vuäitt mieʹrreed valdialääin obbnes leʹbe vuässas tâʹlles mååusat mähssmõššân:
—————————————————————————————
———
Tät asetõs šâdd viõʹǩǩe 22 peeiʹv vueʹssmannu 2017.
Heʹlssnest 18 peeiʹv vueʹssmannu 2017

Mädd- da meä´ctäällminiʹstter Jari Leppä
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