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N:o 44

Laki
maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2000

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain
(329/1999) 12 §, 13 §:n edellä oleva luvun otsikko, 17 §:n 1 momentin 2 kohta sekä
18—20 §, 23, 36, 41 ja 67 §:n edellä olevien lukujen otsikoiden numerointi ja 59 §,
muutetaan 1 §:n 2 momentin 5 kohta, 2 §, 3 §:n 1 momentin 1, 3, 4, 9 ja 10 kohta, 5 §:n
2 ja 4 momentti, 8—11 ja 13—16 §, 16 §:n edellä oleva luvun otsikko, 23 §:n 2 momentti,
25 §:n 2 momentti, 29 §:n 2 momentti, 32 §:n 1 momentti, 33 §, 36 §:n 4 momentti, 41 §,
42 §:n 2 momentti, 44 §:n 2 ja 3 momentti, 46 §:n 3 momentin 5 kohta, 55 §:n 3 ja 5 momentti, 64 §:n 2 ja 3 momentti, 65 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohta, 67 §:n 1 momentti, 69 §:n
1 momentti ja 70 § sekä
lisätään 3 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi,
5 §:ään uusi 7 momentti sekä lakiin uusi 8 a § seuraavasti:
1§
Lain tavoitteet
— — — — — — — — — — — — —
Tämän lain mukaisissa toimenpiteissä on
kiinnitettävä erityistä huomiota:
— — — — — — — — — — — — —
5) toteutettavien toimenpiteiden taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin vaikutuksiin sekä tasa-arvo- ja työllisyysvaikutuksiin;
sekä
— — — — — — — — — — — — —
2§
Lain soveltamisala
Tätä lakia sovelletaan Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta
maaseudun kehittämiseen ja tiettyjen asetusHE 105/1999
MmVM 15/1999
EV 129/1999

ten muuttamisesta ja kumoamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o
1257/1999, jäljempänä EY:n maaseudun kehittämisasetus, tarkoitettuihin toimenpiteisiin.
Lisäksi lakia sovelletaan Euroopan yhteisön
(EY) markkinajärjestelyasetusten perusteella
maksettaviin EU-osarahoitteisiin tukiin ja
kansallisiin täydentäviin maaseudun kehittämistoimenpiteisiin. Tämän lain tavoitteiden
saavuttamiseksi voidaan käyttää sekä kansallisia että Euroopan yhteisön rakennerahastoista tai Euroopan unionin (EU) muista varoista osaksi tai kokonaan rahoitettavia tukijärjestelmiä.
Maatalouden varhaiseläketuen osalta on
voimassa, mitä säädetään maatalousyrittäjien
luopumistuesta annetussa laissa (1293/1994).
Euroopan unionin osaksi rahoittamien pellon metsitystoimenpiteiden ja muiden kestävän metsätalouden rahoituksesta annetussa
laissa (1094/1996) tarkoitettujen metsäta-

N:o 44
loustoimenpiteiden osalta on voimassa, mitä
säädetään mainitussa laissa ja kiinteistön
yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun
toimenpiteeseen annetussa laissa (1349/
1996) avustuksista, jollei tämän lain 7 §:n 1 ja
2 momentista, 8 tai 9 §:stä, 24 §:n 2 momentista, 51 §:stä tai 58 §:n 2 momentista muuta
johdu. Lisäksi noudatetaan, mitä tämän lain 4
ja 8 a §:ssä, 11 §:n 1 ja 4 momentissa,
13 §:ssä, 23 §:n 1 momentissa, 41, 44, 45 ja
47 §:ssä, 55 §:n 1 ja 3 momentissa, 57 §:ssä,
64 §:n 1 ja 3 momentissa, 66 §:ssä, 69 §:n 1,
2 ja 4 momentissa sekä 70, 74 ja 75 §:ssä
säädetään.
Lisäksi on voimassa, mitä säädetään uusjakojen
tukemisesta
annetussa
laissa
(24/1981), yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden
avustamisesta
annetussa
laissa
(56/1980) ja peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetussa laissa (947/1997).
Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoittamisesta on voimassa, mitä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslaissa
(45/2000) säädetään. Tämän lain 11 §:ssä
tarkoitettua luonnonhaittakorvausta ja ympäristötukea, 10 §:n 1 momentin 5 kohdassa
tarkoitettua tukea maaseutualueiden sopeutumisen ja kehittämisen edistämiseksi sekä
13 §:ssä tarkoitettua tukea yleisiin kehittämishankkeisiin voidaan kuitenkin myöntää myös
porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoittamiseen.
Tämän lain 1—4, 6—10, 23, 41, 44—46,
49—56, 58, 63, 64, 67, 69, 74 ja 76 §:ää sovelletaan myös kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan myöntämään EY:n maaseudun kehittämisasetuksen mukaiseen maataloustuotteiden jalostuksen ja markkinoinnin tukeen.
Tätä lakia ei sovelleta Euroopan yhteisön
yhteisen kalastuspolitiikan alaan kuuluvien
toimenpiteiden tukemiseen eikä niihin muihin toimenpiteisiin, joita rahoitetaan kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen kautta.
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3) maataloudella peltoviljelyä, karjataloutta ja muuta eläinten pitoa, kasvihuonetuotantoa, puutarha- ja taimitarhaviljelyä, turkistarhausta, hevostaloutta, porotaloutta, mehiläistaloutta, ammattimaista metsästystä, marjastusta ja sienestystä taikka muuta Euroopan
yhteisön perustamissopimuksen liitteessä I
tarkoitettujen tuotteiden tuotantotoimintaa;
4) muulla yritystoiminnalla sellaista muuta
kuin 2 kohdassa tarkoitettua luonnon jatkuvaan tuottokykyyn perustuvaa yritystoimintaa sekä alkutuotannon yhteydessä harjoitettua muuta yritystoimintaa, joka työllistää
yrittäjän ja hänen perheenjäsenensä lisäksi
muita henkilöitä alkutuotanto mukaan luettuna enintään kolmea vuosityöpaikkaa vastaavasti;
— — — — — — — — — — — — —
9) yhtenäisellä ohjelma-asiakirjalla rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1260/1999, jäljempänä rakennerahastojen
yleisasetus, 19 artiklassa tarkoitettua ohjelma-asiakirjaa, yhteisöaloiteohjelmalla rakennerahastojen yleisasetuksen 21 artiklassa
tarkoitettua ohjelma-asiakirjaa sekä maaseutuohjelmalla EY:n maaseudun kehittämisasetuksen 44 artiklassa tarkoitettua komission
hyväksymää maaseudun kehittämistä koskevaa ohjelma-asiakirjaa;
10) paikallisella toimintaryhmällä rekisteröityä yhdistystä, osuuskuntaa tai muuta yksityisoikeudellista yhteisöä, jonka pääasiallisena tarkoituksena on toteuttaa yhteisöaloiteohjelmaa tai vastaavaa EU-osarahoitteista
tai kansallista maaseudun kehittämisohjelmaa.
Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun maaseutuyritykseen voidaan rinnastaa
sellainen yritys, joka toimii palvelujen tai
tuotteiden jalostus-, jakelu- tai myyntiketjun
osana, siten kuin valtioneuvoston asetuksella
tarkemmin säädetään.
— — — — — — — — — — — — —
5§

3§

Tuen saamisen yleiset edellytykset

Määritelmät

— — — — — — — — — — — — —
Tukea voidaan myöntää sellaiselle maaseutuyritykselle, jonka taloudellinen elinkelpoisuus voidaan osoittaa ja joka edistää maaseutuelinkeinojen toimintaedellytyksiä ja
jonka tukemista voidaan pitää tämän lain
tavoitteet huomioon ottaen tarkoituksenmu-

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) maaseutuyrityksellä yritystä, joka harjoittaa maatilataloutta tai maatilatalouden
yhteydessä muuta yritystoimintaa;
— — — — — — — — — — — — —
400301/8
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kaisena. Tukemisen tarkoituksenmukaisuutta
arvioitaessa on 10 §:n 1 momentin 1 ja 2
kohdassa ja 3 luvussa tarkoitettujen tukien
sekä 11 §:ssä tarkoitetun luonnonhaittakorvauksen osalta edellytettävä sitä, että tuen
saaja asuu maaseutuyrityksen sijaintipaikalla
tai sellaisella etäisyydellä siitä, että yritys
tulee asianmukaisesti hoidetuksi huomioon
ottaen
muun
muassa
eläinsuojelulain
(247/1996) säännökset.
— — — — — — — — — — — — —
Maaseutuyrittäjän muusta ammatista kuin
tässä laissa tarkoitetun elinkeinotoiminnan
harjoittamisesta saamat tulot eivät saa olla
valtioneuvoston asetuksella vahvistettavaa
määrää suuremmat.
— — — — — — — — — — — — —
Tässä laissa tarkoitettua tukea voidaan lain
muiden säännösten estämättä myöntää sellaiselle
maatalousyrittäjien
eläkelaissa
(467/1969) tarkoitetulla tavalla vakuutetulle
maaseutuyrittäjälle, joka harjoittaa maatilatalouden ohella sivutoimista sisävesikalastusta.

teisön toimielimissä tässä laissa tarkoitettuja
asioita käsiteltäessä.
EU:n varat tuloutetaan valtion talousarvion
kautta valtiovarastoon. Maatilatalouden kehittämisrahastosta myönnetyn osarahoituskelpoisen tuen EU:n rahoitusosuus osoitetaan
talousarviossa rahastoon.
EMOTR:n tukiosaston varoja hallinnoitaessa noudatetaan, mitä yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetussa neuvoston
asetuksessa (EY) N:o 1258/1999 ja sen nojalla annetuissa yhteisön säädöksissä ja määräyksissä maksajayksiköstä ja varojen hallinnoinnista säädetään. Mitä Euroopan yhteisön
yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetussa laissa (1100/1994) ja sen
nojalla säädetään, noudatetaan soveltuvin
osin toimeenpantaessa tässä laissa tarkoitettuja
tukijärjestelmiä.

8§

Tavoiteohjelmien 1 ja 2 ohjelmatyössä
noudatetaan, mitä rakennerahastojen kansallisesta hallinnoinnista erikseen säädetään.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan kuitenkin säätää tarkemmin maakunnan yhteistyöryhmän maaseutujaoston tehtävistä tämän
lain mukaisia toimenpiteitä toteutettaessa.
Maaseudun kehittämissuunnitelmien laatimisesta, toteuttamisesta ja seurannasta vastaa
maa- ja metsätalousministeriö. Jalostuksen ja
markkinoinnin tuen osalta kehittämissuunnitelma laaditaan yhteistyössä kauppaja teollisuusministeriön kanssa. Maaseutusuunnitelma tulee laatia yhteistyössä muiden aluehallintoviranomaisten kanssa sekä
alueella toimivien ohjelman toteuttamiseen
osallistuvien tahojen kanssa. Tavoitteen 1
ulkopuoliset alueelliset maaseudun kehittämissuunnitelmat on yhteensovitettava maakunnan yhteistyöryhmässä. Maaseutuohjelman muuttamisessa noudatetaan soveltuvin
osin, mitä maaseutuohjelman laatimisesta
säädetään.
Maaseudun yhteisöaloiteohjelmaa koskeva
suunnitelma laaditaan komission antamien
yhteisöaloitetta koskevien suuntaviivojen
mukaan. Suunnitelmien laatimisesta vastaa
maa- ja metsätalousministeriö. Suunnitelma
laaditaan paikallisten toimintaryhmien kehittämissuunnitelmien perusteella.

Euroopan yhteisön rahoitus
Maa- ja metsätalousministeriö toimii
EMOTR:n tukiosaston osalta varoista vastaavana ministeriönä ja EMOTR:n ohjausosaston varoista myönnettävien varojen osalta
rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä annetussa neuvoston asetuksessa
(EY) N:o 1260/1999 tarkoitettuna maksuviranomaisena sekä antaa varoja myös muiden
ministeriöiden hallinnonaloille rahaston rahoittamien ohjelmien täytäntöönpanoa varten
riippumatta siitä, myönnetäänkö varat edellä
mainitusta rahastosta valtiolle vai valtion
edelleen välitettäväksi. Maa- ja metsätalousministeriö voi myös ottaa vastaan yhtenäisten ohjelma-asiakirjojen tai yhteisöaloiteohjelman toteuttamiseksi EY:n muiden rakennerahastojen varoja edellä mainitun asetuksen mukaiselta asianomaiselta maksuviranomaiselta käytettäväksi tämän lain mukaisiin tarkoituksiin. Maa- ja metsätalousministeriö huolehtii myös yhteisön maksuosuuden
hakemisesta, varojen tulouttamisesta sekä
muusta tilinpidosta ja varojen tilittämisestä
komissiolle. Samoin maa- ja metsätalousministeriölle kuuluu tarvittavien selvitysten
antaminen ja edustaminen Euroopan yh-

8a§
Ohjelmatyö

N:o 44
2 luku
EU-osarahoitteiset tuet
9§
Yleistä
Myönnettäessä tukea Euroopan unionin
osaksi rahoittamiin maaseudun kehittämistoimenpiteisiin, jäljempänä EU-osarahoitteinen
tuki, noudatetaan tämän lain säännöksiä siltä
osin kuin asiasta ei säädetä Euroopan yhteisön asetuksissa tai niiden nojalla annetuissa päätöksissä tai määräyksissä. Lakia sovelletaan sekä yhteisön että kansalliseen rahoitusosuuteen. Kansallinen rahoitusosuus voi
olla sekä valtion että muun julkisyhteisön
myöntämää tukea. Ohjelmiin ja suunnitelmiin voi sisältyä myös kokonaan kansallisista varoista rahoitettavia toimenpiteitä.
Tämän luvun mukaista tukea voidaan
myöntää, jos tuettava kehittämistoimenpide
on sisällytetty Euroopan yhteisön varoista
rahoitettavaan ohjelmaan ja toimenpide täyttää ohjelmassa tai maaseudun kehittämissuunnitelmassa sille asetetut edellytykset.
EY:n markkinajärjestelyasetusten perusteella
EU-osarahoitteisia tukia voidaan myöntää
myös ohjelmien ulkopuolella.
10 §
Maatilatalouden ja maaseudun
yritystoiminnan tukeminen
EY:n maaseudun kehittämisasetuksessa
tarkoitetuista tuista voidaan myöntää:
1) asetuksen 4—7, 30, 33 ja 45 artiklassa
tarkoitetulla tavalla tukea maaseutuyritysten
tuotannollisiin ja tuotantotoiminnan edellyttämiin ympäristön- ja työsuojelullisiin investointeihin ja investointihankkeiden suunnittelukustannuksiin;
2) asetuksen 8 artiklassa tarkoitetulla tavalla nuorten viljelijöiden aloitustukea;
3) asetuksen 9, 33 ja 45 artiklassa tarkoitetulla tavalla tukea ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen;
4) asetuksen 25—28 ja 30 artiklassa tarkoitetulla tavalla tukea maa- ja metsätaloustuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen
edellytysten parantamiseen;
5) asetuksen 29, 32, 33 ja 45 artiklassa
tarkoitetulla tavalla tukea maaseutualueiden
sopeuttamisen ja kehittämisen edistämiseksi
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muihin kuin edellä 1—4 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin.
Edellä 1 momentissa säädettyjen tukien
lisäksi EU-osarahoitteista tukea voidaan
myöntää tuottajaorganisaatioiden ja -ryhmittymien toiminnan tukemiseen.
Sen lisäksi, mitä edellä tässä pykälässä
säädetään, EU-osarahoitteista tukea voidaan
myöntää yhteisöaloiteohjelman mukaisten
yrityshankkeiden rahoittamiseen.
Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu
tuki, joka kohdistuu kiinteistön tai sen osan
hankintaan, myönnetään tuen enimmäismäärää lukuun ottamatta muuten samoin ehdoin
kuin tämän lain perusteella kiinteistön tai
sen osan hankkimista varten myönnettävä
laina. Tässä momentissa tarkoitettuun tukeen
sovelletaan,
mitä
varainsiirtoverolain
(931/1996) 14 §:ssä säädetään kiinteistön tai
sen osan hankkimista varten myönnettävästä
lainasta.
11 §
Luonnonhaittakorvaus, ympäristötuki ja
pellonmetsityksen tukeminen
Maatilatalouden harjoittajalle ja muulle
tukeen oikeutetulle voidaan myöntää EY:n
maaseudun kehittämisasetuksen:
1) 14 artiklassa tarkoitettua luonnonhaittakorvausta ja 16 artiklassa tarkoitettua ympäristörajoitteisille alueille myönnettävää korvausta;
2) 22 artiklassa tarkoitettua maatalouden
ympäristötukea; sekä
3) 30 ja 31 artiklassa tarkoitettua tukea
pellon metsitykseen.
Pellonmetsitykseen liittyvän varsinaisen
metsitystoimenpiteen osalta tukeen oikeutetuista säädetään kestävän metsätalouden rahoituksesta annetussa laissa.
Luonnonhaittakorvausta ja ympäristörajoitteisille alueille myönnettävää korvausta koskevan tukijärjestelmän täytäntöönpanosta
vastaa maa- ja metsätalousministeriö. Luonnonhaittakorvauksen ja ympäristörajoitteisille
alueille myönnettävän korvauksen enimmäismääristä ja muista yleisistä ehdoista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Ennen asetuksen antamista on kuultava ympäristöministeriötä. Maa- ja metsätalousministeriön
asetuksella annetaan tarkemmat säännökset
luonnonhaittakorvausta ja ympäristörajoitteisille alueille myönnettävää korvausta koskevan tukijärjestelmän toimeenpanosta.
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Maatalouden
ympäristötukijärjestelmän
täytäntöönpanosta vastaa maa- ja metsätalousministeriö. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee maatalouden ympäristötukijärjestelmän ja sen toimeenpanon yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa. Maatalouden ympäristötukien yleisistä ehdoista ja
enimmäismääristä säädetään valtioneuvoston
asetuksella. Maa- ja metsätalousministeriö
antaa tarkemmat säännökset maatalouden
ympäristötukijärjestelmän
toimeenpanosta
kuultuaan ympäristöministeriötä.
Pellonmetsitystä koskevan järjestelmän
täytäntöönpanosta vastaa maa- ja metsätalousministeriö. Siitä, millä edellytyksillä pelto hyväksytään metsitettäväksi sekä pellon
metsitykseen liittyvän metsityksen hoitopalkkion ja tulonmenetyskorvauksen enimmäismääristä sekä yleisistä ehdoista säädetään
valtioneuvoston asetuksella. Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarvittaessa asetuksella
tarkemmat säännökset tukijärjestelmän täytäntöönpanosta kuultuaan ympäristöministeriötä.
13 §
Yleiset kehittämishankkeet
Muuhun kuin maaseutuyritysten 10 §:n 1
momentissa tarkoitettuun kehittämiseen voidaan myöntää EY:n maaseudun kehittämisasetuksen 29, 32, 33 ja 45 artiklan nojalla tukea siten kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään.
Edellä 1 momentissa samoin kuin 10 §:n 1
momentin 5 kohdassa tarkoitettua tukea voidaan osoittaa myös sellaisiin valtion, kunnan
tai kuntayhtymän hankkeisiin, joissa hankkeen kohde jää julkisyhteisön omistukseen
eikä kustannusten periminen muilta hyödynsaajilta hankkeen luonteen, kustannusten
suuruuden tai hyödyn ja kustannusten vaikean kohdentamisen vuoksi ole tarkoituksenmukaista. Tällaisissa hankkeissa tuki voi
kattaa kustannukset kokonaankin.

tavista hankkeista työvoima- ja elinkeinokeskukselle. Työvoima- ja elinkeinokeskus
päättää avustuksen myöntämisestä toimintaryhmän lausunnon perusteella. Työvoimaja elinkeinokeskus voi poiketa paikallisen
toimintaryhmän lausunnosta vain erittäin perustellusta syystä.
Paikallisen toimintaryhmän hallituksen
jäsenten esteellisyydestä on voimassa, mitä
hallintomenettelylain (598/1982) 19 §:ssä
säädetään.
Tarkemmat säännökset 1 momentissa mainituista tehtävistä ja muista paikallisen toimintaryhmän tehtävistä sekä paikallisten toimintaryhmien kokoonpanosta ja hyväksymisestä antaa valtioneuvosto.
15 §
Vesivarahankkeet
Sen lisäksi, mitä yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetussa laissa säädetään, vesihuoltotoimenpiteitä voidaan tukea myös toteuttamalla hanke kokonaan tai osaksi valtion työnä. Vesistötoimenpiteitä voidaan tukea toteuttamalla hanke
valtion työnä tai myöntämällä sen toteuttamiseen avustusta. Valmistunut valtion työ
saadaan sopia luovutettavaksi kunnalle tai
muulle yhteistyöosapuolelle. Tällöin on sovittava myös niistä ehdoista, joita työn vastaanottajan on luovutuksen jälkeen noudatettava.
Vesivarahankkeita voidaan tukea valtion
talousarviossa osoitettujen määrärahojen
puitteissa. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin tuen edellytyksistä ja
tuen enimmäismäärästä.
3 luku
Kansallisesti rahoitettavat tuet
16 §

14 §
Yleistä
Paikalliset toimintaryhmät
Paikallinen toimintaryhmä osallistuu yhteisöaloiteohjelman laatimiseen ja sen tehtävänä on arvioida ne hankkeet, joiden perusteella yhteisöohjelmaa toteutetaan. Paikallinen toimintaryhmä antaa lausunnon avustet-

Edellä 2 luvussa tarkoitettuja tukia voidaan
tarvittaessa myöntää myös kokonaan kansallisista varoista. Tukea voidaan myöntää
1 §:ssä mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi myös kansallisiin ohjelmiin, kehittämistoimenpiteisiin ja hankkeisiin.

N:o 44
4 luku
Rahoitusjärjestelmät
23 §
Toiminnan rahoitus ja tukimuodot
— — — — — — — — — — — — —
Tämän lain mukainen rahoitustuki voidaan
myöntää avustuksena, valtionlainojen korkoetuutena, korkovapautena, lyhennysten
vapaavuosina, luottolaitoksen varoista myönnettyjen lainojen korkotukena, 24 §:ssä tarkoitettuna vapautuksena velvollisuudesta
hankkia lainalle vakuus samoin kuin
32 §:ssä tarkoitettuna valtiontakaukseen ja 5
luvussa tarkoitettuna velkajärjestelyihin liittyvänä tukena. Tämän lain 15 §:ssä tarkoitettu tuki voidaan myöntää myös jättämällä
valtion ensin maksaman hankkeen kustannukset osaksi tai kokonaan perimättä hankkeen muilta osakkailta tai hyödynsaajilta.
— — — — — — — — — — — — —
25 §
Valtionlainan korko
— — — — — — — — — — — — —
Valtionlainan kokonaiskorko on viitekoron
ja siihen lisättävän kiinteän prosenttiyksikkömäärän summa. Lainansaajan on maksettava
lainasta kyseistä korkoa viisi prosenttiyksikköä alempaa korkoa, kuitenkin vähintään
kahden prosentin vuotuista korkoa. Korkoetuuden loputtua lainan saajan on maksettava lainasta kokonaiskoron suuruista korkoa. Viitekoroista, viitekorkoon lisättävästä
kiinteästä prosenttiyksikkömäärästä, korkoetuuteen ja korkovapauteen sisältyvän
tuen laskemisesta, vapaavuosien ja korkovapauden enimmäismääristä samoin kuin tarvittaessa lainaan liittyvän tuen enimmäismääristä säädetään valtioneuvoston asetuksella.
29 §
Korkotukilainojen korko
— — — — — — — — — — — — —
Lainasta maksettavan korkotuen suuruus
on neljä prosenttiyksikköä. Lainansaajan on
kuitenkin maksettava lainasta vähintään kahden prosentin vuotuista korkoa. Korkotuen
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loputtua lainansaajan on maksettava lainasta
kokonaiskoron suuruista korkoa. Korkotukea
maksetaan myös yrityssaneerausta ja yksityishenkilön velkajärjestelyä koskevan hakemuksen vireillä ollessa. Korkotukea ei makseta niiden lisäkustannusten osalta, jotka aiheutuvat ulkomaan valuutan määräisen luoton valuuttakurssin muutoksesta.
— — — — — — — — — — — — —
32 §
Valtiontakaus
Maa- ja metsätalousministeriö tai työvoima- ja elinkeinokeskus maa- ja metsätalousministeriön valtuuttamana voi valtion puolesta
antaa takauksen maaseutuyritykselle ja
muulle tämän lain mukaan tukikelpoiselle
yhteisölle käyttöomaisuutta ja käyttöpääomaa varten myönnettyjen normaaliehtoisten
sekä korkotukilainojen pääoman, koron ja
luottoehtojen mukaisten muiden maksusuoritusten vakuudeksi. Takausluottojen pääomaa
saa samanaikaisesti olla takaisin maksamatta
enintään 500 miljoonan markan määrä. Maaja metsätalousministeriön päätöksellä säädetään, milloin takaukseen sisältyy tukea ja
miten sen määrä lasketaan. Lainansaajan on
maksettava valtiontakauksesta maatilatalouden kehittämisrahastoon tuloutettava takausmaksu. Luottolaitos huolehtii maksun tilittämisestä valtiolle. Maksun suuruudesta ja sen
perimisestä säädetään valtioneuvoston asetuksella. Maa- ja metsätalousministeriö voi
säätää asetuksella tarkempia määräyksiä menettelystä takausmaksua perittäessä.
— — — — — — — — — — — — —
33 §
Takauksen ehdot
Sen lisäksi, mitä edellä tässä laissa säädetään, valtiontakaukseen sovelletaan, mitä takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetussa laissa (361/1999) säädetään takauksesta.
Tämän lain nojalla annettuun takaukseen
ei sovelleta, mitä määräajasta velkomisasioissa sekä julkisesta haasteesta velkojille annetussa asetuksessa (32/1868) säädetään takauksen vanhentumisesta.
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5 luku
Velkajärjestelyt
36 §

Valtionlainojen ja valtion myyntihintasaamisten vapaaehtoinen velkajärjestely
— — — — — — — — — — — — —
Vapaaehtoisessa velkajärjestelyssä voidaan
pidentää valtionlainojen ja valtion myyntihintasaamisten takaisinmaksuaikaa, alentaa
korkoa sekä myöntää lyhennysten ja korkojen suorittamisessa maksuvapautusta tai lykkäystä siten kuin valtioneuvoston asetuksella
tarkemmin säädetään. Laina-aikaa voidaan
erittäin painavasta syystä pidentää yli 30 §:n
1 momentissa säädetyn laina-ajan.
— — — — — — — — — — — — —
6 luku
Erinäiset säännökset
41 §
Valvonta
Maa- ja metsätalousministeriön velvollisuutena on järjestää varojen käytön valvonta
siten, että tarvittavien varojen käyttö- ja seurantatietojen avulla todetaan, ovatko tuen
myöntämisen ja maksamisen edellytykset
olleet olemassa sekä onko tuen myöntämisen
ja maksamisen ehtoja noudatettu. Kauppa- ja
teollisuusministeriöllä on kuitenkin ensisijainen vastuu jalostuksen ja markkinoinnin
tuen käyttöä koskevasta valvonnasta ja tarkastuksesta.
Maa- ja metsätalousministeriö voi asetuksella säätää, että valvonnassa käytetään apuna työvoima- ja elinkeinokeskuksia tai muun
hallinnonalan viranomaisia edellyttäen, että
tehtävistä ja niiden laajuudesta sovitaan erikseen maa- ja metsätalousministeriön ja
asianomaisen ministeriön välillä. Maa- ja
metsätalousministeriö voi asetuksella antaa
valvontaan liittyviä asiantuntijatehtäviä myös
muille elimille.
Edellä 11 §:n 1, 3 ja 4 momentissa tarkoitettujen tukien hallinnoinnissa ja valvonnassa
on soveltuvin osin noudatettava, mitä yhteisön tukijärjestelmiä koskevasta yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o

3508/92 ja sen nojalla annetussa komission
asetuksessa (ETY) N:o 3887/92 sekä Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan
toimeenpanosta annetussa laissa säädetään.
Edellä sanottua ei kuitenkaan sovelleta tukiin, jotka myönnetään pellon metsitykseen
liittyviin varsinaisiin metsitystoimenpiteisiin
ja muihin kestävän metsätalouden rahoituksesta annetussa laissa tarkoitettuihin metsätaloustoimenpiteisiin.
Valtioneuvosto säätää tarkemmin asetuksella muulle yritykselle kuin varsinaista
maatilataloutta harjoittavalle maatilalle myönnettävän valtiontuen kertymän valvonnasta.
42 §
Rakentamisen valvonta
— — — — — — — — — — — — —
Tarkastukset suoritetaan rakennuttajan kustannuksella siten kuin tarkastuksista säädetään
maankäyttöja
rakennuslaissa
(132/1999) tai sen nojalla annetuissa säännöksissä. Tarkastuksen voi tämän lain mukaista valvontaa varten suorittaa myös työvoima- ja elinkeinokeskuksen hyväksymä
pätevä henkilö.
— — — — — — — — — — — — —
44 §
Tarkastusoikeus
— — — — — — — — — — — — —
Tuen saaja on velvollinen korvauksetta
esittämään tarkastuksia suorittaville kaikki
tarvittavat tili- ja muut asiakirjat, joilla tarkoitetaan myös automaattisen tietojen käsittelyn avulla tai muulla vastaavalla tavalla
luotua tai säilytettyä vastaavaa aineistoa,
sekä muutoinkin avustamaan tarkastuksessa.
Edellä mainituilla henkilöillä on oikeus tarkastaa valvontatehtävän edellyttämässä laajuudessa tuen saajan kotieläinrakennukset,
viljelmät, tuotanto- ja jalostuslaitokset, varastot, myynti- ja markkinointitilat sekä
muut tuen myöntämisen ja maksamisen edellytyksenä olevat olosuhteet. Tarkastus voi
koskea sekä varsinaista tuen saajaa että tuen
välittäjää. Tarkastusta ei kuitenkaan saa suorittaa kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä tarkastuksen teknisestä suorittamisesta.
— — — — — — — — — — — — —

N:o 44
46 §
Tuen ja valtionlainan takaisinperiminen tuen
saajalta
— — — — — — — — — — — — —
Tuen ja valtionlainan maksaminen voidaan
lakkauttaa 1 momentissa säädetyn lisäksi ja
ne voidaan määrätä osaksi tai kokonaan heti
takaisin maksettavaksi, jos:
— — — — — — — — — — — — —
5) maatilataloutta tai yritystoimintaa harjoittavan tukea saaneen avoimen yhtiön,
kommandiittiyhtiön, osuuskunnan tai osakeyhtiön omistussuhteet muuttuvat muun
kuin perintöoikeudellisen saannon kautta
siten, että yritystä ei voida enää tämän lain
säännösten mukaan pitää tukemiskelpoisena;
— — — — — — — — — — — — —
55 §
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sestä sekä tarvittavien maksuvalmius-, kannattavuus- ja muiden laskelmien, maaseutuyritysten kehittämissuunnitelmien ja velkajärjestelysopimusten laatimistavasta. Maa- ja
metsätalousministeriö vahvistaa niin ikään
kauppa- ja velkakirjakaavat, hakemus-, sopimus- ja päätöskaavat sekä määrää hakijan
omakustannusosuuden velkajärjestelysuunnitelmasta ja säätää asetuksella määräykset
kustannusten korvaamiseen liittyvistä menettelytavoista.
Maa- ja metsätalousministeriö voi säätää
asetuksella myös tarkemmin tuen ja lainan
hakemis-, myöntämis- ja maksamismenettelystä sekä lainojen ja tukien hoitoon liittyvien tallennus-, seuranta- ja valvontajärjestelmien teknisistä yksityiskohdista. Edellä
mainituista seikoista voi myös kauppa- ja
teollisuusministeriö säätää asetuksella tarkempia määräyksiä siltä osin kuin on kysymys sen hallinnonalalle kuuluvasta jalostuksen ja markkinoinnin tuesta.

Viranomaiset
65 §
— — — — — — — — — — — — —
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalaan kuuluvien asioiden osalta sen esityksestä, että tämän lain mukaisissa tehtävissä käytetään apuna lääninhallituksia, alueellisia ympäristökeskuksia, metsäkeskuksia
sekä muitakin kunnan viranomaisia kuin
maatalousviranomaisia samoin kuin Finnvera
Oyj:tä ja alan neuvontajärjestöjä.
— — — — — — — — — — — — —
Edellä 2 luvussa tarkoitetun ohjelman tai
hankkeen toimeenpano voidaan antaa kunnan,
kuntayhtymän
tai
muun
oikeustoimikelpoisen alueellisen toimielimen
tehtäväksi siten kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään. Alueellinen
toimielin vastaa valtiolle ohjelman tai hankkeen toteuttamisesta sekä sitä varten myönnettyjen varojen käytöstä.

Maatilatalouden kehittämisrahaston varojen
käyttö
Maatilatalouden kehittämisrahaston varoja
voidaan sen lisäksi, mitä niiden käyttämisestä on edellä säädetty, käyttää:
— — — — — — — — — — — — —
4) tämän lain 10 §:n 1 ja 2 momentin
mukaisiin avustuksiin ja valtionlainoihin ja
vastaaviin 16 §:ssä tarkoitettuihin avustuksiin ja valtionlainoihin;
5) erityisestä syystä tämän lain 10 §:n 1
momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston osarahoittamiin avustuksiin ja valtionlainoihin,
13 §:ssä tarkoitettuihin avustuksiin sekä 16,
17, 21 ja 22 §:ssä tarkoitettuihin avustuksiin
ja valtionlainoihin;
— — — — — — — — — — — — —

64 §

7 luku

Tarkemmat säännökset

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

— — — — — — — — — — — — —
Maa- ja metsätalousministeriö säätää lakia
ja valtioneuvoston asetusta tarkemmat asetukset tuettavien toimenpiteiden hyväksyttävistä kustannuksista, tuettavien kokonaisinvestointien enimmäismääristä, hankkeen ja
toimenpiteen toteuttamisajasta, tuen siirtämi-

67 §
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. Jos Euroopan yhteisön elinten päätökset ohjelmista ja valtion
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tuista annetaan eri ajankohtina, laki voidaan
vastaavilta osin panna asetuksella voimaan
eri ajankohtina.
— — — — — — — — — — — — —
69 §
Aikaisemman lainsäädännön soveltaminen
Tämän lain voimaan tullessa maaseutuelinkeinolain ja maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain nojalla vireillä olevat asiat voidaan, siten kuin
valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään, käsitellä loppuun mainittujen lakien
mukaisesti ja rahoittaa kansallisin varoin.
— — — — — — — — — — — — —

70 §
Aikaisemman lainsäädännön mukaiset
ohjelmaperusteiset tuet
Maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista
toimenpiteistä annetun lain 4, 7 ja 8 luvussa
tarkoitettujen EU-osarahoitteisten ohjelmaperusteisten avustusten maksamisessa, valvonnassa ja muissa menettelyissä noudatetaan
ohjelmakauden loppuun asti tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä ja
määräyksiä, jollei Euroopan yhteisön säännöksistä muuta johdu.
Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2000
Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä
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Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslaki
Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2000

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 luku
Yleiset säännökset
1§
Lain tavoitteet
Tämän lain tavoitteena on edistää ja monipuolistaa porotalouden ja luontaiselinkeinojen elinkeinotoimintaa, parantaa elinkeinojen
rakennetta ja toimintaedellytyksiä, edistää
uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä, kehittää poronhoito- ja luontaiselinkeinoaluetta sekä tukea haja-asutusalueiden ja
yhdyskuntien kehittämistä poronhoitoalueella
ja luontaiselinkeinojen harjoittamisalueella.
Tavoitteita toteutetaan osana porotalouden ja
luontaiselinkeinojen
toimintaedellytysten
kehittämistä. Tämän lain mukaisissa toimenpiteissä tulee lisäksi ottaa huomioon Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan
sekä alue- että rakennepolitiikan tavoitteet.
Lain mukaisissa toimenpiteissä on kiinnitettävä erityistä huomiota saamelaisten mahdollisuuksiin ylläpitää ja kehittää kulttuurimuotoonsa kuuluvia elinkeinoja saamelaisten
kotiseutualueella.
Tämän lain mukaisissa toimenpiteissä on
lisäksi kiinnitettävä erityistä huomiota:
1) tuottavuuden ja kilpailukyvyn lisäämiseen, porotalous- ja luontaiselinkeinon harjoittajien toiminnan monipuolistamiseen ja
HE 104/1999
MmVM 16/1999
EV 128/1999
2

400301/8

kehittämiseen taloudellisina kokonaisuuksina
sekä yhteistoiminnan edistämiseen;
2) yritystoiminnan aloittamiseen;
3) tuotteiden laadun parantamiseen ja tuotannon uudistamiseen markkinoiden tarpeita
vastaavaksi;
4) kestävän kehityksen mukaiseen tuotantoon, ympäristönäkökohtiin, vesivarojen kestävän käytön periaatteisiin ja työympäristön
parantamiseen;
5) toteutettavien toimenpiteiden taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin vaikutuksiin sekä tasa-arvo- ja työllisyysvaikutuksiin; sekä
6) asunto-olojen kehittämiseen ja asuinympäristön parantamiseen.
2§
Soveltamisala ja maantieteellinen
soveltamisalue
Tätä lakia sovelletaan Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta
maaseudun kehittämisen ja tiettyjen asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o
1257/1999, jäljempänä EY:n maaseudun kehittämisasetus, tarkoitettuihin toimenpiteisiin.
Lisäksi lakia sovelletaan EY:n markkinajärjestelyasetusten perusteella maksettaviin EUosarahoitteisiin tukiin ja kansallisiin täydentäviin maaseudun kehittämistoimenpiteisiin.
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Tämän lain tavoitteiden saavuttamiseksi
voidaan käyttää sekä kansallisia että Euroopan
yhteisön (EY) rakennerahastoista tai Euroopan
unionin (EU) muista varoista osaksi tai kokonaan rahoitettavia tukijärjestelmiä. Tätä
lakia ei sovelleta Euroopan yhteisön yhteisen
kalastuspolitiikan alaan kuuluvien toimenpiteiden tukemiseen.
Tätä lakia sovelletaan poronhoitolaissa
(848/1990) tarkoitetulla poronhoitoalueella
harjoitettavaan porotalouteen. Luontaiselinkeinojen osalta tämän lain säännöksiä sovelletaan Enontekiön, Inarin, Utsjoen ja Savukosken kunnissa sekä Muonion, Kittilän,
Sodankylän ja Sallan kuntien niissä osissa,
jotka ovat Kajangin, Tepaston, Pomovaaran,
Peurasuvannon, Savukosken, Seitajärven,
Ruotsukaisen, Pulkkaviidan ja Ylirovanvaaran muodostaman rajaviivan pohjoispuolella,
asianomaiset rajaviivalle sattuvat taloryhmät
kuitenkin kokonaan mukaan lukien.
3§
Määritelmät
Porotaloustilalla ja luontaiselinkeinotilalla
tarkoitetaan tässä laissa yhden tai useamman
samalle omistajalle tai muulla perusteella
tilaa hallitsevalle kuuluvan tilan tai tilanosan
muodostamaa kokonaisuutta. Tilanosalla tarkoitetaan tilan määräosaa ja määräalaa. Porotaloustilana ja luontaiselinkeinotilana voidaan pitää myös rakennuskelpoista kiinteistöä. Valtioneuvoston asetuksella voidaan
antaa tarkempia säännöksiä siitä, mitä porotalouden tai luontaiselinkeinon harjoittamiseen soveltuva kokonaisuus käsittää.
Porotaloudella tarkoitetaan poronhoitolaissa tarkoitettua poronhoitoa.
Luontaiselinkeinoilla tarkoitetaan poronhoitoa, kalastusta, metsästystä samoin kuin
marjastusta, sienestystä ja muuta luonnon
jatkuvaan tuottokykyyn perustuvien luonnonvarojen hyödyntämistä sekä myös luontaiselinkeinon ohella harjoitettavaa kalanviljelyä, käsityönä tai muutoin kotiteollisesti
tapahtuvaa luontaiselinkeinosta saatujen tuotteiden kunnostamista ja jatkojalostusta, luontaiselinkeinoissa tarvittavien välineiden valmistusta ja kunnostamista, matkamuistojen
valmistusta sekä luontaiselinkeinon harjoittamisen ohessa tapahtuvaa matkailijoiden majoittamista ja opastusta sekä muuta palvelutoimintaa. Luontaiselinkeinoilla tarkoitetaan

myös luontaiselinkeinon ohella harjoitettavaa
pienimuotoista maatilataloutta.
Muulla
yritystoiminnalla
tarkoitetaan
luonnon jatkuvaan tuottokykyyn perustuvaa
yritystoimintaa sekä alkutuotannon yhteydessä harjoitettua muuta yritystoimintaa, joka
työllistää yrittäjän ja hänen perheenjäsentensä lisäksi muita henkilöitä alkutuotanto mukaan luettuna enintään kolmea vuosityöpaikkaa vastaavasti. Muuhun yritystoimintaan
voidaan rinnastaa palvelujen tai tuotteiden
jalostus-, jakelu- tai myyntiketjun osa, siten
kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään.
Porotalous- ja luontaiselinkeinotalouden
tuotteiden jalostuksella ja markkinoinnilla
tarkoitetaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen liitteessä I tarkoitettujen tuotteiden jalostusta tai markkinoille saattamista.
Luottolaitoksella tarkoitetaan osuuspankkia, säästöpankkeja ja liikepankkeja sekä niiden konserniin kuuluvia yhteisöjä ja Suomen
Hypoteekkiyhdistystä ja muita maa- ja metsätalousministeriön asetuksella tarkemmin
määrättäviä yhteisöjä, joiden toiminta voidaan rinnastaa mainittuihin luottolaitoksiin.
Keskusrahalaitoksella tai rahoituksen palveluyrityksellä tarkoitetaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella tarkemmin määrättävää luottolaitosta tai muuta yhteisöä,
jonka toiminta voidaan rinnastaa luottolaitokseen.
Porotalous- ja luontaiselinkeinoyrityksellä
tarkoitetaan elinkeinonharjoittajaa, joka harjoittaa porotaloutta tai luontaiselinkeinoa tai
niiden yhteydessä harjoitettavaa muuta yritystoimintaa.
4§
Muu julkinen tuki
Tämän lain mukaista tukea laskettaessa
otetaan vähentävänä huomioon samaan
hankkeeseen myönnetty muu julkinen rahoitustuki.
Tuki ei saa ylittää Euroopan yhteisön asetuksissa tai komission päätöksissä säädettyä
tai määrättyä enimmäistukea.
Tätä lakia ei sovelleta hankkeeseen tai toimenpiteeseen, jota on tuettu kolttalain
(253/1995) nojalla.
Jos porotalous- tai luontaiselinkeinotilalla
harjoitettava pienimuotoinen maatilatalous
vaatii keskimäärin suuremman työpanoksen
kuin 1 000 henkilötyötuntia vuodessa, ei tämän lain mukaisia maatilataloutta koskevia
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toimenpiteitä saa kohdistaa tällaisen tilan
omistajan tai haltijan hyväksi.
5§
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Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää
tarkemmin tukimuodoista, tuen myöntämisen
perusteista, tukien enimmäismäärästä ja sopimukseen perustuvien tukien yleisistä ehdoista. Tuki voidaan eriyttää alueittain.

Tuen saamisen yleiset edellytykset
7§
Tämän lain mukaista tukea voidaan myöntää yhdelle tai useammalle luonnolliselle
henkilölle, yksityis- tai julkisoikeudelliselle
yhteisölle sekä säätiölle, jollei jäljempänä
toisin säädetä. Tukea voidaan myöntää myös
edellä mainituille yhteisesti. Tuen myöntämisen edellytyksenä yhteisölle ja säätiölle on,
että tukemiskelpoisella henkilöllä tai useammalla tukemiskelpoisella henkilöllä yhdessä
on määräysvalta yhteisössä ja säätiössä.
Tukea voidaan myöntää sellaiselle elinkeinonharjoittajalle, joka saa pääasiallisen osan
toimeentulostaan porotaloudesta tai luontaiselinkeinosta, jonka taloudellinen elinkelpoisuus voidaan osoittaa ja joka edistää elinkeinojen toimintaedellytyksiä ja jonka tukemista voidaan pitää tämän lain tavoitteet huomioon ottaen tarkoituksenmukaisena. Tukemisen tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa on
tämän lain nojalla maksettavien tukien osalta
edellytettävä sitä, että tuen saaja asuu poronhoitolaissa tarkoitetulla poronhoitoalueella
taikka 2 §:n mukaisella luontaiselinkeinon
harjoittamisalueella.
Tukea ei myönnetä alle 18-vuotiaalle eikä
65 vuotta täyttäneelle henkilölle.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että muusta kuin tässä laissa tarkoitetun
elinkeinotoiminnan harjoittamisesta elinkeinon harjoittajan saamat tulot eivät saa olla
valtioneuvoston asetuksella vahvistettavaa
määrää suuremmat.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään niistä perusteista, joiden mukaan voidaan poiketa tämän pykälän 3 momentissa tarkoitetuista tuensaajan ikää koskevista edellytyksistä.
6§
Tuen myöntämisen tarkemmat perusteet
Valtioneuvoston asetuksella säädetään
valtion talousarviossa osoitettujen määrärahojen ja maatilatalouden kehittämisrahaston
käyttösuunnitelmassa osoitettujen varojen
rajoissa tässä laissa tarkoitettujen tukijärjestelmien käyttöön ottamisesta ja tarvittaessa
soveltamisajasta.

Varojen ohjaus
Maa- ja metsätalousministeriö huolehtii
tämän lain tarkoituksiin käytettävissä olevien
varojen ohjaamisesta antamalla Euroopan
yhteisön säännöksiä, lakia, valtioneuvoston
asetusta ja maatilatalouden kehittämisrahaston käyttösuunnitelmaa tarkempia määräyksiä
varojen käytöstä.
Maa- ja metsätalousministeriö voi antaa
määräyksiä varojen määrällisestä, alueittaisesta, toimialoittaisesta ja kohderyhmittäisestä ohjaamisesta. Maa- ja metsätalousministeriön antamalla asetuksella säädetään myös
tätä lakia ja sen nojalla annettavaa valtioneuvoston asetusta tarkemmat säännökset
tämän lain nojalla tuettavasta rakentamisesta ja vahvistetaan tarvittavilta osin siinä
hyväksyttävät kustannukset.
8§
Euroopan yhteisön rahoitus
Maa- ja metsätalousministeriö toimii
EMOTR:n tukiosaston osalta varoista vastaavana ministeriönä ja EMOTR:n ohjausosaston varoista myönnettävien varojen osalta rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY)
N:o 1260/1999 tarkoitettuna maksuviranomaisena sekä antaa varoja myös muiden
ministeriöiden hallinnonaloille rahaston rahoittamien ohjelmien täytäntöönpanoa varten
riippumatta siitä, myönnetäänkö varat edellä
mainitusta rahastosta valtiolle vai valtion
edelleen välitettäviksi. Maa- ja metsätalousministeriö voi myös ottaa vastaan yhtenäisten ohjelma-asiakirjojen tai yhteisöaloiteohjelman toteuttamiseksi EY:n muiden rakennerahastojen varoja mainitun asetuksen mukaiselta asianomaiselta maksuviranomaiselta
käytettäviksi tämän lain mukaisiin tarkoituksiin. Maa- ja metsätalousministeriö huolehtii myös yhteisön maksuosuuden hakemisesta, varojen tulouttamisesta sekä muusta tilinpidosta ja varojen tilittämisestä komissiolle.
Samoin maa- ja metsätalousministeriölle
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kuuluu tarvittavien selvitysten antaminen ja
edustaminen Euroopan yhteisön toimielimissä tässä laissa tarkoitettuja asioita käsiteltäessä.
EU:n varat tuloutetaan valtion talousarvion
kautta valtiovarastoon. Maatilatalouden kehittämisrahastosta myönnetyn osarahoituskelpoisen tuen EU:n rahoitusosuus siirretään
talousarviossa rahastoon.
EMOTR:n tukiosaston varoja hallinnoitaessa noudatetaan, mitä yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetussa neuvoston
asetuksessa (EY) N:o 1258/1999 ja sen nojalla annetuissa yhteisön säädöksissä ja määräyksissä säädetään maksajayksiköstä ja varojen hallinnoinnista. Mitä Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetussa laissa (1100/1994) ja
sen nojalla säädetään, noudatetaan soveltuvin osin pantaessa täytäntöön tässä laissa
tarkoitettuja tukijärjestelmiä.
9§
Ohjelmatyö
Ohjelmatyössä noudatetaan, mitä rakennerahastojen kansallisesta hallinnoinnista erikseen säädetään. Valtioneuvoston asetuksella
voidaan kuitenkin säätää tarkemmin maakunnan yhteistyöryhmän maaseutujaoston
tehtävistä tämän lain mukaisia toimenpiteitä
toteutettaessa.
2 luku
Kansallinen rahoitustuki
10 §
Yleistä
Jäljempänä 4 luvussa tarkoitettuja tukia
voidaan tarvittaessa myöntää myös kokonaan
kansallisista varoista. Tukea voidaan myöntää tällöin 1 §:ssä mainittujen tavoitteiden
toteuttamiseksi myös kansallisiin ohjelmiin,
kehittämistoimenpiteisiin ja hankkeisiin.

1) elinkeinon harjoittamisen kannalta tarpeellisten talous-, tuotanto- ja majoitusrakennusten sekä niihin kuuluvien laitteiden samoin kuin kalanviljelylammikoiden rakentamista, laajentamista ja peruskorjausta varten
sekä asuinympäristön parantamista varten
(rakentamistuki);
2) pellon kuivattamista ja salaojittamista
varten (perusparannustuki);
3) sellaisen yksityisen tien, jonka tekemiseen ei voida myöntää avustusta yksityisistä
teistä annetun lain (358/1962) nojalla, samoin kuin sellaisen tien, jota vain kiinteistön
omistajalla tai haltijalla on oikeus käyttää,
tekemistä varten (tietuki);
4) vedenhankinta- ja viemäröintilaitteiden
rakentamista varten (vesihuoltotuki);
5) elinkeinossa tarvittavan irtaimiston
hankkimista varten (irtaimistotuki);
6) sähkövirran saantiin oikeuttavien osuusja liittymismaksujen suorittamista sekä sähkövirran hankkimista ja jakelua varten tarvittavien laitteiden rakentamista varten (sähköistämistuki); sekä
7) erityisen painavasta syystä luonnonkatastrofeista johtuvaa porojen hätäruokintaa
varten siten kuin valtioneuvoston asetuksella
erikseen säädetään.
12 §
Maanostorahoitus
Tämän lain nojalla voidaan tukea maan
hankintaa myöntämällä rahoitustukea seuraavasti:
1) tilan, määräosan tai lisäalueen hankkimista varten (maanostotuki);
2) yhden tai useamman määräosan hankkimista varten tilasta, johon hakijalla on osuus
(sisarosuustuki);
3) tasingon ja lunastusosuuden maksamiseen (tasinko- ja lunastustuki); sekä
4) lakiosan täydennyksen suorittamiseen
(lakiosatuki).
13 §
Asuntorahoitus

11 §
Investointien tukeminen
Tämän lain nojalla voidaan tukea investointeja myöntämällä rahoitustukea seuraavasti:

Tämän lain nojalla voidaan myöntää rahoitustukea asuinrakennuksen rakentamista, laajentamista ja peruskorjausta varten sekä
asuinympäristön parantamista varten, jos
mainittuihin tarkoituksiin ei myönnetä muuta
tukea julkisista varoista (asuntotuki).
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Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että
tuensaaja käyttää tuen kohteena olevaa asuntoa omana tai perheenjäsentensä vakinaisena
asuntona.

rakennettavia esteaitoja eikä niiden kunnossapitoa.

14 §

Irtaimistotuki

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen
edistämishankkeet

Paliskunnalle voidaan myöntää irtaimistotukea siirrettävien, poronhoidon kannalta
välttämättömien aitojen, sähkö- ja vesihuoltoyksiköiden, teurastamoyksiköiden ja työmaa-asuntojen sekä siitosporojen ja muun
maa- ja metsätalousministeriön antamassa
asetuksessa tarpeelliseksi katsottaviin, poronhoidon kannalta välttämättömän irtaimiston
hankinnasta aiheutuviin kustannuksiin.
Valtioneuvosto voi erityisen painavasta
syystä asetuksella säätää myönnettäväksi rahoitustukea porojen hätäruokintaa varten.

Tämän lain nojalla voidaan myöntää tukea
sellaisten hankkeiden kustannuksiin, joiden
tarkoituksena on:
1) porotalouden ja luontaiselinkeinojen
harjoittamisen sekä porotaloustuotteiden ja
luontaiselinkeinoista saatujen tuotteiden tuotantomenetelmien, markkinoinnin ja jatkojalostuksen kehittäminen;
2) elinkeinon harjoittamisen ja ympäristön
parantamisen kehittäminen; tai
3) elinkeinonharjoittajan tarvitsema koulutus tai aloitettavan yritystoiminnan toimintaedellytysten selvittäminen.
3 luku
Paliskuntia koskevat erityiset kansalliset
rahoitustuet
15 §
Paliskuntien investointien tukeminen
Poronhoitolaissa tarkoitetulle paliskunnalle
voidaan myöntää rahoitustukea paliskunnan
toimesta suoritettavien poronhoidon kannalta
välttämättömien pysyvien este-, merkintä-,
erotus-, syöttö-, laidun- ja suoja-aitojen sekä
teurastamoiden ja työmaa-asuntojen rakentamisesta ja perusparantamisesta aiheutuviin
kustannuksiin.
Paliskunnalle voidaan myöntää tukea
myös:
1) erotusaidoille ja teurastamoille johtavien
teiden rakentamisesta ja peruskorjauksesta
aiheutuviin kustannuksiin (tietuki);
2) teurastamoissa tarvittavien vedenhankinta- ja viemäröintilaitteiden hankkimisesta
aiheutuviin kustannuksiin (vesihuoltotuki); sekä
3) sähkövirran saantiin oikeuttavien osuusja liittymismaksujen suorittamista sekä sähkövirran hankkimiseen ja jakeluun tarvittavien laitteiden rakentamista varten (sähköistämistuki).
Tämä laki ei koske valtakunnan rajalle

16 §

4 luku
EU-osarahoitteiset maaseudun
kehittämistoimenpiteet
17 §
Yleistä
Myönnettäessä tukea Euroopan unionin
osaksi rahoittamiin maaseudun kehittämistoimenpiteisiin, jäljempänä EU-osarahoitteinen tuki, noudatetaan tämän lain säännöksiä
siltä osin kuin asiasta ei säädetä Euroopan
yhteisön asetuksissa tai niiden nojalla annetuissa päätöksissä tai määräyksissä. Tätä lakia sovelletaan sekä yhteisön että kansalliseen rahoitusosuuteen. Kansallinen rahoitusosuus voi olla sekä valtion että muun julkisyhteisön myöntämää tukea. Ohjelmiin ja
suunnitelmiin voi sisältyä myös kokonaan
kansallisista varoista rahoitettavia toimenpiteitä.
Tämän luvun mukaista tukea voidaan
myöntää, jos tuettava kehittämistoimenpide
on sisällytetty Euroopan yhteisön varoista
rahoitettavaan ohjelmaan ja toimenpide täyttää ohjelmassa sille asetetut edellytykset.
18 §
Porotalous- ja luontaiselinkeinoyritysten
tukeminen
EY:n maaseudun kehittämisasetuksessa
tarkoitetuista tuista voidaan myöntää:
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1) asetuksen 4—7, 30, 33 ja 45 artiklan
nojalla tukea porotalouden ja luontaiselinkeinojen tuotannollisiin ja tuotantotoiminnan
edellyttämiin ympäristön- ja työsuojelullisiin
investointeihin
ja
investointihankkeiden
suunnittelukustannuksiin;
2) asetuksen 8 artiklan nojalla nuorten viljelijöiden aloitustukea;
3) asetuksen 9, 33 ja 45 artiklan nojalla
tukea ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen;
4) asetuksen 25—28 ja 30 artiklan nojalla
tukea tuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen edellytysten parantamiseen; sekä
5) asetuksen 29, 32, 33 ja 45 artiklan nojalla tukea maaseutualueiden sopeuttamisen
ja kehittämisen edistämiseksi muihin kuin
1—4 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin.
Tässä pykälässä tarkoitettua tukea voidaan
tarvittaessa myöntää myös kokonaan kansallisista varoista.
Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu
tuki, joka kohdistuu kiinteistön tai sen osan
hankintaan, myönnetään tuen enimmäismäärää lukuun ottamatta muuten samoin ehdoin
kuin tämän lain perusteella kiinteistön tai
sen osan hankkimista varten myönnettävä
tuki. Tässä momentissa tarkoitettuun tukeen
sovelletaan,
mitä
varainsiirtoverolain
(931/1996) 14 §:ssä säädetään kiinteistön tai
sen osan hankkimista varten myönnettävästä
lainasta.
5 luku
Rahoitusjärjestelmät
19 §
Toiminnan rahoitus ja tukimuodot
Tässä laissa tarkoitettuun rahoitustukeen
voidaan käyttää valtion talousarviossa ja
65 §:ssä tarkoitettujen toimenpiteiden osalta
maatilatalouden kehittämisrahaston käyttösuunnitelmassa osoitettuja varoja sekä
EU:n osoittamia varoja.
Tämän lain mukainen rahoitustuki voidaan
myöntää avustuksena, valtionlainojen korkoetuutena, korkovapautena ja lyhennysten
vapaavuosina sekä luottolaitosten varoista
myönnettyjen luottojen korkotukena sekä
20 §:ssä tarkoitettuna vapautuksena velvollisuudesta hankkia lainalle vakuus tai velkajärjestelyihin liittyvänä tukena.

Lainan saajalta ei peritä korkoa siltä ajalta,
jolta korkojen maksamisesta on myönnetty
korkovapautta.
20 §
Vakuudet
Valtionlainalla tulee lainaa nostettaessa
olla pankkitoiminnassa yleisesti käytetty vakuus, jollei työvoima- ja elinkeinokeskus ole
myöntänyt vakuuden hankkimisesta vapautusta.
Jos muun kuin lainaan liittyvän tuen hakijana on muu kuin julkisoikeudellinen yhteisö, voi tuen myöntävä viranomainen vaatia
tältä tarvittaessa vakuuden. Tuen myöntävä
viranomainen päättää vakuuden muodosta.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarvittaessa tarkemmat määräykset siitä, milloin
vakuuden antaminen on tarpeen.
21 §
Valtionlainat ja niiden korko
Luottolaitokset voivat myöntää lainaa maaja metsätalousministeriön osoittamista maatilatalouden kehittämisrahaston varoista (valtionlainat).
Valtionlainan kokonaiskorko on viitekoron
ja siihen lisättävän kiinteän prosenttiyksikkömäärän summa. Lainansaajan on maksettava
lainasta kyseistä korkoa viisi prosenttiyksikköä alempaa korkoa, kuitenkin vähintään
kahden prosentin vuotuista korkoa. Viitekoroista, viitekorkoon lisättävästä kiinteästä
prosenttiyksikkömäärästä, korkoetuuteen ja
korkovapauteen sisältyvän tuen laskemisesta,
vapaavuosien ja korkovapauden enimmäismääristä samoin kuin tarvittaessa lainaan
liittyvän tuen enimmäismääristä säädetään
valtioneuvoston asetuksella.
22 §
Valtionvastuu
Valtio on vastuussa luottolaitokselle tämän
lain nojalla myönnettyjen valtionlainojen
niistä pääoman ja koron lopullisista menetyksistä, jotka johtuvat velallisen maksukyvyttömyydestä siltä osin kuin lainan vakuuksista kertyvät varat eivät riitä kattamaan
valtionlainasta maksamatta olevia lyhennyksiä ja korkoja.
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Valtionvastuun voimassaolon edellytyksenä on, että luottolaitos huolehtii lainasta tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti sekä hyvää
pankkitapaa noudattaen. Lainan myöntänyt
luottolaitos on myös velvollinen valvomaan
valtion etua ja noudattamaan maa- ja metsätalousministeriön antamia määräyksiä, kun
lainan vakuutena oleva omaisuus muutetaan
rahaksi vapaaehtoisessa velkajärjestelyssä,
pakkohuutokaupassa tai konkurssimenettelyn
yhteydessä.
Vapaaehtoinen velkajärjestely tai siihen
verrattava muu järjestely taikka lainan vakuutena olevan omaisuuden vapaaehtoinen
rahaksi muuttaminen lainan takaisinperintää
vaarantavalla tavalla saadaan tehdä vain työvoima- ja elinkeinokeskuksen suostumuksella.
23 §
Valtionlainoista maksettavat hyvitykset
Maa- ja metsätalousministeriö päättää luottolaitokselle valtionvastuun perusteella suoritettavasta pääoman ja korkojen hyvityksestä.
Ennen hyvityksen vahvistamista ministeriön
on selvitettävä, että velallisen ja mahdollisen
takaajan maksukyvyttömyydestä johtuva lopullinen menetys on todettu ja ettei menetystä ole voitu kattaa vakuutena olevan omaisuuden myynnistä saaduilla varoilla. Vakuuden myyntiä ei kuitenkaan vaadita silloin,
kun velallinen tai lainasta vastuussa oleva
kolmas henkilö saa yrityssaneerauksessa tai
yksityishenkilön velkajärjestelyssä tai muussa niitä vastaavassa järjestelyssä tai vakuusvastuun järjestelyssä säilyttää vakuutena olevan omaisuuden. Hyvityksen suorittaa luottolaitokselle maa- ja metsätalousministeriön
tietopalvelukeskus maatilatalouden kehittämisrahaston varoista.
Jos luottolaitos saa hyvityksen maksamisen
jälkeen perityksi lainansaajalta kertymättä
jääneitä lyhennyksiä ja korkoja, sen on tilitettävä ne maa- ja metsätalousministeriölle
maatilatalouden kehittämisrahastoon edelleen
tuloutettavaksi. Maa- ja metsätalousministeriö päättää luottolaitokselle maksetun hyvityksen perimisestä takaisin lainansaajalta.
Hyvitys menetyksistä voidaan jättää suorittamatta tai hyvityksen määrää alentaa, jos
lainan hoitamisessa ei ole noudatettu tätä lakia taikka sen nojalla annettuja säännöksiä
tai määräyksiä taikka hyvää pankkitapaa.
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24 §
Hyvityshakemusten käsittelyaika ja
hyvityksiä koskevat
viivästyskorot

Maa- ja metsätalousministeriön on käsiteltävä valtionlainaa koskeva hyvityshakemus
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun luottolaitoksen hakemus on saapunut maa- ja
metsätalousministeriölle ja velallisen ja mahdollisen takaajan maksukyvyttömyydestä
johtuva lopullinen menetys on todettu. Jos
hyvityshakemuksen ratkaisemiseen tarvitaan
luottolaitokselta lisäselvitystä, lasketaan kolmen kuukauden määräaika siitä, kun maa- ja
metsätalousministeriön pyytämät lisäselvitykset on annettu ministeriölle. Jos määräaika ylitetään, on valtio velvollinen suorittamaan ylitysajalta viivästyskorkoa korkolain
(633/1982) 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun
korkokannan mukaan.
Lainansaajalta voidaan periä luottolaitokselle hyvityshakemuksen perusteella maksetusta hyvityksestä vuotuista korkoa korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. Tästä on otettava merkintä
tukipäätökseen.
25 §
Valtionlainan tilittäminen
Luottolaitos on velvollinen maksamaan
erääntyneet valtionlainan lyhennykset ja korot valtiolle sitä mukaa ja sen suuruisina
kuin lainansaajat ovat velvolliset suorittamaan velkansa luottolaitokselle. Tilitykset
on suoritettava seitsemän pankkipäivän kuluessa siitä, kun laina on velalliseen nähden
erääntynyt tai velallinen on maksanut ylimääräisen lyhennyksen.
Luottolaitoksen hyvityshakemuksen johdosta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaiset maksut on maksettava seitsemän pankkipäivän kuluessa siitä,
kun luottolaitos on saanut päätöksestä tiedon.
26 §
Korkotukilainojen korko
Luottolaitoksen korkotukilainasta perimä
kokonaiskorko saa olla enintään sen koron
suuruinen, jota pankki perii samanlaisiin
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tarkoituksiin tavanomaisin ehdoin myönnettävistä normaalikorkoisista lainoista lisättynä
korkotukilainojen myöntämisestä ja hoitamisesta aiheutuvilla ylimääräisillä kustannuksilla. Maa- ja metsätalousministeriöllä on oikeus olla hyväksymättä lainaa korkotukilainaksi, jos lainan kokonaiskorko poikkeaa
edellä mainitusta korosta.
Lainasta maksettavan korkotuen suuruus
on neljä prosenttiyksikköä. Lainansaajan on
kuitenkin maksettava vähintään kahden prosentin vuotuista korkoa. Korkotuen loputtua
lainansaajan on maksettava lainasta kokonaiskoron suuruista korkoa. Korkotukea
maksetaan myös yrityssaneerausta ja yksityishenkilön velkajärjestelyä koskevan hakemuksen vireillä ollessa. Korkotukea ei makseta niiden lisäkustannusten osalta, jotka aiheutuvat ulkomaan valuutan määräisen luoton valuuttakurssien muutoksesta.
Korkotuen muuntamisesta avustukseksi
sekä avustusten enimmäismäärästä säädetään
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
27 §
Lainoitusta koskevia yleisiä
säännöksiä
Luottolaitosten välityksellä myönnettävien
lainojen laina-aika on enintään 30 vuotta.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin tukihakemuksista vaadittavista lausunnoista, lainavarojen nostamisesta, työn
suorittamisajasta, maksuhelpotuksista, lyhennysten ja koron kannosta, maksujen suorittamisen ajankohdasta, lainansiirroista, ylimääräisistä lyhennyksistä ja niiden vaikutuksesta
erääntyviin lyhennyksiin, pääomamäärältään
vähäisen saamisen suorittamisesta, valtionlainojen valtionvastuun toteamisesta, lainaehtojen muuttamismenettelystä sekä muista
lainan myöntämiseen ja hoitoon liittyvistä
menettelyistä ja ehdoista.
Lainan saa nostaa, vaikka tuen myöntäneen viranomaisen päätös ei olisikaan vielä
lainvoimainen. Jos tuen määrä tai tukiehdot
päätöksestä tehdyn valituksen johdosta
muuttuvat, on lainan määrää ja ehtoja muutettava vastaamaan valitukseen annetun päätöksen ehtoja. Luottolaitos ei kuitenkaan ole
velvollinen muuttamaan lainamäärää sitä
määrää suuremmaksi, jota se on tukea haet-

taessa puoltanut. Korkotukilainan ehtoja ei
saa tehdyn valituksen johdosta vastoin luottolaitoksen suostumusta muuttaa.
28 §
Valtionlainojen ja korkotukilainojen
rahaliikenne
Edellä määritelty keskusrahalaitos tai rahoituksen palveluyritys:
1) välittää valtionlainat ja niiden hoitopalkkiot luottolaitoksille;
2) välittää valtionlainojen lyhennykset ja
korot valtiolle;
3) allekirjoittaa valtion ja luottolaitosten
väliset velkakirjat tarvittaessa valtuutuksen
nojalla; sekä
4) tilaa korkotukilainojen korkotuen valtiolta ja välittää sen luottolaitoksille.
Tämän lain mukaisessa vapaaehtoisessa
velkajärjestelyssä, yrityksen saneerauksesta
annetun lain (47/1993) mukaisessa järjestelyssä sekä yksityishenkilön velkajärjestelystä
annetun lain (57/1993) mukaisessa järjestelyssä tehdyt muutokset valtionlainaan tehdään myös luottolaitoksen ja valtion väliseen
velkaan.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
voidaan määrätä, missä tapauksessa luottolaitokset voivat toimittaa edellä mainitut tehtävät ilman keskusrahalaitosta tai rahoituksen palveluyritystä.
29 §
Luottolaitosten kulujen
korvaaminen
Luottolaitoksille suoritetaan valtionlainojen
hoitamisesta aiheutuvista kuluista korvausta,
jonka suuruudesta ja maksuehdoista säädetään valtioneuvoston asetuksella.
Maa- ja metsätalousministeriö päättää valtionlainan hoitamisesta luottolaitokselle maksettujen 1 momentissa tarkoitettujen korvauksien perimisestä luottolaitokselta takaisin osaksi tai kokonaan, jos luottolaitos ei
ole hoitanut valtionlainaa tässä laissa tai sen
nojalla säädetyllä tavalla tai hyvän pankkitavan edellyttämällä tavalla. Takaisinperimiseen voidaan 43 ja 44 §:n takaisinperintäsääntöjen estämättä ryhtyä koko laina-ajan.

N:o 45
6 luku

31 §

Velkajärjestelyt

Vapaaehtoisen velkajärjestelyn rajoitukset

30 §

Ellei erityisiä syitä ole, velkajärjestelyä ei
voida myöntää, jos hakijalle on jo aikaisemmin myönnetty vapaaehtoinen velkajärjestely.
Vapaaehtoisessa velkajärjestelyssä ei voida
myöntää maksuvapautusta valtionlainan lyhennyksille, jos lainan esinevakuus tai lainalle liike- tai siihen verrattavassa toiminnassa annettu takaus turvaa lyhennysten
maksun. Erityisen painavista syistä voidaan
maksuvapautus kuitenkin myöntää siten kuin
valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään. Hakemus on näissä tapauksissa saatettava maa- ja metsätalousministeriön ratkaistavaksi.
Jos lainansaaja on lopettanut elinkeinon
harjoittamisen, voidaan maksuvapautus 2
momentissa säädetyn estämättä kuitenkin
myöntää, jos:
1) lainansaaja on myynyt vakuutena olevan omaisuuden asuinrakennusta ja siihen
liittyvää maa-aluetta lukuun ottamatta;
2) lainansaajan ei katsota kohtuudella selviytyvän lainan takaisinmaksusta pysyvän
työkyvyttömyyden, pitkäaikaistyöttömyyden,
huoltovelvollisuuden tai muun näihin verrattavan syyn vuoksi; ja
3) maksuvapautus tulee täysimääräisesti
lainansaajan hyväksi parantamatta samalla
muiden velkojien oikeutta saada saamisistaan maksu.
Jos lainansaajalle korkotuki- tai muuta
luottoa myöntäneet velkojat eivät osaltaan
suostu vapaaehtoiseen velkajärjestelyyn, valtionlainat voidaan järjestellä vain erityisestä
syystä ja edellyttäen, että valtionlainojen ja
muiden valtion saamisten maksamatta oleva
määrä on vähintään 60 prosenttia lainansaajan kaikista veloista.

Valtionlainojen ja valtion myyntihintasaamisten vapaaehtoinen velkajärjestely
Sen estämättä mitä muualla säädetään, voidaan pysyviin taloudellisiin vaikeuksiin joutuneen lainansaajan taloudellisen tilanteen
helpottamiseksi vapaaehtoisesti järjestellä
valtionlainoja ja valtion myyntihintasaamisia.
Lainansaajan voidaan katsoa joutuneen
pysyviin taloudellisiin vaikeuksiin, jos hän
on tullut tai on ilmeisessä vaarassa tulla
maksukyvyttömäksi eikä maksukykyä voida
pysyvästi palauttaa myöntämällä korkotukilainojen ja valtionlainojen lyhennysmaksuille
lykkäystä tai valtionlainoille korkovapautta
taikka sellaisilla varoilla, jotka ovat saatavissa hakijan yrityspääomia haitallisesti vähentämättä.
Edellytyksenä velkajärjestelylle on, että
sen odotetaan olennaisesti parantavan lainansaajan taloudellista tilannetta. Yritystoimintansa lopettaneen tai lopettavan lainansaajan
velkoja voidaan vapaaehtoisesti järjestellä
vain, jos lainansaajan asunnon säilyttämistä
ei voida muutoin turvata. Vapaaehtoinen
velkajärjestely ei estä suostumasta yrityksen
saneerauksesta annetun lain 97 §:ssä tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain
78 §:ssä tarkoitettuun menettelyyn.
Vapaaehtoisessa velkajärjestelyssä voidaan
pidentää valtionlainojen ja valtion myyntihintasaamisten takaisinmaksuaikaa, alentaa
korkoa sekä myöntää lyhennysten ja korkojen suorittamisesta maksuvapautusta tai lykkäystä siten kuin valtioneuvoston asetuksella
tarkemmin säädetään. Laina-aikaa voidaan
erittäin painavasta syystä pidentää yli 27 §:n
1 momentissa säädetyn enimmäislaina-ajan.
Vapaaehtoisessa velkajärjestelyssä sovitut
velkasuhteen ehtojen muutokset koskevat
myös takaajaa, muuta velasta vastuussa olevaa henkilöä sekä velasta vakuuden asettanutta henkilöä. Näiden asemaa ei kuitenkaan saa ilman asianomaisen suostumusta
heikentää.
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32 §
Korkotukilainojen vapaaehtoinen
velkajärjestely
Porotalous- ja luontaiselinkeinon harjoittajille tämän lain tai muiden säädösten tai valtioneuvoston asetuksen nojalla myönnettyjä
korkotukilainoja voidaan vapaaehtoisesti järjestellä siten kuin 30 §:ssä säädetään.
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Korkotukilainan koron järjestely alentaa
lainansaajan maksamaa korkoa. Korkotuen
määrä lasketaan velkakirjaehtojen mukaisesta korosta. Velkajärjestely voidaan suorittaa,
jos lainansaaja ja lainan myöntänyt luottolaitos ovat yksimielisiä velkajärjestelyn ehdoista ja työvoima- ja elinkeinokeskus on antanut suostumuksen korkotukilainojen järjestelyyn.

kaan, joita olisi ollut noudatettava ilman velkajärjestelyä. Velallisen ei kuitenkaan ole
suoritettava velkojalle viivästyskorkoa velkajärjestelyn keston ajalta, jollei työvoima- ja
elinkeinokeskus velkajärjestelyn raukeamisen
syyn vuoksi toisin päätä.

33 §

Viranomaiset ja seuranta

Velkajärjestelysopimus

35 §

Työvoima- ja elinkeinokeskus sekä velallinen ja luottolaitos allekirjoittavat yhdessä
valtionlainojen ja korkotukilainojen vapaaehtoisen velkajärjestelyn toteuttamista koskevan sopimuksen. Sopimus syrjäyttää lainaa
koskevan velkakirjan ja tukipäätöksen ehdot.
Vapaaehtoisen velkajärjestelyn edellytyksistä, menettelystä ja seurannasta säädetään
tarvittaessa tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Viranomaiset

34 §
Vapaaehtoisen velkajärjestelyn
raukeaminen
Työvoima- ja elinkeinokeskus voi määrätä
vapaaehtoisen velkajärjestelyn raukeamaan,
jos:
1) velallinen on velkajärjestelyä hakiessaan
tai menettelyn kestäessä salannut järjestelyyn
olennaisesti vaikuttavia seikkoja tai antanut
niistä olennaisessa kohdassa virheellisen tiedon ja velallisen menettely on ollut sopimuksen muiden osapuolten kannalta erityisen moitittavaa; tai
2) lainansaaja on olennaisesti laiminlyönyt
sopimuksen noudattamisen ilman hyväksyttävää syytä.
Vapaaehtoinen velkajärjestely raukeaa
myös silloin, kun tuomioistuin vahvistaa
lainansaajalle yrityksen saneerauksesta annetun lain tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain mukaisen maksuohjelman.
Tuomioistuimen on ohjelmaa vahvistaessaan
otettava huomioon vapaaehtoiseen velkajärjestelyyn sisältyneet lainat ja saatavat niiden
ehtojen mukaan, joita olisi ollut noudatettava
ilman vapaaehtoista velkajärjestelyä.
Jos velkajärjestely on määrätty raukeamaan, velkojalla on oikeus vaatia maksua
saatavastaan velalliselta niiden ehtojen mu-

7 luku

Tämän lain täytäntöönpanosta huolehtivat
maa- ja metsätalousministeriö, maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus, työvoima- ja elinkeinokeskukset ja kuntien
maaseutuelinkeinoviranomaiset.
Vesihuoltotukeen sovelletaan mitä yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetussa laissa (56/1980) viranomaisten toimivallasta säädetään tai kysymyksessä
olevissa asioissa ministeriöiden toimivallasta
muutoin säädetään.
Lain täytäntöönpanoon kuuluvien teknisluonteisten tehtävien jaosta eri viranomaisten
kesken säädetään tarkemmin valtioneuvoston
asetuksella.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että tämän lain mukaisissa tehtävissä
käytetään apuna muitakin viranomaisia kuin
maatalousviranomaisia.
Maa- ja metsätalousministeriö päättää, milloin tehtävissä voidaan käyttää apuna Kasvintuotannon tarkastuskeskusta, Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitosta ja muita maa- ja
metsätalousministeriön alaisia laitoksia.
Edellä 4 luvussa tarkoitetun ohjelman tai
hankkeen toimeenpano voidaan antaa kunnan, kuntayhtymän tai muun oikeustoimikelpoisen alueellisen toimielimen tehtäväksi
siten kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään. Alueellinen toimielin
vastaa valtiolle ohjelman tai hankkeen toteuttamisesta sekä sitä varten myönnettyjen
varojen käytöstä.
Luonnonolosuhteista johtuvaa porojen hätäruokintaa koskevan 11 §:n 2 momentin 7
kohdan ja 16 §:n 2 momentin mukaisen tuen
käyttöön ottamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

N:o 45
36 §
Rahoitustuen myöntäminen
Rahoitustuen myöntää asianomainen työvoima- ja elinkeinokeskus.
Ennen kuin työvoima- ja elinkeinokeskus
päättää rahoitustuen myöntämisestä, voidaan
hakemuksesta hankkia lausunto kunnan maaseutuviranomaiselta ja, milloin hakemus perustuu porotalouteen, myös Paliskuntain yhdistykseltä. Lisäksi on tarvittaessa hankittava
lausunto myös muulta asiantuntijataholta,
joka on perehtynyt hakijan harjoittamaan
toimialaan.
37 §
Valvonta
Maa- ja metsätalousministeriön velvollisuutena on järjestää varojen käytön valvonta
siten, että tarvittavien varojen käyttö- ja seurantatietojen avulla todetaan, ovatko tuen
myöntämisen ja maksamisen edellytykset
olleet olemassa sekä onko tuen myöntämisen
ja maksamisen ehtoja noudatettu.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
voidaan säätää, että valvonnassa käytetään
apuna työvoima- ja elinkeinokeskuksia tai
muun hallinnonalan viranomaisia edellyttäen, että tehtävistä ja niiden laajuudesta sovitaan erikseen maa- ja metsätalousministeriön
ja asianomaisen ministeriön välillä.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan tarkemmin säätää muulle yritykselle kuin varsinaista maatilataloutta harjoittavalle maatilalle myönnettävän valtiontuen kertymän
valvonnasta.
38 §
Rakentamisen valvonta
Rakentamiseen myönnettyjen avustusten,
korkotuen sekä valtionlainojen käytön valvomiseksi ja maksamisen edellytysten toteamiseksi on sen lisäksi, mitä 39 §:ssä säädetään,
rakennuspaikalla pidettävä tarpeelliseksi katsottuja tarkastuksia.
Tarkastukset suoritetaan rakennuttajan kustannuksella siten kuin tarkastuksista säädetään
maankäyttöja
rakennuslaissa
(132/1999) tai sen nojalla annetuissa säännöksissä. Tarkastuksen voi tämän lain mukaista valvontaa varten suorittaa myös työ-
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voima- ja elinkeinokeskuksen hyväksymä
rakennusvalvontaviranomainen.
Rakennusvalvontaviranomainen tai muu
kunnan tehtävään osoittama viranomainen on
velvollinen myös muissa tapauksissa avustamaan kunnan alueella tämän lain täytäntöönpanossa suorittamalla etuuden hakijan kustannuksella rakennusten arviointeja ja muita
toimialaansa kuuluvia tehtäviä.
39 §
Luottolaitoksissa suoritettava
valvonta
Tämän lain mukaisia lainoja myöntävien
luottolaitosten on valvottava, että lainat nostetaan maaseutuelinkeinoviranomaisen tukipäätöksen mukaisesti.
Lainan myöntänyt luottolaitos on velvollinen antamaan maa- ja metsätalousministeriölle yksilöidystä pyynnöstä sellaisia tietoja,
jotka ovat tarpeen sen selvittämiseksi, onko
lainan hakija ollut tuen tarpeessa. Se on
myös velvollinen antamaan maa- ja metsätalousministeriölle ne tiedot ja tarkastettavaksi
ne asiakirjat, jotka tarvitaan sen toteamiseksi, onko lainaehtoja ja asianomaisia Euroopan yhteisön säädöksiä, tätä lakia ja sen
nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä
muutoin noudatettu. Edellä mainittu tietojenantovelvollisuus koskee myös salassa pidettäviä tietoja.
40 §
Tarkastusoikeus
Maa- ja metsätalousministeriöllä ja työvoima- ja elinkeinokeskuksella on oikeus suorittaa ennakolta ilmoittamatta avustusten,
lainojen ja muiden tukien myöntämiseen,
maksamiseen ja käyttöön liittyviä tarkastuksia.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun valvonnan
ja tarkastusten asianmukaiseksi suorittamiseksi ministeriö voi päätöksellään valtuuttaa
toisen viranomaisen tai ulkopuolisen tilintarkastajan suorittamaan tuen käyttöön liittyviä
tuen välittäjiin ja myöntäjiin sekä tuen saajiin kohdistuvia 1 momentissa tarkoitettuja
tarkastuksia puolestaan. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä tilintarkastaja
(JHTT-tilintarkastaja) tai tilintarkastusyhteisö
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(JHTT-yhteisö), keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT-tilintarkastaja)
tai tilintarkastusyhteisö (HTM-yhteisö). Tilintarkastaja toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastajan tulee tarkastustehtävää suorittaessaan noudattaa hallintomenettelylakia (598/1982) ja kielilakia (148/1922).
Tuen saaja on velvollinen korvauksetta
esittämään 1 ja 2 momentissa tarkoitetuille
tarkastajille kaikki tarvittavat tili- ja muut
asiakirjat, joilla tarkoitetaan myös automaattisen tietojenkäsittelyn tai muulla vastaavalla
tavalla luotua tai säilytettyä vastaavaa aineistoa, sekä muutoinkin avustamaan tarkastuksessa. Tarkastus voi käsittää valvontatehtävän edellyttämässä laajuudessa tuen saajan
kotieläinrakennukset, viljelmät, tuotanto- ja
jalostuslaitokset, varastot, myynti- ja markkinointitilat sekä muut tuen myöntämisen ja
maksamisen edellytyksenä olleet olosuhteet.
Tarkastus voi koskea sekä varsinaista tuen
saajaa että tuen välittäjää. Tarkastusta ei
kuitenkaan saa suorittaa kotirauhan piiriin
kuuluvissa tiloissa.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä 1 ja 2
momentissa tarkoitetusta tarkastuksen teknisestä suorittamisesta.
Poliisin on annettava tarpeellista virka-apua
korvauksetta
1
momentissa
sekä
37—39 §:ssä tarkoitetussa valvonnassa.
41 §
Tietojensaanti ja salassapito
Tietojensaantiin ja salassapitoon sovelletaan, mitä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään.
Sen estämättä, mitä yksityisen liike- tai
ammattitoimintaa, kirjanpitoa tai taloudellista asemaa koskevien tai verotusta varten annettujen tietojen salassapidosta taikka henkilötietojen suojasta muutoin säädetään, on
tätä lakia täytäntöön panevilla viranomaisilla
oikeus saada muilta viranomaisilta tässä laissa tarkoitettua tukea koskevan asian käsittelemiseksi tarpeellisia tietoja yksityisen tai
yhteisön taloudellisesta asemasta, liike- tai
ammattisalaisuudesta taikka yksityisen henkilökohtaisista oloista.
Tukea myöntävä viranomainen voi edellyttää, että tuen hakija tai saaja antaa terveydentilaansa koskevan lääkärintodistuksen
tai muuta selvitystä terveydentilastaan siltä

osin kuin sillä on merkitystä elinkeinon harjoittamisen kannalta ja sellaisen selvityksen
pyytämiseen kysymyksessä olevassa tapauksessa muutoin on perusteita.
42 §
Salassa pidettävien tietojen
luovuttaminen
Salassa pidettävien tietojen luovuttamiseen
sovelletaan, mitä viranomaisen toiminnan
julkisuudesta annetussa laissa säädetään.
Sen lisäksi mitä viranomaisen toiminnan
julkisuudesta annetussa laissa säädetään salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta, on
tämän lain täytäntöönpanoon osallistuvilla
viranomaisilla salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus luovuttaa tietoja yksityisen tai
yhteisön taloudellisesta asemasta, liike- tai
ammattisalaisuudesta taikka yksityisen henkilökohtaisista oloista:
1) valtion ja kunnan viranomaisille tämän
lain mukaisten tehtävien suorittamista varten; ja
2) syyttäjä-, poliisi- ja tulliviranomaiselle
rikoksen selvittämiseksi.
Tämän lain täytäntöönpanoon osallistuvilla viranomaisilla on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus luovuttaa myös maa- ja
metsätalousministeriölle ja Euroopan yhteisön asianomaisille toimielimille luovutettavaksi muutoin salassa pidettävä tieto, joka
on tarpeen valvottaessa, että Euroopan yhteisön lainsäädäntöä on noudatettu myönnettäessä tukea, jonka rahoittamiseen yhteisö on
osallistunut.
8 luku
Takaisinperintä
43 §
Tuen takaisinperiminen tuen saajalta
Tämän lain nojalla myönnetyn tuen maksaminen lakkautetaan ja tuki määrätään
osaksi tai kokonaan takaisinperittäväksi, jos
tuki on käytetty muuhun tarkoitukseen kuin
mihin se on myönnetty tai tuen saaja on antanut tuen myöntämiseen tai maksamiseen
olennaisesti vaikuttaneita virheellisiä tietoja
tai menetellyt muutoin vilpillisesti.

N:o 45
44 §
Harkinnanvarainen takaisinperintä
Tuen maksaminen voidaan lakkauttaa
43 §:ssä säädetyn lisäksi ja se voidaan määrätä osaksi tai kokonaan takaisin maksettavaksi, jos:
1) tuki on myönnetty tai maksettu väärin
perustein;
2) tuen saaja on viiden vuoden kuluessa
avustuksen viimeisen erän maksamisesta tai
lainan viimeisen erän nostamisesta ilman pakottavaa syytä lopettanut tuen myöntämisen
perusteena olevan toimintansa tai olennaisesti supistanut sitä;
3) tuen saaja on avustuksen viimeisen erän
maksamisesta tai lainan viimeisen erän nostamisesta seuraavien viiden vuoden aikana
ilman työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosaston suostumusta luovuttanut tuen
kohteena olevaa omaisuutta muun kuin perintöoikeudellisen saannon kautta henkilölle, joka ei täytä tuen myöntämisen edellytyksiä;
4) lainoitettu tila tai sen osa myydään
ulosottotoimin;
5) porotaloutta tai luontaiselinkeinoa harjoittavan tukea saaneen avoimen yhtiön,
kommandiittiyhtiön, osuuskunnan tai osakeyhtiön omistussuhteet muuttuvat muun
kuin perintöoikeudellisen saannon kautta
siten, ettei yritystä voida enää pitää tukemiskelpoisena tämän lain säännösten mukaisesti;
6) yhteenliittymä purkautuu ennen kuin
kuusi vuotta on kulunut tuen myöntämisestä;
7) tukipäätöksessä taikka tuen perusteena
olleessa asiakirjassa asetettuja ehtoja ei ole
noudatettu;
8) tuen saaja kieltäytyy antamasta tämän
lain mukaista tarkastustoimintaa suorittaville
tarkastajille tuen käyttöön tai valvontaan
liittyviä tietoja taikka tili- tai muita asiakirjoja tai avustamasta tarpeellisessa määrin
tarkastuksen suorittamisessa;
9) vakuuden arvo on hakijasta riippumattomasta syystä siinä määrin alentunut, että lainasta maksamatta olevan pääoman periminen
vaarantuu;
10) koron tai lyhennyksen suorittaminen
on viivästynyt kauemmin kuin kolme kuukautta;
11) jos lainansaaja tai takaaja on joutunut
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konkurssiin taikka jos takaaja on kuollut
eikä lainansaaja ole kehotuksista huolimatta
asettanut lainan antajan hyväksymää riittävää
vakuutta; tai
12) Euroopan yhteisön säännöksissä tätä
edellytetään.
45 §
Takaisinperimisen toimivalta
Maa- ja metsätalousministeriö päättää
myöntämiensä tukien takaisinperimisestä ja
niiden maksamisen lakkauttamisesta. Muutoin tuen takaisinperimisestä ja maksamisen
lakkauttamisesta päättää työvoima- ja elinkeinokeskus. Valtioneuvoston asetuksella
voidaan tarvittaessa säätää siitä ajasta, jonka
kuluessa tuki on perittävä takaisin. Tuen takaisinperimiseen ei saa ryhtyä enää sen jälkeen, kun kymmenen vuotta on kulunut tuen
viimeisen erän maksamisesta.
Luottolaitos voi irtisanoa korkotukilainan
heti takaisin maksettavaksi, jos korkotuki on
43 §:ssä mainituilla perusteilla päätetty lakkauttaa. Luottolaitoksen tulee irtisanoa valtionlaina, kun työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosasto on lainvoimaisesti määrännyt lainan irtisanottavaksi. Luottolaitos
voi irtisanoa sekä valtionlainan että korkotukilainan, jos 44 §:n 9—11 kohdassa mainitut
edellytykset ovat olemassa.
46 §
Vastuu varojen palauttamisesta eräissä
tapauksissa
Jos valtio on Euroopan yhteisön yhteistä
maatalouspolitiikkaa tai rakennerahastoja
koskevassa lainsäädännössä tarkoitetun jäsenvaltion vastuun perusteella velvollinen
maksamaan Euroopan yhteisöjen komissiolle
takaisin Euroopan yhteisön varoja, tuen välittäjä on velvollinen maksamaan valtiolle
sen komissiolle suorittaman määrän täysimääräisenä kuluineen, jos varojen takaisinmaksu on johtunut välittäjän virheellisestä
menettelystä tai jos välittäjä on ohjelmaasiakirjan perusteella suoraan vastuussa komissiolle varojen käytöstä. Varojen palauttamisesta päättää maa- ja metsätalousministeriö.
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47 §
Tuen saajan ilmoitusvelvollisuus ja
ennakkotieto

Tuen saajan on välittömästi ilmoitettava
tuen myöntäjälle sellaisesta olosuhteiden
muutoksesta, joka saattaa aiheuttaa tuen takaisinperimisen tai lakkauttamisen taikka
valtionlainan irtisanomisen.
Tuen saajalle voidaan pyynnöstä antaa sitova ennakkotieto siitä, aiheuttaako suunniteltu toimenpide 1 momentissa tarkoitetun
seuraamuksen. Vastaava ennakkotieto voidaan antaa myös ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleen lainsäädännön mukaisten valtionlainojen ja myyntihintasaamisten
sekä avustusten ja muiden tukien osalta. Hakemuksessa on ilmoitettava yksilöitynä kysymys, josta ennakkotietoa haetaan, ja esitettävä asian ratkaisemiseksi tarvittava selvitys.
Ennakkotietoa ei anneta, jos hakemus asiassa on vireillä tai asia on viranomaisen toimesta ratkaistu. Ennakkotiedon antaa tuen
myöntävä viranomainen.
48 §
Takaisinperimisen ja irtisanomisen
seuraamukset
Jos tuen saaja on menetellyt 43 §:ssä säädetyllä tavalla, voidaan takaisin perittävää
määrää korottaa enintään 20 prosentilla taikka, jos menettely on ollut erittäin törkeää,
enintään 100 prosentilla.

tukselle, korkohyvitykselle ja lainanhoitokulujen korvaukselle sekä irtisanotulle valtionlainalle on maksettava korkolain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaista
korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä
maksun suorittamispäivästä sen takaisinmaksupäivään saakka. Jollei palautettavaa määrää makseta asetettuna eräpäivänä, sille on
suoritettava vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan.
Maa- ja metsätalousministeriö voi erityisestä syystä päättää, että 1 momentissa tarkoitettu korko jätetään osaksi tai kokonaan
perimättä, jos tuensaajan menettely on tapahtunut lieventävien olosuhteiden vallitessa
tai hänen tilanteensa on vanhuuden, sairauden, pysyvän työkyvyttömyyden, pakottavien taloudellisten vaikeuksien tai muun vastaavan syyn takia sellainen, ettei korkoja
saataisi perityksi.
51 §
Tukipäätöksen ehdot
Tässä laissa säädetyt tuen maksamisen ja
takaisinperimisen perusteet on otettava tukipäätöksen ehdoiksi. Tukipäätökseen voidaan
ottaa lisäksi myös muita teknisluonteisia
tuen maksamisen ja takaisinperimisen ehtoja
sen mukaan kuin Euroopan yhteisön asetuksissa tai komission päätöksissä edellytetään
tai valtioneuvoston asetuksella säädetään.
52 §

49 §

Saamisten periminen

Takaisinmaksuvelvollisuuden
yhteisvastuullisuus

Takaisinperintää koskeva päätös voidaan
ulosottotoimin panna täytäntöön sen jälkeen
kun päätös on saanut lainvoiman.

Jos tuki on myönnetty yhteisesti useammalle, vastaavat kaikki tuen saajat yhteisvastuullisesti tuen palauttamisesta valtiolle.
Tuen saajien kesken vastuu jakautuu siinä
suhteessa kuin tuen saaja on osallistunut
tuen palautusvelvollisuuden perusteena olleeseen toimintaan.
50 §
Takaisin maksettavan määrän korko ja
viivästyskorko
Takaisinperittävälle ja palautettavalle avus-

53 §
Velkakirjaehdot
Velkakirjoihin on otettava 43 ja 44 §:n
mukaiset tuen takaisinperimistä koskevat
ehdot. Velkakirjoihin voidaan asettaa irtisanomisen sekä velkakirjassa mainitun irtisanomiskoron maksamisen uhalla noudatettavaksi muitakin ehtoja, jotka koskevat tilan
tai alueen käyttämistä, valtionlainan perimisen turvaamista sekä lainan käyttöä samoin
kuin muita tarpeelliseksi katsottuja ehtoja.
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9 luku

57 §

Tiedoksianto ja muutoksenhaku

Muutoksenhaku maaseutuelinkeinojen
valituslautakunnan päätökseen

54 §
Päätöksen tiedoksianto
Työvoima- ja elinkeinokeskuksen tukea tai
maksuhelpotusta koskevasta hakemuksesta
antama päätös saadaan toimittaa hakijalle
tiedoksi postitse tavallisena kirjeenä. Tiedoksisaannin katsotaan tällöin tapahtuneen, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä sen
jälkeen, kun päätös on annettu postin kuljetettavaksi.
Päätöksen tiedoksiannossa muissa tapauksissa noudatetaan, mitä tiedoksiannosta hallintoasioissa annetussa laissa (232/1966) säädetään.
55 §
Muutoksenhakuoikeus
Asianosainen saa hakea muutosta työvoima- ja elinkeinokeskuksen tämän lain nojalla
tekemään päätökseen valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan 30 päivän
kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon päätöksestä.
Metsähallituksen lupapäätökseen haetaan
muutosta
maaseutuelinkeinojen
valituslautakunnasta annetun lain (1203/1992)
1 §:n mukaisesti.
Maa- ja metsätalousministeriön päätökseen
saa hakea muutosta siten kuin muutoksenhausta hallintolainkäyttölaissa (586/1996)
säädetään.
56 §
Muutoksenhakumenettely
Valituskirjelmä voidaan toimittaa muutoksenhakuviranomaiselle tai sille työvoima- ja
elinkeinokeskukselle, jonka päätökseen muutosta haetaan. Työvoima- ja elinkeinokeskuksen on lähetettävä valituskirjelmä sekä
asiassa kertyneet asiakirjat ja lausuntonsa
valituksesta maaseutuelinkeinojen valituslautakunnalle.
Maa- ja metsätalousministeriön päätöstä
koskeva valitus voidaan toimittaa suoraan
korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan
antamaan päätökseen asiassa, joka koskee
tuen takaisinperintää tai lakkauttamista, lainan irtisanomista, vapaaehtoisen velkajärjestelyn raukeamista tai erityisen etuuden peruuttamista, saa hakea muutosta valittamalla
korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin
hallintolainkäyttölaissa säädetään. Muuten
maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.
Valituslupa voidaan myöntää, jos:
1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön
yhteneväisyyden vuoksi on tärkeää saattaa
asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;
2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta
asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi;
tai
3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy.
10 luku
Erinäiset säännökset
58 §
Myyntihinnan ja lainojen koron tarkistaminen
Jos ennen 1 päivää tammikuuta 1996 syntyneen valtion myyntihintasaamisen tai porotilalain (590/1969), luontaiselinkeinolain
(610/1984) tai porotalouslain (161/1990) nojalla myönnetyn valtionlainan korkona peritään yli kahden ja puolen prosentin vuotuista
korkoa, korko on 1 päivän marraskuuta 1996
ja 31 päivän joulukuuta 2001 välisen ajan
kuitenkin kaksi ja puoli prosenttia. Asuntolainojen korkona peritään mainittuna aikana
enintään neljän prosentin vuotuista korkoa.
Vuoden 2002 alusta lukien korkoa voidaan
yleisesti tarkistaa enintään kahdella prosenttiyksiköllä lainan myöntämisen jälkeen yleisessä korkotasossa tapahtuneita muutoksia
vastaavasti. Myyntihinnan ja lainojen koron
yleisestä tarkistamisesta päättää valtioneuvosto.

162

N:o 45
59 §

Tässä laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamisesta kunnalle aiheutuvista kustannuksista
ei makseta valtion varoista muuta kuin kuntien valtionosuuslaissa (1147/1996) säädettyä
korvausta.
Neuvontajärjestöille suoritettavien maksujen perusteista säädetään tarvittaessa maa- ja
metsätalousministeriön asetuksella. Milloin
kysymys on yksittäistapauksia koskevista
valvontaan ja takaisinperimiseen liittyvistä
tehtävistä, valtion viranomaiset ovat velvolliset avustamaan maa- ja metsätalousministeriötä ja sen alaisia viranomaisia korvauksetta.

navista syistä tai tukikohta kalastusta varten
sekä kalakellareita ja varastosuojia elinkeinon harjoittamisen kannalta välttämättömille
paikoille kalastuselinkeinon kannalta merkittävien vesistöjen välittömään yhteyteen; ja
2) laiduntaa karjaa sekä koota sille heinää,
lehdeksiä, järviluhtaa ja -kortetta.
Edellä 1 momentissa mainittu lupa voidaan
antaa vain, jos asianomaisen rakennuksen sijoittamista on pidettävä luontaiselinkeinon
harjoittamisen kannalta välttämättömänä.
Työvoima- ja elinkeinokeskus antaa lausunnon tukikohdan tarpeellisuudesta.
Metsähallitus voi, työvoima- ja elinkeinokeskuksen annettua asiasta lausunnon, peruuttaa myönnetyn erityisen etuuden, jos
etuutta ei voida pitää luontaiselinkeinon harjoittamisen kannalta enää perusteltuna.

60 §

63 §

Käsittelymaksun periminen

Viittaussäännös

Tämän lain nojalla annetuista päätöksistä
peritään maksu siten kuin maksujen perimisestä erikseen säädetään. Työvoima- ja elinkeinokeskuksen velkajärjestelyä ja muita
luottojen maksuhelpotuksia sekä tuen myöntämistä koskevat päätökset ovat kuitenkin
maksuttomia. Velkajärjestelyä ja muita luottojen maksuhelpotuksia koskevat päätökset
ovat maksuttomia myös maaseutuelinkeinojen valituslautakunnassa.

Tätä lakia täytäntöön pantaessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain (1336/1992)
4 §:ssä ja 6 §:n 1 momentissa säädetään.

Korvaukset

61 §
Panttaus
Tilan kiinnittäminen ja panttaaminen velan maksamisen vakuudeksi sekä ulosmittaus
ja pakkohuutokaupalla myyminen on sallittu.
62 §
Erityiset etuudet
Luontaiselinkeinon harjoittajalla, joka
omistaa tai muutoin hallitsee ja asuu luontaiselinkeinotilaa tai lisäaluetta antamalla
muodostettua tilaa taikka tilaa, jonka hankkimista tai rakentamista on tuettu tämän lain
tai ennen tämän lain voimaantuloa voimassa
olleen lain nojalla, on ilman eri korvausta
oikeus valtion maa- ja vesialueilla:
1) sijoittaa Metsähallituksen lupapäätöksellä tukikohta metsästystä varten erityisen pai-

64 §
Tarkemmat säännökset
Valtioneuvoston asetuksella voidaan tarvittaessa antaa tätä lakia tarkemmat säännökset
Euroopan yhteisön asetuksissa jäsenvaltion
päätettäväksi jätetyistä seikoista.
Maa- ja metsätalousministeriö antaa lakia
ja valtioneuvoston asetusta tarkemmat asetukset tuettavien toimenpiteiden hyväksyttävistä kustannuksista, tuettavien kokonaisinvestointien enimmäismääristä, hankkeen ja
toimenpiteen toteuttamisajasta, tuen siirtämisestä sekä tarvittavien maksuvalmius-, kannattavuus- ja muiden laskelmien, maaseutuyritysten kehittämissuunnitelmien sekä velkajärjestelysopimusten laatimistavasta. Maaja metsätalousministeriö vahvistaa niin ikään
velkakirja-, hakemus-, sopimus- ja päätöskaavat sekä määrää hakijan omakustannusosuuden velkajärjestelysuunnitelmasta ja
antaa tarkemmat määräykset kustannusten
korvaamiseen liittyvistä menettelytavoista.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
voidaan antaa myös tarkempia määräyksiä
tuen hakemis- ja myöntämismenettelystä

N:o 45
sekä maksamismenettelystä tai lainojen ja
tukien hoitoon liittyvien tallennus-, seurantaja valvontajärjestelmien teknisistä yksityiskohdista.
65 §
Maatilatalouden kehittämisrahaston varojen
käyttäminen
Maatilatalouden kehittämisrahaston varoja
voidaan sen lisäksi, mitä niiden käyttämisestä säädetään edellä, käyttää:
1) maan ja muun omaisuuden hankkimiseen;
2) hankitun omaisuuden hoitamiseen ja
kunnostamiseen;
3) lainoituksesta aiheutuviin hoitopalkkioja muihin menoihin;
4) tämän lain mukaisiin tukitoimenpiteisiin
ja valtionlainoihin;
5) porotalouden ja luontaiselinkeinojen
kehittämistoimintaa koskevien tutkimusten ja
selvitysten suorittamiseen; sekä
6) porotalouden ja luontaiselinkeinojen
edistämishankkeiden tukeen.
Maatilatalouden kehittämisrahaston varoja
voidaan käyttää myös porotalous- ja luontaiselinkeinotoiminnan
monipuolistamista
edistävään yritystoiminnan toimintaedellytysten selvittämiseen ja kehittämiseen sekä yrittäjien tai yrittäjiksi aikovien koulutukseen.
Tätä tarkoitusta varten voidaan varoja osoittaa myös työvoima- ja elinkeinokeskuksen
maaseutuosastolle, joka voi jakaa niitä edelleen kuntien käytettäviksi.
Maatilatalouden kehittämisrahaston varoista saadaan maksaa palkkioita ja korvausta
vapaaehtoiseen velkajärjestelyyn tarkoitettuun menettelyyn liittyvistä kustannuksista.
11 luku
Määräajan voimassa olevat tuet
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aiheutuneiden valtion saatavien ja asunnon
hankkimisesta aiheutuneiden valtionlainojen
järjestelemiseksi 31 päivään joulukuuta 2000
mennessä saapuneen hakemuksen perusteella
siten kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään.
Määräaikainen maksuvapautus voidaan toteuttaa myöntämällä erääntyneiden lyhennysten ja korkojen suorittamisesta maksuvapautusta. Luoton pääoman osalta maksuvapautuksen määrä voi olla kuitenkin enintään
40 prosenttia erääntyneestä lyhennyksen
määrästä ja korkojen osalta maksuvapautuksen määrä voi olla enintään 80 prosenttia.
Edellä mainittu koskee myös niitä lyhennysja korkoeriä, joille on myönnetty maksulykkäyksiä 1 päivän marraskuuta 1996 ja 1
päivän toukokuuta 1999 välisena aikana.
Lainansaajan voidaan katsoa joutuneen
erityisiin taloudellisiin vaikeuksiin, jos hän
on tullut tai on ilmeisessä vaarassa tulla
maksukyvyttömäksi eikä maksukykyä voida
palauttaa myöntämällä korkotukilainojen ja
valtionlainojen lyhennysmaksuille lykkäystä
tai valtionlainoille korkovapautta taikka sellaisilla varoilla, jotka on saatavissa hakijan
yrityspääomia haitallisesti vähentämättä.
Edellytyksenä määräaikaiselle maksuvapautukselle on, että sen oletetaan olennaisesti parantavan lainansaajan taloudellista tilannetta ja järjestelyn myötä elinkeinotoiminta
palautuu kannattavaksi. Lisäksi edellytetään,
että pääoman tai korkojen rästit ovat syntyneet ennen 1 päivää toukokuuta 1999. Ennen
10 päivää syyskuuta 1993 syntyneitä rästejä
ei kuitenkaan voida järjestellä tämän pykälän
nojalla.
Yritystoiminnan lopettavan tai lopettaneen
velallisen luottoja voidaan järjestellä vain,
jos velallisen asunnon säilyttämistä ei voida
muutoin turvata ja tällöin järjestely voidaan
toteuttaa vain asuntoluottojen osalta. Lisäksi
lainansaajalta edellytetään, että hänellä on
riittävästi maksuvaraa suoriutua jäljelle jäävän asuntolainan maksuohjelmasta.

66 §
67 §
Elinkeinotoiminnasta ja asunnon
hankkimisesta aiheutuneiden valtion
saatavien määräaikainen maksuvapautus

Määräaikainen maksuhelpotus
korkotukilainana ja takauksena

Sen estämättä mitä muualla säädetään, voidaan erityisiin taloudellisiin vaikeuksiin joutuneen lainansaajan taloudellisen tilanteen
helpottamiseksi
myöntää
määräaikainen
maksuvapautus elinkeinon harjoittamisesta

Porotalouden ja luontaiselinkeinon harjoittajien luottolaitosten myöntämistä vapaarahoitteisista asuntolainoista ja elinkeinon harjoittamiseen liittyvistä lainoista sekä niihin
liittyvistä maksuista aiheutuneiden erityisten
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taloudellisten vaikeuksien vakauttamiseksi
voidaan myöntää valtion varoista korkotukea
ja valtiontakauksia 31 päivään joulukuuta
2000 mennessä saapuneiden hakemusten
perusteella siten kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään.
Luottolaitokset voivat myöntää korkotukilainaa omaa asuntoa ja elinkeinon harjoittamisen vuoksi otettujen, tavanomaisin ehdoin
myönnettyjen kotimaisten pankkilainojen
sekä vero- ja muiden kulujen maksamiseen
sellaisten luottojen ja maksujen osalta, joiden pääoman tai korkojen rästit ovat syntyneet ennen 1 päivää toukokuuta 1999.
Edellytyksenä määräaikaiselle maksuhelpotukselle on, että sen oletetaan olennaisesti
parantavan lainansaajan taloudellista tilannetta ja järjestelyn myötä taloudellinen tilanne palautuu sellaiseksi, että elinkeinotoiminnan harjoittaminen on kannattavaa.
Valtiontakaus voi kattaa enintään 80 prosenttia lainan kokonaismäärästä. Takaukselle
on hankittava normaali pankkitoiminnassa
käytetty vakuus, jonka ei tarvitse olla turvaava. Valtion myöntämään takaukseen sovelletaan soveltuvin osin maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 32—34 §:ää.
68 §
Ratkaiseva viranomainen
Valtionlainojen ja myyntihintasaamisten
määräaikaista maksuvapautusta koskeva hakemus on toimitettava asianomaiseen työvoima- ja elinkeinokeskukseen viimeistään 31
päivänä joulukuuta 2000. Työvoima- ja elinkeinokeskus ratkaisee hakemuksen.
Korkotukilainan ja valtiontakauksen muodossa myönnettävää määräaikaista maksuhelpotusta on haettava viimeistään 31 päivänä
joulukuuta 2000. Hakemus toimitetaan työvoima- ja elinkeinokeskukseen. Työvoimaja elinkeinokeskus antaa lainahakemuksesta
lausunnon ja toimittaa hakemuksen luottolaitokselle. Luottolaitos toimittaa hakemuksen
maa- ja metsätalousministeriölle, joka ratkaisee asian.
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset liitteistä sekä muutoin
tuen hakemisessa noudatettavasta menettelystä.
Tämän luvun mukaista tukea koskevat hakemukset on toimitettava työvoima- ja elinkeinokeskukselle samalla kertaa. Asia on
käsiteltävä kiireellisenä.

12 luku
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
69 §
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. Jos Euroopan yhteisön toimielinten päätökset lakiin sisältyvien toimenpiteiden hyväksymisestä annetaan eri ajankohtina, laki muutoksineen voidaan vastaavilta osin saattaa voimaan eri
ajankohtina.
Tällä lailla kumotaan 9 päivänä helmikuuta 1990 annettu porotalouslaki (161/1990) ja
24 päivänä elokuuta 1984 annettu luontaiselinkeinolaki (610/1984) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
70 §
Varojen käyttö
Porotilalain, porotalouslain tai luontaiselinkeinolain tarkoituksiin hankittua tai muulla
tavoin saatua omaisuutta käytetään tämän
lain voimaan tultua maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain (657/1966)
3 §:ssä säädettyihin tarkoituksiin.
Maatilatalouden kehittämisrahaston varoja
voidaan edelleen käyttää myös sellaisiin porotilalain, luontaiselinkeinolain ja porotalouslain mukaisesti loppuun saatettaviin
hankkeisiin, joihin niitä on voitu käyttää
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.
71 §
Aikaisemman lainsäädännön soveltaminen
Tämän lain voimaan tullessa porotilalain,
luontaiselinkeinolain ja porotalouslain nojalla vireillä olevat asiat käsitellään loppuun
mainittujen lakien mukaisesti.
Ennen tämän lain voimaantuloa porotilalain, luontaiselinkeinolain ja porotalouslain
nojalla vireillä olevat vapaaehtoista velkajärjestelyä koskevat asiat voidaan kuitenkin
käsitellä loppuun uuden lainsäädännön mukaisesti.
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Porotalouslain ja luontaiselinkeinolain sekä
muun ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleen lainsäädännön täytäntöönpanon
osalta sekä mainitun lainsäädännön nojalla
syntyneen valtion, kunnan ja luottolaitoksen
saamisen osalta noudatetaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä ja
niiden mukaisia sopimusehtoja.
Maaseutuelinkeinolain (1295/1990) säännöksiä sovelletaan myös tämän lain voimaan
tultua luontaiselinkeinolain ja porotalouslain
ja sitä aikaisemmin voimassa olleen lainsäädännön nojalla vireille tulleisiin asioihin siltä
osin kuin mainituissa laeissa on viitattu maaseutuelinkeinolakiin. Valtionlainan tilittämisen osalta sovelletaan kuitenkin, mitä tämän
lain 25 §:ssä säädetään valtionlainan tilittämisestä.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
menettelytapoja koskevia 1—4 momentissa
tarkoitetusta lainsäädännöstä poikkeavia
säännöksiä.
Ennen maaseutuelinkeinojen rahoituslain
voimaan saattamista 67 §:n 3 momentin mukaiseen valtiontakaukseen voidaan soveltaa
maaseutuelinkeinolain 7 lukua soveltuvin
osin.
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säännöksiä ja määräyksiä, jollei Euroopan
yhteisön säännöksistä muuta johdu.
74 §
Aikaisemman lainsäädännön mukaisten
lainojen valtionvastuu
Ennen tämän lain voimaantuloa voimassa
olleen lainsäädännön nojalla maatilatalouden
kehittämisrahaston varoista myönnettyjen
valtionlainojen valtionvastuun osalta noudatetaan tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleita säännöksiä.
75 §
Aikaisemmin myönnettyjen valtionlainojen
hoitopalkkiot
Porotalouslain ja luontaiselinkeinolain ja
muun ennen niiden voimaantuloa voimassa
olleen lainsäädännön nojalla myönnettyjen
valtionlainojen hoitamisesta maksetaan luottolaitoksille hoito- ja muiden kustannusten
korvausta siten kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään.

72 §
Aikaisemman lainsäädännön mukaiset
maksuhelpotukset ja velkajärjestelyt
Porotilalain, porotalouslain ja luontaiselinkeinolain mukaisten valtion myyntihintasaamisten ja lainojen maksuhelpotukset ja
velkajärjestelyt myönnetään ja käsitellään
tämän lain 5, 6 ja 11 luvussa säädetyn mukaisesti. Valtion avustusten, myyntihintasaamisten ja valtionlainojen sekä korkotukilainojen irtisanominen ja takaisinperiminen
toteutetaan ennen tämän lain voimaantuloa
voimassa olleen lainsäädännön mukaisesti.

76 §
Aikaisemman lainsäädännön mukaisten
lainojen ja tukien irtisanominen,
lakkauttaminen ja takaisinperiminen
Ennen tämän lain voimaantuloa voimassa
olleen lainsäädännön mukaisten tukien ja
valtionlainojen lakkauttamisen, irtisanomisen
ja takaisinperimisen osalta noudatetaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä.
77 §

73 §
Aikaisemman lainsäädännön mukaiset
ohjelmaperusteiset tuet
Ennen tämän lain voimaantuloa voimassa
olleen lainsäädännön mukaisten EU-osarahoitteisten ohjelmaperusteisten avustusten ja
muiden tukien myöntämisessä ja maksamisessa, valvonnassa ja muissa menettelyissä
noudatetaan ohjelmakauden loppuun asti
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita

Muutoksenhaku aikaisemman lainsäädännön
nojalla tehdyistä ratkaisuista
Tämän lain voimaan tultua työvoima- ja
elinkeinokeskuksen ja maaseutuelinkeinojen
valituslautakunnan antamiin päätöksiin porotalouslain ja luontaiselinkeinolain mukaisissa
asioissa haetaan muutosta siten kuin tämän
lain 9 luvussa vastaavien asioiden osalta säädetään sen estämättä, mitä muutoksenhausta
on aikaisemmin säädetty.
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N:o 45
78 §

80 §

Viittaussäännökset

Eräät aikaisemman lainsäädännön
mukaiset toimenpiteet ja
oikeussuhteet

Milloin muualla laissa viitataan porotalouslakiin tai luontaiselinkeinolakiin, on sovellettava tämän lain vastaavaa säännöstä,
jollei edellä toisin säädetä.
79 §
Rakennuspaikka
Paliskunta, joka porotilalain mukaisella
hallintaoikeudella hallitsee rakennuspaikkaaluetta, voi työvoima- ja elinkeinokeskuksen
lupapäätöksellä vaihtaa sijainniltaan epätarkoituksenmukaisen tai sijainniltaan tarpeettomaksi käyneen rakennuspaikka-alueen Metsähallituksen osoittamaan porotalouden kannalta soveliaaseen paikkaan. Paliskunnan on
siirrettävä omistamansa rakennukset alueelta
kahden vuoden kuluessa työvoima- ja elinkeinokeskuksen päätöksestä lukien. Työvoima- ja elinkeinokeskus voi tehostaa päätöstä
uhkasakolla tai teettämisuhalla, siten kuin
niistä uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään.

Porotilalain säännöksiä noudatetaan niiden
asioiden osalta, jotka liittyvät porotilalain
täytäntöönpanoon ja joista ei tässä laissa
säädetä toisin. Sanottu koskee myös maksuhelpotuksia sekä tilojen rajoituksia. Valtion
saamisten siirtäminen, valtion saamisten sekä avustusten takaisin periminen, tilan tai
sen osan rajoituksista ja panttivastuusta vapauttaminen, luovutuslupien myöntäminen
sekä maksuhelpotusten myöntäminen valtion
saamisten osalta kuuluu kuitenkin työvoimaja elinkeinokeskuksen toimivaltaan, jollei
niitä tässä laissa ole annettu maa- ja metsätalousministeriön tehtäväksi. Porotilalakia
noudatetaan soveltuvin osin myös lainojen
osalta. Maksuhelpotukset ja lainojen siirrot
ratkaisee kuitenkin lainan myöntänyt luottolaitos, jonka tulee tällöin noudattaa, mitä
ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleessa lainsäädännössä on säädetty.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2000
Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Nr 45
Liite
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Boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadanláhka
Addojuvvon Helssegis oππajagimánu 21. beaivve 2000

—————
Riikkabeivviid mearrádusa mielde mearriduvvo:
1 lohku
Almmolaª njuolggadusat
1§
Lága ulbmilat
Dán lága ulbmilin lea ovddidit ja dahkat
má∫ggabealageabbon boazodoalu ja eará
luondduealáhusaid ealáhusdoaimma, buoridit
ealáhusaid struktuvrra ja doaibmavejolaªvuoπaid,
ovddidit oπasmuvvi luondduriggodagaid bistevaª
geavaheami, ovddidit boazodoallo- ja luondduealáhusguovllu ja doarjut bieπgguidássanguovlluid
ja servoªiid ovddideami boazodoalloguovllus ja
luondduealáhusaid joπihanguovllus. Ulbmilat
ollaªuhttojuvvojit oassin boazodoalu ja luondduealáhusaid doaibmaeavttuid ovddideamis. Dán
lága mieldásaª doaimmain galgá dasa lassin váldit
vuhtii Eurohpa Ovttastumi oktasaª eanadoallopolitihka ja guovllu- ja struktuvrapolitihka ulbmiliid.
Dán lága mieldásaª doaibmabijuin galgá
erenoamáΩit váldit vuhtii ahte sámiin galget leat
vejolaªvuoπat bajásdoallat ja ovddidit ieΩaset kulturhápmái gulli ealáhusaid sámiid ruovttuguovllus.
Dán lága mieldásaª doaibmabijuin galgá dasa
lassin giddet erenoamáª fuopmáªumi:
1) buvttadan- ja gilvalannávccaid lasiheapmái,
boazodoalliid ja luondduealáhusbargiid doaimma
má∫ggabealageabbon dahkamii ja ovddideapmái
ekonomalaª ollisvuoπaid mielde ja ovttasbarggu
ovddideapmái;
2) fitnodatdoaimma álggaheapmái;
3) buktagiid kvalitehta buorideapmái ja buvttadusa oπasmahttimii márkaniid dárbbu mielde;
4) bistevaª ovdáneami mieldásaª buvttadussii,
birasáªªiide, ∏áhceriggodagaid bistevaª geavaheami prinsihpaide ja bargobirrasa buorideapmái;
HE 104/1999
MmVM 16/1999
EV 128/1999

5) ollaªuhttinvuoláª doaibmabijuid ekonomalaª, sosiálalaª ja ∏uvgehuslaª váikkuhusaide ja dásseárvo- ja barggolaªvuoπaváikkuhusaide; ja
6) ássandili ovddideapmái ja ássanbirrasa buorideapmái.
2§
Guoskadansuorgi ja eatnandieπalaª guoskadanguovlu
Dát láhka guoskaduvvo Eurohpa eanadoalu
stivren- ja doarjunfoandda (EMOTR) doarjagis dálonguovllu ovddideami várás ja dihto ásahusaid
rievdadeami ja gomiheami birra addojuvvon ráπi
ásahusas (EO) Nr 1257/1999 (ma∫∫eleappos EO:a
dálonguovllu ovddidanásahus) oaivvilduvvon doaibmabijuide. Dasa lassin dát láhka guoskaduvvo
EU-oassáiruhtadan doarjagiidda, mat máksojuvvojit EO:a márkanordnenásahusaid vuoπul, ja
váldegottálaª dievasmahtti dálonguovllu ovddidandoaibmabijuide. Dán lága ulbmiliid juksama
várás sáhttá geavahit sihke váldegottálaª doarjjavuogádagaid ja doarjjavuogádagaid, mat ruhtaduvvojit Eurohpa Ovttastumi (EO) struktuvrafoanddaid ruπaiguin dahje Eurohpa Uniovnna (EU) eará
ruπaiguin muhtumassii dahje ollásit. Dát láhka ii
guoskaduvvo Eurohpa Ovttastumi oktasaª guolástanpolitihka suorgái gulli doaibmabijuid doarjumii.
Dát láhka guoskaduvvo boazodollui, mainna
bargojuvvo boazodoallolágas (848/1990) oaivvilduvvon boazodoalloguovllus. Luondduealáhusaid hárrái dán lága mearrádusat guoskaduvvojit
Eanodaga, Anára, Ohcejoga ja Suovvaguoikka
gielddain ja Muonio, Gihttela, Soaπegili ja Salla
gielddain dain osiin, mat leat Kajanki, Tepasto,
Pomovaara, Peurasuvanto, Savukoski, Seitajärvi,
Ruotsukainen´a, Pulkkaviita ja Ylirovanvaara
hábmen rádjelinnjá davábealde nu, ahte dálut mat
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deivet dán linnjá ala lohkkojuvvojit goittot ollásit
mielde.
3§
Meroªtallamat
Boazodoallodállu ja luondduealáhusdállu oaivvilda dán lágas ovtta dahje eanet dáluid dahje
dálloosiid hábmen ollisvuoπa, mat gullet seamma
oamasteaddjái dahje juoga eará ákka vuoπul dálu
hálddaªeaddjái. Dállooassi oaivvilda dálu mearreoasi ja mearreviidodaga. Boazodoallodállun ja
luondduealáhusdállun sáhttá atnit maiddái huksendohkálaª gittaopmodaga. Ráππehusa ásahusain sáhttá addit dárkilet mearrádusaid das, mii
boazodoalu dahje luondduealáhusa joπiheapmái
heivvolaª ollisvuhtii gullá;
Boazodoallu oaivvilda boazodoallolágas oaivvilduvvon bohccuiguin bargama;
Luondduealáhus oaivvilda boazodoalu, guolástusa, meahccebivddu, murjema, guoppar∏oaggima
ja
luonddu
bissovaª
buvttadannávccaide
vuoππuduvvi luondduriggodagaid ávkinatnima.
Luondduealáhusaide gullet maiddái luondduealáhusa oktavuoπas joπihuvvon guolleªaddadeapmi,
giehtaduodjin dahje muπui ruovttus dáhpáhuvvi,
luondduealáhusas fidnejuvvon buktagiid ordnen
ja ovddosdikªun, luondduealáhusain dárbbaªlaª
biergasiid gárvvisteapmi ja ordnen, mátkemuittuid gárvvisteapmi ja luondduealáhusa oktavuoπas
dáhpáhuvvi idjadan- ja oahpistanvejolaªvuoπaid
fállan mátkkála∏∏aide ja eará bálvalandoaibma.
Luondduealáhusaide
lohkkojuvvo
maiddái
luondduealáhusa oktavuoπas joπihuvvon smávva
eanadállodoallu;
Eará fitnodatdoaibma oaivvilda luonddu bissovaª buvttadannávccaide vuoππuduvvi fitnodatdoaimma ja vuoππobuvttadusa oktavuoπas joπihuvvon eará fitnodatdoaimma, mii addá barggu
fitnodatbargi ja su bearaªlahtuid lassin eará olbmuide, go vuoππobuvttadus lohkkojuvvo mielde,
eanemustá golmma jahkebargosaji meari ovddas.
Eará fitnodatdoaimmain sáhttá buohtastahttit bálvalusaid dahje buktagiid ovddoªdikªun-, juohkin-, dahje vuovdingollosa oasi nugo ráππehusa
ásahusain mearriduvvo;
Boazodoallo- ja luondduealáhusbuktagiid
ovddosdikªun ja márkanastin oaivvilda Eurohpa
Ovttastumi vuoππudansoahpamuªa ∏uvvosis I oaivvilduvvon buktagiid ovddosdikªuma dahje gávpemárkaniidda lágideami;
Ruhtalágádus oaivvilda ossodatbá∫kkuid,
seastinbá∫kkuid ja fitnodatbá∫kkuid ja daid konserdnii gulli servoªiid ja Suomen Hypoteekki-

yhdistys´a ja eará servoªiid (mearriduvvojit dárkileappot Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahusain), maid doaimma sáhttá buohtastahttit
máinnaªuvvon ruhtalágádusaiguin;
Guovddáªruhtalágádus dahje ruhtadeami bálvalanfitnodat oaivvilda ruhtalágádusa dahje eará
servoªa, man birra mearriduvvo dárkileappot
Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahusain ja
man doaimma sáhttá buohtastahttit ruhtalágádusain; ja
Boazodoallo- ja luondduealáhusfitnodat oaivvilda ealáhusbargi, gii bargá boazodoaluin dahje
luondduealáhusain dahje eará fitnodatdoaimma,
mainna bargojuvvo boazodoalu ja luondduealáhusa oktavuoπas.
4§
Eará almmolaª doarjja
Dán lága mieldásaª doarjaga rehkenasttedettiin
váldojuvvo geahpedeaddjin vuhtii seamma fidnui
juolluduvvon eará almmolaª ruhtadandoarjja.
Doarjja ii oa∏∏o mannat badjel Eurohpa Ovttastumi dahje kommiªuvnna mearrádusain ásahuvvon dahje mearriduvvon alimusdoarjaga.
Dát láhka ii guoskaduvvo fidnui dahje doaibmabidjui, mii lea dorjojuvvon nuortalaªlága (253/
1995) vuoπul.
Jos smávva eanadállodoallu, mainna bargojuvvo boazodoallo- dahje luondduealáhusdálus, gáibida gaskamearála∏∏at stuorát bargomeari go
1 000 olmmoªbargodiimmu jagis, de eanadállodollui guoski doaibmabijuid ii dán lága mielde
oa∏∏o lágidit dákkár dálu oamasteaddji dahje
hálddaªeaddji buorrin.
5§
Doarjaga oaΩΩuma almmolaª eavttut
Doarjaga dán lága mielde sáhttá juolludit ovtta
dahje eanet lunddolaª persovnnaide, priváhtadahje almmosvuoigatvuoπalaª servoªii ja
vuoππudussii, jos ma∫∫elis ii nuppeláhkai mearriduvvo. Doarjaga sáhttá juolludit maiddái ovdalis
máinnaªuvvon dáfuide oktasa∏∏at. Doarjaga juolludaneaktun servoªii ja vuoππudussii lea ahte
doarjundohkálaª olbmos dahje eanet doarjundohkálaª olbmuin ovttas lea mearidanváldi servoªis ja
vuoππudusas.
Doarjaga sáhttá juolludit dakkár ealáhusbargái,
gii oaΩΩu váldooasi áigáiboaπustis boazodoalus
dahje luondduealáhusas, man ekonomalaª
eallindohkálaªvuoπa sáhttá ∏ájehit ja gii ovddida
ealáhusa doaibmavejolaªvuoπaid ja gean orru gán-
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náheamen doarjut, go váldá vuhtii dán lága ulbmiliid. Doarjuma dárbbaªlaªvuoπa guorahaladettiin
galgá daid doarjagiid hárrai, mat máksojuvvojit
dán lága vuoπul, gáibidit dan ahte doarjjaoaΩΩu
ássá boazodoallolágas oaivvilduvvon boazodoalloguovllus dahje 2 §:s daddjojuvvon luondduealáhusguovllus.
Doarjaga ii sáhte juolludit vuollel 18-jahkásaΩΩii iige 65 jagi deavdán olbmui.
Ráππehusa ásahusain sáhttá mearridit ahte
ealáhusbargi sisaboaπut eará go dán lágas oaivvilduvvon ealáhusdoaimmas eai oa∏∏o mannat
badjel dan meari, mii nannejuvvo ráππehusa ásahusain.
Ráππehusa ásahusain mearriduvvo dain ákkain, maid mielde sáhttá spiehkastit dán paragráfa
3 momeanttas oaivvilduvvon doarjjaoaΩΩu ahkeeavttuin.
6§
Dárkilet ákkat doarjaga juolludeapmái
Ráππehusa ásahusain mearriduvvo stáhtabuªeahtas lágiduvvon mearreruπaid ja eanadállodoalu ovddidanfoandda geavahanplánas lágiduvvon
ruπaid olis dán lágas oaivvilduvvon doarjjavuogádagaid atnuiváldimis ja dárbbu mielde guoskadanáiggis.
Ráππehusa ásahusain sáhttá mearridit dárkileappot doarjjahámiin, doarjaga juolludanákkain,
doarjagiid alimusmeriin ja soahpamuªªii
vuoππuduvvi doarjagiid almmolaª eavttuin. Doarjaga sáhttá sierranahttit guovlluid mielde.
7§
Ruπaid stivren
Eana- ja meahccedoalloministeriija fuolaha
ruπaid stivremis, maid sáhttá geavahit dán lága
ulbmiliidda nu, ahte addá ruπaid geavaheamis
dárkilet mearrádusaid, go mat gávdnojit EO-njuolggadusain, dán lágas, ráππehusa ásahusas ja eanadállodoalu geavahanplánas.
Eana- ja meahccedoalloministeriija sáhttá addit mearrádusaid das, mo ruπat stivrejuvvojit meriid, guovlluid ja doaibmasurggiid ja ∏uoΩáhatjovkui guoski juohkáseami mielde. Eana- ja
meahccedoalloministeriija addin ásahusain mearriduvvojit maiddái dárkilet njuolggadusat (go lea
dát láhka ja ráππehusa ásahus, mii addojuvvo dan
vuoπul) huksema birra, mii dorjojuvvo dán lága
vuoπul ja nannejuvvojit dárbbaªlaª osiin dat golut,
mat das dohkkehuvvojit.
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8§
Eurohpa Ovttastumi ruhtadeapmi

Eana- ja meahccedoalloministeriija doaibmá
EMOTR:a doarjunossodaga hárrái ruπain vástideaddji ministeriijan ja EMOTR:a stivrenossodagas juolluduvvon ruπaid hárrái ráπi ásahusas
(EO) Nr 1260/99 oaivvilduvvon máksineiseváldin
ja addá ruπaid maiddái eará ministeriijaid hálddahussurggiide foandda ruhtadan prográmmaid
ollaªuhttima várás beroªkeahttá das, juolluduvvojitgo ruπat ovdalis máinnaªuvvon foanddas stáhtii
vai stáhta ovddosfuolahanláhkai. Eana- ja meahccedoalloministeriija sáhttá maiddái váldit vuostá
máinnaªuvvon ásahusa mieldásaª máksineiseválddis geavahanláhkai EO:a eará struktuvrafoanddaid ruπaid, vai sáhttá ollaªuhttit oktilaª
prográmmaáªªegirjjiid dahje EO-álggaprográmmaid dán lágas daddjojuvvon ulbmiliidda. Eanaja meahccedoalloministeriija fuolaha maiddái
EO:a máksinossodaga ohcamis, ruπaid bajásmerkemis ja eará ruhtadoalus ja ruπaid ovddosmáksimis kommiªuvdnii. Eana- ja meahccedoalloministeriijai gullá maiddái addit dárbbaªlaª ∏ilgehusaid
ja ovddastit Eurohpa Ovttastumi doaibmaorgánain
dán lágas oaivvilduvvon áªªiid gieπahaladettiin.
EU-ruπat bajásmerkejuvvojit stáhtabuªeahta
bokte stáhtavuorkái. Eanadállodoalu ovddidanfoanddas juolluduvvon oassáiruhtadandohkálaª
doarjaga EU:a ruhtadanossodat sirdojuvvo
buªeahtas fondii.
EMOTR:a doarjunossodaga ruπaid hálddaªanmeannudeamis ∏uvvojuvvo, mii oktasaª eanadoallopolitihka ruhtadeamis addojuvvon ráπi ásahusas (EO) Nr 1258/99 ja dan vuoπul addojuvvon
EO:a njuolggadusain ja mearrádusain mearriduvvo máksiovttadaga ja ruπaid hálddaªeami birra.
Dat mii Eurohpa Ovttastumi oktasaª eanadoallopolitihka ollaªuhttima birra addojuvvon lágas
(1100/1994) ja dan vuoπul mearriduvvo, ∏uvvojuvvo heivvolaª osiin, go ollaªuhttojuvvojit dán lágas
oaivvilduvvon doarjjavuogádagat.
9§
Prográmmabargu
Prográmmabarggus ∏uvvojuvvo, mii struktuvrafoanddaid váldegottálaª hálddaªeami birra sierra
mearriduvvo. Ráππehusa ásahusain sáhttá goittot
dárkileappot mearridit eatnangotti ovttasbargojuhkosa bargguid birra, go dán lágas daddjojuvvon
doaibmabijut ollaªuhttojuvvojit.
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2 lohku
Váldegottálaª ruhtadandoarjja
10 §
Almmolaª áªªit

Ma∫∫elis 4 logus oaivvilduvvon doarjagiid sáhttá dárbbu mielde juolludit maiddái ollásit váldegottálaª ruπain. Doarjaga sáhttá juolludit maiddái
1 §:s máinnaªuvvon ulbmiliid ollaªuhttima várás
maiddái váldegottálaª prográmmaide, ovddidandoaibmabijuide ja fitnuide.
11 §
Investeremiid doarjun
Dán lága vuoπul sáhttá doarjut investeremiid
nu, ahte juolluduvvojit ruhtadandoarjagat
∏uovvova∏∏at:
1) ealáhusain bargama dáfus dárbbaªlaª dállodoallo-, buvttadan- ja idjadanvisttiid ja daidda gulli biergasiid sihke guolleªaddadanládduid huksema, viiddideami ja ordnema várás ja ássanbirrasa
buorideami várás (huksendoarjja) ;
2) bealddu goikadeami ja ∏iegusrávarokkiid
goaivuma várás (ordnendoarjja) ;
3) dakkár priváhtageainnu várás, man ráhkadeapmái ii sáhte juolludit ruhtadoarjaga priváhtageainnuid birra addojuvvon lága (358/1962)
vuoπul ja dasa lassin dakkár geainnu, man duªªe
gittaopmodaga oamasteaddji dahje hálddaªeaddji
oaΩΩu geavahit, ráhkadeami várás (geaidnodoarjja) ;
4) ∏áhceháhkan- ja duolva∏áhcerusttegiid huksema várás (∏áhcefuolahusdoarjja);
5) ealáhusas dárbbaªlaª luovosopmodaga háhkama várás (luovosopmodatdoarjja) ;
6) elerávnnji fidnemii vuoigadahtti ossodat- ja
searvanmávssuid máksima ja elerávnnji háhkama
ja juohkima várás dárbbaªlaª rusttegiid huksema
várás (elerávdnjedoarjja), ja
7) erenoamáª mávssolaª siva dihte luondduroasuid dagahan bohccuid heahtebiebmama várás
nugo ráππehusa ásahusain sierra mearriduvvo.
12 §
Eanaoastinruhtadeapmi
Dán lága vuoπul sáhttá doarjut eanaháhkama
nu, ahte juolluduvvojit ruhtadandoarjagat ∏uovvova∏∏at:
1) dálu, mearreoasi dahje lasseeatnama háhkama várás (eanaoastindoarjja),

2) ovtta dahje eanet mearreosiid háhkama várás
dálus,
masa
ohccis
lea
ossodat
(oappáΩiidossodatdoarjja);
3) dássema ja lotnunossodaga máksima várás
(dássen- ja lotnundoarjja); ja
4) láhkaoasi dievasmahttima máksima várás
(láhkaoassedoarjja) .
13 §
Visteruhtadeapmi
Dán lága vuoπul sáhttá juolludit ruhtadandoarjaga ássanvistti huksema, viiddideami ja ordnema
várás ja ássanbirrasa buorideami várás, jos
máinnaªuvvon ulbmiliidda ii sáhte juolludit eará
doarjaga almmolaª ruπain (vistedoarjja) .
Doarjaga juolludaneaktun lea ahte doarjjaoaΩΩu
geavaha doarjunvuoláª vistti ieΩas dahje
bearaªlahtuidis fásta viessun.
14 §
Boazodoalu ja luondduealáhusaid ovddidanfitnut
Dán lága vuoπul sáhttá juolludit doarjaga dakkár fitnuid goluide, maid ulbmilin lea:
1) buoridit vejolaªvuoπa bargat boazodoaluin ja
luondduealáhusaiguin ja ovddidit boazodoallobuktagiid ja luondduealáhusain fidnejuvvon buktagiid buvttadanvugiid, márkanastima ja ovddosdikªuma;
2) ovddidit ealáhusain bargama ja birrasa buoridandoaimmaid; dahje
3) ∏ilget ealáhusbargi dárbbaªan skuvlema dahje álggahalli fitnodatdoaimma doaibmavejolaªvuoπaid.

3 lohku
Bálgosiidda guoski sierra váldegottálaª ruhtadandoarjagat
15 §
Bálgosiid investeremiid doarjun
Boazodoallolágas oaivvilduvvon bálgosiidda
sáhttá juolludit ruhtadandoarjaga boazodoalu dáfus vealtameahttun fásta caggan-, mearkun-, rátkin-, ∏uo∏∏uhan-, guoπohan- ja suodjeáiddiid ja
njuovahagaid ja bargosadjevisttiid huksen- ja ordnengoluide. Máinnaªuvvon bargguin fuolaha bálggus.

Nr 45
Bálgosii sáhttá juolludit doarjaga maiddái:
1) rátkingárddiide ja njuovahagaide manni
geainnuid ráhkadan- ja ordnengoluide (geaidnodoarjja);
2) njuovahagain dárbbaªlaª ∏áhceháhkan- ja
duolva∏áhcerusttegiid háhkangoluide (∏áhcefuolahusdoarjja); ja
3) elerávnnji fidnemii vuoigadahtti ossodat- ja
searvanmávssuid máksima ja elerávnnji háhkamii
ja juohkimii dárbbaªlaª rusttegiid huksema várás
(elerávdnjedoarjja).
Dát láhka ii guoskka cagganáiddiide, mat huksejuvvojit riikkaráji ala iige daid ordnemii.
16 §
Luovosopmodatdoarjja
Bálgosii sáhttá juolludit luovosopmodatdoarjaga boazodoalu dáfus vealtameahttun sirditvejolaª
áiddiid, elerávdnje- ja ∏áhcefuolahusovttadagaid,
njuovahatovttadagaid ja bargosadjevisttiid háhkama várás ja dasa lassin sagahanbohccuid ja Eanaja meahccedoalloministeriija addin ásahusas
dárbbaªlaΩΩan geh∏∏ojuvvon, boazodoalu dáfus
vealtameahttun eará goluide, mat bohtet luovosopmodaga háhkamis.
Ráππehus sáhttá erenoamáª mávssolaª siva dihte ásahusain mearridit juolludanláhkai ruhtadandoarjaga bohccuid heahtebiebmama várás.
4 lohku
EU-oassáiruhtadan ovddidandoaibmabijut
dálonguovllu várás
17 §
Almmolaª áªªit
Go juolluduvvojit doarjagat Eurohpa Uniovnna
oassáiruhtadan ovddidandoaibmabijuide dálonguovllu várás (ma∫∫eleappos EU-oassáiruhtadan
doarjja), de ∏uvvojuvvojit dán lága njuolggadusat
dakko bokte go áªªi birra ii leat mearriduvvon
Eurohpa Ovttastumi ásahusain dahje daid vuoπul
addojuvvon nannejumiin dahje mearrádusain.
Láhka guoskaduvvo sihke Ovttastumi ja váldegottálaª ruhtadanossodahkii. Váldegottálaª ruhtadanossodat sáhttá leat sihke stáhta ja eará
almmosservoªa juolludan doarjja. Prográmmain ja
plánain sáhttet leat mielde maiddái dakkár doaibmabijut, mat ruhtaduvvojit ollásit váldegottálaª
ruπaiguin.
Dán logu mieldásaª doarjaga sáhttá juolludit, jos
doarjunvuoláª ovddidandoaibmabidju lea váldo5
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juvvon mielde prográmmii, mii ruhtaduvvo Eurohpa Ovttastumi ruπaiguin, ja doaibmabidju deavdá prográmmas dasa ásahuvvon eavttuid.
18 §
Boazodoallo- ja luondduealáhusfitnodagaid
doarjun
EO:a dálonguovllu ovddidanásahusas oaivvilduvvon doarjagiin sáhttá juolludit:
1) ásahusa 4-7, 30, 33 ja 45 artihkkala vuoπul
doarjaga boazodoalu ja luondduealáhusaid buvttadussii guoski ja buvttadandoaimma gáibidan biras- ja bargosuodjalaninvesteremiidda ja investerenfitnuid plánengoluide;
2) ásahusa 8 artihkkala vuoπul nuorra eanadoalliid álggahandoarjaga;
3) ásahusa 9, 33 ja 45 artihkkala vuoπul doarjaga ámmátlaª lasse- ja dievasmahttinskuvlemii;
4) ásahusa 25-28 ja 30 artihkkala vuoπul doarjaga buktagiid ovddosdikªuma ja gávppaªaneavttuid
buorideami várás; ja
5) ásahusa 29, 32, 33 ja 45 artihkkala vuoπul
doarjaga dálonguovlobirrasiid vuogáidahttima ja
ovddideami buorideami várás eará go 1-4 ∏uoggás
oaivvilduvvon doaibmabijuid várás.
Dán logus oaivvilduvvon doarjaga sáhttá dárbbu mielde juolludit maiddái ollásit váldegottálaª
ruπain.
Ovdalis 1 momeantta 2 ∏uoggás oaivvilduvvon
doarjja, mii lea oaivvilduvvon gittaopmodaga dahje dan oasi háhkamii, juolluduvvo earret doarjaga
alimusmeari muπui seamma eavttuiguin go doarjja, mii juolluduvvo dán lága vuoπul gittaopmodaga
dahje dan oasi háhkama várás. Dán momeanttas
oaivvilduvvon doarjagii guoskaduvvo, mii
ruπaidsirdinlága 14 §:s (931/1996) mearriduvvo
loana birra, mii juolluduvvo gittaopmodaga dahje
dan oasi háhkama várás.
5 lohku
Ruhtadanvuogádagat
19 §
Doaimma ruhtadeapmi ja doarjjahámit
Dán lágas oaivvilduvvon ruhtadandoarjagii
sáhttá geavahit stáhtabuªeahtas ja 65 §:s oaivvilduvvon doaibmabijuid hárrái eanadállodoalu
ovddidanfoandda geavahanplánas lágiduvvon
ruπaid ja EU:a lágidan eará ruπaid.
Dán lága mieldásaª ruhtadandoarjaga sáhttá
juolludit ruhtadoarjjan, stáhtaloanaid reantoov-
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dun, reantofriddjavuohtan, oanádusaid friddjajagiid hámis ja loanaid reandodoarjjan (juolluduvvo
ruhtalágádusaid ruπain) ja dasa lassin 20 §:s oaivvilduvvon friddjavuohtan leat hágakeahttá lotnii
dáhkádusa dahje vealgeordnemiidda guoski doarjjan.
LoatnaoaΩΩus ii berrojuvvo reantu dan áiggis,
mas reanttuid máksimis lea mieπihuvvon reantofriddjavuohta.
20 §
Dáhkádusat
Stáhtaloanas galgá loana loktedettiin leat
bá∫kodoaimmas dábála∏∏at geavahuvvon dáhkádus, jos bargofápmo- ja ealáhusguovddáª ii leat
luoitán dáhkádusa háhkamis.
Jos eará go lotnii guoski doarjaga ohccin lea
juoga eará go almmosvuoigatvuoπalaª searvvuª, de
sáhttá doarjaga juolludaneiseváldi gáibidit das
dárbbu mielde dáhkádusa. Doarjaga juolludaneiseváldi mearrida dáhkádusa hámis. Ráππehusa
ásahusain mearriduvvojit dárbbu mielde dárkilet
mearrádusat das, goas dáhkádusa addimii lea dárbu.
21 §
Stáhtaloanat ja daid reantu
Ruhtalágádusat sáhttet juolludit loana Eana- ja
meahccedoalloministeriija lágidan eanadállodoalu ovddidanfoandda ruπain (stáhtaloanat).
Stáhtaloana ollesreantu lea ∏ujuhanreanttu ja
dasa boahtti proseantaovttadatmeari submi.
LoatnaoaΩΩu galgá máksit loanas guoskevaª reanttu vihtta proseantaovttadaga vuolit reanttu, goittot
uhcimustá guovtte proseantta jahkásaª reanttu.
,ujuhanreanttuin, fásta proseantaovttadatmearis
mii lasihuvvo ∏ujuhanrentui, reantoovdui ja reantofriddjavuhtii gulli doarjaga rehkenastimis,
friddjajagiid ja reantofriddjavuoπa alimusmeriin
ja dasa lassin dárbbu mielde lotnii gulli doarjaga
alimusmeriin mearriduvvo ráππehusa ásahusain.
22 §
Stáhtavástu
Stáhtas lea ovddasvástádus ruhtalágádussii dán
lága vuoπul juolluduvvon stáhtaloanaid dain oaiveopmodaga ja reanttu loahpalaª massimiin, mat
bohtet velggola∏∏a máksinnávccahisvuoπas dakko bokte go loana dáhkádusain eai ∏oggo dan
maπe ruπat ahte daiguin sáhttá gok∏at daid

oanádusaid ja reanttuid, mat leat báhcán mávssekeahttá stáhtaloanas.
Stáhtavásttu fámusleahkima eaktun lea ahte
ruhtalágádus fuolaha loanas dán lága ja dan vuoπul
addojuvvon njuolggadusaid ja mearrádusaid mielde nu, ahte ∏uovvu buori bá∫kovieru. Loana juolludan ruhtalágádus lea maiddái geatnegahttojuvvon
bearráigeah∏∏at stáhta ávkki ja váldit vuhtii Eanaja meahccedoalloministeriija mearrádusaid, go loana dáhkádussan adnojuvvon opmodat muhttojuvvo ruhtan eaktodáhtolaª vealgeordnemis, bággovuovdimis dahje reastaluvvanmeannudeami oktavuoπas.
Eaktodáhtolaª vealgeordnema dahje dansullasaª eará ordnema dahje loana dáhkádussan adnojuvvon opmodaga eaktodáhtolaª muhttima ruhtan
nu, ahte loana ruovttoluottabearran ªaddá vára
vuollai, oaΩΩu dahkat duªªe bargofápmo- ja
ealáhusguovddáΩa lobiin.
23 §
Buhtadusat, mat máksojuvvojit stáhtaloanain
Eana- ja meahccedoalloministeriija mearrida
oaiveopmodaga ja reanttuid buhtadusas, mii máksojuvvo ruhtalágádussii stáhtavásttu vuoπul. Ovdal
buhtadusa nannema ministeriija galgá ∏ilget ahte
velggola∏∏a
ja
vejolaª
dáhkideaddji
máksinnávccahisvuoπas boahtti loahpalaª massin
lea gávnnahuvvon ja ahte massima ii sáhte gok∏at
ruπaiguin, mat fidnejuvvojit dáhkádussan adnojuvvon opmodaga vuovdimis. Dáhkádusa vuovdin ii
goittot gáibiduvvo dalle, go velggolaª dahje loanas
vásttolaª goalmmát olmmoª oaΩΩu fitnodatsaneremis dahje priváhtaolbmo vealgeordnemis dahje
eará dánsullasaª ordnemis dahje dáhkádusvásttu
ordnemis doallat dáhkádussan adnojuvvon opmodaga. Buhtadusa máksá ruhtalágádussii Eana- ja
meahccedoalloministeriija
diehtobálvalanguovddáª eanádállodoalu ovddidanfoandda
ruπain.
Jos ruhtalágádus fidne buhtadusa máksima
ma∫∫á loatnaoaΩΩus berrojuvvot ∏oggokeahttá
báhcán oanádusaid ja reanttuid, de dat galgá ovddosmáksit daid Eana- ja meahccedoalloministeriijai eanadállodoalu ovddidanfondii bajásmerkejuvvot. Eana- ja meahccedoalloministeriija mearrida ruhtalágádussii máksojuvvon buhtadusa ruovttoluottabearrama birra loatnaoaΩΩus.
Buhtadusa massimiin sáhttá guoππit mávssekeahttá dahje buhtadusa meari vuolidit, jos loatna
ii leat dikªojuvvon dán lága dahje dan vuoπul
addojuvvon njuolggadusaid dahje mearrádusaid
dahje buori bá∫kovieru mielde.

Nr 45
24 §
Buhtadusohcamiid gieπahallanáigi ja buhtadusaide guoski ma∫∫onanreanttut
Eana- ja meahccedoalloministeriija galgá
gieπahallat stáhtalotnii guoski buhtadusohcama
golmma mánu sisa das, go ruhtalágádusa ohcan lea
boahtán Eana- ja meahccedoalloministeriijai ja
velggola∏∏a
ja
vejolaª
dáhkideaddji
máksinnávccahisvuoπas boahtti loahpalaª massin
lea gávnnahuvvon. Jos buhtadusohcama ∏oavdimii dárbbaªuvvo ruhtalágádusas lasse∏ilgehus, de
rehkenastojuvvo golmma mánu mearreáigi das, go
Eana- ja meahccedoalloministeriija bivdin
lasse∏ilgehusat leat addojuvvon ministeriijai. Jos
gieπahallan bistá badjel mearreáiggi, de stáhta lea
geatnegahttojuvvon máksit badjelmanniáiggis
ma∫∫onanreanttu reantolága (633/1982) 4 §:a 3
momeanttas oaivvilduvvon reantodási mielde.
LoatnaoaΩΩus sáhttá bearrat ruhtalágádussii
buhtadusohcama vuoπul máksojuvvon buhtadusas
jahkásaª reanttu reantolága 4 §:a 3 momeanttas
oaivvilduvvon reantodási mielde. Dás galgá váldit
merkema doarjjamearrádussii.
25 §
Stáhtaloana ovddosmáksin
Ruhtalágádus lea geatnegahttojuvvon máksit
mávssekeahttá báhcán stáhtaloana oanádusaid ja
reanttuid stáhtii daπe mielde ja dan sturrosaΩΩan
go loatnaoaΩΩut leat geatnegahttojuvvon máksit
vealggiset ruhtalágádussii. Ovddosmáksimiid galgá máksit ∏ieΩa bá∫kobeaivvi sisa das, go loatna
lea velggola∏∏a ektui báhcán mávssekeahttá dahje
velggolaª lea máksán badjelmearálaª oanádusa.
Ruhtalágádusa buhtadusohcama geaΩil addojuvvon Eana- ja meahccedoalloministeriija mearrádusa mieldásaª mávssuid galgá máksit ∏ieΩa
bá∫kobeaivvi sisa das, go ruhtalágádus lea oΩΩon
mearrádusa diehtun.
26 §
Reantodoarjjaloanaid reantu
Ruhtalágádusa reantodoarjjaloanas bearran ollesreantu oaΩΩu leat eanemustá dan reanttu sturrosaª, man bá∫ku bearrá normálareantosaª loanain, mat juolluduvvojit seammalágan ulbmiliidda dábálaª eavttuiguin nu, ahte daidda lasihuvvojit
reantodoarjjaloanaid juolludeamis ja dikªumis boahtti badjelmearálaª golut. Eana- ja meahccedoalloministeriijas lea vuoigatvuohta leat dohkke-
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keahttá loana reantodoarjjaloatnan, jos loana ollesreantu spiehkasta ovdalis máinnaªuvvon reanttus.
Reantodoarjaga sturrodat, mii máksojuvvo loanas,
lea
njeallje
proseantaovttadaga.
LoatnaoaΩΩu galgá goittot máksit uhcimustá guovtte proseantta sturrosaª jahkásaª reanttu. Go reantodoarjja nohká, de loatnaoaΩΩu galgá máksit reanttus ollesreanttu sturrosaª reanttu. Reantodoarjja
máksojuvvo maiddái dalle, go fitnodatsaneremii
ja priváhtaolbmo vealgeordnemii guoski ohcan
lea guorahallojuvvomin. Reantodoarjja ii máksojuvvo daid lassegoluid hárrái, mat bohtet olgoriikkavaluhta mielde rehkenastojuvvon loana valuhttakurssaid molsaªuvvamis.
Reantodoarjaga muhttimis ruhtadoarjjan ja
ruhtadoarjagiid alimusmeriid birra mearriduvvo
dárkileappot ráππehusa ásahusain.
27 §
Loatnaaddimii guoski almmolaª njuolggadusat
Loanaid, mat juolluduvvojit ruhtalágádusaid
bokte, loatnaáigi lea guhkimustá 30 jagi.
Ráππehusa ásahusain mearriduvvo dárkileappot doarjjaohcamis dárbbaªlaª cealkámuªain,
loatnaruπaid loktemis, barggu barganáiggis, máksingeahpádusain, oanádusaid ja reanttuid bearramis, mávssuid máksináigemearis, loatnasirdimiin,
badjelmearálaª oanádusain ja daid váikkuhusas
máksinláhkai boahtti oanádusaide, oaiveopmodaga dáfus smávva oaΩΩuma máksimis, stáhtaloanaid
stáhtavásttu gávnnaheamis, loatnaeavttuid rievdadanmeannudeamis ja lága juolludeapmái ja
dikªumii guoski eará meannudemiin ja eavttuin.
Loana oaΩΩu loktet, vaikko doarjaga juolludaneiseválddi mearrádus ii liv∏∏ege vel oΩΩon lágafámu. Jos doarjaga mearri dahje doarjjaeavttut
mearrádusa birra dahkkojuvvon váidaga geaΩil
nuppástuvvet, de loana meari ja eavttuid galgá
rievdadit vástidit váidagii addojuvvon mearrádusa
eavttuid. Ruhtalágádus ii goittot leat geatnegahttojuvvon rievdadit loatnameari stuorábun go lea dat
mearri, man dat lea doarjjaohcamis guottihan.
Reantodoarjjaloana eavttuid ii oa∏∏o dahkkojuvvon váidaga geaΩil almmá ruhtalágádusa lobi
haga rievdadit.
28 §
Stáhtaloanaid ja reantodoarjjaloanaid ruhtajohtin
Ovdalis meroªtallojuvvon guovddáªruhtalágádus dahje ruhtadeami bálvalanfitnodat:
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1) ovddosfuolaha stáhtaloanaid ja daid dikªunmávssuid ruhtalágádusaide;
2) ovddosfuolaha stáhtaloanaid oanádusaid ja
reanttuid stáhtii;
3) vuollái∏állá stáhta ja ruhtalágádusaid gaskasaª vealgegirjjiid dárbbu mielde fápmudusa
vuoπul; ja
4) di∫go reantodoarjjaloanaid reantodoarjaga
stáhtas ja ovddosfuolaha daid ruhtalágádusaide.
Dán lága mieldásaª eaktodáhtolaª vealgeordnemis, fitnodatsanerema birra addojuvvon lága (47/
1993) mieldásaª ordnemis ja priváhtaolbmo vealgeordnema birra addojuvvon lága (57/1993)
mieldásaª ordnemis dahkkojuvvon nuppástusat
stáhtalotnii dahkkojuvvojit maiddái ruhtalágádusa ja stáhta gaskasaª vealgái.
Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahusain
sáhttá mearridit, goas
ruhtalágádusat sáhttet ∏aπahit ovdalis máinnaªuvvon doaimmaid almmá guovddáªruhtalágádusa dahje ruhtadeami bálvalanfitnodaga haga.
29 §
Ruhtalágádusaid goluid buhtten
Ruhtalágádusaide máksojuvvo stáhtaloanaid
dikªungoluin buhtadus, man sturrodagas ja máksineavttuin mearriduvvo ráππehusa ásahusain.
Eana- ja meahccedoalloministeriija mearrida
stáhtaloana dikªumis ruhtalágádussii máksojuvvon, 1 momeanttas oaivvilduvvon buhtadusaid
bearramis ruhtalágádusas ruovttoluotta muhtumassii dahje ollásit, jos ruhtalágádus ii leat dikªon
stáhtaloana dán lága dahje dan vuoπul daddjojuvvon vuogi dahje buori bá∫kovieru mielde. Ruovttoluottabearramii sáhttá, almmá ahte 43 ja 44 §:s
daddjojuvvon ruovttoluottabearrannjuolggadusat
dan hehttejit, álgit oppa loatnaáiggi áigge.

LoatnaoaΩΩu sáhttá geah∏∏at gártan bissovaª
ekonomalaª váttisvuoπaide, jos son lea ªaddan
máksinnávccaheapmen dahje lea várra ªaddamin
máksinnávccaheapmen iige su máksinnávccaid
sáhte bissova∏∏at máhcahit mieπihemiin reantodoarjjaloanaid ja stáhtaloanaid oanádusmávssuide
ma∫ideami dahje stáhtaloanaide reantofriddjavuoπa dahje dakkár ruπaiguin, mat leat fidnemis
almmá ahte dat ∏uohcá ohcci fitnodatoaiveopmodagaide.
Eaktun vealgeordnemii lea ahte dan navdet
sáhttit dovdomassii buoridit loatnaoaΩΩu ekonomalaª dili. IeΩas fitnodatdoaimma heaitán dahje
heaitaleaddji loatnaoaΩΩu velggiid sáhttá
eaktodáhtola∏∏at ordnet duªªe dalle, jos
loatnaoaΩΩu vistti doallama ii sáhte muπui dorvvastit. Eaktodáhtolaª vealgeordnen ii hehtte searvamis fitnodatsanerema birra addojuvvon lága
97 §:s dahje priváhtaolbmo vealgeordnema birra
addojuvvon lága 78 §:s oaivvilduvvon meannudeapmái.
Eaktodáhtolaª vealgeordnemis sáhttá guhkidit
stáhtaloanaid ja stáhta vuovdinhaddeoaΩΩumiid
ruovttoluottamáksináiggi, vuolidit reanttu ja
mieπihit oanádusaid ja reanttuid máksimis
máksinfriddjavuoπa dahje ma∫ideami nugo
ráππehusa ásahusain dárkileappot mearriduvvo.
Loatnaáiggi sáhttá erenoamáª mávssolaª siva dihte
guhkidit badjel dan alimusloatnaáiggi, mii lea
mearriduvvon 27 §:a 1 momeanttas.
Eaktodáhtolaª vealgeordnemis sohppojuvvon
vealgegaskavuoπaeavttuid nuppástusat gusket
maiddái dáhkideaddjái, vealggis vásttolaª eará olbmui ja vealggis dáhkádusa ásahan olbmui. Dáid
sajádaga ii oa∏∏o almmá áªªeoapmaha∏∏a lobi
haga heajosmahttit.
31 §
Eaktodáhtolaª vealgeordnema ráddjehusat

6 lohku
Vealgeordnemat
30 §
Stáhtaloanaid ja stáhta vuovdinhaddeoaΩΩumiid
eaktodáhtolaª vealgeordnen
Das beroªkeahttá mii eará sajis mearriduvvo,
sáhttá bissovaª ekonomalaª váttisvuoπaide gártan
loatnaoΩΩui su ekonomalaª dili buorideami várás
eaktodáhtola∏∏at ordnet stáhtaloanaid ja stáhta
vuovdinhaddeoaΩΩumiid.

Jos eai gávdno erenoamáª sivat, de vealgeordnema ii sáhte mieπihit, jos ohccái lea juo ovdal
mieπihuvvon eaktodáhtolaª vealgeordnen.
Eaktodáhtolaª vealgeordnemis ii sáhte mieπihit
máksinfriddjavuoπa stáhtaloana oanádusaide, jos
loana dávvirdáhkádus dahje lotnii fitnodat- dahje
eará dánsullasaª doaimmas addojuvvon dáhkádus
dorvvasta oanádusaid máksima. Erenoamáª mávssolaª sivaid dihte sáhttá máksinfriddjavuoπa goittot mieπihit nugo ráππehusa mearrádusain dárkileappot mearriduvvo. Ohcama galgá dáin dáhpáhusain lágidit Eana- ja meahccedoalloministeriija
∏oavdinláhkai.
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Jos loatnaoaΩΩu ii bargga ªat ealáhusain, de
sáhttá máksinfriddjavuoπa goittot mearridit, almmá ahte 2 momeanttas daddjojuvvon ágga dan
hehtte, jos:
1) loatnaoaΩΩu lea vuovdán dáhkádussan adnojuvvon opmodaga earret ássanvistti ja dasa gulli
eanaviidodaga;
2) loatnaoaΩΩu illá navdet ceavzit loana ruovttoluottamáksimis bissovaª bargonávccahisvuoπa,
guhkesáiggebargguhisvuoπa, fuolahangeatnegasvuoπa dahje eará dánsullasaª siva dihte; ja
3) máksinfriddjavuohta boahtá ollesmearála∏∏at loatnaoaΩΩu buorrin, almmá ahte buorida
seammás eará velgoheaddjiid vuoigatvuoπa fidnet
ieΩaset oaΩΩumiin mávssu.
Jos loatnaoaΩΩui reantodoarjjaloana dahje eará
loana juolludan velgoheaddjit eai bealisteaset
searvva eaktodáhtolaª vealgeordnemii, de stáhtaloanaid sáhttá ordnet duªªe erenoamáª siva dihte
ja dainna eavttuin, ahte stáhtaloanaid ja stáhta
eará oaΩΩumiid mávssekeahtes mearri lea uhcimustá 60 proseantta loatnaoaΩΩu buot velggiin.
32 §
Reantodoarjjaloanaid eaktodáhtolaª
vealgeordnen
Boazodoalliide ja luondduealáhusbargiide dán
lága dahje eará njuolggadusaid dahje ráππehusa
ásahusa vuoπul juolluduvvon reantodoarjjaloanaid sáhttá eaktodáhtola∏∏at ordnet nugo 30 §:s
mearriduvvo.
Reantodoarjjaloana reanttu ordnen vuolida
loatnaoaΩΩu máksin reanttu. Reantodoarjaga mearri
rehkenastojuvvo
vealgegirjeeavttuid
mieldásaª reanttu mielde. Vealgeordnema sáhttá
∏aπahit, jos loatnaoaΩΩu ja loana juolludan ruhtalágádus leaba ovtta oaivilis vealgeordnema eavttuin ja bargofápmo- ja ealáhusguovddáª lea addán
lobi reantodoarjjaloanaid ordnemii.
33 §
Vealgeordnensoahpamuª
Bargofápmo- ja ealáhusguovddáª, velggolaª ja
ruhtalágádus vuollái∏állet ovttas soahpamuªa stáhtaloanaid ja reantodoarjjaloanaid eaktodáhtolaª
vealgeordnema ollaªuhttimis. Soahpamuª dahká
duªªin lotnii guoski vealgegirje- ja doarjjamearráduseavttuid.
Eaktodáhtolaª vealgeordnema eavttuin, meannudeamis ja ∏uovvumis mearriduvvo dárbbu
mielde dárkileappot ráππehusa ásahusain.
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34 §
Eaktodáhtolaª vealgeordnema máhccan

Bargofápmo- ja ealáhusguovddáª sáhttá mearridit eaktodáhtolaª vealgeordnema máhccat, jos:
1) velggolaª lea vealgeordnema ozadettiin dahje meannudeami áigge ∏iegadan ordnemii dovdomassii váikkuheaddji áªªiid dahje addán dáin
mávssolaª sajis boastto dieπu ja velggola∏∏a meannudeapmi lea leamaª soahpamuªa eará oassebeliid dáfus erenoamáª moaittehahtti; dahje
2) loatnaoaΩΩu lea dovdomassii guoππán ∏uovokeahttá soahpamuªa almmá dohkálaª siva haga.
Eaktodáhtolaª vealgeordnen máhccá maiddái
dalle, go duopmostuollu nanne loatnaoaΩΩui fitnodatsanerema birra addojuvvon lága dahje priváhtaolbmo vealgeordnema birra addojuvvon lága
mieldásaª máksinprográmma. Duopmostuollu galgá prográmma nannedettiin váldit vuhtii eaktodáhtolaª vealgeordnemii gullan loanaid ja
oaΩΩumiid daid eavttuid mielde, mat liv∏∏e galgan
∏uvvojuvvot almmá eaktodáhtolaª vealgeordnema
haga.
Jos vealgeordnen lea mearriduvvon máhccat,
de velgoheaddjis lea vuoigatvuohta gáibidit mávssu oaΩΩumisttis velggola∏∏as daid eavttuid mielde,
mat liv∏∏e galgan ∏uvvojuvvot almmá vealgeordnema haga. Velggolaª ii goittot dárbbaª máksit
velgoheaddjái ma∫∫onanreanttu vealgeordnema
bistináiggis, jos bargofápmo- ja ealáhusguovddáª
ii vealgeordnema máhccama siva dihte nuppeláhkai mearrit.

7 lohku
Eiseválddit ja ∏uovvun
35 §
Eiseválddit
Dán lága ollaªuhttimis fuolahit Eana- ja meahcedoalloministeriija, Eana- ja meahccedoalloministeriija diehtobálvalanguovddáª, bargofápmoja ealáhusguovddáΩat ja gielddaid dálonguovloealáhuseiseválddit.
¢áhcefuolahusdoarjagii guoskaduvvo, mii ∏áhcefuolahusdoaibmabijuid doarjuma birra addojuvvon lágas (56/1980) eiseválddiid doaibmaválddi
birra mearriduvvo dahje guoskevaª áªªiin ministeriijaid doaibmaválddi birra muπui mearriduvvo.
Lága ollaªuhttimii gulli teknihkalaªláhkásaª
bargguid juohkima birra sierra eiseválddiid gaskkas mearriduvvo dárkileappot ásahusain.
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Ráππehusa ásahusain sáhttá mearridit ahte dán
lága mieldásaª bargguin sáhttá geavahit veahkkin
earáge eiseválddiid go eanadoalloeiseválddiid.
Eana- ja meahccedoalloministeriija mearrida,
goas bargguin sáhttá geavahit veahkkin ªaddobuvttadusa dárkkistanguovddáΩa, ªibitdoavtter- ja
eallindárbbaªlágádusa ja Eana- ja meahccedoalloministeriija vuollai gulli eará lágádusaid.
Ovdalis 4 logus oaivvilduvvon prográmma dahje fitnu ollaªuhttima sáhttá addit gieldda, gieldalihtu dahje eará vuoigatvuoπadoaibmadohkálaª
guovlluguovdasaª doaibmaorgána bargun nugo
ráππehusa ásahusain dárkileappot mearriduvvo.
Guovlluguovdasaª doaibmaorgána lea vásttolaª
stáhtii prográmma dahje fitnu ollaªuhttimis ja dan
várás juolluduvvon ruπaid geavaheamis.
Luonddudilálaªvuoπaid dagahan bohccuid
heahtebiebmamii guoski 9 §:a 2 momeantta 7 ∏uoggá ja 14 §:a 2 momeantta mieldásaª doarjaga
atnuiváldimis mearriduvvo ráππehusa ásahusain.
36 §
Ruhtadandoarjaga juolludeapmi
Ruhtadandoarjaga juolluda áªªáigullevaª bargofápmo- ja ealáhusguovddáª.
Ovdalgo bargofápmo- ja ealáhusguovddáª mearrida ruhtadandoarjaga juolludeamis, de sáhttá
ohcama birra háhkat cealkámuªa gieldda dálonguovloeiseválddis, ja goas ohcamis lea boazodoalus jearaldat, de maiddái Bálgosiid ovttastusas.
Dasa lassin galgá dárbbu mielde háhkat
cealkámuªa maiddái eará áªªedovdidáfus, mii
dovdá doaibmasuorggi, mainna ohcci bargá.
37 §
Bearráigeah∏∏an
Eana- ja meahccedoalloministeriija geatnegasvuohtan lea lágidit ruπaid geavaheami bearráigeah∏∏ama nu, ahte dárbbaªlaª ruπaid geavahanja ∏uovvundieπuid bokte sáhttá oaidnit, leatgo
doarjaga juolludan- ja máksineavttut leamaª leahkimin ja leatgo doarjaga juolludan- ja máksineavttut ∏uvvojuvvon.
Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahusain
sáhttá mearridit ahte bearráigeah∏∏amis geavahuvvojit veahkkin bargofápmo- ja ealáhusguovddáΩat dahje eará hálddahussuorggi eiseválddit
dainna eavttuin, ahte bargguid ja daid viidodaga
birra sohppojuvvo sierra Eana- ja meahccedoalloministeriija ja áªªáigullevaª ministeriija gaskkas.
Ráππehusa ásahusain sáhttá dárkileappot mearridit stáhtadoarjaga, mii juolluduvvo eará fitno-

dahkii go ieª eanadállodoaluin bargi eanadállui,
∏oggoma bearráigeah∏∏ama birra.
38 §
Huksema bearráigeah∏∏an
Huksema várás juolluduvvon ruhtadoarjagiid,
reantodoarjaga ja stáhtaloanaid geavaheami
bearráigeah∏∏ama ja máksineavttuid gávnnaheami várás galgá dasa lassin, mii 39 §:s mearriduvvo,
doallat huksensajis dárbbaªlaΩΩan geh∏∏ojuvvon
dárkkistemiid.
Dárkkisteamit dahkkojuvvojit hukseheaddji
goasttádusain nugo dárkkistemiid birra mearriduvvo eanageavahan- ja huksenlágas (132/1999)
dahje dan vuoπul addojuvvon njuolggadusain.
Dárkkisteami sáhttá dán lágas daddjojuvvon
bearráigeah∏∏ama várás dahkat maiddái bargofápmo- ja ealáhusguovddáΩa dohkkehan huksenbearráigeah∏∏aneiseváldi.
Huksenbearráigeah∏∏aneiseváldi dahje eará eiseváldi, man gielda lea nammadan dán doibmii,
lea geatnegahttojuvvon maiddái eará dáhpáhusain
leat veahkkin gieldda siste dán lága ollaªuhttimis
nu, ahte ∏aπaha ovddu ohcci goasttádusain huksenguorahallamiid ja ieΩas doaibmasuorgái gulli
eará bargguid.
39 §
Bearráigeah∏∏an ruhtalágádusaid siste
Dán lága mieldásaª loanaid juolludeaddji ruhtalágádusat galget bearráigeah∏∏at ahte loanat loktejuvvojit dálonguovloealáhuseiseválddi doarjjamearrádusa mielde.
Loana juolludan ruhtalágádus lea geatnegahttojuvvon addit Eana- ja meahccedoalloministeriijai
spesifiserejuvvon bivdaga vuoπul dakkár dieπuid,
mat dárbbaªuvvojit dan ∏ilgema várás, leago loatnaohcci doarjaga dárbbus. Dat lea maiddái geatnegahttojuvvon addit Eana- ja meahccedoaloministeriijai daid dieπuid ja dárkkistanláhkai daid
áªªegirjjiid, mat dárbbaªuvvojit dan gávnnaheami
várás, leatgo loatnaeavttut ja EO-njuolggadusat,
dát láhka ja dan vuoπul addojuvvon njuolggadusat
ja mearrádusat muπui ∏uvvojuvvon. Ovdalis
máinnaªuvvon
dieπuidaddingeatnegasvuohta
guoská maiddái dieπuide, mat galget dollojuvvot
∏iegusin.
40 §
Dárkkistanvuoigatvuohta
Eana- ja meahccedoalloministeriijas ja bargofápmo- ja ealáhusguovddáΩis lea vuoigatvuohta
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ovddalgihtii almmukeahttá dárkkistit ruhtadoarjagiid, loanaid ja eará doarjagiid juolludeapmái,
máksimii ja geavaheapmái guoski áªªiid.
Ovdalis
1
momeanttas
oaivvilduvvon
bearráigeah∏∏ama ∏aπaheami várás ministeriija
sáhttá mearrádusainis fápmudit nuppi eiseválddi
dahje
olggobeale
ruhtadoallodárkkisteaddji
∏aπahit ieΩas beales 1 momeanttas oaivvilduvvon
doarjaga geavaheapmái guoski dárkkistemiid
doarjaga ovddosfuolaheaddjiid ja juolludeaddjiid
ja doarjjaoaΩΩuid birra. Ruhtadoallodárkkisteaddji galgá leat almmoshálddahusa ja -ekonomiija
ruhtadoallodárkkistanlávdegotti
dohkkehan
ruhtadoallodárkkisteaddji
(JHTT-ruhtadoallodárkkisteaddji) dahje ruhtadoallodárkkistansearvvuª (JHTT-searvvuª), Guovddáªgávpegámmára
dohkkehan ruhtadoallodárkkisteaddji (KHTruhtadoallodárkkisteaddji) dahje ruhtadoallodárkkistansearvvuª (HTM-searvvuª) . Ruhtadoallodárkkisteaddji doaibmá barggustis virgevásttuin. Ruhtadoallodárkkisteaddji galgá dárkkistanbarggu ∏aπahettiin ∏uovvut hálddahusmeannudanlága (598/1982) ja giellalága (148/1922).
DoarjjaoaΩΩu lea geatnegahttojuvvon nuvttá ovdanbuktit 1 ja 2 momeanttas oaivvilduvvon dárkkisteaddjiide buot dárbbaªlaª konto- ja eará
áªªegirjjiid, maidda lohkkojuvvojit maiddái automáhtalaª diehtogieπahallama dahje seammasullasaª vuogi mielde dahkkojuvvon dahje vurkejuvvon vástideaddji materiála, ja muπuige leat veahkkin dárkkisteamis. Dárkkisteami vuollai sáhttet gullat bearráigeah∏∏anbarggu gáibidan viidodagas doarjjaoaΩΩu ruovttuealliidvisttit, ªaddadaneatnamat, buvttadan- ja ovddosdikªunlágádusat,
vuorkkát, vuovdin- ja márkanastinlanjat ja eará
dilálaªvuoπat, mat leat leamaª doarjaga juolludeami ja máksima eaktun. Dárkkisteapmi sáhttá guoskat sihke ieª doarjjaoaΩΩui ja doarjaga ovddosfuolaheaddjái. Dárkkisteami ii goittot oa∏∏o ∏aπahit
lanjain, mat gullet ruovtturáfi vuollai.
Ráππehusa ásahusain sáhttá dárbbu mielde addit dárkilet njuolggadusaid das, mo 1 ja 2 momeanttas oaivvilduvvon dárkkisteapmi ∏aπahuvvo
teknihkala∏∏at.
Boleseiseválddit galget addit dárbbaªlaª virgeveahki nuvttá 1 momeanttas ja 37-39 §:s oaivvilduvvon bearráigeah∏∏amis.
41 §
DieπuidoaΩΩun ja ∏iegusindoallan
DieπuidoaΩΩumii ja ∏iegusindoallamii guoskaduvvo, mii eiseválddi doaimma almmolaªvuoπa
birra addojuvvon lágas (621/1999) mearriduvvo.
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Das beroªkeahttá mii priváhtaolbmo fitnodatdahje ámmátdoibmii, ruhtadollui dahje ekonomalaª sajádahkii guoski dahje vearuhusa várás addojuvvon
dieπuid
∏iegusindoallamis
dahje
heaggadieπuid suojis muπui mearriduvvo, lea dán
lága ollaªuhttineiseválddiin vuoigatvuohta oaΩΩut
eará eiseválddiin dárbbaªlaª dieπuid priváhtaolbmo dahje servoªa ekonomalaª sajádagas, gávpe- ja
ámmát∏iegusvuoπas dahje priváhtaolbmo persovnnalaª dilis.
Doarjaga juolludaneiseváldi sáhttá dasa lassin
gáibidit ahte doarjaga ohcci dahje oaΩΩu addá
dearvvasvuoπadilistis doaktárduoπaªtusa dahje
eará ∏ilgehusa dakko bokte go das lea
mearkkaªupmi ealáhusain bargama dáfus ja dákkár ∏ilgehusa bivdimii guoskevaª dáhpáhusas
muπui orru dárbu.
42 §
¢iegusin doallat oaivvilduvvon dieπuid luohpadeapmi
¢iegusin doallat oaivvilduvvon dieπuid luohpadeapmái guoskaduvvo, mii eiseválddi doaimma
almmolaªvuoπa birra addojuvvon lágas mearriduvvo.
Dasa lassin mii eiseválddi doaimma
almmolaªvuoπa birra addojuvvon lágas mearriduvvo ∏iegusin doallat oaivvilduvvon dieπuid luohpadeamis, lea dán lága ollaªuhttineiseválddiin
∏iegusindoallangeatnegasvuoπa hehttekeahttá vuoigatvuohta luohpadit dieπuid priváhtaolbmo dahje servoªa ekonomalaª sajádagas, gávpe- ja
ámmát∏iegusvuoπas dahje priváhtaolbmo persovnnalaª dilis:
1) stáhta ja gieldda eiseválddiide dán lága
mieldásaª doaimmaid ∏aπaheami várás; ja
2) alaguoddi-, boles- ja tuolloeiseváldái rihkkosa ∏ilgema várás.
Dán
lága
ollaªuhttineiseválddiin
lea
∏iegusindoallangeatnegasvuoπa hehttekeahttá vuoigatvuohta luohpadit maiddái Eana- ja meahccedoalloministeriijai ja Eurohpa Ovttastumi
áªªáigullevaª doaibmaorgánaide luohpadanláhkai
dieπu, mii muπui galgá dollojuvvot ∏iegusin, muhto masa lea dárbu, go bearráigeh∏∏ojuvvo ahte
Eurohpa Ovttastumi láhkamearrádusat leat ∏uvvojuvvon doarjaga juolludettin, man ruhtadeamis
Ovttastupmi lea leamaª mielde.
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8 lohku
Ruovttoluottabearran
43 §

Doarjaga ruovttoluottabearran doarjjaoaΩΩus
Dán lága vuoπul juolluduvvon doarjaga máksin
loahpahuvvo ja doarjja mearriduvvo muhtumassii
dahje ollásit ruovttoluotta berrojuvvot, jos doarjja
lea geavahuvvon eará ulbmilii go masa dat lea
juolluduvvon dahje doarjjaoaΩΩu lea addán boastto
dieπuid, mat leat váikkuhan dovdomassii doarjaga
juolludeapmái dahje máksimii, dahje lea muπui
meannudan vearála∏∏at.

guoski dieπuid dahje konto- dahje eará
áªªegirjjiid, dahje biehttala veahkeheames doarvái bures dárkkistanbarggus;
9) dáhkádusa árvu lea ohccis sorjjasmeahttun
sivaid dihte dan maπe ollu njiedjan ahte dan oaiveopmodaga, mii loanas lea vel mávssekeahttá,
bearran ªaddá vára vuollai;
10) reanttu dahje oanádusa máksin lea
ma∫∫onan guhkit go golbma mánu;
11) jos loatnaoaΩΩu dahje dáhkideaddji lea
reastaluvvan dahje jos dáhkideaddji lea jápmán
iige loatnaoaΩΩu leat, vaikko lea ávΩΩuhuvvon,
ásahan loatnaaddi dohkkehan doarvái buori dáhkádusa; dahje
12) Eurohpa Ovttastumi njuolggadusain dát gáibiduvvo.

44 §
Guorahallanvuoláª ruovttoluottabearran
Doarjaga máksima sáhttá heaitit 43 §:s daddjojuvvon ákkaid lassin ja dan sáhttá mearridit muhtumassii dahje ollásit ruovttoluotta máksojuvvot,
jos:
1) doarjja dahje loatna lea juolluduvvon dahje
máksojuvvon boastto ákkaiguin;
2) doarjjaoaΩΩu lea viπa jagi sisa ruhtadoarjaga
ma∫imuª eari máksimis dahje loana ma∫imuª eari
loktemis almmá bákkolaª siva haga heaitán doarjunvuoláª doaimma dahje dovdomassii gárΩΩidan
dan;
3) doarjjaoaΩΩu lea doarjaga ma∫imuª eari máksima dahje loana ma∫imuª eari loktema ∏uovvovaª
viπa jagi áigge almmá bargofápmo- ja
ealáhusguovddáΩa dálonguovloossodaga lobi haga
luohpadan doarjunvuoláª opmodaga eará go
árbevuoigatvuoπalaª oaΩΩuma bokte olbmui, gii ii
deavdde doarjaga juolludaneavttuid;
4) loanain ruhtaduvvon dállu dahje dan oassi
vuvdojuvvo olggosmihtidandoaimmaiguin;
5) rabas fitnodatsearvvi, kommandihtasearvvi,
ossodatgotti dahje oasussearvvi, mii bargá boazodoaluin dahje luondduealáhusain, oamastangaskavuoπat rivdet eará go árbevuoigatvuoπalaª
oaΩΩuma bokte nu, ahte fitnodaga ii sáhte ªat dán
lága njuolggadusaid mielde atnit doarjundohkálaΩΩan;
6) oktiisearvan bieπgana ovdalgo guhtta jagi
leat gollan doarjaga juolludeamis;
7) doarjjamearrádusas dahje doarjaga vuoππun
leamaª áªªegirjjis ásahuvvon eavttut eai leat váldojuvvon vuhtii;
8) doarjjaoaΩΩu biehttala addimis dárkkisteaddjiide, geat leat dárkkisteamen dán lága mielde doarjaga oaΩΩumii dahje bearráigeah∏∏amii

45 §
Ruovttoluottabearrama doaibmaváldi
Eana- ja meahccedoalloministeriija mearrida
ieΩas juolludan doarjagiid ruovttoluottabearramis
ja daid máksima heaitimis. Muπui doarjaga ruovttoluottabearramis ja máksima heaitimis mearrida
bargofápmo- ja ealáhusguovddáª. Ráππehusa ásahusain sáhttá dárbbu mielde mearridit das, man
áiggi sisa doarjaga galgá bearrat ruovttoluotta.
Doarjaga ii oa∏∏o bearragoahtit ruovttoluotta das
ma∫∫á, go logi jagi leat gollan doarjaga ma∫imuª
eari máksimis.
Ruhtalágádus sáhttá eretcealkit reantodoarjjaloana dalánaga ruovttoluotta máksojuvvot, jos
reantodoarjja lea 43 §:s máinnaªuvvon ákkaiguin
mearriduvvon loahpahuvvot. Ruhtalágádus galgá
eretcealkit stáhtaloana, go bargofápmo- ja
ealáhusguovddáΩa
dálonguovloossodat
lea
lágala∏∏at mearridan loana eretcelkojuvvot. Ruhtalágádus sáhttá eretcealkit sihke stáhtaloana ja
reantodoarjjaloana, jos gávdnojit 44 §:a 9-11 ∏uoggás máinnaªuvvon eavttut.
46 §
Vástu ruπaid máhcaheamis dihto dáhpáhusain
Jos stáhta lea Eurohpa Ovttastumi oktasaª eanadoallopolitihkkii dahje struktuvrafoanddaide
guoski láhkamearrádusain oaivvilduvvon lahttoriikka vásttu vuoπul geatnegahttojuvvon máksit
Eurohpa ovttastumiid kommiªuvdnii ruovttoluotta
EO-ruπaid, de doarjaga ovddosfuolaheaddji lea
geatnegahttojuvvon máksit stáhtii dan meari, man
dát lea máksán kommiªuvdnii, ollesmearálaΩΩan
oktan goluiguin, jos ruπaid ruovttoluottamáksin

Nr 45
lea boahtán ovddosfuolaheaddji boastto meannudeamis dahje jos ovddosfuolaheaddji lea
prográmmaáªªegirjji vuoπul njuolgga vásttolaª
kommiªuvdnii ruπaid geavaheamis. Ruπaid máhcaheamis mearrida Eana- ja meahccedoalloministeriija.
47 §
DoarjjaoaΩΩu almmuhangeatnegasvuohta ja
ovdadiehtu
DoarjjaoaΩΩu galgá farggamusat almmuhit
doarjaga juolludeaddjái, jos dilálaªvuoπat leat
rievdan nu, ahte doarjaga sáhttá ªaddat dan geaΩil
bearrat ruovttoluotta dahje loahpahit dahje stáhtaloana eretcealkit.
DoarjjaoaΩΩui sáhttá bivdaga vuoπul addit
∏adni ovdadieπu das, dagahago plánejuvvon doaibmabidju
1
momeanttas
oaivvilduvvon
∏uovvumuªa. Seammalágan ovdadieπu sáhttá addit maiddái ovdal dán lága fápmuiboahtima áigge
fámus leamaª láhkamearrádusaid mieldásaª stáhtaloanaid, vuovdinhaddeoaΩΩumiid, ruhtadoarjagiid ja eará doarjagiid hárrái. Ohcamis galgá almmuhit spesifiserejuvvon hámis áªªi, mas háliiduvvo ovdadiehtu, ja ovdanbuktit áªªi ∏oavdima
várás dárbbaªlaª ∏ilgehusa. Ovdadiehtu ii addojuvvo, jos ohcan áªªis lea guorahallojuvvomin dahje
áªªi lea eiseválddi doaimma geaΩil ∏ovdojuvvon.
Ovdadieπu addá doarjaga juolludaneiseváldi.
48 §
Ruovttoluottabearrama ja eretcealkima
∏uovvumuªat
Jos doarjjaoaΩΩu lea meannudan 43 §:s daddjojuvvon vuogi mielde, de sáhttá
ruovttoluotta bearrat mearriduvvon meari bajidit eanemustá 20 proseanttain dahje, jos lea meannudan oalle roavvásit, de eanemustá 100 proseanttain.
49 §
Ovttasvástu ruovttoluottamáksingeatnegasvuoπas
Jos doarjja lea juolluduvvon oktasa∏∏at eanebuidda, de leat buot doarjjaoaΩΩut ovttas vásttola∏∏at doarjaga máhcaheamis stáhtii. DoarjjaoaΩΩuid gaskkas vástu juohkása daπe mielde, man
viidát ieªguhtege lea leamaª mielde doaimmas,
mii lea leamaª doarjaga máhcahangeatnegasvuoπa vuoππun.
6
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50 §
Ruovttoluotta máksit mearriduvvon meari
reantu ja ma∫∫onanreantu

Ruovttoluotta bearrat ja máhcahit mearriduvvon ruhtadoarjagii, reantobuhtadussii ja
loatnadikªungoluid buhtadussii ja eretcelkojuvvon stáhtalotnii galgá máksit reantolága 3 §:a 2
momeanttas oaivvilduvvon reantodási mielde
reanttu nu, ahte dat bajiduvvo golmmain proseantaovttadagain mávssu máksinbeaivvis dan ruovttoluottamáksinbeaivvi rádjai. Jos máhcahit mearriduvvon mearri ii máksojuvvo ásahuvvon earrebeaivve, de dasa galgá máksit jahkásaª
ma∫∫onanreanttu reantolága 4 §:a 3 momeanttas
oaivvilduvvon reantodási mielde.
Eana- ja meahccedoalloministeriija sáhttá erenoamáª siva dihte mearridit ahte 1 momeanttas
oaivvilduvvon reantu guππojuvvo muhtumassii
dahje ollásit bearakeahttá, jos doarjjaoaΩΩu meannudeapmi lea dáhpáhuvvan geahppudeaddji
dilálaªvuoπaid siste dahje su eallindilli lea
boaresvuoπa,
buohcuvuoπa,
bissovaª
bargonávccahisvuoπa,
stuorra
ekonomalaª
váttisvuoπaid dahje eará seammalágan siva dihte
dakkár ahte reanttuid ii fidneªe ruovttoluotta berrojuvvot.
51 §
Doarjjamearráduseavttut
Dán lágas mearriduvvon doarjaga máksin- ja
ruovttoluottamáksinákkaid galgá váldit doarjjamearrádusa eaktun. Doarjjamearrádussii sáhttá
váldit dasa lassin maiddái eará teknihkalaªláhkásaª eavttuid doarjaga máksimis ja ruovttoluottamáksimis daπe mielde, go EO-ásahusain dahje
kommiªuvnna mearrádusain gáibiduvvo dahje
ráππehusa ásahusas mearriduvvo.
52 §
OaΩΩumiid bearran
Ruovttoluottabearramii guoski mearrádusa
sáhttá olggosváldindoaimmaiguin ollaªuhttit das
ma∫∫á, go mearrádus lea oΩΩon lágafámu.
53 §
Vealgegirjeeavttut
Vealgegirjjiide galgá váldit 43 ja 44 §:a
mieldásaª eavttuid doarjaga ruovttoluottabearramis. Vealgegirjjiide sáhttá ásahit eretcealkima ja
vealgegirjjis máinnaªuvvon eretcealkinreanttu
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máksima áitagiin ∏uovvunláhkai earáge eavttuid,
mat gusket dálu dahje eanaviidodaga geavaheapmái, stáhtaloana bearrama dorvvasteapmái,
loana geavaheapmái ja eará dárbbaªlaΩΩan
geh∏∏ojuvvon eavttuide.

Eana- ja meahccedoalloministeriija mearrádussii guoski váidaga sáhttá doaimmahit njuolgga Alimus hálddahusriektái.
57 §
Nuppástusohcan dálonguovloealáhusaid
váidinlávdegotti mearrádussii

9 lohku
Diehtunaddin ja nuppástusohcan
54 §
Mearrádusa diehtunaddin
Mearrádusa, man bargofápmo- ja ealáhusguovddáª lea addán doarjagii dahje máksingeahpádussii guoski ohcama birra, oaΩΩu doaimmahit ohccái diehtun poastta mielde dábálaª reiven. Diehtunaddin geh∏∏ojuvvo dalle dáhpáhuvvan, jos ii nuppeláhkai boaπe oidnosii, ∏ih∏∏et
beaivve das ma∫∫á, go mearrádus lea biddjojuvvon postii.
Mearrádusa diehtunaddimis eará dáhpáhusain
∏uvvojuvvo, mii diehtunaddima birra hálddahusáªªiin addojuvvon lágas (232/1966) mearriduvvo.
55 §
Nuppástusohcanvuoigatvuohta
Áªªeoapmahaª oaΩΩu ohcat nuppástusa bargofápmo- ja ealáhusguovddáΩa mearrádussii, man
dat lea dahkan dán lága vuoπul, váidimiin dálonguovloealáhusaid váidinlávdegoddái 30 jándora
sisa das, go son lea oΩΩon dieπu mearrádusas.
Meahcceráππehusa lohpemearrádussii ohccojuvvo nuppástus dálonguovloealáhusaid váidinlávdegotti birra addojuvvon lága (1203/1992) 1 §:a
mielde.
Eana- ja meahccedoalloministeriija mearrádussii oaΩΩu ohcat nuppástusa nugo nuppástusohcama
birra hálddahusláhkageavahanlágas (586/1996)
mearriduvvo.
56 §
Nuppástusohcanmeannudeapmi
Váidinreivve sáhttá doaimmahit nuppástusohcaneiseváldái dahje dan bargofápmo- ja
ealáhusguovddáΩii, man mearrádussii nuppástus
ohccojuvvo. Bargofápmo- ja ealáhusguovddáª galgá sáddet váidinreivve ja áªªis ∏oggon áªªegirjjiid
ja ieΩas cealkámuªa váidagis dálonguovloealáhusaid váidinlávdegoddái.

Dálonguovloealáhusaid váidinlávdegotti mearrádussii áªªis, mii guoská doarjaga ruovttoluottabearramii dahje loahpaheapmái, loana eretcealkimii, eaktodáhtolaª vealgeordnema máhccamii
dahje sierra ovddu eretgeassimii, oaΩΩu ohcat nuppástusa váidimiin Alimus hálddahusriektái nugo
hálddahusláhkageavahanlágas
mearriduvvo.
Muπui dálonguovloealáhusaid váidinlávdegotti
mearrádussii oaΩΩu ohcat nuppástusa váidimiin
Alimus hálddahusriektái duªªe dalle, jos Alimus
hálddahusriekti mieπiha váidinlobi.
Váidinlohpi sáhttá mieπihuvvot, jos:
1) lága guoskadeami dáfus eará seammalágan
dáhpáhusain
dahje
riektegeavvama
ovttaláganvuoπa dihte lea dehálaª fidnet áªªi Alimus hálddahusrievtti ∏oavdinláhkai;
2) lea erenoamás sivva fidnet áªªi Alimus hálddahusrievtti ∏oavdinláhkai, go áªªi gieπahallamis
sáhttá dáhpáhuvvan juoga boasttuvuohta; dahje
3) váidinlobi mieπiheapmái gávdno eará mávssolaª sivva.
10 lohku
Sierra njuolggadusat
58 §
Vuovdinhatti ja loanaid reanttu dárkkisteapmi
Jos ovdal oππajagimánu 1. beaivve 1996 ªaddan
stáhta vuovdinhaddeoaΩΩuma dahje boazodállolága (590/1969), luondduealáhuslága (610/1984)
dahje boazoekonomiijalága (161/1990) vuoπul
juolluduvvon stáhtaloana reantun berrojuvvo badjel bealgoalmmat proseantta sturrosaª jahkásaª
reantu, de reantu lea skábmamánu 1. beaivvis
1996 juovlamánu 31. beaivái 2001 goittotge bealgoalmmat proseantta. Visteloanaid reantun berrojuvvo duon áigodagas eanemustá njealje proseantta sturrosaª jahkásaª reantu. Jagi 2002 álggu rájes
reanttu sáhttá almmola∏∏at dárkkistit eanemustá
guvttiin proseantaovttadagain nu, ahte dárkkistuvvon reantu vástida loana juolludeami ma∫∫á almmolaª reantodásis dáhpáhuvvan nuppástusaid.
Vuovdinhatti ja loanaid reanttu almmolaª dárkkisteamis mearrida ráππehus.
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59 §
Buhtadusat
Dán lágas oaivvilduvvon doaimmaid dikªumis
gildii boahtti goluin ii máksojuvvo stáhta ruπain
eará go stáhtaossodatlágas (1147/1996) mearriduvvon buhtadus.
Mávssuid, mat máksojuvvojit bagadallanorganisaªuvnnaide, ákkaid birra mearriduvvo dárbbu mielde Eana- ja meahccedoalloministeriija
ásahusain. Dalle go jearaldat lea ovttaskas dáhpáhusaide guoski bearráigeah∏∏an- ja ruovttoluottabearrandoaimmain, de stáhta eiseválddit leat geatnegahttojuvvon veahkehit Eana- ja meahccedoalloministeriija ja dan vuollásaª eiseválddiid nuvttá.
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vuorkkáid ealáhusain bargama dáfus vealtameahttun sajiide guolástanealáhusa dáfus
mearkkaªahtti ∏áziid lahkosiidda; ja
2) guoπohit omiid ja ∏ohkket daidda fuoππara,
lasttaid, luktiid ja jávrehoaªªaid.
Ovdalis 1 §:a 1 momeanttas máinnaªuvvon lobi
sáhttá addit duªªe dalle, jos áªªáigullevaª vistti
ceggema sáhttá atnit luondduealáhusain bargama
dáfus vealtameahttumin. Bargofápmo- ja ealáhusguovddáª addá cealkámuªa doarjjabáikki dárbbaªlaªvuoπas.
Meahcceráππehus sáhttá, go bargofápmo- ja
ealáhusguovddáª lea addán áªªis cealkámuªa,
eretgeassit addojuvvon sierra ovddu, jos ovddu ii
sáhte ªat atnit luondduealáhusain bargama dáfus
dárbbaªlaΩΩan.

60 §
Gieπahallanmávssu bearran
Dán lága vuoπul addojuvvon mearrádusain berrojuvvo máksu nugo mávssuid bearramis sierra
mearriduvvo. Mearrádusaid bargofápmo- ja
ealáhusguovddáΩa vealgeordnemis ja loanaide
guoski eará máksingeahpádusain ja doarjaga juolludeamis oaΩΩu goittot nuvttá. Mearrádusaid vealgeordnemis ja loanaide guoski eará máksingeahpádusain oaΩΩu nuvttá maiddái dálonguovloealáhusaid váidinlávdegottis.
61 §
Bánten
Dálu gidden ja bánten vealggi máksima dáhkádussan ja olggosmihtideapmi ja bággovuovdin
leat lobála∏∏at.
62 §
Sierra ovddut
Luondduealáhusbargis, gii oamasta dahje
muπui hálddaªa ja ássá luondduealáhusdálu dahje
lasseatnama addima bokte vuoππuduvvon dálu
dahje dálu, man háhkan ja huksen lea dorjojuvvon
dán lága dahje ovdal dán lága fápmuiboahtima
fámus leamaª lága vuoπul, lea almmá sierra buhtadusa haga vuoigatvuohta stáhta eana- ja ∏áhceguovlluin:
1) cegget Meahcceráππehusa lohpemearrádusain doarjjabáikki meahccebivddu várás erenoamáª mávssolaª sivaid dihte dahje doarjjabáikki
guolástusa várás ja dasa lassin guollekealláriid ja

63 §
¢ujuhannjuolggadus
Dán lága ollaªuhttimis ∏uvvojuvvojit heivvolaª
osiin, mii lága (1336/1992) (láhka meannudeamis,
mii ∏uvvojuvvo dálonguovloealáhusaid doarjjadoaimmaid divªªodettiin) 4 §:s ja 6 §:a 1 momeanttas
mearriduvvo.
64 §
Dárkilet njuolggadusat
Ráππehusa ásahusain sáhttá dárbbu mielde addit dán lága dárkilet njuolggadusaid áªªiin, mat
leat Eurohpa Ovttastumi ásahusain guππojuvvon
lahttoriikkaid mearridanláhkai.
Eana- ja meahccedoalloministeriija addá dán
lága ja ráππehusa ásahusa dárkilet ásahusaid doarjunvuoláª doaibmabijuid dohkálaª goluin, doarjunvuoláª ollesinvesteremiid alimusmeriin, fitnu
dahje doaibmabiju ollaªuhttináiggis, doarjaga sirdimis ja dárbbaªlaª máksinnávccalaªvuoπa-, gánnáhan- ja eará árvvoªtallamiid, dálonguovlofitnodagaid ovddidanplánaid ja vealgeordnensoahpamuªaid dahkanvuogis. Eana- ja meahccedoalloministeriija nanne dasa lassin vealgegirje-,
ohcan-, soahpamuª- ja mearrádusminstariid ja
mearrida ohcci ieªgoasttidanossodaga vealgeordnenplánas ja addá dárkilet mearrádusaid, mo goluid buhttemiin meannuduvvo.
Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahusain
sáhttá addit maiddái dárkilet mearrádusaid doarjaga ohcan- ja juolludanmeannudeamis ja máksinmeannudeamis dahje loanaid ja doarjagiid dikªumii guoski vurken-, ∏uovvun- ja bearráigeah∏∏anvuogádagaid teknihkalaª ovttaskas∏uoggáin.
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11 lohku

báhcán oanádusaid ja mávssekeahttá báhcán
reanttuid máksimis máksinfriddjavuohta. Loana
oaiveopmodaga hárrái máksinfriddjavuoπa mearri sáhttá leat goittot eanemustá 40 proseantta mávssekeahttá báhcán oanádusa mearis ja reanttuid
hárrái máksinfriddjavuoπa mearri sáhttá leat eanemustá 80 proseantta. Ovdalis máinnaªuvvon
guoská maiddái daidda oanedan- ja reantoeriide,
maidda leat mieπihuvvon máksinma∫ideamit
1.11.1996-1.5.1999.
LoatnaoaΩΩu sáhttá geah∏∏at gártan erenoamáª
ekonomalaª váttisvuoπaide, jos son lea ªaddan
dahje lea várra ªaddamin máksinnávccaheapmen
iige su máksinnávccaid sáhte máhcahit
mieπihemiin reantodoarjjaloanaid ja stáhtaloanaid oanádusmávssuide ma∫ideami dahje stáhtaloanaide reantofriddjavuoπa dahje dakkár
ruπaiguin, mat leat fidnemis almmá ahte dat ∏uohcá ohcci fitnodatoaiveopmodagaide.
Eaktun mearreáigásaª máksinfriddjavuhtii lea
ahte dan navdet dovdomassii buoridit loatnaoaΩΩu
ekonomalaª dili ja ordnema bokte ealáhusdoaibma fas gánnáhiªgoahtá. Dasa lassin gáibiduvvo
ahte mávssekeahttá báhcán oaiveopmodat- dahje
reantomávssut leat ªaddan ovdal miessemánu 1.
beaivvi 1999. Mávssekeahttá báhcán mávssuid,
mat leat ªaddan ovdal ∏ak∏amánu 10. beaivvi
1993, ii goittot sáhte ordnet dán paragráfa vuoπul.
Fitnodatdoaimma heaitán dahje heaitaleaddji
velggola∏∏a loanaid sáhttá ordnet duªªe dalle, jos
velggola∏∏a vistti seailuma ii sáhte muπui dorvvastit, ja dalle ordnen sáhttá guoskat duªªe visteloanaide. Dasa lassin loatnaoaΩΩus gáibiduvvo ahte
sus leat doarvái ruhtavárit ceavzit visteloana reastta máksimis máksinprográmma mielde.

Mearreáiggi fámus leahkki doarjagat

67 §

66 §

Mearreáigásaª máksingeahpádus reantodoarjjaloatnan ja dáhkádussan

65 §
Eanadállodoalu ovddidanfoandda ruπaid
geavaheapmi
Eanadállodoalu ovddidanfoandda ruπaid sáhttá
dasa lassin, mii daid geavaheamis lea ovdalis mearriduvvon, geavahit:
1) eatnama ja eará opmodaga háhkamii;
2) háhkkojuvvon opmodaga dikªumii ja ordnemii;
3) loatnaaddimis boahtti dikªunmávssuide ja
eará goluide;
4) dán lága mieldásaª doarjjadoaibmabijuide ja
stáhtaloanaide;
5) boazodoalu ja luondduealáhusaid ovddidandoibmii guoski dutkamiid ja ∏ilgehusaid dahkamii; ja
6) boazodoalu ja luondduealáhusaid ovddidanfitnuid doarjumii.
Eanadállodoalu ovddidanfoandda ruπaid sáhttá
geavahit maiddái dasa ahte ∏ilgejuvvo, mo boazodoallo- ja luondduealáhusfitnodagaid doaibmavejolaªvuoπaid sáhttá dahkat má∫ggabealageabbon
ja fitnodatbargiid dahje fitnodatbargin áigu olbmuid skuvlema ordnet. Dán ulbmila várás sáhttá
ruπaid lágidit maiddái bargofápmo- ja ealáhusguovddáΩa dálonguovloossodahkii, mii sáhttá
juohkit daid ovddosguvlui gielddaid atnui.
Eanadállodoalu ovddidanfoandda ruπaiguin
sáhttá máksit mávssuid ja buhtadusa dain goluin,
mat bohtet eaktodáhtolaª vealgeordnenmeannudeamis.

Ealáhusdoaimmas ja visteháhkamis boahtán
stáhtaoaΩΩumiid mearreáigásaª máksinfriddjavuohta
Beroªkeahttá das mii eará sajis mearriduvvo,
sáhttá erenoamáª ekonomalaª váttisvuoπaide gártan loatnaoaΩΩu ekonomalaª dili buorideami várás
juolludit mearreáigásaª máksinfriddjavuoπa ealáhusain bargamis boahtti stáhtaoaΩΩumiid ja visteháhkamis boahtti stáhtaloanaid ordnema várás
juovlamánu 31. beaivvi 2000 rádjai boahtán ohcama vuoπul nugo ráππehusa ásahusain dárkileappot
mearriduvvo.
Mearreáigásaª máksinfriddjavuoπa sáhttá
ollaªuhttit nu, ahte mieπihuvvo mávssekeahttá

Visteloanaid ja ealáhusain bargamii guoski loanaid, maid ruhtalágádusat leat juolludan márkanreantoeavttuiguin boazodoalliide ja luondduealáhusbargiide, dagahan erenoamáª ekonomalaª
váttisvuoπaid stáπásmahttima várás sáhttá juolludit stáhta ruπain reantodoarjaga ja stáhtadáhkádusaid juovlamánu 31. beaivvi 2000 rádjai boahtán ohcamiid vuoπul nugo ráππehusa ásahusain
dárkileappot mearriduvvo. Dát guoská maiddái
ovdalis máinnaªuvvon loanaide guoski mávssuide.
Ruhtalágádusat sáhttet juolludit reantodoarjjaloana ieΩas vistti ja ealáhusain bargama várás váldojuvvon bá∫koloanaid, mat leat juolluduvvon
dábálaª eavttuiguin, máksimii, ja vearro- ja eará

Nr 45
goluid máksimii dakkár loanaid ja mávssuid hárrái, maid mávssekeahttá báhcán oaiveopmodatdahje reantomávssut leat ªaddan ovdal miessemánu 1. beaivvi 1999.
Eaktun mearreáigásaª máksingeahpádussii lea
ahte dan navdet dovdomassii buoridit loatnaoaΩΩu
ekonomalaª dili ja ordnema bokte ekonomalaª
dilli máhccá dakkárin ahte ealáhusdoaibma fas
gánnáhiªgoahtá.
Stáhtadáhkádus sáhttá gok∏at eanemustá 80
proseantta loana ollesmearis. Dáhkádussii galgá
háhkat normála bá∫kodoaimmas adnojuvvon
dáhkádusa, mii ii dárbbaª leat dorvvasteaddji.
Stáhta mieπihan dáhkádussii guoskaduvvojit heivvolaª osiin dálonguovloealáhusaid ruhtadanlága
(329/1999) 32-34 §.
68 §
Áªªi ∏oavdi eiseváldi
Ohcama stáhtaloanaid ja vuovdinhaddeoaΩΩumiid mearreáigásaª máksinfriddjavuoπas
galgá doaimmahit áªªáigullevaª bargofápmo- ja
ealáhusguovddáΩii ma∫imustá juovlamánu 31.
beaivve 2000. Bargofápmo- ja ealáhusguovddáª
∏oavdá ohcama.
Mearreáigásaª
máksingeahpádusa,
mii
mieπihuvvo reantodoarjjaloana ja stáhtadáhkádusa hámis, galgá ohcat ma∫imustá juovlamánu
31. beaivve 2000. Ohcan doaimmahuvvo bargofápmo- ja ealáhusguovddáΩii. Bargofápmo- ja
ealáhusguovddáª addá loatnaohcamis cealkámuªa
ja doaimmaha ohcama ruhtalágádussii. Ruhtalágádus doaimmaha ohcama Eana- ja meahccedoalloministeriijai, mii ∏oavdá áªªi.
Ráππehusa ásahusain addojuvvojit dárkilet
mearrádusat ∏uvvosiid birra ja dan meannudeami
birra, man mielde doarjaga ohcan muπui galgá
dáhpáhuvvat.
Dán logu mieldásaª doarjjaohcamiid galgá lágidit bargofápmo- ja ealáhusguovddáΩii oktanaga.
Áªªi galgá gieπahallat hohpolaª áªªin.

12 lohku
Fápmuiboahtin- ja sirdaªuvvannjuolggadusat
69 §
Fápmuiboahtin
Dat goas dát láhka boahtá fápmui, mearriduvvo
dárkileappot ásahusain. Jos Eurohpa Ovttastumi
doaibmaorgánaid mearrádusat láhkii gulli doaib-
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mabijuid dohkkeheamis addojuvvojit sierra áiggiid, de lága oktan nuppástusaiguin sáhttá vástideaddji osiin bidjat fápmui sierra áiggiid.
Dáinna lágain gomihuvvo guovvamánu 9. beaivve 1990 addojuvvon boazoekonomiijaláhka
(161/1990) ja borgemánu 24. beaivve 1984 addojuvvon luondduealáhusláhka (610/1984) daidda
ma∫∫á dahkkojuvvon nuppástusaiguin.
Ovdal dán lága fápmuiboahtima sáhttá álgit
lága ollaªuhttima gáibidan doaibmabijuide.
70 §
Ruπaid geavaheapmi
Boazodállolága, boazoekonomiijalága dahje
luondduealáhuslága ulbmiliid várás háhkkojuvvon dahje muπui oΩΩojuvvon opmodat geavahuvvo, go dát láhka lea boahtán fápmui, eanadállodoalu ovddidanfoandda birra addojuvvon lága
(657/1966) 3 §:s mearriduvvon ulbmiliidda.
Eanadállodoalu ovddidanfoandda ruπaid sáhttá
dasa lassin geavahit maiddái dakkár fitnuide, mat
gergejuvvojit boazodállolága, luondduealáhuslága
ja boazoekonomiijalága mielde ja maid várás dáid
ruπaid lea sáhttán geavahit daid njuolggadusaid
mielde, mat ledje fámus dán lága fápmui
boaπedettiin.
71 §
Ovddit láhkamearrádusaid guoskadeapmi
Dán lága fápmui boaπedettiin áªªit, mat leat
guorahallojuvvomin boazodállolága, luondduealáhuslága ja boazoekonomiijalága vuoπul, gieπahallojuvvot lohppii máinnaªuvvon lágaid mielde.
Ovdal dán lága fápmuiboahtima boazodállolága, luondduealáhuslága ja boazoekonomiijalága
vuoπul guorahallojuvvomii guππojuvvon áªªiid
eaktodáhtolaª vealgeordnemis sáhttá goittot
gieπahallat lohppii oππa láhkamearrádusaid mielde.
Boazoekonomiijalága ja luondduealáhuslága ja
ovdal dán lága fámus leamaª eará láhkamearrádusaid ollaªuhttima hárrái ja máinnaªuvvon láhkamearrádusaid vuoπul ªaddan stáhta-, gieldda- ja
ruhtalágádusa oaΩΩuma hárrái ∏uvvojuvvojit
njuolggadusat, mat ledje fámus dán lága fápmui
boaπettiin, ja daid mieldásaª soahpamuªeavttut.
Dálonguovloealáhuslága (1295/1990) njuolggadusat guoskaduvvojit maiddái dán lága fápmui
boaπedettiin luondduealáhuslága ja boazoekonomiijalága ja daid ovddit láhkamearrádusaid
vuoπul guorahallojuvvomii boahtán áªªiide dakko
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bokte go máinnaªuvvon lágain lea ∏ujuhuvvon
dálonguovloealáhusláhkii. Stáhtaloana ovddosmáksima hárrái guoskaduvvo goittot, mii dán lága
25 §:s mearriduvvo stáhtaloana ovddosmáksimis.
Ráππehusa ásahusain sáhttá addit meannudanvugiid birra njuolggadusaid, mat spiehkastit 1-4
momeanttas oaivvilduvvvon láhkamearrádusain.
Ovdal dálonguovloealáhusaid ruhtadanlága
(329/1999) fápmui boahtima 67 §:a 3 momeantta
mieldásaª stáhtadáhkádussii sáhttá goittot guoskadit dálonguovloealáhuslága (1295/1990) 7 logu
heivvolaª osiin.
72 §
Ovddit láhkamearrádusaid mieldásaª máksingeahpádusat ja vealgeordnemat
Boazodállolága, boazoekonomiijalága ja luondduealáhuslága mieldásaª stáhta vuovdinhaddeoaΩΩumiid ja loanaid máksingeahpádusat ja vealgeordnemat mieπihuvvojit ja gieπahallojuvvojit
nugo evttohuvvon lága 5, 6 ja 11 logus daddjojuvvo. Stáhta ruhtadoarjagiid, vuovdinhaddeoaΩΩumiid ja stáhtaloanaid sihke reantodoarjjaloanaid
eretcealkin ja ruovttoluottabearran dáhpáhuvvá
ovdal dán lága fápmuiboahtima fámus leamaª láhkamearrádusaid mielde.
73 §
Ovddit láhkamearrádusaid mieldásaª prográmmavuoláª doarjagat
Ovdal dán lága fápmuiboahtima fámus leamaª
láhkamearrádusaid mieldásaª EU-oassáiruhtadan
prográmmavuoláª ruhtadoarjagiid ja eará doarjagiid juolludeamis ja máksimis, bearráigeah∏∏amis
ja eará meannudemiin ∏uvvojuvvojit prográmmabaji loahpa rádjai dat njuolggadusat ja mearrádusat, mat ledje fámus dán lága fápmui boaπedettiin,
jos EO-njuolggadusaid birra ii nuppeláhkai daddjojuvvo.

75 §
Ovdal juolluduvvon stáhtaloanaid
dikªunmávssut
Boazoekonomiijalága ja luondduealáhuslága ja
ovdal daid fápmuiboahtima fámus leamaª eará
láhkamearrádusaid vuoπul juolluduvvon stáhtaloanaid dikªumis máksojuvvo ruhtalágádusaide
dikªun- ja eará mávssuin buhtadus nugo ráππehusa
ásahusain mearriduvvo.
76 §
Ovddit láhkamearrádusaid mieldásaª loanaid
ja doarjagiid eretcealkin, loahpaheapmi ja
ruovttoluottabearran
Ovdal dán lága fápmuiboahtima fámus leamaª
láhkamearrádusaid mieldásaª doarjagiid ja stáhtaloanaid loahpaheami, eretcealkima ja ruovttoluottabearrama hárrái ∏uvvojuvvojit dat njuolggadusat, mat ledje fámus dán lága fápmui boaπedettiin.
77 §
Nuppástusohcan ovddit láhkamearrádusaid
vuoπul dahkkojuvvon ∏ovdosiin
Go dát láhka boahtá fápmui, de bargofápmo- ja
ealáhusguovddáΩa ja dálonguovloealáhusaid váidinlávdegotti addin mearrádusaide boazoekonomiija- ja luondduealáhuslága mieldásaª áªªiin
ohccojuvvo nuppástus nugo dán lága 9 logus seammalágan áªªiid hárrái mearriduvvo, beroªkeahttá
das mii nuppástusohcama birra lea ovdal mearriduvvon.
78 §
¢ujuhannjuolggadusat
Dalle go eará sajis lágas lea ∏ujuhuvvon boazoekonomiija- dahje luondduealáhusláhkii, de galgá
guoskadit dán lága vástideaddji njuolggadusa, jos
ovdalis ii leat nuppeláhkai mearriduvvon.
79 §

74 §
Ovddit láhkamearrádusaid mieldásaª loanaid
stáhtavástu
Ovdal dán lága fápmuiboahtima fámus leamaª
láhkamearrádusaid vuoπul eanadállodoalu ovddidanfoandda ruπain juolluduvvon stáhtaloanaid
stáhtavásttu hárrái ∏uvvojuvvojit dat njuolggadusat, mat ledje fámus dán lága fápmui boaπedettiin.

Huksensadji
Bálggus, mii boazodállolága mieldásaª
hálddaªanvuoigatvuoπain hálddaªa huksensaji,
sáhttá bargofápmo- ja ealáhusguovddáΩa lohpemearrádusain molsut huksensaji, mii lea unohas
sajis dahje lea ªaddan dárbbaªmeahttumin, boazodoalu dáfus vuohkkaset sadjái. Oππa huksensaji
lágida Meahcceráππehus. Bálggus galgá sirdit
ieΩas oamastan visttiid guovllus guovtte jagi sisa
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das, go lea oΩΩon bargofápmo- ja ealáhusguovddáΩa mearrádusa. Bargofápmo- ja ealáhusguovddáª sáhttá beavttálmahttit mearrádusa áittasáhkuin dahje barggahanáitagiin nugo daid birra
áittasáhkkolágas (1113/1990) mearriduvvo.
80 §
Ovddit láhkamearrádusaid mieldásaª dihto
doaibmabijut ja vuoigatvuoπagaskavuoπat
Boazodállolága njuolggadusat ∏uvvojuvvojit
daid áªªiid hárrái, mat gullet boazodállolága
ollaªuhttimii ja maid birra ii leat dán lágas nuppeláhkai mearriduvvon. Dát guoská maiddái mák-
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singeahpádusaide ja dáluid ráddjehusaide. Stáhta
oaΩΩumiid sirdin, stáhta oaΩΩumiid ja doarjagiid
ruovttoluotta bearran, dálu dahje dan oasi ráddjehusain ja bántavásttus luoitin, luohpadanlobiid
mieπiheapmi ja máksingeahpádusaid mieπiheapmi stáhta oaΩΩumiid hárrái gullá goittot bargoja ealáhusguovddáΩa doaibmaválddi vuollai, jos
dat eai leat dán lágas addojuvvon Eana- ja meahccedoalloministeriija bargun. Boazodálloláhka
∏uvvojuvvo heivvolaª osiin maiddái loanaid hárrái. Máksingeahpádusaid ja loanaid sirdimiid
∏oavdá goittot loana juolludan ruhtalágádus, mii
galgá dalle ∏uovvut mii ovddit láhkamearrádusain
lea mearriduvvon.

Helssegis oππajagimánu 21. beaivve 2000
Dásseválddi Presideanta
MARTTI AHTISAARI

Eana- ja meahccedoalloministtar Kalevi Hemilä
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N:o 46

Laki
maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2000

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maatilatalouden kehittämisrahastosta 16 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain
(657/1966) 2 § ja 3 §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 330/1999, seuraavasti:
2§
Maatilatalouden kehittämisrahaston muodostavat asutusrahastoon kuuluneet varat,
rahaston toiminnasta kertyvät tai lahjoituksina saadut varat sekä ne varat, jotka valtion
talousarviossa rahastoon siirretään sekä maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999)
8 §:n 3 momentin sekä porotalouden ja
luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000)
8 §:n 2 momentin nojalla rahaston varoista
rahoitetun tuen osarahoituksena rahastoon tuloutetaan.

3§
— — — — — — — — — — — — —
Maatilatalouden kehittämisrahaston varoja
käytettäessä on erityisesti edistettävä maaseutuelinkeinojen rahoituslain ja porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisia tavoitteita.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2000
Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

HE 104/1999
MmVM 16/1999
EV 128/1999

Nr 45
Liite
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Saamenkielinen käännös

Nr 46

Láhka
eanadállodoalu ovddidanfoandda birra addojuvvon lága 2 ja 3 §:a rievdadeamis
Addojuvvon Helssegis oππajagimánu 21. beaivve 2000

—————
Riikkabeivviid mearrádusa mielde
rievdaduvvoba eanadoalu ovddidanfoandda birra juovlamánu 16. beaivve 1966 addojuvvon lága
(657/1966) 2 § ja 3 §:a 3 momeanta, dakkárin go dat leaba lágas 330/1999, ∏uovvova∏∏at:
2§
Eanadállodoalu ovddidanfoandda hábmejit
vistefondii gullan ruπat, foandda doaimma geaΩil
∏oggojeaddji dahje ske∫kemiiguin fidnejuvvon
ruπat ja dat ruπat, mat stáhtabuªeahtas sirdojuvvojit fondii ja dasa lassin dat ruπat, mat dálonguovloealáhusaid ruhtadanlága (329/1999) 8 §:a 3 momeantta ja boazodoalu ja luondduealáhusaid
ruhtadanlága (45/2000) 8 §:a 2 momeantta vuoπul
foandda ruπaiguin ruhtaduvvon doarjaga oassáiruhtadeapmin bajásmerkejuvvojit fondii.

3§
— — — — — — — — — — — — — —
Eanadállodoalu ovddidanfoandda ruπaid geavahettiin galgá erenoamáΩit ovddidit dálonguovloealáhusaid ruhtadanlága (329/1999) ja boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadanlága (45/2000)
mieldásaª ulbmiliid.
— — — — — — — — — — — — — —
————
Dat goas dát láhka boahtá fápmui mearriduvvo
ásahusain.

Helssegis oππajagimánu 21. beaivve 2000
Dásseválddi Presideanta
MARTTI AHTISAARI

Eana- ja meahccedoalloministtar Kalevi Hemilä

HE 104/1999
MmVM 16/1999
EV 128/1999
7

400301/8
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N:o 47

Laki
yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2000

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta 18 päivänä tammikuuta
1980 annetun lain (56/1980) 1 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 334/1999, seuraavasti:
1§
— — — — — — — — — — — — —
Jollei maaseutuelinkeinojen rahoituslaista
(329/1999) tai porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslaista (45/2000) muuta johdu,
tätä lakia sovelletaan myös myönnettäessä
yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin sel-

laisia avustuksia, joiden rahoittamiseen saadaan tukea Euroopan yhteisön rakennerahastoista.
Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2000
Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

HE 104/1999
MmVM 16/1999
EV 128/1999

Nr 45
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Nr 47

Láhka
servoªiid ∏áhcefuolahusdoaibmabijuid doarjuma birra addojuvvon lága 1 §:a rievdadeamis
Addojuvvon Helssegis oππajagimánu 21. beaivve 2000

—————
Riikkabeivviid mearrádusa mielde
rievdaduvvo servoªiid ∏áhcefuolahusdoaibmabijuid doarjuma birra oππajagimánu 18. beaivve 1980
addojuvvon lága (56/1980) 1 §:a 3 momeanta, dakkárin go dat lea lágas 334/1999, ∏uovvova∏∏at:
1§
— — — — — — — — — — — — — —
Jos dálonguovloealáhusaid ruhtadanlágas (329/
1999) dahje boazodoalu ja luondduealáhusaid
ruhtadanlágas (45/2000) ii nuppeláhkai daddjojuvvo, de dát láhka guoskaduvvo maiddái juolludettiin servoªiid ∏áhcefuolahusdoaibmabijuide dak-

kár ruhtadoarjagiid, maid ruhtadeapmái fidne
doarjaga Eurohpa Ovttastumi struktuvrafoanddain.
————
Dat goas dát láhka boahtá fápmui mearriduvvo
ásahusain.

Helssegis oππajagimánu 21. beaivve 2000
Dásseválddi Presideanta
MARTTI AHTISAARI

Eana- ja meahccedoalloministtar Kalevi Hemilä

HE 104/1999
MmVM 16/1999
EV 128/1999

190

N:o 48

Laki
maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2000

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maaseutuelinkeinolain hallinnosta kunnissa 20 päivänä joulukuuta 1991 annetun
lain (1558/1991) 1 §, sellaisena kuin se on laissa 336/1999, seuraavasti:
1§
Kunnan on huolehdittava alueellaan maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999),
porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) sekä muiden maaseutuelinkeinoja koskevien lakien, asetusten ja päätösten täytäntöönpanosta siten kuin erikseen
säädetään.
Kunnan on annettava maa- ja metsätalous-

ministeriölle, maa- ja metsätalousministeriön
tietopalvelukeskukselle, työvoima- ja elinkeinokeskukselle ja muille valtion viranomaisille virka-apua, lausuntoja ja selvityksiä maaseutuelinkeinoihin sekä porotalousja luontaiselinkeinoihin liittyvissä asioissa.
Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2000
Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

HE 104/1999
MmVM 16/1999
EV 128/1999

Nr 45
Liite
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Saamenkielinen käännös

Nr 48

Láhka
dálonguovloealáhusaid hálddahusa birra gielddain addojuvvon lága 1 §:a rievdadeamis
Addojuvvon Helssegis oππajagimánu 21. beaivve 2000

—————
Riikkabeivviid mearrádusa mielde
rievdaduvvo dálonguovloealáhusaid hálddahusa birra gielddain juovlamánu 20. beaivve 1991 addojuvvon lága (1558/1991) 1 §, dakkárin go dat lea lágas 336/1999, ∏uovvova∏∏at:
1§
Gielda galgá fuolahit ieΩas rájiid siste dálonguovloealáhusaid ruhtadanlága (329/1999), boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadanlága
(45/2000) ja dálonguovloealáhusaide guoski eará
lágaid, ásahusaid ja mearrádusaid ollaªuhttimis
nugo sierra mearriduvvo.
Gielda galgá addit Eana- ja meahccedoalloministeriijai, Eana- ja meahccedoalloministeriija

diehtobálvalanguovddáΩii, bargofápmo- ja ealáhusguovddáΩii ja stáhta eará eiseválddiide virgeveahki, cealkámuªaid ja ∏ilgehusaid dálonguovloealáhusaide ja boazodollui ja luondduealáhusaide guoski áªªiin.
————
Dat goas dát láhka boahtá fápmui mearriduvvo
ásahusain.

Helssegis oππajagimánu 21. beaivve 2000
Dásseválddi Presideanta
MARTTI AHTISAARI

Eana- ja meahccedoalloministtar Kalevi Hemilä

HE 104/1999
MmVM 16/1999
EV 128/1999
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N:o 49

Laki
yritystuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2000

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yritystuesta 10 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1136/1993) 2 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 337/1999, seuraavasti:
2§
— — — — — — — — — — — — —
Hankkeeseen, johon on myönnetty maaseutuelinkeinojen rahoituslaissa (329/1999)
tai porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslaissa (45/2000) tarkoitettua avustusta,

ei voida myöntää tässä laissa tarkoitettua
tukea.
Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2000
Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

HE 104/1999
MmVM 16/1999
EV 128/1999

Nr 45
Liite

193
Saamenkielinen käännös

Nr 49

Láhka
fitnodatdoarjaga birra addojuvvon lága 2 §:a rievdadeamis
Addojuvvon Helssegis oππajagimánu 21. beaivve 2000

—————
Riikkabeivviid mearrádusa mielde
rievdaduvvo fitnodatdoarjaga birra juovlamánu 10. beaivve 1993 addojuvvon lága (1136/1993) 2 §:a
3 momeanta, dakkárin go dat lea lágas 337/1999, ∏uovvova∏∏at:
2§
— — — — — — — — — — — — — —
Fidnui, masa lea juolluduvvon dálonguovloealáhusaid ruhtadanlágas (329/1999) dahje boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadanlágas (45/

2000) oaivvilduvvon ruhtadoarjja, ii sáhte juolludit dán lágas oaivvilduvvon doarjaga.
————
Dat goas dát láhka boahtá fápmui mearriduvvo
ásahusain.

Helssegis oππajagimánu 21. beaivve 2000
Dásseválddi Presideanta
MARTTI AHTISAARI

Eana- ja meahccedoalloministtar Kalevi Hemilä

HE 104/1999
MmVM 16/1999
EV 128/1999

194

N:o 50

Laki
aravalain 1 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2000

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun aravalain (1189/1993) 1 §:n 2 momentti,
sellaisena kuin se on laissa 338/1999, seuraavasti:
1§
Soveltamisala

keinojen rahoituslain (329/1999) tai porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain
(45/2000) nojalla tai muun lain nojalla maatilatalouden kehittämisrahaston varoista.

— — — — — — — — — — — — —
Tämän lain nojalla ei myönnetä lainaa sellaisiin asuntoihin, joita varten voidaan
myöntää lainaa tai korkotukea maaseutuelin-

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2000
Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

HE 104/1999
MmVM 16/1999
EV 128/1999

Nr 45
Liite
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Saamenkielinen käännös

Nr 50

Láhka
aravalága 1 §:a rievdadeamis
Addojuvvon Helssegis oππajagimánu 21. beaivve 2000

—————
Riikkabeivviid mearrádusa mielde
rievdaduvvo juovlamánu 17. beaivve 1993 addojuvvon aravalága (1189/1993) 1 §:a 2 momeanta,
dakkárin go dat lea lágas 338/1999, ∏uovvova∏∏at:
1§
Guoskadansuorgi
— — — — — — — — — — — — — —
Dán lága vuoπul ii juolluduvvo loatna dakkár
visttiide, maid várás sáhttá juolludit loana dahje
reantodoarjaga dálonguovloealáhusaid ruhtadan-

lága (329/1999) dahje boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadanlága (45/2000) vuoπul dahje juoga
eará lága vuoπul eanadállodoalu ovddidanfoandda ruπain.
————
Dat goas dát láhka boahtá fápmui mearriduvvo
ásahusain.

Helssegis oππajagimánu 21. beaivve 2000
Dásseválddi Presideanta
MARTTI AHTISAARI

Eana- ja meahccedoalloministtar Kalevi Hemilä

HE 104/1999
MmVM 16/1999
EV 128/1999
8

400301/8

196

N:o 51

Laki
omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2000

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan omistusasuntolainojen korkotuesta 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain
(1204/1993) 1 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 339/1999, seuraavasti:
1§
Soveltamisala
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki ei koske omistusasuntoja, joita
varten voidaan myöntää lainaa tai korkotukea
maaseutuelinkeinojen
rahoituslain

(329/1999) tai porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) nojalla tai
muun lain nojalla maatilatalouden kehittämisrahaston varoista.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2000
Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

HE 104/1999
MmVM 16/1999
EV 128/1999

Nr 45
Liite
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Saamenkielinen käännös

Nr 51

Láhka
oamastanvisteloanaid reantodoarjaga birra addojuvvon lága 1 §:a rievdadeamis
Addojuvvon Helssegis oππajagimánu 21. beaivve 2000

—————
Riikkabeivviid mearrádusa mielde
rievdaduvvo oamastanvisteloanaid reantodoarjaga birra juovlamánu 17. beaivve 1993 addojuvvon
lága (1204/1993) 1 §:a 2 momeanta, dakkárin go dat lea lágas 339/1999, ∏uovvova∏∏at:
1§
Guoskadansuorgi
— — — — — — — — — — — — — —
Dát láhka ii guoskka oamastanvisttiide, maid
várás sáhttá juolludit loana dahje reantodoarjaga
dálonguovloealáhusaid ruhtadanlága (329/1999)

dahje boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadanlága (45/2000) vuoπul dahje juoga eará lága vuoπul
eanadállodoalu ovddidanfoandda ruπain.
————
Dat goas dát láhka boahtá fápmui mearriduvvo
ásahusain.

Helssegis oππajagimánu 21. beaivve 2000
Dásseválddi Presideanta
MARTTI AHTISAARI

Eana- ja meahccedoalloministtar Kalevi Hemilä

HE 104/1999
MmVM 16/1999
EV 128/1999

198
N:o 52

Laki
varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2000

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 29 päivänä marraskuuta 1996 annetun varainsiirtoverolain (931/1996) 14 §, sellaisena kuin se on laissa 343/1999, seuraavasti:
14 §
Eräät maatalouselinkeinolainsäädännön
mukaiset luovutukset
Veroa ei ole suoritettava, jos:
1) luovuttajana on valtio ja luovutus tapahtuu maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain (657/1966), porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) tai
kolttalain (253/1995) mukaisiin tarkoituksiin;
2) luovutuksensaajalle on myönnetty 1
kohdassa tarkoitetun lain tai maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) tai porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain
mukainen laina kiinteistön tai sen osan
hankkimista varten; tai
3) luovutuksensaajan vastattavaksi on siirretty 2 kohdassa tarkoitettu laina tai 1 tai 2
kohdassa tarkoitettua lainsäädäntöä vastaavan aikaisemman lainsäädännön mukainen

laina, jos hänelle olisi voitu myöntää laina 1
tai 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön mukaan.
Verovapauden edellytyksenä on työvoimaja elinkeinokeskuksen antama todistus siitä,
että luovutus tapahtuu 1 momentin 1 kohdassa mainittuun tarkoitukseen tai että luovutuksensaajalle on myönnetty 1 momentin
2 kohdassa tarkoitettu laina tai hänen vastattavakseen on siirretty 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu laina.
Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.
Tätä lakia sovelletaan sen voimaantulon
jälkeen tehtyihin 14 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuihin luovutuksiin sekä luovutuksiin, joiden perusteella 2 kohdassa
tarkoitettu laina on myönnetty tai 3 kohdassa
tarkoitettu laina siirretty tämän lain voimaantulon jälkeen.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2000
Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

HE 104/1999
MmVM 16/1999
EV 128/1999

Nr 45
Liite
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Saamenkielinen käännös

Nr 52

Láhka
ruπaidsirdinvearrolága 14 §:a rievdadeamis
Addojuvvon Helssegis oππajagimánu 21. beaivve 2000

—————
Riikkabeivviid mearrádusa mielde
rievdaduvvo skábmamánu 29. beaivve 1996 addojuvvon ruπaidsirdinvearrolága (931/1996) 14 §,
dakkárin go dat lea lágas 343/1999, ∏uovvova∏∏at:
14 §
Eanadoalloealáhusláhkamearrádusaid
mieldásaª dihto luohpadeamit
Vearu ii dárbbaª máksit, jos
1) luohpadeaddjin lea stáhta ja luohpadeapmi
dáhpáhuvvá eanadállodoalu ovddidanfoandda
birra addojuvvon lága (657/1966), boazodoalu ja
luondduealáhusaid ruhtadanlága (45/2000) dahje
nuortalaªlága (253/1995) mieldásaª ulbmiliidda;
2) luohpadeamioaΩΩui lea juolluduvvon 1 ∏uoggás oaivvilduvvon lága dahje dálonguovloealáhusaid ruhtadanlága (329/1999) dahje boazodoalu
ja luondduealáhusaid ruhtadanlága (45/2000)
mieldásaª loatna gittaopmodaga dahje dan oasi
háhkama várás; dahje
3) luohpadeamioaΩΩu vástidanláhkai lea sirdojuvvon 2 ∏uoggás oaivvilduvvon loatna dahje 1
dahje 2 ∏uoggás oaivvilduvvon láhkamearrádusaid vástideaddji ovddit láhkamearrádusaid
mieldásaª loatna, jos sutnje liv∏∏ii sáhttán juolludit

loana 1 dahje 2 ∏uoggás oaivvilduvvon láhkamearrádusaid mielde.
Vearrofriddjavuoπa eaktun lea bargofápmo- ja
ealáhusguovddáΩa addin duoπaªtus das, ahte luohpadeapmi dáhpáhuvvá 1 momeantta 1 ∏uoggás
máinnaªuvvon ulbmilii dahje ahte luohpadeamioaΩΩui lea juolluduvvon 1 momeantta 2 ∏uoggás oaivvilduvvon loatna dahje su vástidanláhkai
lea sirdojuvvon 1 momeantta 3 ∏uoggás oaivvilduvvon loatna.
————
Dat goas dát láhka boahtá fápmui mearriduvvo
ásahusain.
Dát láhka guoskaduvvo dan fápmuiboahtima
ma∫∫á dahkkojuvvon, 14 §:a 1 momeantta 1 ∏uoggás oaivvilduvvon luohpademiide ja luohpademiide, maid vuoπul 2 ∏uoggás oaivvilduvvon loatna lea juolluduvvon dahje 3 ∏uoggás oaivvilduvvon loatna sirdojuvvon dán lága fápmuiboahtima
ma∫∫á.

Helssegis oππajagimánu 21. beaivve 2000
Dásseválddi Presideanta
MARTTI AHTISAARI

Eana- ja meahccedoalloministtar Kalevi Hemilä
HE 104/1999
MmVM 16/1999
EV 128/1999

200

N:o 53

Laki
pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain 7 §:n
muuttamisesta
Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2000

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle 14 päivänä
tammikuuta 1938 annetun lain (23/1938) 7 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa
331/1999, seuraavasti:
7§
— — — — — — — — — — — — —
Milloin lunastettu kiinteistö tai sen osa
käytetään maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain tarkoituksiin, se voidaan
antaa kiinteistön entiselle omistajalle tai hänen aviopuolisollensa taikka heidän tai jommankumman heistä perintökaaren (40/1965)
2 luvussa tarkoitetulle sukulaiselle, ottolapselle tai kasvattilapselle taikka tällaisen henkilön aviopuolisolle, vaikka maaseutuelinkei-

nojen rahoituslain (329/1999) 5 §:ssä tai porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) 5 §:ssä tai näiden lakien nojalla
säädettyjä edellytyksiä ei olisikaan olemassa.
Lunastettu kiinteistö tai sen osa voidaan antaa
myös yhteisesti kahdelle tai useammalle henkilölle.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2000
Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

HE 104/1999
MmVM 16/1999
EV 128/1999

Nr 45
Liite
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Saamenkielinen käännös

Nr 53

Láhka
bággovuovdimiin vuovdit mearriduvvon gittaopmodagaid lotnuma birra stáhtii addojuvvon lága
7 §:a rievdadeamis
Addojuvvon Helssegis oππajagimánu 21. beaivve 2000

—————
Riikkabeivviid mearrádusa mielde
rievdaduvvo oππajagimánu 14. beaivve 1938 addojuvvon lága (23/1938) (láhka bággovuovdimiin
vuovdit mearriduvvon gittaopmodagaid lotnumis stáhtii) 7 §:a 2 momeanta, dakkárin go dat lea lágas
331/1999, ∏uovvova∏∏at:
7§
— — — — — — — — — — — — — —
Dalle go lodnojuvvon gittaopmodat dahje dan
oassi geavahuvvo eanadállodoalu ovddidanfoandda birra addojuvvon lága ulbmiliidda, de dan sáhttá addit gittaopmodaga ovddeª oamasteaddjái dahje su náittosguoibmái dahje sudno dahje juoppágoappá sudno (nugo árbelága (40/1965) 2 logus lea
daddjojuvvon) fuolkái, adopterejuvvon mánnái
dahje biebmománnái dahje dákkár olbmo náittosguoibmái, vaikko dálonguovloealáhusaid ruhta-

danlága (329/1999) 5 §:s dahje boazodoalu ja
luondduealáhusaid ruhtadanlága (45/2000) 5 §:s
dahje dáid lágaid vuoπul mearriduvvon eavttut eai
devdojuvvoªege. Lodnojuvvon gittaopmodaga
dahje dan oasi sáhttá addit maiddái oktasa∏∏at
guoktásii dahje eanebuidda.
— — — — — — — — — — — — — —
————
Dat goas dát láhka boahtá fápmui mearriduvvo
ásahusain.

Helssegis oππajagimánu 21. beaivve 2000
Dásseválddi Presideanta
MARTTI AHTISAARI

Eana- ja meahccedoalloministtar Kalevi Hemilä

HE 104/1999
MmVM 16/1999
EV 128/1999

202

N:o 54

Laki
poronhoitolain 34 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2000

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 14 päivänä syyskuuta 1990 annetun poronhoitolain (848/1990) 34 §:n 1 momentti seuraavasti:
34 §
Korvattava vahinko
Porojen maa- ja metsätaloudelle aiheuttama vahinko samoin kuin porojen 31 §:n 1
momentissa tarkoitetulla alueella aiheuttama
vahinko on korvattava vahinkoa kärsineelle.
Vahingonkorvausta ei kuitenkaan suoriteta:
1) valtiolle, kunnalle tai seurakunnalle aiheutuneesta vahingosta;
2) metsämailla kasvavan jäkälän ja ruohon
tallaamisesta tai syömisestä ja muiden pensaiden ja puiden kuin metsänuudistusaloilla

olevien taimien, lehtien ja neulasten vahingoittamisesta aiheutuneesta vahingosta;
3) vahingosta, joka on aiheutunut 2 §:n
2 momentissa tarkoitetulta alueelta luovutetulla tai vuokratulla maalla tai porotilalaissa (590/1969) tarkoitetulla porotilalla;
eikä
4) porotalouden ja luontaiselinkeinojen
rahoituslain (45/2000) 3 §:n 1 momentissa
tarkoitetun tilan omistajalle.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2000
Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

HE 104/1999
MmVM 16/1999
EV 128/1999

Nr 45
Liite

203
Saamenkielinen käännös

Nr 54

Láhka
boazodoallolága 34 §:a rievdadeamis
Addojuvvon Helssegis oππajagimánu 21. beaivve 2000

—————
Riikkabeivviid mearrádusa mielde
rievdaduvvo ∏ak∏amánu 14. beaivve 1990 addojuvvon boazodoallolága (848/1990) 34 §:a 1 momeanta ∏uovvova∏∏at:
34 §
Buhttenvuoláª vahát
Bohccuid eana- ja meahccedollui dagahan
vahát ja bohccuid 31 §:a 1 momeanttas oaivvilduvvon guovllus dagahan vahát galgá buhttejuvvot
dasa, gii/mii lea gillán vahága. Vahát ii goittot
buhttejuvvo:
1) stáhtii, gildii dahje searvegoddái ªaddan
vahágis;
2) meahcis ªaddi jeahkála ja rási duolbmamis
dahje borramis ja eará miestagiid ja muoraid go
vuovdeoπasmahttineatnamiin
ªaddi
vesáid,

lasttaid ja goahcciid vahágahttimis ªaddan vahágis;
3) vahágis, mii lea ªaddan 2 §:a 2 momeanttas
oaivvilduvvon eanaviidodagas luohpaduvvon
dahje láigohuvvon eatnamis dahje boazodállolágas (590/1969) oaivvilduvvon boazodálus; iige
4) boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadanlága (45/2000) 3 §:a 1 momeanttas oaivvilduvvon
dálu oamasteaddjái.
— — — — — — — — — — — — — —
————
Dat goas dát láhka boahtá fápmui mearriduvvo
ásahusain.

Helssegis oππajagimánu 21. beaivve 2000
Dásseválddi Presideanta
MARTTI AHTISAARI

Eana- ja meahccedoalloministtar Kalevi Hemilä

HE 104/1999
MmVM 16/1999
EV 128/1999
9

400301/8

204

N:o 55

Laki
kolttalain 8 ja 13 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2000

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 24 päivänä helmikuuta 1995 annetun kolttalain (253/1995) 8 §:n 1 momentti ja
13 § seuraavasti:
8§

13 §

Eräät muun lainsäädännön mukaiset
tukitoimenpiteet

Palvelutuki

Koltta-alueella toimivia paliskuntia tuetaan
porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) mukaisesti. Muutoin 4 §:ssä
tarkoitetuille koltille myönnetään porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslaissa tarkoitettuja etuuksia vastaavat edut tämän lain
mukaisesti.
— — — — — — — — — — — — —

Maatilatalouden kehittämisrahaston varoista voidaan myöntää avustuksia hankkeisiin,
joilla kehitetään ja ylläpidetään koltta-alueen
kulttuuri-, tieto- ja muita palveluja.
Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2000
Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

HE 104/1999
MmVM 16/1999
EV 128/1999

Nr 45

205

Liite

Saamenkielinen käännös

Nr 55

Láhka
nuortalaªlága 8 ja 13 §:a rievdadeamis
Addojuvvon Helssegis oππajagimánu 21. beaivve 2000

—————
Riikkabeivviid mearrádusa mielde
rievdaduvvoba guovvamánu 24. beaivve 1995 addojuvvon nuortalaªlága (253/1995) 8 §:a 1 momeanta
ja 13 § ∏uovvova∏∏at:
8§

13 §

Láhkamearrádusaid mieldásaª dihto eará
doarjjadoaibmabijut

Bálvalandoarjja

Nuortalaªguovllus doaibmi bálgosat dorjojuvvojit boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadanlága (45/2000) mielde. Muπui 4 §:s oaivvilduvvon
nuortala∏∏aide mieπihuvvojit boazodoalu ja
luondduealáhusaid ruhtadanlágas oaivvilduvvon
ovdduid vástideaddji ovddut dán lága mielde.
— — — — — — — — — — — — — —

Bargofápmo- ja ealáhusguovddáª sáhttá eanadállodoalu ovddidanfoandda ruπain juolludit
ruhtadoarjagiid fitnuide, maid ulbmilin lea ovddidit ja bajásdoallat nuortalaªguovllu kultur-, diehtoja eará bálvalusaid.
————
Dat goas dát láhka boahtá fápmui mearriduvvo
ásahusain.

Helssegis oππajagimánu 21. beaivve 2000
Dásseválddi Presideanta
MARTTI AHTISAARI

Eana- ja meahccedoalloministtar Kalevi Hemilä
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