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Laki
porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 11 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain (986/2011)
11 §, sellaisena kuin se on laissa 1676/2015, seuraavasti:
11 §
Tuettavan toimenpiteen aloittaminen
Elinkeinonharjoittajan investointitukea, elinkeinonharjoittajan asunnonrakentamistukea, paliskunnan investointitukea ja tutkimusrahoitusta ei myönnetä sellaiseen elinkeinonharjoittajan, paliskunnan tai tutkimusrahoituksen hakijan toimenpiteeseen, jonka toteuttaminen on aloitettu. Paliskunnan aitojen kunnossapitotukea ei myönnetä, jos kunnossapito on aloitettu ennen kuin hakemus on tullut vireille. Nuoren elinkeinonharjoittajan
aloitustukea voidaan myöntää, jos tukea on haettu 24 kuukauden kuluessa tilanpidon aloittamisesta.
Edellä 1 momentista poiketen paliskunnalle voidaan myöntää tukea sellaiseen investointiin, jonka toteuttamisen aloittaminen on ollut välttämätöntä muulle taholle kuin porotalouden harjoittajalle aiheutuvan vahingon estämiseksi tai paliskunnasta riippumattomasta syystä tuhoutuneen tai rikkoutuneen aidan korvaamiseksi.
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset siitä, milloin toimenpide
katsotaan aloitetuksi. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset
myös siitä, milloin aloittaminen on välttämätöntä 2 momentissa tarkoitetusta syystä.
————
Tämä laki tulee voimaan 5 päivänä kesäkuuta 2018. Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2018.
Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2018
Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
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Pohjoissaamenkielinen käännös

Láhka
boazodoalu ja luondduealáhusaid ráhkadusdoarjagiin addojuvvon lága 11 §:a rievdadeamis

Riikkabeivviid mearrádusa mielde
rievdaduvvo boazodoalu ja luondduealáhusaid ráhkadusdoarjagiin addojuvvon lága
(986/2011) 11 §, dakkárin go dat lea lágas 1676/2015, čuovvovaččat:
11 §
Doarjunvuloš doaibmabiju álggaheapmi
Ealáhusbargi investerendoarjja, ealáhusbargi vistehuksendoarjja, bálgosa investerendoarjja
ja dutkanruhtadeapmi eai mieđihuvvo ealáhusbargi, bálgosa dahje dutkanruhtadeami ohcci
dakkár doaibmabidjui, mii lea juo álggahuvvon. Bálgosa áiddiid bajásdoallandoarjja ii mieđihuvvo, jos áiddi leat bajásdoallagoahtán juo ovdalgo ohcamuš biddjojuvvui johtui. Nuorra ealáhusbargi álggahandoarjja ii mieđihuvvo, jos dállodoallu lea álggahuvvon juo ovdalgo
doarjjaohcamuš lea biddjojuvvon johtui. Nuorra ealáhusbargi álggahandoarjja sáhttá mieđihuvvot, jos doarjja lea ohccojuvvon 24 mánu siste dállodoalu álggaheamis.
Nuppeláhkai go ovdalis 1 momenttas daddjojuvvo, de bálgosii sáhttá mieđihit doarjaga
dakkár investeremii, man lea ferten ollašuhttigoahtit eará oassebeallái go boazodoallái čuohcci
vahága hehtten dihte dahje bálgosii gulakeahtes siva dihte duššan dahje billašuvvan áiddi buhtten dihte.
Stáhtaráđi ásahusa vuođul addojuvvojit dárkilet njuolggadusat das, goas doaibmabiju sáhttá
geahččat álggahuvvon. Stáhtarđi ásahusa vuođul sáhttá addit dárkilet njuolggadusaid maiddái
das, goas álggaheapmi lea vealtameahttun 2 momeanttas oaivvilduvvon siva dihte.
———
Dát láhka boahtá fápmui geassemánu 5 beaivve 2018. Dát láhka guoskaduvvo ođđajagimánu
1 beaivve 2018.
Helssegis geassemánu 1 beaivve 2018
Dásseválddi Presideanta

Sauli Niinistö

Eana- ja meahccedoalloministtar Jari Leppä
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