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Laki
porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain (986/2011)
31 §:n 3 momentti, 34 §:n 1 momentin 5 kohta, 53 §:n 5 momentti, 19 luku ja 113 §:n 2
momentti,
muutetaan 2 ja 3 §, 6 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta sekä 3 momentti, 10, 11, 22 ja 26 §,
36 §:n 2 momentin 1 kohta, 37 §:n 1 momentti, 38 §:n otsikon ruotsinkielinen sanamuoto,
38 §:n 1 kohta, 43 §:n 1 momentti, 44 §:n 1 momentti, 45 §:n 3 momentti, 48 ja 49 §,
52 §:n 2 momentin 2 kohta, 57 §, 61 §:n 1 momentti, 70 §:n 4 momentti, 73 §:n 3 momentti, 89 §, 91 §:n 2 momentin 3 kohta, 92 §, 94 §:n 2 ja 5 momentti, 97 §:n 2 momentti sekä
111, 114 ja 117 § sekä
lisätään 4 §:ään uusi 3 momentti ja lakiin uusi 14 a § seuraavasti:
2§
Soveltamisala
Tätä lakia sovelletaan porotalouden ja muiden luontaiselinkeinojen rakenteen ja toimintaedellytysten parantamiseksi ja kehittämiseksi myönnettävään tukeen, joka rahoitetaan
kokonaan tai osittain Euroopan unionin varoista tai yksinomaan kansallisista varoista. Kalastukseen tätä lakia sovelletaan erityisten etuuksien osalta. Tätä lakia ei sovelleta Suomea
sitovan kansainvälisen sopimuksen perusteella rakennettavan poroaidan rahoittamiseen
eikä sen ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin.
Maatalouden rakenteen parantamiseen myönnettävistä tuista säädetään maatalouden
rakennetuista annetussa laissa (1476/2007). Tätä lakia kuitenkin sovelletaan, jos porotalous- tai luontais-elinkeinotilalla harjoitettavasta maataloudesta saatava yrittäjätulo alittaa
vähimmäismäärän, joka on edellytyksenä tuen myöntämiseksi mainitun lain tai sen nojalla
säädetyn perusteella tai jos porotalouden osuus kyseisestä yrittäjätulosta yksinään ylittää
mainitun vähimmäismäärän.
Porotaloustuotteen ja muun maataloustuotteen ensiasteen jalostukseen ja kaupanpitämiseen sekä porotalous- tai luontaiselinkeinotilan toiminnan laajentamiseen porotalouden
tai muun luontaiselinkeinon ulkopuolelle myönnettävistä tuista säädetään maaseudun kehittämisen tukemisesta annetussa laissa (28/2014). Tätä lakia sovelletaan kuitenkin paliskuntien teurastamojen peruskorjausinvestointeihin ja sellaiseen tilalla tapahtuvaan toimintaan, joka on tarpeen eläin- tai kasvituotteen valmistamiseksi ensimyyntiä varten.
Lakia ei sovelleta tukeen eikä korvaukseen, joka myönnetään maataloutta harjoittavalle
tuotantotoiminnasta luopumiseen. Lakia ei sovelleta hankkeeseen eikä toimenpiteeseen,
jota on tuettu kolttalain (253/1995) nojalla.
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Erityisiä etuuksia lukuun ottamatta lakia ei myöskään sovelleta Euroopan unionin rakennerahastojen tai Euroopan meri- ja kalatalousrahaston varoista rahoitettavaan tukeen
eikä Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan alaan kuuluvaan toimenpiteeseen.
3§
Tukijärjestelmät
Tässä laissa tukijärjestelmillä tarkoitetaan:
1) elinkeinonharjoittajan investointitukea;
2) nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustukea;
3) elinkeinonharjoittajan asunnonrakentamistukea;
4) paliskunnan investointitukea;
5) paliskunnan aitojen kunnossapitotukea;
6) tutkimusrahoitusta; ja
7) erityisiä etuuksia.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään, mihin 1 momentissa mainituista toiminnoista
tämän lain mukaista tukea voidaan myöntää.
4§
Maantieteellinen soveltamisala
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Tämän lain nojalla annettavaan valtioneuvoston asetukseen voidaan liittää kartta 2 momentissa tarkoitetusta alueesta.
6§
Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
2) luontaiselinkeinolla porotaloutta sekä muuta maataloutta; muuksi maataloudeksi
katsotaan tällöin muun luontaiselinkeinon ohella pienimuotoisesti harjoitettu tavanomainen maataloustuotanto, ammattimainen metsästys, marjastus ja sienestys sekä, lukuun ottamatta kalastusta ja metsätaloutta, muu luonnon jatkuvaan tuottokykyyn perustuvien
luonnonvarojen hyödyntäminen;
3) luontaiselinkeinoon liittyvällä elinkeinolla kalastusta ja metsätaloutta sekä sellaista
elinkeinotoimintaa, jota harjoitetaan luontaiselinkeinon ohessa siltä osin kuin se koskee
luontaiselinkeinoissa tarvittavien välineiden valmistusta ja kunnostamista, luontaiselinkeinoa hyödyntävää palvelutoimintaa taikka luontaiselinkeinosta saatujen tuotteiden jalostamista;
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset luontaiselinkeinoksi
katsottavasta maataloudesta sekä porotalous- ja luontaiselinkeinotiloista. Valtioneuvoston
asetuksella annetaan myös tarkemmat säännökset luontaiselinkeinoon liittyvistä elinkeinoista sekä siitä, miten nämä voidaan ottaa huomioon porotalous- ja luontaiselinkeinoyrityksen tukikelpoisuutta arvioitaessa.
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3 luku
Tuen saamisen yleiset edellytykset
10 §
Tuen saaja
Elinkeinon harjoittamiseen liittyvää tukea, asunnonrakentamistukea sekä erityisiä
etuuksia voidaan myöntää luonnolliselle henkilölle. Paliskunnalle voidaan myöntää investointitukea ja paliskunnan aitojen kunnossapitotukea. Tutkimusrahoitusta voidaan myöntää luonnolliselle henkilölle, yksityis- ja julkisoikeudelliselle yhteisölle sekä säätiölle.
Tukea voidaan myöntää samaan toimenpiteeseen useammalle luonnolliselle henkilölle
yhdessä, jos nämä kaikki täyttävät tuen myöntämisen edellytykset.
Luonnollisen henkilön on tukea hakiessaan oltava 18 vuotta täyttänyt. Asuinrakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai peruskorjaukseen ei myönnetä tukea 60 vuotta täyttäneelle eikä muuta tukea 65 vuotta täyttäneelle.
Paliskunnalle voidaan myöntää tukea vain, jos se täyttää poronhoitolaissa sille asetetut
velvoitteet.
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 ei myönnetä, jos tilanpito on aloitettu ennen kuin tukihakemus on tullut vireille.
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.
14 a §
Avustuksen muodot
Mitä maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain 13 §:ssä säädetään tuen muodoista, sovelletaan tässä laissa tarkoitettuihin tukijärjestelmiin. Kertakorvausta lukuun ottamatta edellä tarkoitettuja tuen muotoja voidaan avustuksen lisäksi käyttää myös lainamuotoiseen tukeen.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset avustusmuodoista,
niiden määräytymisen perusteista, vahvistamisesta, käyttökohteista ja valintamenettelystä
sekä käytettävistä enimmäistukimääristä ja -osuuksista. Maaseutuvirasto antaa tarkemmat
määräykset selvityksistä, jotka tuenhakijan on esitettävä asianomaisen avustusmuodon
käytön tueksi, sekä siitä, miten näiden selvitysten perusteella tuki lasketaan.
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22 §
Liiketoimintasuunnitelma
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija esittää tuen kohteena olevaa porotalouden harjoittamista koskevan suunnitelman (liiketoimintasuunnitelma), johon on sisällytetty myös luontaiselinkeinoon liittyvien elinkeinojen tiedot haettaessa tukea tilanpidon
aloittamiseen. Liiketoimintasuunnitelmaan on sisällyttävä 15—21 §:ssä säädettyjä edellytyksiä ja tuettavaa toimenpidettä koskevat tiedot. Lisäksi suunnitelmaan on sisällyttävä
toimenpiteeseen nähden tarkoituksenmukaisessa laajuudessa porotalouden ja muiden
luontaiselinkeinojen harjoittamista koskevat tavoitteet, keinot tavoitteiden saavuttamiseksi sekä arvio toiminnan kehityksestä. Jos tukea haetaan vähäiseen investointiin, ei liiketoimintasuunnitelmaa tarvitse esittää.
Liiketoimintasuunnitelmassa on esitettävä 17 §:n 1 momentissa tarkoitetun sitoumuksen täyttämiseksi suoritettavat toimenpiteet.
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset liiketoimintasuunnitelman sisällöstä sekä siitä, milloin sitä ei edellytetä.
26 §
Nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustuen edellytykset
Nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustukea voidaan myöntää porotalouden harjoittajalle, joka saatuaan hallintaansa porotaloustilan ensimmäistä kertaa ryhtyy tilalla porotaloudesta vastaavaksi elinkeinonharjoittajaksi. Tukea voidaan myöntää myös muun luontaiselinkeinon harjoittajalle, joka saatuaan hallintaansa muun luontaiselinkeinon harjoittamiseen soveltuvan tilan ryhtyy tilalla ensimmäistä kertaa porotalouden yhteydessä muun
luontaiselinkeinon harjoittajaksi.
Aloitustukea ei myönnetä sille, joka tukea hakiessaan on täyttänyt 41 vuotta.
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset aloitustuella tuettavasta
toiminnasta ja aloittamisen ajankohdasta.
36 §
Valtionlainan myöntämisen edellytykset
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Luotonantaja voi myöntää valtionlainana sellaisen lainan:
1) jonka laina-aika on enintään 25 vuotta;
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
37 §
Valtionlainaan sisältyvä tuki
Valtionlainaan sisältyvänä tukena voidaan myöntää korkoetuus, korkovapaus, lyhennyksen vapaavuosi tai vapautus velvollisuudesta hankkia valtionlainalle vakuus. Valtionlainan tukimuotoja voidaan yhdistää samassa valtionlainassa.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
38 §
Korkotuen myöntämisen edellytykset
Korkotukea voidaan myöntää valtion talousarviossa vuosittain vahvistetun korkotukilainojen myöntämisvaltuuden rajoissa sellaista luottoa varten, jonka:
1) laina-aika on enintään 25 vuotta;
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
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43 §
Toimenpiteen toteutusaika
Muu tuettava toimenpide kuin tutkimus- tai selvityshanke on kokonaisuudessaan toteutettava kahden vuoden kuluessa tuen myöntämisestä. Nuorelle porotalouden tai luontaiselinkeinon harjoittajalle elinkeinon aloittamiseen myönnetyn tuen tuettavana toimenpiteenä pidetään tällöin tilan ja porojen hankintaa. Tuettavan toimenpiteen toteuttamiselle voidaan kuitenkin asettaa lyhyempi määräaika, jos se on toimenpiteen toteutustavan tai toiminnan luonteen kannalta perusteltua. Jos tukea on myönnetty rakentamisinvestoinnin yhteydessä irtaimiston hankintaan eikä hankintaa voida toteuttaa ennen rakentamisinvestoinnin valmistumista, lasketaan määräaika rakentamisinvestoinnin valmistumisesta.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
44 §
Tuen käyttöä koskevat ehdot
Käytettäessä tukea tavaroiden tai palveluiden hankintaan taikka urakalla teettämiseen
sovelletaan, mitä maatalouden rakennetuista annetun lain 20 §:n 1, 5 ja 6 momentissa ja
40 a §:ssä säädetään.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
45 §
Kirjanpitovelvollisuus
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Tuen saajan on säilytettävä tuettavaa toimenpidettä koskeva kirjanpitoaineisto siten
kuin kirjanpitolain 2 luvun 9 ja 10 §:ssä säädetään. Jos kysymys on Euroopan unionin kokonaan tai osaksi rahoittamaan ohjelmaan sisältyvästä tuesta, kirjanpitoon liittyvä aineisto
on säilytettävä vähintään kolme vuotta siitä, kun Euroopan komissio suorittaa ohjelman
viimeisen Euroopan unionin rahoitusosuuden maksun.
48 §
Tukihakemus
Tukea haetaan sähköisesti verkkopalvelussa, joka on osa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain 50 §:ssä tarkoitettua tietojärjestelmää. Hakija tunnistetaan verkkopalvelussa käyttäen vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä
allekirjoituksista annetun lain (617/2009) 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettua vahvaa sähköistä
tunnistamista. Tukihakemus voidaan tehdä myös tarkoitusta varten vahvistetulla lomakkeella, joka on allekirjoitettava.
Hakemukseen on liitettävä tuen myöntämisen edellytysten arvioinnin kannalta välttämättömät asiakirjat, selvitykset ja suunnitelmat.
Hakemus liitteineen tallennetaan tietojärjestelmään ja käsitellään sen jälkeen pääosin
sähköisesti. Lomakkeella tehty hakemus arkistoidaan sähköisenä, jollei erityisestä syystä
muuta johdu.
Maaseutuvirasto antaa tarkemmat määräykset tuen hakemisessa käytettävistä lomakkeista, 2 momentissa tarkoitetuista liitteistä sekä suunnitelmien ja selvitysten esitystavasta
ja sähköisen hakemisen menettelyistä.
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49 §
Tuen hakeminen
Tuen hakemiselle voidaan asettaa määräaika. Jos määräaikaa ei aseteta, tukihakemukset voidaan ratkaista tukijaksoittain. Tukihakemus on toimitettava elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle.
Tuen hakemiselle asetettavasta määräajasta ja tukijaksoista voidaan antaa tarkemmat
säännökset valtioneuvoston asetuksella. Maaseutuvirasto antaa tarkemmat määräykset tukihakemuksen vastaanottamisen ja käsittelyn teknisestä järjestämisestä, hakemusasiakirjoihin tehtävistä merkinnöistä sekä lomakkeella tehtyjen tukihakemusten siirtämisestä tietojärjestelmään.
Toimivaltainen viranomainen on Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jollei
jäljempänä 119 §:ssä tai 127 §:n nojalla toisin säädetä.
52 §
Neuvottelu saamelaiskäräjien kanssa
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Neuvotteluissa on käsiteltävä seuraavia asioita:
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
2) varojen ohjaaminen porotalouteen ja muihin luontaiselinkeinoihin;
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
57 §
Avustusmuotoisen investointituen, asunnonrakentamistuen ja paliskunnalle aitojen
kunnossapitoon myönnetyn tuen maksaminen
Porotalous- tai luontaiselinkeinoyritystä varten myönnetyn investointituen ja asunnonrakentamistuen sekä paliskunnan investointituen ja aitojen kunnossapitotuen maksamista
haetaan käyttäen 48 §:n 1 momentissa tarkoitettua verkkopalvelua. Tuen maksamista koskevan hakemuksen käsittelyyn sovelletaan, mitä tukihakemuksen käsittelystä 48 §:ssä
säädetään. Maksuhakemus voidaan tehdä myös tarkoitusta varten vahvistetulla lomakkeella, joka on allekirjoitettava. Hakemuksen jättämiselle voidaan asettaa kohtuullinen
määräaika, joka lasketaan tukipäätöksen tekemisestä tai, jos kyse on tuettavan toimenpiteen viimeisestä maksuhakemuksesta, tuettavan toimenpiteen toteutuksen päättymisestä.
Hakemus on toimitettava tuen myöntäneelle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
Avustus voidaan maksaa enintään viidessä erässä. Avustusta maksetaan enintään tukitasoa sekä myönnetyn tuen määrää vastaava osuus maksuhakemukseen sisältyvistä hyväksyttävistä kustannuksista. Tuen saajan on tarvittaessa esitettävä selvitys yksityisen rahoituksen toteutumisesta.
Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että tuen saaja on noudattanut tuen ehtoja.
Lisäksi maksamisen edellytyksenä on tuen saajalle aiheutuneen menon tosiasiallisuus, lopullisuus ja todennettavuus sekä kohdentuminen tuettavaan toimenpiteeseen. Jos avustusta on myönnetty rakentamisinvestointiin, viimeisen erän maksamisen edellytyksenä on,
että rakentamisinvestointi on kokonaisuudessaan toteutunut tukipäätöksen mukaisena.
Maksuhakemukseen on liitettävä avustuksen maksamisen edellytysten kannalta välttämättömät tilinpitoasiakirjat ja selvitykset. Asuntorakentamiseen myönnetyn tuen maksamisen edellytyksenä on tilinpitoasiakirjojen sijaan kuitenkin hyväksyttävien kustannusten
mukaista rakentamista koskevan valmiusasteen osoittaminen.
Tarkemmat säännökset menon tosiasiallisuuden, lopullisuuden ja todennettavuuden arvioinnissa käytettävistä perusteista sekä valmiusasteen osoittamisesta annetaan valtioneu6
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voston asetuksella. Avustusmuotoisen investointituen maksueristä ja maksuhakemuksen
jättämiselle asetettavasta määräajasta voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. Tarkemmat määräykset maksun hakemisessa käytettävistä lomakkeista
sekä maksuhakemukseen liitettävistä asiakirjoista ja selvityksistä antaa Maaseutuvirasto.
61 §
Nostolupa
Luvan tuen kohteena olevan lainan tai sen erän nostamiseen myöntää hakemuksesta
elinkei-no-, liikenne- ja ympäristökeskus. Nostoluvan hakemiseen sovelletaan, mitä
57 §:n 1 momentissa säädetään maksun hakemisesta. Hakemukseen on liitettävä 57 §:n 3
momentissa tarkoitetut asiakirjat. Nostoluvan hakemiselle voidaan asettaa määräaika, jota
voidaan pidentää kerran ennen määräajan päättymistä tehdystä hakemuksesta. Määräajan
pidentämiseen tulee olla hyväksyttävä syy.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
70 §
Valtionlainojen varojen välittäminen
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Muutokset, jotka tehdään valtionlainaan yrityksen saneerauksesta annetun lain
(47/1993) mukaisessa järjestelyssä tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain
(57/1993) mukaisessa järjestelyssä, tehdään myös luottolaitoksen ja valtion väliseen velkaan.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
73 §
Valtionvastuu
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Valtionlainan vakuutena olevan omaisuuden vapaaehtoinen rahaksi muuttaminen lainan takaisinperintää vaarantavalla tavalla saadaan tehdä vain elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen suostumuksella.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
89 §
Liiketoimintasuunnitelman seuranta
Tuen saajan on esitettävä liiketoimintasuunnitelmaan sisältyvien tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista koskevat selvitykset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset 1 momentissa tarkoitettujen selvitysten sisällöstä. Maaseutuvirasto antaa tarkemmat määräykset selvitysten esitystavasta sekä niiden toimittamisesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
91 §
Seurannan tietojärjestelmä
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Seurannan tietojärjestelmään voidaan tallentaa seuraavat hakijaa, tuen saajaa, tuettavaa
toimenpidettä sekä tuen käyttöä koskevat tiedot:
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
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3) liiketoimintasuunnitelmaan ja rakentamista koskevaan suunnitelmaan sisältyvät tiedot;
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
92 §
Tietojen säilyttäminen
Tietojärjestelmään sisältyviä tietoja säilytetään kymmenen vuotta tuen myöntämistä
koskevan päätöksen tekemisestä. Jos tukea on myönnetty, tietoja säilytetään kymmenen
vuotta avustuksen viimeisen erän maksamisesta taikka valtionlainan tai korkotuen kohteena olevan lainan viimeisen erän nostamisesta, kuitenkin niin kauan kuin korkotukea maksetaan. Valtiontakausta koskevia tietoja säilytetään takauksen voimassaolon ajan tai, jos
takaajan vastuu on toteutunut, niin kauan kuin takautumissaatavaa voidaan periä. Valtionlainaa koskevia tietoja on säilytettävä niin kauan kuin luottolaitoksella on valtionlainaa
koskeva saaminen lainansaajalta tai, jos luotonantaja on hakenut valtionlainan hyvitystä
Maaseutuvirastolta, kunnes hyvitystä koskeva hakemus on lainvoimaisesti ratkaistu. Jos
kysymys on Euroopan unionin osaksi rahoittamaan ohjelmaan sisältyvästä tuesta, tietoja
säilytetään lisäksi viisi vuotta siitä, kun Euroopan komissio suorittaa ohjelman viimeisen
Euroopan unionin rahoitusosuuden maksun.
94 §
Tarkastuksen suorittaminen
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Tarkastustehtävän asianmukaiseksi hoitamiseksi ulkopuolinen tilintarkastaja voidaan
valtuuttaa suorittamaan tarkastus. Tilintarkastajan tulee olla tilintarkastuslaissa
(1141/2015) tai julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta annetussa laissa
(1142/2015) tarkoitettu tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on
nimettävä tilintarkastuksesta vastaava tilintarkastaja. Tarkastustehtävää suoritettaessa
sovelletaan hallintolakia (434/2003), kielilakia (423/2003), saamen kielilakia
(1086/2003) sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999). Tilintarkastajaan sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä hänen suorittaessaan tarkastusta. Vahingonkorvauksesta säädetään vahingonkorvauslaissa
(412/1974).
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Poliisin velvollisuudesta antaa virka-apua säädetään poliisilain (872/2011) 9 luvun
1 §:ssä.
97 §
Tuen saajan ilmoitusvelvollisuus ja ennakkotieto
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Tuen saajalle voidaan pyynnöstä antaa sitova ennakkotieto siitä, aiheuttaako suunniteltu toimenpide, joka koskee 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua sitoumusta, liiketoimintasuunnitelmaa, harjoitettua elinkeinoa tai tuen kohteena olleen omaisuuden muutosta tai
luovutusta, 95 §:n 1 momentissa tai 96 §:ssä tarkoitetun seuraamuksen. Hakemuksessa on
ilmoitettava yksilöitynä kysymys, josta ennakkotietoa haetaan, ja esitettävä asian ratkaisemiseksi tarvittava selvitys. Ennakkotietoa koskeva elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös on voimassa vuoden sen antamisesta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ei voi poiketa antamastaan ennakkotiedosta, jollei hakija ole toteuttanut toimenpidettään olennaisesti toisin kuin on ennakkotietoa koskevassa hakemuksessaan esittänyt
8
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tai jos hakija on esittänyt ennakkotiedon saamiseksi olennaisesti virheellisen tai puutteellisen tiedon.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
111 §
Päätöksen maksullisuus
Tässä laissa tarkoitettu päätös on hakijalle ja tuen saajalle maksuton. Metsähallituksen
päätökseen erityisestä etuudesta ja 97 §:n 2 momentissa tarkoitettuun ennakkotietoa koskevaan päätökseen sovelletaan, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädetään,
kuitenkin niin, että siltä osin kuin päätös koskee erityiseen etuuteen sisältyvää tukea, päätös on maksuton.
114 §
Tekninen apu
Teknisen avun käyttämisestä tässä laissa tarkoitetun tuen toimeenpanoon sovelletaan,
mitä teknisen avun käyttämisestä maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain
65 §:ssä säädetään.
117 §
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.
Tällä lailla kumotaan porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslaki (45/2000).
Tätä lakia sovelletaan 3 §:ssä tarkoitettuihin tukijärjestelmiin, jotka on otettu käyttöön
valtioneuvoston asetuksella.
————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.
Tällä lailla kumotaan porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 2
ja 8 §:n muuttamisesta annettu laki (32/2014).
Tämän lain 11 §:n 2 momenttia ei sovelleta, ellei Euroopan komissio ole antanut siihen
suostumustaan.
Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2015
Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner
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Liite

Láhka
boazodoalu ja luondduealáhusaid struktuvradoarjjalága rievdadeamis

Riikkabeivviid mearrádusa mielde
gomihuvvojit boazodoalu ja luondduealáhusaid struktuvradoarjjalága (986/2011) 31 §:a 3
momeanta, 34 §:a 1 momeantta 5 čuokkis, 53 §:a 5 momeanta, 19 lohku ja 113 §:a 2 momeanta,
rievdaduvvojit 2 ja 3 §, 6 §:a 1 momeantta 2 ja 3 čuokkis sihke 3 momeanta, 10, 11, 22 ja 26
§, 36 §:a 2 momeantta 1 čuokkis, 37 §:a 1 momeanta, 38 §:a 1 čuokkis, 43 §:a 1 momeanta, 44
§:a 1 momeanta, 45 §:a 3 momeanta, 48 ja 49 §, 52 §:a 2 momeantta 2 čuokkis, 57 §, 61 §:a 1
momeanta, 70 §:a 4 momeanta, 73 §:a 3 momeanta, 89 §, 91 §:a 2 momeantta 3 čuokkis, 92 §,
94 §:a 2 ja 5 momeanta, 97 §:a 2 momeanta sihke 111, 114 ja 117 §; sihke
lasihuvvo 4 §:ii ođđa 3 momeanta ja láhkii ođđa 14 a §, čuovvovaččat:
2§
Heivehansuorgi
Dát láhka heivehuvvo doarjagii, mii mieđihuvvo boazodoalu ja eará luondduealáhusaid
struktuvrra ja doaibmavejolašvuođaid buoridan ja ovddidan dihte ja mii ruhtaduvvo ollásit
dahje muhtun muddui Eurohpá Uniovnna ruđain dahje aivvestassii riikkadási ruđain. Guolástussii dát láhka heivehuvvo sierra ovdduid hárrái. Dát láhka ii heivehuvvo boazoáiddi, man
Suopma lea geatnegahtton ráhkadit riikkaidgaskasaš soahpamuša vuođul, ruhtadeapmái iige
dan bajásdoallangoluide.
Doarjagiin, mat mieđihuvvojit eanadoalu struktuvrra buorideapmái, mearriduvvo eanadoalu
struktuvradoarjjalágas (1476/2007). Dát láhka goittotge heivehuvvo, jos boazodálus dahje
luondduealáhusdálus jođihuvvon eanadoalus fidnejuvvon fitnodatolmmošboađut báhcet
vuolábeallai dan uhcimusmeari, mii lea eaktun doarjaga mieđiheapmái namuhuvvon lága dahje dan vuođul mearriduvvon ákkaid vuođul dahje jos boazodoalu ossodat guoskevaš fitnodatolmmošboađuin sierranassii manná badjel namuhuvvon uhcimusmeari.
Doarjagiin, mat mieđihuvvojit boazodoallobuktaga ja eará eanadoallobuktaga vuosttasdási
ovddosdikšumii ja vuovdaleapmái sihke boazodálu dahje luondduealáhusdálu doaimma viiddideapmái boazodoalu dahje eará luondduealáhusa olggobeallai, mearriduvvo dálonguovllu
ovddidandoarjjalágas (28/2014). Dát láhka heivehuvvo goittotge bálgosiid njuovahagaid ordneninvesteremiidda ja dálus dáhpáhuvvi dakkár doibmii, masa lea dárbu ealli- dahje šaddobuktaga válmmaštan dihte vuosttasdási vuovdima várás.
Láhka ii heivehuvvo doarjagii iige buhtadussii, mii mieđihuvvo eanadoaluin bargi olbmo
buvttadandoaimmas luohpamii. Láhka ii heivehuvvo fidnui iige doaibmabidjui, mii lea dorjojuvvon nuortalašlága (253/1995) vuođul.
Earret sierra ovdduid láhka ii maiddái heivehuvvo Eurohpá Uniovnna struktuvrafoanddaid
dahje Eurohpá mearra- ja guolledoallofoandda ruđain ruhtadit oaivvilduvvon doarjagii iige
Eurohpá Uniovnna oktasaš guolástanpolitihka suorgái gullevaš doaibmabidjui.
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3§
Doarjjavuogádagat
Dán lágas doarjjavuogádagaiguin oaivvildit:
1) ealáhusbargi investerendoarjaga;
2) nuorra ealáhusbargi álggahandoarjaga;
3) ealáhusbargi vistehuksendoarjaga;
4) bálgosa investerendoarjaga;
5) bálgosa áiddiid bajásdoallandoarjaga;
6) dutkanruhtadeami; ja
7) sierra ovdduid.
Stáhtaráđi ásahusa vuođul mearriduvvo, guđemužžii 1 momeanttas namuhuvvon doaimmain
dán lága mielde mearriduvvon doarjaga sáhttá mieđihit.
4§
Eatnandieđalaš heivehansuorgi
——————————————————————————————
Dán lága vuođul addit oaivvilduvvon stáhtaráđi ásahussii sáhttá laktit kártta 2 momeanttas
oaivvilduvvon guovllus.
6§
Meroštallamat
Dán lágas oaivvildit:
——————————————————————————————
2) luondduealáhusaiguin boazodoalu sihke eará eanadoalu; eará eanadoallun gehččojuvvo
dalle eará luondduealáhusa oktavuođas smávvát jođihuvvon dábálaš eanadoallobuvttadeapmi,
ámmátlágan meahccebivdu, murjen ja guopparčoaggin sihke, earret guolástusa ja vuovdedoalu, luonddu joatkašuvvi buvttadannávccaide vuođđuduvvi luondduriggodagaid eará ávkinatnin;
3) luondduealáhussii gullevaš ealáhusain guolástusa ja vuovdedoalu sihke dakkár ealáhusdoaimma, mii jođihuvvo luondduealáhusa oktavuođas dakko bokte go dat guoská luondduealáhusain dárbbašlaš bargoneavvuid ráhkadeapmái ja ordnemii, luondduealáhusa doarju bálvalandoibmii dahje luondduealáhusas fidnejuvvon buktagiid ovddosdikšumii;
——————————————————————————————
Stáhtaráđi ásahusa vuođul sáhttá addit dárkilet njuolggadusaid luondduealáhussan geahččat
oaivvilduvvon eanadoalus sihke boazododáluin ja luondduealáhusdáluin. Stáhtaráđi ásahusa
vuođul addojuvvojit maiddái dárkilet njuolggadusat luondduealáhussii gullevaš ealáhusain
sihke das, mo daid sáhttá váldit vuhtii boazodaollo- ja luondduealáhusfitnodagaid doarjjadohkálašvuođa árvvoštaladettiin.
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3 lohku
Doarjaga oažžuma oppalaš eavttut
10 §
Doarjjaoažžu
Ealáhusa jođihandoarjaga, vistehuksendoarjaga ja sierra ovdduid sáhttá mieđihit ovttaskas
olbmui. Bálgosii sáhttá mieđihit investerendoarjaga ja bálgosa áiddiid bajásdoallandoarjaga.
Dutkanruhtadeami sáhttá mieđihit ovttaskas olbmui, priváhta- ja almmosjuridihkalaš servošii
sihke vuođđudussii.
Doarjaga sáhttá mieđihit seamma doaibmabidjui moanaide ovttaskas olbmuide ovttas, jos
dát buohkat devdet doarjaga mieđihaneavttuid.
Ovttaskas olmmoš galgá leat badjel 18-jahkásaš, go ohcá doarjaga. Ássanvistti huksemii,
viiddideapmái dahje ordnemii ii mieđihuvvo doarjja badjel 60-jahkásaš olbmui iige eará doarjja badjel 65-jahkásaš olbmui.
Bálgosii sáhttá mieđihit doarjaga dušše dalle, jos dat deavdá boazodoallolágas ásahuvvon
geatnegahttimiid.
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.
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. Stáhtaráđi ásahusa vuođul sáhttá addit dárkilet njuolggadusaid maiddái
das, goas álggaheapmi lea vealtameahttun 2 momeanttas oaivvilduvvon siva dihte.
14 a §
Sierralágan doarjagat
Dat mii dálonguovllu ovddidandoarjjalága 13 §:s mearriduvvo doarjjahámiin, heivehuvvo
dán lágas oaivvilduvvon doarjjavuogádagaide. Earret ovttahávášbuhtadusa doarjjahámiid ovdalis oaivvilduvvon doarjjahámiid sáhttá ruhtadoarjaga lassin geavahit maiddái loanahápmásaš doarjagii.
Stáhtaráđi ásahusa vuođul sáhttá addit dárkilet njuolggadusaid sierralágan doarjagiin, daid
mearrašuvvama ákkain, nannemis, geavahančuozáhagain ja válljenmeannudeamis sihke geavahit oaivvilduvvon alimusdoarjjameriin ja -ossodagain. Dálonguovlovirgebáiki addá dárkilet
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mearrádusaid dain čielggadusain, maid doarjjaohcci galgá ovdanbuktit áššáigullevaš doarjjahámi geavaheami doarjjan, sihke das, mo dáid čielggadusaid vuođul doarjja rehkenastojuvvo.
22 §
Fitnodatdoaibmaplána
Doarjja mieđihuvvo, jos ohcci ovdanbuktá doarjunvuloš boazodoalu jođiheapmái guoskevaš
plána (fitnodatdoaibmaplána), masa leat váldojuvvon mielde maiddái luondduealáhussii gullevaš ealáhusaid dieđut, go ohccojuvvo doarjja dállodoalu álggaheapmái. Fitnodatdoaibmaplánas galget leat mielde 15—21 §:ain mearriduvvon eavttut ja doarjunvuloš doaibmabidjui
guoskevaš dieđut. Dasa lassin plánas galget leat mielde doaibmabiju ektui vuogas viidodagas
boazodoalu ja eará luondduealáhusaid jođiheapmái guoskevaš ulbmilat, vuogit ulbmiliid juksan dihte sihke árvvoštallan doaimma ovdáneamis. Jos doarjja ohccojuvvo smávva investeremii, de fitnodatdoaibmaplána ii dárbbašuvvo.
Fitnodatdoaibmaplánas galget ovdanbuktojuvvot dat doaibmabijut, mat dahkkojuvvojit 17
§:a 1 momeanttas oaivvilduvvon čatnaseami ollašuhttin dihte.
Stáhtaráđi ásahusa vuođul addojuvvojit dárkilet njuolggadusat fitnodatdoaibmaplána sisdoalus sihke das, goas dasa ii leat dárbu.
26 §
Nuorra ealáhusbargi álggahandoarjaga eavttut
Nuorra ealáhusbargi álggahandoarjaga sáhttá mieđihit boazodoallái, guhte bargagoahtá
bohccuiguin vuosttas háve dan maŋŋá go lea váldán badjelasas boazodálu ja álgá boazodoalus
vástideaddji ealáhusbargin. Doarjaga sáhttá mieđihit maiddái eará luondduealáhusbargái, guhte bargagoahtá luondduealáhusain dan maŋŋá go lea váldán badjelasas luondduealáhussii
heivvolaš dálu ja bargagoahtá vuosttas háve boazodoalu oktavuođas eará luondduealáhusain.
Álggahandoarjja ii mieđihuvvo badjel 41-jahkásaš doarjjaohccái.
Stáhtaráđi ásahusa vuođul addojuvvojit dárkilet njuolggadusat álggahandoarjaga vuođul
doarjut oaivvilduvvon doaimmas ja dan álggahanáigemearis.
36 §
Stáhtaloana mieđihaneavttut
——————————————————————————————
Loatnaaddi sáhttá mieđihit stáhtaloatnan dakkár loana:
1) man loatnaáigi lea guhkimustá 25 jagi;
——————————————————————————————
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37 §
Stáhtalotnii gullevaš doarjja
Stáhtalotnii gullevaš doarjjan sáhttá mieđihit reantoovddu, reantofriddjavuođa, oanádusa
friddjajagi dahje luoitit geatnegasvuođas háhkat stáhtalotnii dáhkáhusa. Stáhtaloana doarjjahámiid sáhttá ovttastahttit seamma stáhtaloanas.
——————————————————————————————
38 §
Reantodoarjaga mieđihaneavttut
Reantodoarjaga sáhttá mieđihit stáhtabušeahtas jahkásaččat nannejuvvon reantodoarjjaloanaid mieđihanfápmudusa olis dakkár loana várás, man:
1) loatnaáigi lea guhkimustá 25 jagi;
——————————————————————————————
43 §
Doaibmabiju ollašuhttináigi
Eará doarjunvuloš doaibmabidju go dutkan- dahje čielggadanfidnu galgá ollásit ollašuhttot
guovtte jagi sisa doarjaga mieđiheamis. Nuorra boazodoallái dahje luondduealáhusbargái
ealáhusa álggaheapmái mieđihuvvon doarjaga doarjunvuloš doaibmabidjun adnojuvvo dalle
dálu ja bohccuid háhkan. Doarjunvuloš doaibmabiju ollašuhttimii sáhttá goittotge ásahit oanehet mearreáiggi, jos dasa gávdnojit ákkat doaibmabiju ollašuhttinvuogi dahje doaimma
iešlági dáfus. Jos doarjja lea mieđihuvvon hukseninvesterema oktavuođas luovos opmodaga
háhkamii iige háhkama sáhte ollašuhttit ovdalgo hukseninvesteren lea gárvvásmuvvan, de
rehkenastojuvvo mearreáigi hukseninvesterema gárvvásmuvvamis.
——————————————————————————————
44 §
Doarjaga geavahaneavttut
Go doarjja geavahuvvo dávviriid dahje bálvalusaid háhkamii dahje agoarttain barggaheapmái, de heivehuvvo mii eanadoalu struktuvradoarjjalága 20 §:a 1, 5 ja 6 momeanttas ja 40
a §:s mearriduvvo.
——————————————————————————————
45 §
Ruhtadoallogeatnegasvuohta
——————————————————————————————
Doarjjaoažžu galgá vurkkodit doarjunvuloš doaibmabidjui guoskevaš ruhtadoallomateriála
nu go ruhtadoallolága 2 logu 9 ja 10 §:s mearriduvvo. Jos jearaldat lea Eurohpá Uniovnna
ollásit dahje muhtun muddui ruhtadan prográmmii gullevaš doarjagis, de ruhtadoallomateriála
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galgá vurkkoduvvot uhcimustá golbma jagi das, go Eurohpá kommišuvdna máksá prográmma
Eurohpá Uniovnna maŋimuš ruhtadanossodatmávssu.
48 §
Doarjjaohcamuš
Doarjja ohccojuvvo elektrovnnalaččat neahttabálvalusas, mii lea oassi dálonguovllu ovddidandoarjjalága 50 §:s oaivvilduvvon diehtovuogádagas. Ohcci identifiserejuvvo neahttabálvalusas nana elektrovnnalaš identifiseremis ja elektrovnnalaš vuolláičállosiin addojuvvon lága
(617/2009) 2 §:a 1 čuoggás oaivvilduvvon identifiserenvuogi vuođul. Doarjjaohcamuša sáhttá
dahkat maiddái dán ulbmila várás nannejuvvon skoviin, mii galgá vuolláičállojuvvot.
Ohcamuššii galget laktojuvvot doarjaga mieđihaneavttuid árvvoštallama dáfus vealtameahttun áššegirjjit, čielggadusat ja plánat.
Ohcamuš oktan čuvvosiiguin vurkejuvvojit diehtovuogádahkii ja gieđahallojit dan maŋŋá
eanaš elektrovnnalaččat. Skoviin dahkkojuvvon ohcamuš arkiverejuvvo elektrovnnalaččat, jos
sierra siva dihte ii meannuduvvo nuppeláhkai.
Dálonguovlovirgebáiki addá dárkilet mearrádusaid doarjaga ohcamis geavahit oaivvilduvvon skoviin, 2 momeanttas oaivvilduvvon čuvvosiin sihke plánaid ja čielggadusaid ovdanbuktinvuogis ja elektrovnnalaš ohcama meannudanvugiin.
49 §
Doarjaga ohcan
Doarjaga ohcamii sáhttá ásahuvvot mearreáigi. Jos mearreáigi ii ásahuvvo, de doarjjaohcamušaid sáhttá čoavdit doarjjabajiid mielde. Doarjjaohcamuš galgá doaimmahuvvot ELYguovddážii.
Doarjaga ohcamii ásahit oaivvilduvvon mearreáiggis ja doarjjabajiin sáhttá addit dárkilet
njuolggadusaid stáhtaráđi ásahusa vuođul. Dálonguovlovirgebáiki addá dárkilet njuolggadusaid doarjjaohcama vuostáiváldima ja gieđahallama teknihkalaš lágideamis, ohcamušáššegirjjiide merket oaivvilduvvon merkejumiin sihke skoviin dahkkojuvvon doarjjaohcamušaid
sirdimis diehtovuogádahkii.
Doaibmaválddálaš eiseváldin doaibmá Lappi ELY-guovddáš, jos maŋŋelis 119 §:s dahje
127 §:a vuođul ii nuppeláhkai mearriduvvo.
52 §
Sámedikkiin ráđđádallan
——————————————————————————————
Ráđđádallamiin galget gieđahallojuvvot čuovvovaš áššit:
——————————————————————————————
2) ruđaid stivren boazodollui ja eará luondduealáhusaide;
——————————————————————————————
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57 §
Ruhtadoarjjahápmásaš investerendoarjaga, vistehuksendoarjaga ja bálgosa áiddiid bajásdoallamii mieđihuvvon doarjaga máksin
Boazodoallo- dahje luondduealáhusfitnodaga várás mieđihuvvon investerendoarjaga ja vistehuksendoarjaga sihke bálgosa investerendoarjaga ja áiddiid bajásdoallandoarjaga máksin
ohccojuvvo 48 §:a 1 momeanttas oaivvilduvvon neahttabálvalusa bokte. Doarjaga máksinohcamuša gieđahallamii heivehuvvo, mii doarjjaohcamuša gieđahallamis 48 §:s mearriduvvo.
Máksinohcamuša sáhttá dahkat maiddái dán ulbmila várás nannejuvvon skoviin, mii galgá
vuolláičállojuvvot. Ohcamuša guođđimii sáhttá ásahit govttolaš mearreáiggi, mii rehkenastojuvvo doarjjamearrádusa dahkama rájes dahje, jos jearaldat lea doarjunvuloš doaibmabiju
maŋimuš máksinohcamušas, de doarjunvuloš doaibmabiju ollašuhttima rájes. Ohcamuš galgá
doaimmahuvvot doarjaga mieđihan ELY-guovddážii.
Ruhtadoarjaga sáhttá máksit eanemustá viđa earis. Ruhtadoarjjan máksojuvvo eanemustá
doarjjadási sihke mieđihuvvon doarjaga meari vástideaddji ossodat máksinohcamuššii gullevaš dohkálaš goluin. Doarjjaoažžu galgá dárbbu mielde ovdanbuktit čielggadusa priváhta ruhtadeami ollašuvvamis.
Ruhtadoarjaga sáhttá máksit, jos doarjjaoažžu lea čuvvon doarjjaeavttuid. Dasa lassin
máksima eaktun lea ahte doarjjaoažžui galgá leat duođaidge loahpalaččat čuohcán namuhuvvon gollu, mii sáhttá gávnnahuvvot ja dasa lassin ruhtadoarjja galgá geavahuvvot doarjunvuloš doaibmabidjui. Jos ruhtadoarjja lea mieđihuvvon hukseninvesteremii, de maŋimuš earri
máksojuvvo, jos hukseninvesteren lea ollásit dahkkojuvvon doarjjamearrádusa mielde. Máksinohcamuššii galget laktojuvvot ruhtadoarjaga máksineavttuid dáfus vealtameahttun ruhtadoalloáššegirjjit ja čielggadusat. Vistehuksemii mieđihuvvon doarjaga máksimii ii goittotge
dárbbaš ovdanbuktit ruhtadoalloáššegirjjiid, muhto galgá baicce čájehit ahte huksendoibmii
lea álgojuvvon nugo dohkkehuvvon goluin boahtá ovdan.
Dárkilet njuolggadusat golu duođalašvuođa, loahpalašvuođa ja gávnnahahttivuođa
árvvoštallanákkain sihke gárvvisvuođadási čájeheamis addojuvvojit stáhtaráđi ásahusa
vuođul. Ruhtadoarjjahápmásaš investerendoarjaga máksineriin ja máksinohcamuša guođđima
mearreáiggis sáhttá addit dárkilet njuolggadusaid stáhtaráđi ásahusa vuođul. Dárkilet
mearrádusaid mávssu ohcamis geavahit oaivvilduvvon skoviin sihke máksinohcamuššii laktit
oaivvilduvvon áššegirjjiin ja čielggadusain addá Dálonguovlovirgebáiki.

61 §
Loktenlohpi
Lobi doarjunvuloš loana dahje dan eari loktemii mieđiha ohcamuša vuođul ELY-guovddáš.
Loktenlobi ohcamii heivehuvvo, mii 57 §:a 1 momeanttas mearriduvvo mávssu ohcamis. Ohcamuššii galget laktojuvvot 57 §:a 3 momeanttas oaivvilduvvon áššegirjjit. Loktenlobi ohcamii sáhttá ásahuvvot mearreáigi, man sáhttá guhkidit oktii ovdal mearreáiggi nohkama dahkkojuvvon ohcamuša vuođul. Mearreáiggi guhkideapmái galgá leat dohkálaš sivva.
——————————————————————————————
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70 §
Stáhtaloanaid ruđaid sirdin
——————————————————————————————
Nuppástusat, mat dahkkojuvvojit stáhtalotnii fitnodaga sanerenlága (47/1993) mielde dahkkojuvvon ordnestallamis dahje priváhtaolbmo vealgeordnestallanlága (57/1993) mielde dahkkojuvvon ordnestallamis, dahkkojuvvo maiddái loatnalágádusa ja stáhta gaskasaš vealgái.
——————————————————————————————
73 §
Stáhtavástu
——————————————————————————————
Stáhtaloana dáhkádussan geavahuvvon opmodaga eaktodáhtolaš ruhtan muhttin loana ruovttoluottabearramii čuohcci vuogi mielde oažžu dahkat dušše ELY-guovddáža guorraseami
vuođul.
——————————————————————————————
89 §
Fitnodatdoaibmaplána čuovvun
Doarjjaoažžu galgá ovdanbuktit fitnodatdoaibmaplánii gullevaš ulbmiliid ja doaibmabijuid
ollašuvvančielggadusaid ELY-guovddážii.
Stáhtaráđi ásahusa vuođul addojuvvojit dárkilet njuolggadusat 1 momeanttas oaivvilduvvon
čielggadusaid sisdoalus. Dálonguovlovirgebáiki addá dárkilet mearrádusaid čielggadusaid ovdanbuktinvuogis sihke daid doaimmaheamis ELY-guovddážii.
91 §
Čuovvuma diehtovuogádat
——————————————————————————————
Čuovvuma diehtovuogádahkii sáhttet vurkejuvvot ohccái, doarjjaoažžui, doarjunvuloš doaibmabidjui ja doarjaga geavaheapmái guoskevaš čuovvovaš dieđut:
——————————————————————————————
3) fitnodatdoaibmaplánii ja huksenplánii gullevaš dieđut;
——————————————————————————————
92 §
Dieđuid vurkkodeapmi
Diehtovuogádahkii gullevaš dieđut vurkkoduvvojit logi jagi doarjaga mieđihanmearrádusa
dahkama rájes. Jos doarjja lea mieđihuvvon, de dieđut vurkkoduvvojit logi jagi ruhtadoarjaga
maŋimuš eari máksima rájes dahje stáhtaloana dahje reantodoarjaga vuollásaš loana maŋimuš
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eari loktema rájes, goittotge nu guhká go reantodoarjja máksojuvvo. Stáhtadáhkádussii guoskevaš dieđut vurkkoduvvojit dáhkádusa gustonáiggi dahje, jos dáhkideaddji vástu lea ollašuvvan, nu guhká go dáhkádusoažžuma sáhttá bearrat. Stáhtalotnii guoskevaš dieđut galget vurkkoduvvot nu guhká go loatnalágádusas lea stáhtalotnii guoskevaš oažžun loatnaoažžus dahje,
jos loatnaaddi lea ohcan stáhtaloana buhtadusa Dálonguovlovirgebáikkis, gitta dassái go buhtadusohcamuš lea lágafámolaččat čovdojuvvon. Jos jearaldat lea Eurohpá Uniovnna muhtun
muddui ruhtadan prográmmii gullevaš doarjagis, de dieđut vurkkoduvvojit dasa lassin vihtta
jagi das, go Eurohpá kommišuvdna máksá prográmma Eurohpá Uniovnna maŋimuš ruhtadanossodatmávssu.
94 §
Dárkkisteami dahkan
Vai dárkkisteapmi šaddá áššáigullevaš vuogi mielde dahkkojuvvot, de dárkkistanbargui
sáhttá fápmuduvvot olggobeale ruhtadoallodárkkisteaddji. Ruhtadoallodárkkisteaddji galgá
leat ruhtadoallodárkkistanlágas (1141/2015) dahje almmoshálddahusa ja -ekonomiija ruhtadoallodárkkistanlágas (1142/2015) oaivvilduvvon ruhtadoallodárkkisteaddji dahje ruhtadoallodárkkistansearvvuš. Ruhtadoallodárkkistansearvvuš galgá nammadit ruhtadoallodárkkisteamis vástideaddji ruhtadoallodárkkisteaddji. Dárkkistanbarggu hárrái heivehuvvojit hálddahusláhka (434/2003), giellaláhka (423/2003), sámi giellaláhka (1086/2003) sihke eiseválddi
doaimma almmolašvuođaláhka (621/1999). Ruhtadoallodárkkisteaddjái heivehuvvojit rihkusvuoigatvuođalaš virgevástonjuolggadusat, go son čađaha dárkkisteami. Vahátbuhtadusa birra
mearriduvvo vahátbuhttenlágas (412/1974).
——————————————————————————————
Bolesa geatnegasvuođas addit virgeveahki mearriduvvo boleslága (872/2011) 9 logu 1 §:s.
97 §
Doarjjaoažžu almmuhangeatnegasvuohta ja ovdadiehtu
——————————————————————————————
Doarjjaoažžui sáhttá bivdaga vuođul addit čadni ovdadieđu das, dagahago plánejuvvon doaibmabidju, mii guoská 17 §:a 1 momeanttas oaivvilduvvon čatnaseapmái, fitnodatdoaibmaplánii, jođihuvvon ealáhussii dahje doarjunvuloš opmodaga nuppástuvvamii dahje luohpadeapmái, 95 §:a 1 momeanttas dahje 96 §:s oaivvilduvvon čuovvumuša. Ohcamušas galgá jerrojuvvot čielgasit, mas ovdadiehtu ohccojuvvo, ja galgá dahkkojuvvot ášši čoavdin dihte
dárbbašlaš čielggadus. Ovdadihtui guoskevaš ELY-guovddáža mearrádus lea fámus jagi dan
addima rájes. ELY-guovddáš ii sáhte spiehkastit iežas addin ovdadieđus muđui go dalle, jos
ohcci ii leat ollašuhttán iežas doaibmabiju nu go ovdadihtui guoskevaš ohcamušastis lea ovdanbuktán dahje jos ohcci lea ovdanbuktán ovdadieđu oažžun dihte boasttolágan dahje váilevaš dieđu.
——————————————————————————————
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111 §
Mearrádusa mávssuvulošvuohta
Dán lágas oaivvilduvvon mearrádus boahtá ohccái ja doarjjaoažžui nuvttá. Meahciráđđehusa
mearrádussii sierra ovddus ja 97 §:a 2 momeanttas oaivvilduvvon ovdadihtui guoskevaš
mearrádussii heivehuvvo, mii stáhta máksinággalágas (150/1992) mearriduvvo, goittotge nu
ahte dakko bokte go mearrádus guoská sierra ovdui gullevaš doarjagii, de mearrádus boahtá
nuvttá.
114 §
Teknihkalaš veahkki
Teknihkalaš veahki geavaheamis dán lágas oaivvilduvvon doarjaga ollašuhttimii heivehuvvo, mii teknihkalaš veahki geavaheamis dálonguovllu ovddidandoarjjalága 65 §:s mearriduvvo.
117 §
Fápmuiboahtin
Dát láhka boahtá fápmui ođđajagemánu 1. beaivve 2016.
Dáinna lágain gomihuvvo boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadanláhka (45/2000).
Dát láhka heivehuvvo 3 §:s oaivvilduvvon doarjjavuogádagaide, mat leat váldojuvvon atnui
stáhtaráđi ásahusa vuođul.
———
Dát láhka boahtá fápmui ođđajagemánu 1. beaivve 2016.
Dáinna lágain gomihuvvo boazodoalu ja luondduealáhusaid struktuvradoarjjalága 2 ja 8 §:a
rievdadeami birra addojuvvon láhka (32/2014).
Dán lága 11 §:a 2 momeanta ii heivehuvvo, jos Eurohpá kommišuvdna ii leat guorrasan dasa.
Helssegis juovlamánu 30 beaivve 2015
Dásseválddi presideanta

Sauli Niinistö

Johtalus- ja kommunikašuvdnaministtar Anne Berner
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