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234/2016

Laki
Metsähallituksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tarkoitus 

Tässä laissa säädetään Metsähallituksesta. Metsähallitus on maa- ja metsätalousminis-
teriön ohjauksessa ja sen hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos. Ympäristöministeriön
ohjaustehtävistä säädetään 9 §:ssä.

Metsähallituksen erävalvonnasta säädetään erikseen lailla.

2 luku

Metsähallituksen tehtävät

2 §

Metsähallituksen yleistehtävä

Metsähallitus käyttää, hoitaa ja suojelee hallinnassaan olevaa valtion maa- ja vesiomai-
suutta kestävästi. Metsähallituksen tulee toimia tuloksellisesti.

Metsähallitus harjoittaa toimialallaan liiketoimintaa tässä laissa säädettyjen ja valtion
talousarviossa täsmennettyjen yhteiskunnallisten velvoitteiden puitteissa ja hoitaa sille
säädettyjä  julkisia hallintotehtäviä.

Metsähallitus toimii liiketaloudellisten periaatteiden sekä eduskunnan sille hyväksy-
mien palvelutavoitteiden ja muiden toimintatavoitteiden mukaisesti. 

3 §

Liiketoiminnan toimiala

Metsähallituksen liiketoiminnan toimialana on sen hallintaan osoitetun valtion maa- ja
vesiomaisuuden taloudellinen hyödyntäminen sekä maa- ja vesiomaisuuden hallintaan
liittyvää liiketoimintaa harjoittavien tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakkeiden hallinnointi.

Tässä tarkoituksessa Metsähallitus:
1) harjoittaa metsätaloutta ja toimittaa puutavaraa asiakkaille;
2) harjoittaa maa-ainesliiketoimintaa;
HE 132/2015
MmVM 2/2016
EV 25/2016

1



234/2016  
3) harjoittaa maa- ja vesialueita koskevaa vuokraus- ja myyntitoimintaa; ja
4) harjoittaa maa- ja vesialueita koskevaa hanke- ja kehitystoimintaa.
Metsähallitus saa lisäksi harjoittaa siemen- ja taimituotantoa sekä muuta sen toimialaan

kuuluvaa maa- ja vesiomaisuuden taloudellista hyödyntämistä.
Metsätaloutta Metsähallitus harjoittaa valtion metsätalousosakeyhtiöstä annetussa lais-

sa (235/2016) tarkoitetussa osakeyhtiössä. 
Metsähallitus vastaa tytär- ja osakkuusyhtiöidensä omistajaohjauksesta siten kuin val-

tion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain (1368/2007) 6 §:ssä säädetään.

4 §

Metsähallituskonserni

Metsähallituksella voi olla sen liiketoimintaan tai sille osoitettujen julkisten hallinto-
tehtävien hoitoon liittyvässä yhdessä tai useammassa kotimaisessa tai ulkomaisessa yri-
tyksessä kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 ja 6 §:ssä tarkoitettu määräysvalta. Yrityk-
set, joissa Metsähallituksella on määräysvalta, ovat Metsähallituksen tytäryrityksiä. Met-
sähallitus ja sen tytäryritykset muodostavat Metsähallituskonsernin. 

Jos tytäryrityksen osakkeiden arvo on huomattava tai Metsähallituksen ja tytäryrityk-
sen yhtiösuhdetta on muuten pidettävä merkittävänä, tytäryhtiöiden perustamiseen, tytär-
yrityksen osakkeiden hankintaan ja luovutukseen tarvitaan valtioneuvoston lupa. Valtio-
neuvoston lupa tarvitaan myös, jos on kysymys vastaavanlaisesta merkittävän osakkuuden
tai jäsenyyden hankinnasta tai luovutuksesta muussa yrityksessä kuin tytäryrityksessä.
Kiinteistövarallisuuden luovuttamisessa noudatetaan kuitenkin oikeudesta luovuttaa val-
tion kiinteistövarallisuutta annettua lakia (973/2002). 

Metsähallitus ja sen metsätalousliiketoimintaa harjoittava tytäryritys ovat toisiinsa näh-
den julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 12 §:ssä tarkoitetussa suhteessa. Met-
sähallitus ja sen tytäryritys voivat ostaa suoraan toisiltaan palveluja.  

Metsähallitus ei saa antaa tytäryritykselleen konserniavustusta. 
Tarkempia säännöksiä Metsähallituksen tytäryritysten liiketoiminnan liittymisestä

Metsähallituksen liiketoimintaan, tytäryritysten osakkeiden arvon huomattavuudesta sekä
Metsähallituksen ja tytäryritysten yhtiösuhteen merkittävyydestä annetaan tarvittaessa
valtioneuvoston asetuksella.

5 §

Julkiset hallintotehtävät

Metsähallitus hoitaa ja käyttää sen hallinnassa julkisten hallintotehtävien hoitamista
varten olevaa maa- ja vesiomaisuutta. Julkisten hallintotehtävien hoitoon tarkoitetulla val-
tion maa- ja vesiomaisuudella ei ole tuottovaatimusta. 

Metsähallitus hoitaa sille säädetyt julkiset hallintotehtävät, joita ovat:
1) luonnonsuojelulaissa (1096/1996) sekä sen ja vuoden 1923 luonnonsuojelulain

(71/1923) nojalla perustettuja luonnonsuojelualueita koskeviin säädöksiin perustuvat teh-
tävät, muut luontotyyppien ja lajien suojeluun liittyvät tehtävät sekä luonnonsuojelualuei-
den hankinta;

2) luonnonsuojelualueverkoston hoito ja käyttö sekä Metsähallituksen julkisten hallin-
totehtävien hoitoon tarkoitettujen muiden maa- ja vesialueiden sekä muun omaisuuden
hoito;

3) luonnon virkistyskäyttöön liittyvien luonto- ja retkeilypalvelujen tuottaminen sekä
kulttuuriomaisuuden vaaliminen; 

4) erämaalaissa (62/1991), kalastuslaissa (379/2015), kolttalaissa (253/1995), maasto-
liikennelaissa (1710/1995), metsästyslaissa (615/1993), vesienhoidon ja merenhoidon jär-
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jestämisestä annetussa laissa (1299/2004), pelastuslaissa (379/2011), poronhoitolaissa
(848/1990), porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetussa laissa
(986/2011) ja ulkoilulaissa (606/1973) säädetyt tehtävät;

5) riista- ja kalataloudellisten hankkeiden toteuttaminen sekä metsästys- ja kalastuslu-
pien myöntäminen;

6) Metsähallituksen erävalvonnasta annetussa laissa (1157/2005) tarkoitettu erävalvon-
ta;

7) metsäpuiden siementen hankintaan ja varmuusvarastointiin liittyvät tehtävät.

3 luku

Toimintaa koskevat velvoitteet

6 §

Yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet

Luonnonvarojen kestävän hoidon ja käytön olennaisena osana Metsähallituksen on riit-
tävästi otettava huomioon biologisen monimuotoisuuden suojelu ja tarkoituksenmukainen
lisääminen metsien, meren ja muiden luonnonvarojen hoidolle, käytölle ja suojelulle ase-
tettujen muiden tavoitteiden kanssa. Metsähallituksen on lisäksi otettava huomioon luon-
non virkistyskäytön sekä työllisyyden edistämisen vaatimukset.

Metsähallituksen hallinnassa olevien luonnonvarojen hoito, käyttö ja suojelu on sovi-
tettava yhteen saamelaiskäräjistä annetussa laissa (974/1995) tarkoitetulla saamelaisten
kotiseutualueella siten, että saamelaisten kulttuurin harjoittamisen edellytykset turvataan,
sekä poronhoitolaissa tarkoitetulla poronhoitoalueella siten, että poronhoitolaissa säädetyt
velvoitteet täytetään.

Metsähallitus varautuu hoitamaan tehtäviään myös poikkeusoloissa noudattaen maa- ja
metsätalousministeriön ja puolustuskiinteistöjen osalta puolustusministeriön määräyksiä.
Metsähallitus noudattaa lisäksi puolustuskiinteistöjen ja niiden tilapalvelujen osalta puo-
lustusministeriön turvallisuusmääräyksiä.

Metsähallitus antaa pelastusviranomaisille asiantuntija-apua metsäpalojen torjunnassa
ja varautuu omatoimisesti metsäpalojen ehkäisyyn ja torjuntaan hallinnassaan olevilla val-
tion mailla yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa.

Yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden hoito otetaan huomioon Metsähallituksen tu-
lostavoitetta asetettaessa.

7 §

Muut yhteiskunnalliset velvoitteet

Metsähallituksen toiminnassa otetaan huomioon tutkimuksen, opetuksen, puolustus-
voimien ja rajavartiolaitoksen maankäytön tarpeet.

4 luku

Metsähallituksen ohjaus

8 §

Eduskunnan ja valtioneuvoston ohjaustoimivalta

Valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä eduskunta: 
1) hyväksyy Metsähallituksen keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet; 
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2) hyväksyy Metsähallituksen peruspääoman korotuksen ja alennuksen sekä päättää
määrärahan ottamisesta talousarvioon myönnettäväksi Metsähallituksen peruspääoman
korottamiseen; 

3) antaa Metsähallitukselle suostumuksen ottaa liiketoimintansa rahoittamiseksi lai-
naa; 

4) hyväksyy Metsähallituksen liiketoiminnan osalta tilikauden investointien enim-
mäismäärän sekä valtuutuksen tehdä sellaisia investointeja koskevia sitoumuksia, joista
aiheutuu menoja tätä myöhemmille tilikausille. 

Valtioneuvosto antaa tarvittaessa yleisiä määräyksiä Metsähallituksen toiminnasta ja
taloudesta. 

9 §

Ministeriön ohjaustoimivalta

Maa- ja metsätalousministeriö tulosohjaa Metsähallitusta. Ympäristöministeriö tulos-
ohjaa Metsähallitusta julkisten hallintotehtävien osalta toimialallaan.

Eduskunnan päätettyä valtion talousarviosta asianomainen ministeriö päättää Metsä-
hallituksen palvelutavoitteista ja muista toimintatavoitteista, Metsähallituksen tulostavoit-
teesta ja tuloutustavoitteesta sekä tarvittaessa peruspääoman muutosta koskevan eduskun-
nan päätöksen toimeenpanosta. Tulostavoite on asetettava niin, että Metsähallitus voi saa-
vuttaa 8 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut, liiketaloudellisesti kannattavat palveluta-
voitteet ja muut toimintatavoitteet. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ministeriö päättää 28 §:ssä tarkoitetun määrärahan
käyttämisestä ja sen maksamisesta. 

5 luku

Metsähallituksen organisaatio ja hallinto 

10 §

Metsähallituksen organisaatio

Metsähallituksessa on hallitus ja toimitusjohtaja sekä erillinen julkisia hallintotehtäviä
hoitava yksikkö. 

Metsähallituksessa on muita yksiköitä ja toimintoja sen mukaan, kuin työjärjestyksessä
määrätään.

11 §

Hallitus

Metsähallituksella on hallitus, jossa on enintään kahdeksan jäsentä. 
Valtioneuvosto nimittää hallituksen jäsenet enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja

määrää jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Hallituksen jäse-
nen tulee olla kilpailutilanteen edellyttämällä tavalla riippumaton. Vähintään yhden halli-
tuksen jäsenen tulee edustaa Metsähallituskonsernin henkilöstöä. Henkilöstöä edustavan
jäsenen tulee olla Metsähallituksen tai sen tytäryhtiön palveluksessa. Metsähallituksen
toimitusjohtaja ei voi toimia hallituksen jäsenenä.

Hallituksen jäseneen sovelletaan, mitä osakeyhtiölain (624/2006) 6 luvun 4 §:ssä sää-
detään osakeyhtiön hallituksen jäsenen esteellisyydestä ja 10 §:n 1 momentissa kelpoi-
suudesta.

Valtioneuvosto vapauttaa hallituksen tai sen jäsenen tehtävästään. 
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12 §

Hallituksen tehtävät

Hallitus ohjaa ja valvoo Metsähallituksen toimintaa. Hallitus huolehtii Metsähallituk-
sen strategisesta johtamisesta, hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.
Lisäksi hallitus huolehtii siitä, että Metsähallituksen kirjanpidon ja varainhoidon valvonta
on asianmukaisesti järjestetty sekä erityisesti siitä, että Metsähallitus toimii eduskunnan ja
muiden viranomaisten päätösten ja määräysten mukaisesti. 

Hallituksen tehtävänä on: 
1) tehdä esitys Metsähallitusta koskevaksi talousarvioehdotukseksi sekä siihen liittyvä

esitys Metsähallituksen seuraavan vuoden palvelutavoitteiksi ja muiksi toimintatavoit-
teiksi sekä tulostavoitteeksi ja tuloutustavoitteeksi; 

2) päättää Metsähallituksen toiminnan kehittämisestä eduskunnan ja ministeriön aset-
tamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata ja raportoida ta-
voitteiden saavuttamisesta; 

3) antaa lausunto toimitusjohtajan, luontopalvelujohtajan ja erätalousjohtajan nimittä-
misestä;

4) päättää Metsähallituksen lainanotosta; 
5) päättää Metsähallituksen merkittävistä investoinneista ja muista pitkävaikutteisista

menoista; 
6) päättää Metsähallituksen hallitsemien osakkeiden osalta osakkeenomistajalle kuulu-

vien oikeuksien käyttämisestä Metsähallituskonserniin kuuluvan tytäryrityksen hallinnos-
sa; 

7) laatia Metsähallituksen ja Metsähallituskonsernin tilinpäätös ja toimintakertomus ja
niihin liittyen tehdä esitys Metsähallituksen voittoa tai tappiota koskeviksi toimenpiteiksi
sekä toimittaa tilinpäätös, toimintakertomus ja esitys valtioneuvoston vahvistettavaksi; 

8) päättää Metsähallituksen nimen kirjoittamiseen oikeutetuista; 
9) hyväksyä luonnonvarojen käyttöä koskevat alueelliset suunnitelmat;
10) päättää kiinteistövarallisuuden hankintaa, sekä sen mukaan kuin oikeudesta luo-

vuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetussa laissa säädetään, kiinteistövarallisuuden
luovuttamista ja vuokraamista koskevan päätösvallan järjestämisestä Metsähallituksessa;

11) päättää liikelaitoksen johdon palkitsemisjärjestelmästä;
12) käsitellä ja ratkaista muut kuin 1—11 kohdassa tarkoitetut asiat, joilla on laajakan-

toinen tai tärkeä merkitys. 
Hallitus tai hallituksen jäsen ei saa noudattaa hallituksen tekemää päätöstä, joka on tä-

män lain tai sen nojalla annettujen säännösten vastaisena pätemätön.
Hallituksen tehtävistä julkisten hallintotehtävien ohjauksessa ja valvonnassa säädetään

19 §:ssä.

13 §

Henkilöstön edustaja hallituksessa

Hallituksessa Metsähallituskonsernin henkilöstöä edustavan jäsenen oikeudet ja vel-
vollisuudet ovat samat kuin hallituksen muilla jäsenillä. Henkilöstöä edustavalla jäsenellä
ei kuitenkaan ole oikeutta osallistua Metsähallituksen johdon valintaa tai erottamista, joh-
don sopimusehtoja, henkilöstön palvelussuhteen ehtoja tai työtaistelutoimenpiteitä koske-
vien asioiden käsittelyyn. 
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14 §

Toimitusjohtaja

Metsähallituksessa on toimitusjohtaja, joka johtaa ja kehittää Metsähallituksen toimin-
taa, huolehtii Metsähallituksen juoksevasta hallinnosta sekä siitä, että kirjanpito on lain-
mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. 

Toimitusjohtajan on huolehdittava hallituksen päätösten toimeenpanosta ja noudatetta-
va hallituksen määräyksiä sekä annettava hallitukselle tieto Metsähallituksen toiminnan
kannalta merkittävistä toimenpiteistä ja tapahtumista. 

Toimitusjohtaja saa ryhtyä Metsähallituksen toiminnan laajuus ja laatu huomioon ot-
taen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut
tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta Metsähallituksen toiminnalle olen-
naista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian an-
nettava tieto toimista.

Mitä 11 §:n 3 momentissa säädetään hallituksen jäsenen esteellisyydestä ja kelpoisuu-
desta ja 12 §:n 3 momentissa velvollisuudesta olla noudattamatta pätemätöntä päätöstä,
sovelletaan myös toimitusjohtajaan. Toimitusjohtajalla on pääjohtajan arvonimi.

15 §

Julkisia hallintotehtäviä hoitava yksikkö

Metsähallituksessa sen tehtäväksi säädettyjä julkisia hallintotehtäviä hoitaa erillinen
julkisten hallintotehtävien yksikkö, jonka päällikkönä toimii luontopalvelujohtaja. 

6 luku

Julkisten hallintotehtävien hoito 

16 §

Julkisia hallintotehtäviä hoitavan yksikön tehtävät

Julkisia hallintotehtäviä hoitava yksikkö vastaa 5 §:ssä tarkoitettujen Metsähallituksen
tehtäväksi säädettyjen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta.

Yksikkö valmistelee ja esittelee julkisten hallintotehtävien hoitoa koskevat asiat Met-
sähallituksen hallitukselle.

17 §

Luontopalvelujohtajan ja erätalousjohtajan tehtävät

Luontopalvelujohtaja hoitaa ne julkisiin hallintotehtäviin liittyvät tehtävät, jotka eivät
2 momentin tai 12 tai 14 §:n mukaan kuulu hallitukselle, toimitusjohtajalle tai erätalous-
johtajalle. Luontopalvelujohtaja hyväksyy ja allekirjoittaa hallituksen ohella 33 §:n
1 momentissa tarkoitetun erillisen tilinpäätöksen.

Metsästystä, kalastusta ja erävalvontaa koskevat julkiset hallintotehtävät (eräasiat), jot-
ka 1 momentin mukaan eivät kuulu hallitukselle tai toimitusjohtajalle, hoitaa kuitenkin
julkisia hallintotehtäviä hoitavassa yksikössä erätalousjohtaja. 
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18 §

Julkisten hallintotehtävien ratkaisuvalta

Luontopalvelujohtaja ratkaisee 5 §:ssä tarkoitettuihin julkisiin hallintotehtäviin liitty-
vät hallintoasiat ja julkisia hallintotehtäviä hoitavaa yksikköä koskevat viranomaisasiat.
Kalastukseen, metsästykseen ja erävalvontaan liittyvät asiat sekä mainittuja tehtäviä hoi-
tavaa henkilöstöä koskevat asiat ratkaisee kuitenkin erätalousjohtaja. 

Maastoliikennelain 4 §:ssä, kalastuslain 5 §:ssä ja metsästyslain 6 §:ssä tarkoitetuille
luville tai päätöksille Metsähallituksen hallinnassa olevan alueen käyttämisestä sanottujen
lakien mukaiseen tarkoitukseen voidaan vahvistaa aluekohtaiset kiintiöt.

Edellä 2 momentissa tarkoitettujen kiintiöiden puitteissa luontopalvelujohtaja voi siir-
tää maastoliikennelain 4 §:ssä ja erätalousjohtaja kalastuslain 5 §:ssä ja metsästyslain
6 §:ssä tarkoitettua yksittäistä lupaa koskevan päätöksen tekemisen Metsähallituksen vir-
kamiehelle tai sellaiselle Metsähallituksen palveluksessa olevalle henkilölle tai ulkopuo-
liselle yhteisölle, joita riippumattomuuden, luotettavuuden, asiantuntemuksen ja muiden
asian arvioinnissa huomioon otettavien seikkojen perusteella on pidettävä tehtävään sopi-
vana. Metsähallituksen ja lupia myöntävän ulkopuolisen yhteisön toimintaan sovelletaan
tältä osin, mitä hallintolaissa (434/2003), viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetus-
sa laissa (621/1999), kielilaissa (423/2003) ja saamen kielilaissa (1086/2003) säädetään
sekä lisäksi, mitä rikoslaissa (39/1889) rikosoikeudellisesta virkavastuusta säädetään.

Edellä 3 momentissa tarkoitettuja asioita koskeva yksittäinen lupa voidaan antaa myös
koneellisesti sekä päätös voidaan tehdä ilman esittelyä.

Luonnonsuojelualueen ja retkeilyalueen järjestyssäännön antamista sekä 2 momentissa
säädettyä kiintiöiden vahvistamista lukuun ottamatta luontopalvelujohtaja ja erätalousjoh-
taja saavat kirjallisesti siirtää heille tämän pykälän mukaan kuuluvan ratkaisuvallan muul-
le julkisten hallintotehtävien yksikön virkamiehelle.

Aluekohtaisten kiintiöiden vahvistamista koskeva päätös on saatettava tiedoksi yleistie-
doksiantona noudattaen hallintolain 62 §:ää.

19 §

Julkisten hallintotehtävien ohjaus ja valvonta

Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö ohjaavat ja valvovat toimialojen-
sa osalta Metsähallitukselle kuuluvien julkisten hallintotehtävien hoitoa siten kuin viras-
tojen ja laitosten toiminnan ohjauksesta ja valvonnasta erikseen säädetään.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen ministeriöiden ohjauksen ja valvonnan puitteissa
Metsähallituksen hallitus:

1) huolehtii julkisten hallintotehtävien hoidon yleisestä ohjauksesta ja valvonnasta;
2) huolehtii siitä, että tehtävät hoidetaan eduskunnan ja muiden viranomaisten päätös-

ten ja määräysten mukaisesti ja että julkisten hallintotehtävien kirjanpito ja varainhoidon
valvonta on asianmukaisesti järjestetty; 

3) julkisten hallintotehtävien yksikön esityksen saatuaan päättää asioista, joista sääde-
tään 12 §:n 2 momentin 1, 2, 6—8, 10 ja 11 kohdassa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen ministeriöiden ohjauksen ja valvonnan sekä halli-
tuksen valvonnan puitteissa Metsähallituksen toimitusjohtaja vastaa Metsähallitukselle
kuuluvien julkisten hallintotehtävien hoidon yleisestä johtamisesta ja kehittämisestä sekä
huolehtii siitä, että  33 §:n 1 momentissa tarkoitettu erillinen kirjanpito on lainmukainen
ja erillinen tilinpäätös on asianmukaisesti laadittu ja että julkisten hallintotehtävien hoitoa
koskeva varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. 
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20 §

Vastuu julkisten hallintotehtävien hoidossa

Metsähallituksen julkisen hallintotehtävän hoidossa aiheutuneen vahingon korvaami-
sesta on voimassa, mitä virkavastuulla aiheutuneen vahingon korvaamisesta erikseen sää-
detään.

21 §

Muutoksenhaku

Muutoksenhausta luonnonsuojelulain nojalla tehtyyn Metsähallituksen päätökseen sää-
detään mainitussa laissa.

Muuhun kuin 1 momentissa tai 18 §:n 3 momentissa tarkoitettuun yksittäistä lupaa kos-
kevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Edellä 2 momentissa tarkoitettu päätös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta
huolimatta. Muutoksenhakuviranomainen voi kuitenkin kieltää päätöksen täytäntöönpa-
non.

22 §

Muutoksenhaku yksittäiseen lupapäätökseen

Edellä 18 §:n 3 momentissa tarkoitettuun yksittäistä lupaa koskevaan päätökseen saa
vaatia oikaisua Metsähallitukselta siten kuin hallintolaissa säädetään.

Oikaisuvaatimukseen annettuun Metsähallituksen päätökseen saa hakea muutosta valit-
tamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu yksittäistä lupaa koskeva päätös voidaan panna täytän-
töön muutoksenhausta huolimatta. Muutoksenhakuviranomainen voi kuitenkin kieltää
päätöksen täytäntöönpanon.

23 §

Toimivaltainen hallinto-oikeus

Toimivaltainen on se hallinto-oikeus, jonka tuomiopiirissä päätöksen kohteena oleva
alue tai sen pääosa sijaitsee. Ellei tätä perustetta voida käyttää, toimivaltainen on se hal-
linto-oikeus, jonka tuomiopiirissä valittajalla on kotipaikka.

24 §

Julkisten hallintotehtävien hoitoon liittyvät maksut 

Metsähallituksen julkisiin hallintotehtäviin liittyvien suoritteiden maksujen määräämi-
sestä, viivästyskorosta, maksujen perinnästä ja toimivallasta maksuista päätettäessä sää-
detään valtion maksuperustelaissa (150/1992). Julkiseen hallintotehtävään liittyvän suo-
ritteen maksua koskevasta muutoksenhausta säädetään mainitun lain 11 b §:ssä.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen:
1) Kemin ja Tornion kaupunkien asukkailla on oikeus metsästää Metsähallituksen

osoittamilla alueilla Metsähallituksen päättämillä ehdoilla omakustannusarvoa vastaaval-
la maksulla; 
8



234/2016  
2) kuntalaisella on oikeus käyttää kotikuntaansa kuuluvaa Metsähallituksen hallinnas-
sa olevaa aluetta maastoliikennelain mukaiseen maastoliikenteeseen maksutta.

Maksu Metsähallituksen julkisoikeudellisesta suoritteesta on suoraan ulosottokelpoi-
nen. Sen perimisestä säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa
(706/2007).

7 luku

Metsähallituksen talous

25 §

Oma pääoma

Metsähallituksella on oma pääoma, joka muodostuu peruspääomasta, muusta omasta
pääomasta ja arvonkorotusrahastosta. 

Peruspääoma on liikelaitokseen sijoitettua voiton tuloutuksen perusteena olevaa pää-
omaa. 

Muu oma pääoma on Metsähallitukselle sen voitosta osoitettua pääomaa tai pääomaa,
joka on siirretty sille muun oman pääoman ehdoin. Arvonkorotusrahasto osoittaa suorite-
tun käyttöomaisuuden arvon korotuksen määrän. Muu oma pääoma ja arvonkorotusrahas-
to voidaan siirtää peruspääomaan. 

26 §

Julkisten hallintotehtävien hoitoon tarkoitettu omaisuus

Julkisia hallintotehtäviä varten Metsähallituksen hallinnassa on valtion omistamia
luonnonsuojelualueita ja erämaa-alueita, muita suojelutarkoitukseen osoitettuja tai hankit-
tuja alueita sekä muuta julkisten hallintotehtävien hoidon kannalta tarpeellista omaisuutta.
Julkisten hallintotehtävien hoitoon tarkoitettu omaisuus kuuluu Metsähallituksen muuhun
omaan pääomaan.

27 §

Metsähallituksen lainat, vakuudet ja takaukset

Metsähallitus saa ottaa toimintansa rahoittamiseksi lainaa eduskunnan valtion talousar-
vion käsittelyn yhteydessä antaman suostumuksen rajoissa. 

Metsähallituksella on oikeus liiketoiminnassaan käyttää ulkopuoliselle annettavaa va-
kuutta, jos vakuuden antamistarve perustuu lakiin tai kilpailutilanteessa noudatettuihin
yleisesti hyväksyttyihin periaatteisiin. Eduskunta päättää valtion talousarvion käsittelyn
yhteydessä vakuuksien enimmäismäärän. Metsähallitus ei saa myöntää takausta tai antaa
panttia liiketoimintaa harjoittavan tytäryhtiön lainan maksamisen vakuudeksi. 

Metsähallituksen ottamista lainoista ja sen antamista takauksista peritään valtiolle val-
tion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annetun lain (449/1988) mu-
kainen takausmaksu. 

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä 1 momentissa tarkoitetun
lainan ottamisesta, lainanoton ehdoista ja lainan käyttötarkoituksista, liiketoiminnassa
käytettävien vakuuksien käyttämisestä ja laadusta sekä 3 momentissa tarkoitetun maksun
määräytymisestä ja perimisestä. 
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28 §

Julkisten hallintotehtävien rahoittaminen

Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien hoito rahoitetaan valtion talousarviossa
erikseen osoitetuilla määrärahoilla sekä julkisten hallintotehtävien hoidosta saatavilla
maksuilla ja tuotoilla. Julkisten hallintotehtävien hoitoa voidaan rahoittaa myös julkisella
hankerahoituksella.

8 luku

Metsähallituksen henkilöstö

29 §

Henkilöstö

Metsähallituksen henkilöstön pääasiallinen palvelussuhde on työsopimussuhde. Julkis-
ta valtaa sisältäviä tehtäviä hoitavien henkilöiden palvelussuhde on kuitenkin virkasuhde,
jollei laissa toisin säädetä.

Metsähallituksen virkamiehiin, virkoihin ja virkasuhteeseen sovelletaan valtion virka-
suhdetta koskevia säännöksiä.

Metsähallitusta koskevasta virkaehtosopimuksesta on voimassa, mitä valtion virkaeh-
tosopimuslaissa (664/1970) on säädetty, lukuun ottamatta lain 3 §:n 3 momentin 2 ja
4 kohtia ja 4 momenttia, 4 §:n 2 ja 3 momenttia, 5 §:n 4 ja 5 momenttia ja 26 §:ää. Valtion
virkaehtosopimuslakia sovelletaan Metsähallitukseen muutettuna siten, että:

1) lain 3 §:n 3 momentin 1 kohdan sijasta Metsähallituksen virkaehtosopimuksen neu-
vottelu- ja sopimusosapuolena on työnantajan puolesta Metsähallitus tai sellainen rekiste-
röity yhdistys, jonka varsinaisiin tarkoituksiin kuuluu työnantajien etujen valvominen vir-
kasuhteissa ja johon Metsähallitus yhdessä tai useammassa asteessa kuuluu;

2) lain 5 §:n 1 momentin 1 kohdan sijasta virkaehtosopimukseen ovat sidottuja Metsä-
hallitus ja sopimuksen sen puolesta tehnyt työnantajayhdistys ja sen alayhdistykset;

3) lain 5 §:n 2 momentin sijasta voi Metsähallitus määrätä virkamiestensä palvelussuh-
teen ehdoista virkaehtosopimuksessa sovittuja palvelussuhteen ehtoja huonommiksi mää-
räämättä, mutta virkaehtosopimuksen muutoin estämättä;

4) lain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu irtisanomisoikeus on myös edellä kohdassa 1 tar-
koitetulla työnantajayhdistyksen alayhdistyksellä; ja

5) mitä lain 3 §:n 3 momentin 3 kohdassa, 5 §:n 6 ja 7 momentissa, 8 §:n 3 ja 4 mo-
mentissa, 12  ja 18 §:ssä, 19 §:n 2 momentissa ja 24 §:ssä säädetään valtiosta tai valtion
neuvotteluviranomaisesta, koskee Metsähallitusta ja edellä 1 kohdassa tarkoitettua työn-
antajayhdistystä.

Mitä muussa laissa on säädetty valtion neuvotteluviranomaisen tai valtion viranomai-
sen oikeudesta tehdä virka- ja työehtosopimuksia taikka niihin verrattavia sopimuksia,
koskee Metsähallituksen henkilöstön palvelussuhteen ehtojen osalta Metsähallitusta ja
sääntöjensä mukaan 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettua työnantajayhdistystä.

30 §

Henkilöstön kelpoisuusvaatimukset

Toimitusjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulu-
tutkinto, liiketalouden ja Metsähallituksen tehtäväalan tuntemus sekä johtamiskokemus ja
käytännössä osoitettu johtamistaito.
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Luontopalvelujohtajan ja erätalousjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva
ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä johtamiskokemus ja
käytännössä osoitettu johtamistaito.

Muiden kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen Metsähallituksen virkojen kelpoisuus-
vaatimuksena on aikaisemmalla toiminnalla osoitettu taito ja kyky, jota viran menestyk-
sellinen hoitaminen edellyttää.

31 §

Henkilöstön nimittäminen 

Metsähallituksen toimitusjohtajan nimittää ja irtisanoo maa- ja metsätalousministeriön
esittelystä valtioneuvosto. Toimitusjohtaja nimitetään enintään viiden vuoden määräajak-
si. Ennen nimittämistä asiasta on pyydettävä ympäristöministeriön sekä Metsähallituksen
lausunto. Maa- ja metsätalousministeriö myöntää toimitusjohtajalle eron. Jos toimitusjoh-
taja irtisanoutuu tai irtisanotaan, maa- ja metsätalousministeriö voi määrätä kelpoisuus-
vaatimukset täyttävän henkilön hoitamaan väliaikaisesti toimitusjohtajan tehtäviä siihen
saakka kunnes toimitusjohtaja nimitetään.

Luontopalvelujohtajan virkaan nimittää ja luontopalvelujohtajan irtisanoo valtioneu-
vosto ympäristöministeriön esittelystä. Luontopalvelujohtaja nimitetään enintään viiden
vuoden määräajaksi. Ennen nimittämistä asiasta on pyydettävä maa- ja metsätalousminis-
teriön sekä Metsähallituksen lausunto. Ympäristöministeriö myöntää luontopalvelujohta-
jalle eron.

Erätalousjohtajan virkaan nimittää maa- ja metsätalousministeriö. Maa- ja metsätalous-
ministeriö irtisanoo erätalousjohtajan ja myöntää tälle eron. Ennen nimittämistä asiasta on
pyydettävä Metsähallituksen ja ympäristöministeriön lausunto.

32 §

Henkilöstön osallistuminen

Metsähallitus voi päättää, että siihen sovelletaan yhteistoiminnasta valtion virastoissa
ja laitoksissa annetun lain (1233/2013) sijasta yhteistoiminnasta yrityksissä annettua lakia
(334/2007). Konserniyhteistyössä Metsähallituskonsernissa noudatetaan soveltuvin osin,
mitä yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetussa lais-
sa (335/2007) säädetään.

Jos Metsähallitukseen sovelletaan yhteistoiminnasta yrityksissä annettua lakia, se voi
tehdä mainitun lain 61 §:ssä tarkoitetun sopimuksen.

9 luku

Metsähallituksen kirjanpito, tilinpäätös ja tilintarkastus

33 §

Kirjanpito ja tilinpäätös

Metsähallitus ja Metsähallituskonserni ovat kirjanpitovelvollisia. Jollei tästä laista
muuta johdu, Metsähallituksen ja Metsähallituskonsernin kirjanpitoon ja tilinpäätökseen
sovelletaan, mitä kirjanpitolaissa ja osakeyhtiölaissa säädetään osakeyhtiön kirjanpidosta
ja tilinpäätöksestä. Edellä 5 §:ssä tarkoitetuista julkisten hallintotehtävistä hoidosta pide-
tään erillistä kirjanpitoa ja laaditaan erillinen tilinpäätös noudattaen valtion talousarviosta
annettua lakia (423/1988) ja valtion talousarviosta annettua asetusta (1243/1992). 

Metsähallituksen ja Metsähallituskonsernin tilikausi on kalenterivuosi. Metsähallituksen
on laadittava jokaiselta tilikaudelta tilinpäätös ja Metsähallituskonsernin konsernitilinpää-
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tös helmikuun loppuun mennessä. Metsähallituksen hallitus ja toimitusjohtaja allekirjoitta-
vat Metsähallituksen ja Metsähallituskonsernin tilinpäätöksen. Metsähallituksen ja Metsä-
hallituskonsernin on toimitettava tilinpäätösasiakirjat maa- ja metsätalousministeriölle.

Valtioneuvosto vahvistaa Metsähallituksen ja Metsähallituskonsernin tilinpäätöksen.
Valtioneuvosto päättää tilinpäätöksen perusteella Metsähallituksen voiton tuloutuksesta
valtion talousarvioon sekä muista toimenpiteistä, joihin Metsähallituksen toiminnan ja ta-
louden johdosta on tarpeen ryhtyä. 

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä tilinpäätöksen vahvistami-
sesta. Valtiokonttori voi tarvittaessa antaa määräyksiä ja ohjeita erillisestä kirjanpidosta ja
tilinpäätöksestä sekä tietojen antamisesta hallituksen vuosikertomuksen kokoamista var-
ten.

34 §

Metsähallituksen tase

Metsähallituksen aloittaessa toimintansa valtioneuvosto päättää eduskunnan valtion ta-
lousarvion käsittelyn yhteydessä antaman valtuutuksen nojalla Metsähallituksen hallin-
taan siirrettävästä valtion omaisuudesta sekä siitä, mikä osa omaisuudesta merkitään Met-
sähallituksen peruspääomaksi, muuksi omaksi pääomaksi tai lainaehdoin annetuksi. Pe-
ruspääomaan kuuluva omaisuus arvioidaan käypään arvoonsa. 

Siirrettäessä toiminnassa olevan Metsähallituksen hallintaan omaisuutta tai siirrettäessä
Metsähallituksen hallinnassa olevaa omaisuutta valtion talousarviotalouteen noudatetaan
siirrosta päätettäessä ja tasetta muodostettaessa 1 momenttia. Valtioneuvosto päättää
myös, mihin tarkoitukseen muuhun omaan pääomaan kuuluva omaisuus osoitetaan.

Siirrettäessä Metsähallitukselle tai Metsähallitukselta valtion talousarviotalouteen kiin-
teistövarallisuutta maa- ja metsätalousministeriö päättää sellaisen yksittäisen kiinteistöva-
rallisuuden kohteen tai kiinteistövarallisuuden kokonaisuuden siirrosta, jonka käypä arvo
on enintään viisi miljoonaa euroa. Jos kysymys on luonnonsuojelun toteuttamiseen liitty-
vän kiinteistövarallisuuden siirrosta, asiasta päättää ympäristöministeriö. Valtioneuvosto
päättää sellaisen yksittäisen kiinteistövarallisuuden kohteen tai kiinteistövarallisuuden ko-
konaisuuden siirrosta, jonka käypä arvo on enintään kymmenen miljoonaa euroa. Siirto
merkitään liikelaitoksen muun oman pääoman lisäykseksi tai vähennykseksi taikka laina-
ehdoin annetuksi.

Kiinteistövarallisuuden siirtoon Metsähallituksen ja toisen valtion liikelaitoksen välillä
sovelletaan oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annettua lakia.

Metsähallituksen hallinnassa olevaa kiinteää omaisuutta, jonka käyttöoikeus on puolus-
tusvoimilla tai rajavartiolaitoksella, ei saa luovuttaa maa- ja metsätalousministeriön tai
Metsähallituksen päätöksellä ilman puolustusministeriön tai sisäministeriön suostumusta,
ellei valtioneuvosto yksittäistapauksessa toisin päätä.

Ennen 1—3 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä Metsähallituksen tilintarkasta-
jien on arvioitava omaisuus ja velvoitteet ja niiden arvo sekä annettava asiasta lausuntonsa.

35 §

Tilintarkastus

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Metsähallituksen hallintoa, taloutta ja tilejä tar-
kastamaan kaksi tilintarkastajaa enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Toisen tilintarkas-
tajista tulee olla tilintarkastuslaissa (1141/2015) tarkoitettu JHT-tilintarkastaja tai tilintar-
kastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja ja toisen
KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee
olla KHT-tilintarkastaja.
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Metsähallituksen tilintarkastajien on tarkastettava Metsähallituksen ja Metsähallitus-
konsernin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Jos Metsähallituksella on Metsähal-
lituskonserniin kuuluva tytäryritys, Metsähallituksen on huolehdittava siitä, että tytäryri-
tyksen tilintarkastajaksi valitaan mahdollisuuksien mukaan vähintään yksi Metsähallituk-
sen tilintarkastajista. Metsähallituksen tilintarkastajalla on oikeus toimittaa tytäryrityksen
tarkastus siinä laajuudessa kuin hän katsoo tarpeelliseksi sekä saada tytäryrityksen halli-
tukselta ja toimitusjohtajalta pyytämänsä selvitykset ja apu. 

Tilintarkastuskertomuksessa on erityisesti lausuttava, onko Metsähallituksen: 
1) hallintoa hoidettu lain ja asetusten sekä eduskunnan, valtioneuvoston ja ministeriöi-

den päätösten sekä muiden ohjauspäätösten mukaisesti; 
2) tilinpäätös ja konsernitilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien sään-

nösten ja määräysten mukaisesti sekä antavatko tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimin-
takertomus oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta ke-
hityksestä ja taloudellisista vastuista; 

3) sisäinen valvonta ja tarkastus järjestetty asianmukaisesti. 
Metsähallituksen tilintarkastajan esteellisyydestä ja salassapitovelvollisuudesta on voi-

massa, mitä julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta annetussa laissa (1142/2015)
säädetään. 

Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastaa Metsähallituksen ja Metsähallituskonsernin
toimintaa.

10 luku

Erinäiset säännökset

36 §

Vahingonkorvausvelvollisuus

Metsähallituksen hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja on velvollinen korvaamaan vahin-
gon, jonka hän on tehtävässään tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut Metsähal-
litukselle siten kuin osakeyhtiölain 22 luvussa osakeyhtiön johtohenkilön vahingonkor-
vausvelvollisuudesta säädetään. Tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuudesta sääde-
tään julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta annetun lain 10 §:ssä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun vahingon korvaamista koskevan kanteen nostamisesta
Metsähallituksen lukuun päättää maa- ja metsätalousministeriö. Kanneoikeuden vanhen-
tumiseen sovelletaan, mitä osakeyhtiölain 22 luvun 8 §:ssä säädetään.

37 §

Esiintyminen asianosaisena

Metsähallitus kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa, viran-
omaisissa ja toimituksissa valtion etua ja oikeutta Metsähallitusta koskevissa asioissa. 

38 §

Eläkkeet ja muut etuudet sekä korvaukset

Metsähallituksen henkilöstön eläkkeet ja muut henkilöstölle keskitetysti suoritettavat
palvelussuhteesta johtuvat etuudet ja korvaukset samoin kuin palvelussuhteesta johtuvat
henkilöstön omaisten perhe-eläkkeet maksetaan valtion varoista noudattaen mitä näistä
etuuksista ja korvauksista erikseen säädetään. 
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Toimitusjohtajan eläkeoikeus ja muut 1 momentissa tarkoitetut etuudet ja korvaukset
määräytyvät samalla tavoin kuin Metsähallituksen henkilöstön vastaavat etuudet ja korva-
ukset. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut etuudet ja korvaukset sekä niiden hoitamisesta val-
tion maksuperustelain mukaisesti määräytyvä maksu peritään Metsähallitukselta, jollei
etuuksien, korvausten tai maksun perimisestä taikka etuuksien ja korvausten hoitamisesta
syntyvien palvelujen hinnoittelusta muualla toisin säädetä. 

39 §

Neuvottelukunnat

Metsähallituksen hallinnassa olevien valtion alueiden käyttöä koskevan päätöksenteon
apuna paikallisen väestön aseman huomioon ottamiseksi ja toimintojen yhteensovittami-
sen edistämiseksi on maakunta- tai aluekohtaisia neuvottelukuntia.

Saamelaisten kotiseutualueeseen kokonaisuudessaan kuuluvaan kuntaan asetetaan kun-
takohtaiset neuvottelukunnat, joiden tehtävänä on käsitellä valtion maa- ja vesialueiden
sekä niihin kuuluvien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja hoitoa.

Neuvottelukuntien tehtävistä, kokoonpanosta, toimikaudesta, asettamisesta ja niiden
puheenjohtajien ja jäsenten palkkioista sekä kustannusten korvaamisesta annetaan tar-
kempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

11 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

40 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2016.
Tällä lailla kumotaan Metsähallituksesta annettu laki (1378/2004), jäljempänä kumottu

laki.

41 §

Määräajan sovellettavat asetukset

Metsähallitukseen sovelletaan edelleen kuusi kuukautta tämän lain voimaantulosta seu-
raavia kumotun valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) nojalla annettuja asetuk-
sia, jollei tämän lain nojalla annetulla valtioneuvoston asetuksella toisin säädetä:

1) valtion liikelaitosten lainanoton rajoista ja ehdoista annettu valtioneuvoston asetus
(21/2003);

2) valtion liikelaitosten kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä annettu valtioneuvoston asetus
(160/2004); ja

3) valtion liikelaitosten muun toiminnan erillisestä kirjanpidosta ja erillisestä tilinpää-
töksestä annettu valtioneuvoston asetus (1402/2004).

42 §

Siirtymäsäännökset

Metsähallitukselle laissa tai asetuksessa säädetyt tai niiden nojalla annetut tehtävät sekä
sille kuuluvat oikeudet ja velvoitteet siirtyvät tämän lain mukaiselle Metsähallitukselle.
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Kumotun lain mukaan asetettu Metsähallituksen hallitus jatkaa tämän lain mukaisena
Metsähallituksen hallituksena siihen saakka kunnes tämän lain mukainen hallitus on ase-
tettu.

Kumotussa laissa tarkoitettu Metsähallituksen toimitusjohtaja toimii Metsähallituksen
väliaikaisena toimitusjohtajana siihen saakka kunnes valtioneuvosto nimittää tässä laissa
tarkoitetun toimitusjohtajan. Kumotussa laissa tarkoitettu Metsähallituksen luontopalve-
lujohtaja toimii Metsähallituksen väliaikaisena luontopalvelujohtajana siihen saakka kun-
nes valtioneuvosto nimittää tässä laissa tarkoitetun luontopalvelujohtajan.

Tämän lain tullessa voimaan Metsähallituksen erätalouspäällikkö siirtyy tässä laissa
tarkoitetuksi erätalousjohtajaksi.

Metsähallituksen virkasuhteessa olevaan henkilöstöön sovelletaan, mitä valtion virka-
mieslain (750/1994) 5 a—5 c §:ssä säädetään virkasuhteesta ja viroista.

Metsähallituksen työsopimussuhteessa oleva henkilöstö siirtyy tämän lain voimaan tul-
lessa tässä laissa tarkoitetun Metsähallituksen palvelukseen. Määräaikaisessa työsopimus-
suhteessa oleva henkilö siirtyy Metsähallituksen palvelukseen määräaikaisen työsuhteen-
sa keston ajaksi.

Siirtyvän henkilöstön palvelussuhteen katsotaan palvelussuhteeseen liittyvien etuuk-
sien määräytymisen osalta jatkuneen valtiolla yhtäjaksoisena.

Työsopimussuhteessa oleva henkilö voidaan siirtää ilman suostumustaan, jos hänet siir-
retään työssäkäyntialueellaan tai työssäkäyntialueelleen. Työssäkäyntialueella tarkoite-
taan työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 9 §:n mukaista aluetta.

Tässä laissa tarkoitettu Metsähallitus noudattaa sen perustamishetkellä voimassa olleen
virkaehtosopimuksen ja työehtosopimusten määräyksiä, kuten työehtosopimuslain
(436/1946) 5 §:ssä säädetään.

Työsopimussuhteen ehtoihin sovelletaan muilta osin, mitä niistä työehtosopimuksissa
sovitaan tai laissa säädetään.

Ennen tämän lain voimaantuloa tapahtuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin perustuvaan
vahingonkorvaukseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännök-
siä.

43 §

Asetuksenantovaltuus

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä Metsähallituksen en-
simmäisestä tilikaudesta ja sitä koskevasta kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja toimintaker-
tomuksesta, erillisestä kirjanpidosta ja erillisestä tilinpäätöksestä, hallituksen kokoonpa-
nosta, tehtävistä, asettamisesta, päätösvallasta ja jäsenten kelpoisuudesta, toimitusjohta-
jasta sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista. 

Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2016

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Elinkeinoministeri Olli Rehn
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Liite Pohjoissaamenkielinen käännös 

Láhka 

Meahciráđđehusas 

Riikkabeivviid mearrádusa mielde mearriduvvo: 

1 lohku 

Oppalaš njuolggadusat 

1 § 

Lága ulbmil 

Dán lágas mearriduvvo Meahciráđđehusas. Meahciráđđehus lea Eana- ja meahccedoallomi-
nisteriija vuollásaš ja dan hálddahussuorggis doaibmi stáhta fitnodatlágádus. Birasministeriija 
stivrendoaimmaid birra mearriduvvo 9 §:s. 

Meahciráđđehusa meahccegoziheami birra mearriduvvo sierra lága vuođul. 

2 lohku 

Meahciráđđehusa doaimmat 

2 § 

Meahciráđđehusa oppalašdoaibma 

Meahciráđđehus geavaha, dikšu ja suodjala iežas hálddašeami vuollásaš stáhta eana- ja 
čáhceopmodaga bistevaš vuogi mielde. Meahciráđđehus galgá doaibmat boađusulbmiliin.  

Meahciráđđehus bargá doaibmasuorggistis fitnodatdoaimmain dán lágas mearriduvvon ja 
stáhta bušeahtas dárkkálmuhtton servodatlaš geatnegahttimiid olis ja dikšu dasa mearriduvvon 
almmolaš hálddahusdoaimmaid. 

Meahciráđđehus doaibmá fitnodatekonomalaš prinsihpaid sihke Riikkabeivviid dasa dohk-
kehan bálvalusulbmiliid ja eará doaibmaulbmiliid mielde.     

3 § 

Fitnodatdoaimma doaibmasuorgi 

Meahciráđđehusa fitnodatdoaimma doaibmasuorgin lea dan hálddašanválddi vuollásaš 
stáhta eana- ja čáhceopmodaga ekonomalaš ávkinatnin sihke eana- ja čáhceopmodaga 
hálddašanváldái guoskevaš fitnodatdoaimmain bargi nieida- ja osolašfitnodatservviid ossosiid 
stivren. 

Dáinna ulbmiliin Meahciráđđehus: 
1) bargá vuovdedoaluin ja doaimmaha muorramateriála áššehasaide;
2) bargá eanaávnnasfitnodatdoaimmain;

OIKAISU
Liite on lisätty oikaisuna.
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3) bargá eana- ja čáhceguovlluide guoskevaš láigohan- ja vuovdindoaimmain; ja 
4) bargá eana- ja čáhceguovlluide guoskevaš fidno- ja ovddidandoaimmain. 
Meahciráđđehus oažžu dasa lassin bargat siepman- ja vesábuvttademiin sihke dan doaib-

masuorgái gullevaš eará eana- ja čáhceopmodaga ekonomalaš ávkinatnimiin.  
Vuovdedoaluin Meahciráđđehus bargá stáhta vuovdedoallooasussearvvis addojuvvon lágas 

(235/2016) oaivvilduvvon oasussearvvis.   
Meahciráđđehus vástida iežas nieida- ja osolašovttastumiid oamasteaddjistivremis nu go 

stáhta fitnodatsearveoamasteamis ja oamasteaddjibagadallamis addojuvvon lága (1368/2007) 
6 §:s mearriduvvo.  
 

4 § 

Meahciráđđehuskonseardna  

Meahciráđđehusas sáhttá leat dan fitnodatdoaimma dahje dasa čujuhuvvon almmolaš 
hálddahusdoaimmaid dikšumii guoskevaš ovtta dahje moanain suopmelaš  dahje olgoriikalaš 
fitnodagain ruhtadoallolága (1336/1997) 1 logu 5 ja 6 §:s oaivvilduvvon mearridanváldi. Fit-
nodagat, main Meahciráđđehusas lea mearridanváldi, leat Meahciráđđehusa nieidafitnodagat. 
Meahciráđđehusas ja dan nieidafitnodagain čohkiida Meahciráđđehuskonseardna.  

Jos nieidafitnodaga ossosiid árvu lea mearkkašahtti dahje  Meahciráđđehusa  ja nieidafitno-
daga fitnodatgaskavuođa galgá muđui atnit mearkkašahttin, de nieidafitnodagaid vuođđu-
deapmái, nieidafitnodaga ossosiid háhkamii ja luohpadeapmái dárbbašuvvo stáhtaráđi lohpi. 
Stáhtaráđi lohpi dárbbašuvvo maiddái dalle, jos lea jearaldat sullasaš mearkkašahtti oso-
lašvuođa dahje lahttovuođa háhkamis dahje luohpadeamis eará fitnodagas go nieidafitnodagas. 
Giddodatopmodaga luohpadeamis čuvvojuvvo goittotge láhka (973/2002; láhka vuoigat-
vuođas luohpadit stáhta giddodatopmodaga).  

Meahciráđđehus ja dan vuovdedoallofitnodatdoaimmain bargi nieidafitnodat leat nubbi nup-
pi ektui almmolaš háhkamiin addojuvvon lágas (348/2007) 12 §:s oaivvilduvvon gaskavuođas. 
Meahciráđđehus ja dan nieidafitnodat sáhttiba oastit njuolgga nubbi nuppis bálvalusaid.  

Meahciráđđehus ii oaččo addit iežas nieidafitnodahkii konseardnaruhtadoarjaga.   
Dárkilet njuolggadusat Meahciráđđehusa nieidafitnodagaid fitnodatdoaimma gullamis 

Meahciráđđehusa fitnodatdoibmii, nieidafitnodagaid ossosiid árvvu mearkkašahttivuođas sih-
ke Meahciráđđehusa ja nieidafitnodagaid fitnodatsearvvi mearkkašahttivuođas addojuvvojit 
dárbbu mielde  stáhtaráđi ásahusa vuođul.  
 

5 § 

Almmolaš hálddahusdoaimmat 

Meahciráđđehus dikšu ja geavaha iežas hálddašanválddi vuollásaš almmolaš hálddahusdo-
aimmaid dikšuma várás oaivvilduvvon  eana- ja čáhceopmodaga. Almmolaš hálddahusdo-
aimmaid dikšumii oaivvilduvvon stáhta eana- ja čáhceoopmodagas ii leat ekonomalaš gánne-
hangáibádus.     

Meahciráđđehus dikšu dasa mearriduvvon almmolaš hálddahusdoaimmaid, maidda gullet: 
1) luonddusuodjalanlágas (1096/1996) sihke dan ja jagi 1923 luonddusuodjalanlága 

(71/1923) vuođul ásahuvvon luonddusuodjalanguovlluide guoskevaš njuolggadusaide 
vuođđuduvvi  doaimmat, luondotiippaid ja šlájaid suodjaleapmái guoskevaš eará doaimmat 
sihke luonddusuodjalanguovlluid háhkan; 

2) luonddusuodjalanguovlofierpmádaga dikšun ja geavaheapmi sihke Meahciráđđehusa 
almmolaš hálddahusdoaimmaid dikšumii oaivvilduvvon eará eana- ja čáhceguovlluid sihke 
eará opmodaga dikšun; 
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3) luonddu lustageavaheapmái guoskevaš luonddu- ja vánddardanbálvalusaid buvttadeapmi 
sihke kulturopmodaga gáhtten;  

4) meahcceguovlolágas (62/1991), guolástanlágas (379/2015), nuortalašlágas (253/1995), 
meahccejohtaluslágas (1710/1995), meahcástanlágas (615/1993), čáziidikšuma ja meara-
dikšuma lágideamis addojuvvon lágas (1299/2004), gádjunlágas (379/2011), boazodoallolágas 
(848/1990), boazodoalu ja luondduealáhusaid struktuvradoarjagiin addojuvvon lágas 
(986/2011) ja olgolihkadanlágas (606/1973) mearriduvvon doaimmat; 

5) fuođđo- ja guolledollui guoskevaš fitnuid ollašuhttin sihke meahcástan- ja guolástanlobiid 
mieđiheapmi; 

6) Meahciráđđehusa meahccegoziheamis addojuvvon lágas (1157/2005) oaivvilduvvon 
meahccegoziheapmi; 

7) vuovdemuoraid siepmaniid  háhkamii ja sihkkarvuođavurkemii guoskevaš doaimmat. 
 
 
 
 

3 lohku 

Doibmii guoskevaš geatnegahttimat 

6 § 

Oppalaš servodatlaš geatnegahttimat 

Luondduriggodagaid bistevaš dikšuma ja geavaheami mávssolaš oassin Meahciráđđehus 
galgá doarvái bures váldit vuhtii biologalaš máŋggahápmásašvuođa suodjaleami ja vuogálaš 
lasiheami vuvddiid, meara ja eará luondduriggodagaid dikšumii, geavaheapmái ja suodja-
leapmái ásahuvvon eará ulbmiliiguin. Meahciráđđehus galgá dasa lassin váldit vuhtii  luonddu 
lustageavaheami sihke barggolašvuođa ovddideami gáibádusaid.   

Meahciráđđehusa hálddašanválddi vuollásaš luondduriggodagaid dikšun, geavaheapmi ja 
suodjaleapmi  galget heivehuvvot oktii sámediggelágas (974/1995) oaivvilduvvon sámiid 
ruovttuguovllus nu, ahte sámekultuvrrain bargama vejolašvuođat dorvvastuvvojit, sihke boa-
zodoallolágas oaivvilduvvon boazodoalloguovllus nu, ahte boazodoallolágas mearriduvvon 
geatnegahttimat ollašuhttojit.  

Meahciráđđehus ráhkkana dikšut doaimmaidis maiddái spiehkastatdilálašvuođain nu, ahte 
čuovvu Eana- ja meahccedoalloministeriija ja bealuštangiddodagaid hárrái Bealuštanministe-
riija mearrádusaid. Meahciráđđehus čuovvu dasa lassin bealuštangiddodagaid ja daid sad-
jebálvalusaid hárrái Bealuštanministeriija dorvvolašvuođamearrádusaid. 

Meahciráđđehus addá gádjuneiseválddiide áššedovdiveahki vuovdebuollimiid dustemis ja 
ráhkkana ieš vuovdebuollimiid eastadeapmái ja dustemii iežas hálddašan stáhtaeatnamiin 
searválagaid gádjuneiseválddiiguin. 

Oppalas servodatlaš geatnegahttimiid dikšun váldojuvvo vuhtii Meahciráđđehusa boađu-
sulbmiliid ásahettiin.   
 

7 § 

Eará servodatlaš geatnegahttimat 

Meahciráđđehusa doaimmas váldojuvvojit vuhtii dutkama, oahpahusa, bealuštanfámuid ja 
rádjegozihanlágádusa  dárbbut. 
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4 lohku 

Meahciráđđehusa stivren 

 
8 § 

Riikkabeivviid ja stáhtaráđi stivrendoaibmaváldi 

Stáhta bušeahta gieđahallama oktavuođas Riikkabeaivvit:  
1) dohkkeha Meahciráđđehusa guovddáš bálvalanulbmiliid ja eará doaibmaulbmiliid;  
2) dohkkeha Meahciráđđehusa vuođđooaiveopmodaga bajádusa ja vuoládusa sihke mearrida 

mearreruđa váldimis bušehttii mieđihanláhkai Meahciráđđehusa vuođđooaiveopmodaga baji-
deapmái;  

3) suovvá Meahciráđđehusa váldit iežas fitnodatdoaimma ruhtadan dihte loana;   
4) dohkkeha Meahciráđđehusa fitnodatdoaimma hárrái ruhtadoallobaji investeremiid ali-

musmeari sihke fápmudusa dahkat dakkár investerensoahpamušaid, main šaddet golut daidda 
maŋit ruhtadoallobajiide.  

Stáhtaráđđi addá dárbbu mielde oppalašmearrádusaid Meahciráđđehusa doaimmas ja eko-
nomijas.  
 

9 § 

Ministeriija stivrendoaibmaváldi 

Eana- ja meahccedoalloministeriija boađustivre Meahciráđđehusa. Birasministeriija 
boađusstvre Meahciráđđehusa almmolaš hálddahusdoaimmaid hárrái doaibmasuorggistis. 

Go Riikkabeaivvit lea mearridan stáhtabušeahtas, de guoskevaš ministeriija mearrida Meah-
ciráđđehusa bálvalanulbmiliin ja eará doaibmaulbmiliin, Meahciráđđehusa boađusulbilis ja 
boahtunmerkenulbmilis sihke dárbbu mielde vuođđooaiveopmodahkii nuppástussii guoskevaš 
Riikkabeivviid mearrádusa ollašuhttimis. Boađusulbmil galgá biddjojuvvot nu,  ahte Meah-
ciráđđehus sáhttá juksat 8 §:a 1 momeantta 1 čuoggás oaivvilduvvon, fitnodatekonomalaččat 
gánnehahtti bálvalanulbmiliid ja eará doaibmaulbmiliid.  

Ovdalis 1 momeanttas oaivvilduvvon ministeriija mearrida 28 §:s oaivvilduvvon mearreruđa 
geavaheamis ja dan máksimis.   
 

5 lohku 

Meahciráđđehusa organisašuvdna ja hálddahus  

 
10 § 

Meahciráđđehusa organisašuvdna 

Meahciráđđehusas leat stivra ja beaivválaš jođiheaddji sihke sierra almmolaš hálddahusdo-
aimmaid dikšu ovttadat.  

Meahciráđđehusas leat eará ovttadagat ja doaimmat dan mielde, go bargoortnegis mearri-
duvvo. 
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11 § 

Stivra 

Meahciráđđehusas lea stivra, mas leat eanemustá gávcci lahtu.  
Stáhtaráđđi nammada stivrra lahtuid guhkimustá golmma jahkái hávil ja mearrida lahtuin 

ovtta ságadoallin ja ovtta várreságadoallin. Stivrra lahttu galgá leat gilvalandilálašvuođa gábi-
dan vuogi mielde sorjjasmeahttun. Uhcimustá okta stivrra lahtuin galgá ovddastit Meah-
ciráđđehuskonseartna bargoveaga. Bargoveaga ovddasteaddji lahttu galgá leat Meahciráđđe-
husa dahje dan nieidafitnodatsearvvi bálvalusas. Meahciráđđehusa beaivválaš jođiheaddji ii 
sáhte doaibmat stivrra lahttun. 

Stivrra lahttui heivehuvvo, mii oasussearvelága (624/2006) 6 logu 4 §:s mearriduvvo oasus-
searvvi stivrra lahtu easttalašvuođa  ja 10 §:a 1 momeanttas dohkálašvuođas. 

Stáhtaráđđi luoitá stivrra dahje dan lahtu doaimmastis.  
 

12 § 

Stivrra doaimmat 

Stivra stivre ja goziha Meahciráđđehusa doaimma. Stivra fuolaha Meahciráđđehusa strate-
giijalaš jođiheamis, stivremis ja doaimma vuogálaš lágideamis. Dasa lassin stivra fuolaha das, 
ahte Meahciráđđehusa ruhtadoalu ja ruđaiddikšuma goziheapmi lea áššáigullevaš vuogi miel-
de lágiduvvon ja erenoamážit das, ahte Meahciráđđehus doaibmá Riikkabeivviid ja eará ei-
seválddiid mearrádusaid ja njuolggadusaid mielde.  

Stivra galgá:  
1) dahkat árvalusa Meahciráđđehussii guoskevaš bušeahttaevttohussan sihke dasa guoskevaš 

árvalusa, mas bohtet ovdan Meahciráđđehusa čuovvovaš jagi bálvalanulbmilat ja eará doaib-
maulbmilat sihke boađusulbmil ja boahtunmerkenulbmil;   

2) mearridit Meahciráđđehusa doaimma ovddideamis Riikkabeivviid ja ministeriija ásahan 
doibmii guoskevaš ja ekonomalaš ulbmiliid olis sihke čuovvut ja raporteret ulbmiliid juksa-
mis;  

3) addit cealkámuša beaivválaš jođiheaddji, luonddubálvalushoavdda ja meahccegeavahan-
hoavdda nammadeamis; 

4) mearridit Meahciráđđehusa loatnaváldimis;  
5) mearridit Meahciráđđehusa mearkkašahtti investeremiin ja eará guhkásváikkuheaddji go-

luin;  
6) mearridit Meahciráđđehusa stivren ossosiid hárrái oasusoamasteaddjái gullevaš vuoigat-

vuođaid geavaheamis Meahciráđđehuskonserdnii gullevaš nieidafitnodaga hálddahusas;   
7) dahkat Meahciráđđehusa ja Meahciráđđehuskonseartna ruhtadoalloloahpaheami ja do-

aibmačilgehusa ja daid ektui dahkat árvalusa Meahciráđđehusa vuoittuide dahje dáhpagiidda 
guoskevaš doaibmabidjun  sihke doaimmahit ruhtadoalloloahpaheami ja árvalusa stáhtaráđi 
nannenláhkai;   

8) mearridit dain oassebeliin, main lea vuoigatvuohta čállit Meahciráđđehusa namas;  
9) dohkkehit luondduriggodagaid geavaheapmái guoskevaš guvllolaš plánaid; 
10) mearridit  giddodatopmodaga háhkamii, sihke dakko bokte go stáhta giddodatopmodaga 

luohpadanlágas mearriduvvo, giddodatopmodaga luohpadeapmái ja láigoheapmái guoskevaš 
mearridanválddi lágideamis Meahciráđđehusas; 

11) mearridit fitnodatlágádusa njunnošiid bálkkašanvuogádagas; 
12) gieđahallat ja čoavdit eará go 1—11 čuoggás oaivvilduvvon áššiid, main lea 

guhkásváikkuheaddji dahje dehálaš mearkkašupmi.  
Stivra dahje stivrra lahttu ii oaččo čuovvut stivrra dahkan mearrádusa, mii rihkku dán lága 

njuolggadusaid ja lea danin gustomeahttun.  
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Stivrra doaimmain almmolaš hálddahusdoaimmaid stivremis ja goziheamis mearriduvvo 
19 §:s. 
 

13 § 

Bargoveaga ovddasteaddji stivrras 

Stivrras Meahciráđđehuskonseartna bargoveaga ovddasteaddji lahtus leat seamma vuoigat-
vuođat ja geatnegasvuođat go stivrra eará lahtuin.  Bargoveaga ovddasteaddji lahtus ii  goit-
totge leat vuoigatvuohta oassálastit Meahciráđđehusa njunnošiid válljemii dahje earuheapmái, 
njunnošiid soahpamušeavttuide, bargoveaga bálvalangaskavuođa dahje bargodáistalandoaim-
maide guoskevaš áššiid gieđahallamii.    
 

14 § 

Beaivválaš jođiheaddji 

Meahciráđđehusas lea beaivválaš jođiheaddji, mii jođiha ja ovddida Meahciráđđehusa do-
aimma, fuolaha Meahciráđđehusa beaivválaš hálddahusas ja das ahte  ruhtadoallu lea lága 
mielde ja ruđaiddikšun luohtehahtti vuogi mielde lágiduvvon.     

Beaivválaš jođiheaddji galgá fuolahit  stivrra mearrádusaid ollašuhttimis  ja čuovvut stivrra 
mearrádusaid ja dieđihit stivrii Meahciráđđehusa doaimma dáfus mearkkašahtti doaibmabijuin 
ja dáhpáhusain.  

Beaivválaš jođiheaddji oažžu álgit, go váldá vuhtii Meahciráđđehusa doaimma viidodaga ja 
šlája, eahpedábálaš dahje guhkásváikkuheaddji doaimmaide dušše dalle, jos stivra lea su dasa 
fápmudan dahje stivrra mearrádusa ii sáhte vuordigoahtit, almmá ahte čuohcá mealgat Meah-
ciráđđehusa doibmii. Maŋit dáhpáhusas stivrii galgá farggamusat dieđihuvvot jurddašuvvon 
doaimmain.  

Dat, mii 11 §:a 3 momeanttas mearriduvvo stivrra lahtu easttalašvuođas ja dohkálašvuođas 
ja 12 §:a 3 momeanttas geatnegasvuođas guođđit čuovokeahttá gustomeahttun mearrádusa, 
heivehuvvo maiddái beaivválaš jođiheaddjái. Beaivválaš jođiheaddjis lea bajimus hoavdda 
árvonamma.   
 

15 § 

Almmolaš hálddahusdoaimmaid dikšu ovttadat 

Meahciráđđehusas dan bargun ásahuvvon almmolaš hálddahusdoaimmaid dikšu sierra alm-
molaš hálddahusdoaimmaid ovttadat, man hoavdan doaibmá luonddubálvalushoavda.  
 
 

6 lohku 

Almmolaš hálddahusdoaimmaid dikšun  

16 § 

Almmolaš hálddahusdoaimmaid dikšu ovttadaga doaimmat 

Almmolaš hálddahusdoaimmaid dikšu ovttadat vástida 5 §:s oaivvilduvvon, Meahciráđđe-
husa bargun mearriduvvon almmolaš hálddahusdoaimmaid dikšumis. 
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Ovttadat válmmaštallá ja árvala almmolaš hálddahusdoaimmaid dikšunáššiid Meahciráđđe-
husa stivrii.  
 

17 § 

Luonddubálvalushoavdda ja meahccegeavahanhoavdda doaimmat 

Luonddubálvalushoavda dikšu daid almmolaš hálddahusbargguide guoskevaš doaimmaid, 
mat eai 2 momeantta dahje 12 dahje 14 §:a mielde gula stivrii, beaivválaš jođiheaddjái dahje 
meahccegeavahanhovdii. Earret stivrra maiddái luonddubálvalushoavda dohkkeha ja 
vuolláičállá 33 §:a 1 momeanttas oaivvilduvvon sierra ruhtadoalloloahpaheami.    

Meahccebivdui, guolástussii ja meahccegoziheapmái guoskevaš almmolaš hálddahusdo-
aimmaid (meahccegeavahanáššit), mat 1 momeantta mielde eai gula stivrii dahje beaivválaš 
jođiheaddjái, dikšu goittotge almmolaš hálddahusdoaimmaid dikšu ovttadagas meahccegeava-
hanhoavda.  
 

18 § 

Almmolaš hálddahusdoaimmaid čoavdinváldi 

Luonddubálvalushoavda čoavdá 5 §:s oaivvilduvvon almmolaš hálddahusdoaimmaide guos-
kevaš hálddahusáššiid ja almmolaš hálddahusdoaimmaid dikšu ovttadahkii guoskevaš eisevál-
deáššiid. Guolástussii, meahccebivdui ja meahccegoziheapmái guoskevaš áššiid sihke namu-
huvvon doaimmaid dikšu bargovehkii guoskevaš áššiid čoavdá goittotge meahccegeavahan-
hoavda.   

Meahccejohtaluslága 4 §:s, guolástanlága 5 §:s ja meahcástanlága 6 §:s oaivvilduvvon lobii-
de dahje mearrádusaide Meahciráđđehusa hálddašanválddi vuollásaš guovllu geavaheamis 
dieid lágaid mielde mearriduvvon ulbmilii sáhttá nannet guvllolaš dihtoeriid.  

Ovdalis 2 momeanttas oaivvilduvvon dihtoeriid olis luonddubálvalushoavda sáhttá dagahit 
meahccejohtaluslága 4 §:s ja meahccegeavahanhoavda guolástanlága 5 §:s ja meahcástanlága 
6 §:s oaivvilduvvon ovttaskas lobiide guoskevaš mearrádusa Meahciráđđehusa virgeolbmui 
dahje Meahciráđđehusa bálvalusas leahkki dakkár olbmui dahje olggobeale servošii, maid 
sorjjasmeahttunvuođa, luohtehahttivuođa, áššedovdamuša ja eará áššiid, mat galget váldojuv-
vot vuhtii, galgá atnit heivvolažžan dien doibmii. Meahciráđđehusa ja lobiid mieđiheaddji eará 
olggobeale servoša doibmii heivehuvvo dákko bokte, mii hálddahuslágas (434/2003), ei-
seválddiid doaimma almmolašvuođas addojuvvon lágas (621/1999), giellalágas (423/2003) ja 
sámi giellalágas (1086/2003) mearriduvvo sihke dasa lassin, mii rihkoslágas (39/1889) mear-
riduvvo rihkosvuoigatvuođalaš virgevásttus.  

Ovdalis 3 momeanttas oaivvilduvvon áššiide guoskevaš ovttaskas lobi sáhttá addit maiddái 
mašiinnalaččat  ja mearrádusa sáhttá dahkat almmá árvalusaid dahkama.   

Earret luonddusuodjalanguovllu ja vánddardanguovllu ortnenjuolggadusa  addima  sihke 
earret  2 momeanttas mearriduvvon dihtoeriid nannema luonddubálvalushoavda ja meahcce-
geavahanhoavda oažžuba čálalaččat sirdit sudnuide dán paragráfa mielde gullevaš  čoav-
dinválddi eará almmolaš hálddahusdoaimmaid ovttadaga virgeolbmui.  

Guvllolaš dihtoeriid nannenmearrádus galgá addojuvvot diehtun oppalašdiehtunaddimin 
hálddahuslága  62 §:a mielde. 
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19 § 

Almmolaš hálddahusdoaimmaid stivren ja goziheapmi 

Eana- ja meahccedoalloministeriija ja Birasministeriija stivreba ja goziheaba iežaska doaib-
masurggiid hárrái Meahciráđđehussii gullevaš almmolaš hálddahusdoaimmaid dikšuma nu go 
virgebáikkiid ja lágádusaid doaimma stivremis ja goziheamis sierra mearriduvvo. 

Ovdalis 1 momeanttas oaivvilduvvon ministeriijaid stivrema ja goziheami olis  Meah-
ciráđđehusa stivra:  

1) fuolaha almmolaš hálddahusdoaimmaid dikšuma oppalaš stivremis ja goziheamis; 
2) fuolaha das, ahte doaimmat dikšojuvvojit Riikkabeivviid ja eará eiseválddiid mearrádu-

said ja njuolggadusaid mielde ja ahte almmolaš hálddahusdoaimmaid ruhtadoalu ja ruđaid-
dikšuma goziheapmi lea áššáigullevaš vuogi mielde lágiduvvon;  

3) mearrida áššiin, dan maŋŋá go lea ožžon almmolaš hálddašandoaimmaide ovttadaga árva-
lusa, mat ásahuvvojit 12 §:a 2 momeantta 1, 2, 6—8, 10 ja 11 čuoggás.  

Ovdalis 1 momeanttas oaivvilduvvon ministeriijaid stivrema ja goziheami olis Meah-
ciráđđehusa beaivválaš jođiheaddji vástida Meahciráđđehussii gullevaš almmolaš hálddahus-
doaimmaid dikšuma oppalaš jođiheamis ja ovddideamis sihke fuolaha das, ahte  33 §:a 1 mo-
meanttas oaivvilduvvon sierra ruhtadoallu lea lágalaš ja sierra ruhtadoalloloahpaheapmi lea 
áššáigullevaš vuogi mielde dahkkojuvvon ja ahte almmolaš hálddahusdoaimmaid dikšumii 
guoskevaš ruđaiddikšun lea luohtehahtti vuogi mielde lágiduvvon.   
 

20 § 

Vástu almmolaš hálddahusdoaimmaid dikšumis 

Meahciráđđehusa almmolaš hálddahusdoaimma dikšuma dagahan vahága buhttemis lea 
fámus, mii virgevásttu vuođul šaddan  vahága buhttemis sierra mearriduvvo. 
 

21 § 

Nuppástusohcan 

Nuppástusohcamis luonddusuodjalanlága vuođul dahkkojuvvon Meahciráđđehusa 
mearrádussii mearriduvvo namuhuvvon lágas. 

Eará go 1 momeanttas dahje 18 §:a 3 momeanttas oaivvilduvvon ovttaskas lohpái guoskevaš 
mearrádussii oažžu ohcat nuppástusa váidimiin hálddahusriektái nu go hálddahusláhkageava-
hanlágas (586/1996) mearriduvvo.   

Ovdalis 2 momeanttas oaivvilduvvon mearrádusa sáhttá ollašuhttit nuppástusohcamis fuola-
keahttá. Nuppástusohcaneiseváldi sáhttá goittotge gieldit mearrádusa ollašuhttima. 
 

22 § 

Nuppástusohcan ovttaskas lohpemearrádussii 

Ovdalis 18 §:a 3 momeanttas oaivvilduvvon ovttaskas lohpái guoskevaš mearrádussii oažžu 
gáibidit njulgema Meahciráđđehusas nu go hálddahuslágas mearriduvvo. 

Njulgengáibádussii addojuvvon Meahciráđđehusa mearrádussii oažžu ohcat nuppástusa 
váidimiin hálddahusriektái nu go hálddahuslágageavaheapmilágas mearriduvvo. 

Hálddahusrievtti mearrádussii oažžu  ohcat  nuppástusa váidimiin dušše dalle, jos Alimus 
hálddahusriekti mieđiha váidinlobi.   
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Ovdalis 1 momeanttas oaivvilduvvon ovttaskas lohpái guoskevaš mearrádusa sáhttá ol-
lašuhttit nuppástusohcamis fuolakeahttá. Nuppástusohcaneiseváldi sáhttá goittotge gieldit 
mearrádusa ollašuhttima. 
 

23 § 

Doaibmaválddálaš hálddahusriekti 

Doaibmaválddálaš lea dat hálddahusriekti, man  duopmobires mearrádusa vuollásaš guovlu 
dahje eanaš oassi das lea. Jos dán ákka ii sáhte geavahit, de doaibmaválddálaš lea dat háldda-
husriekti, man duopmobire siste váidi ruovttubáiki lea.   
 

24 § 

Almmolaš hálddahusdoaimmaid dikšumii guoskevaš mávssut  

Meahciráđđehusa almmolaš hálddahusdoaimmaide guoskevaš bálvalanmávssuid  mearri-
deamis, maŋŋonanreanttus, mávssuid bearramis ja doaibmaválddis mávssuin mearridettiin 
mearriduvvo stáhta máksinággalágas (150/1992). Almmolaš hálddahusdoibmii gullevaš bálva-
lanmáksui guoskevaš nuppástusohcamis mearriduvvo namuhuvvon lága 11 b §:s. 

Nuppeláhkai, go ovdalis 1 momeanttas mearriduvvo: 
1) Giema ja Durdnosa gávpogiid ássiin lea vuoigatvuohta bivdit meahci  Meahciráđđehusa 

čujuhan guovlluin Meahciráđđehusa mearridan eavttuiguin dakkár mávssuin, mii vástida  
iešgoasttidanárvvu;   

2) gieldalaččas lea vuoigatvuohta geavahit iežas ruovttugildii gullevaš, Meahciráđđehusa 
hálddašanválddi vuollásaš guovllu nuvttá meahccejohtaluslágas daddjojuvvon 
meahccejohtalussii. 

Mávssu Meahciráđđehusa almmosvuoigatvuođalaš bálvalusas sáhttá njuolgga bággobearrat.  
Dan bearramis mearriduvvo vearuid ja mávssuid ollašuhttimis addojuvvon lágas (706/2007). 
 

7 lohku 

Meahciráđđehusa ekonomiija 

25 § 

Iežas oaiveopmodat 

Meahciráđđehusas lea iežas oaiveopmodat, mii čohkiida vuođđooaiveopmodagas, eará iežas 
oaiveopmodagas ja árvobajidanfoanddas.  

Vuođđooaiveopmodat lea fitnodatlágádussii investerejuvvon vuoittu boahtunmerkema 
vuođđun adnojuvvon oaiveopmodat.  

Eará iežas oaiveopmodat lea Meahciráđđehussii dan vuoittus čujuhuvvon oaiveopmodat 
dahje dakkár oaiveopmodat, mii lea sirdojuvvon dasa eará iežas oaiveopmodaga eavttuiguin. 
Árvobajidanfoanda čujuha máksojuvvon geavahanopmodaga árvvu bajádusa meari. Eará iežas 
oaiveopmodaga ja árvobajidanfoandda sáhttá sirdit vuođđooaiveopmodahkan.  
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26 § 

Almmolaš hálddahusdoaimmaid dikšumii oaivvilduvvon opmodat 

Almmolaš hálddahusdoaimmaid várás Meahciráđđehus hálddaša stáhta oamastan luond-
dusuodjalanguovlluid ja meahcceguovlluid, eará suodjalanulbmilii čujuhuvvon dahje háhkko-
juvvon guovlluid sihke eará almmolaš hálddahusdoaimmaid dikšuma dáfus dárbbašlaš opmo-
daga. Almmolaš hálddahusdoaimmaid dikšumii oaivvilduvvon opmodat gullá Meahciráđđe-
husa eará iežas oaiveopmodahkii. 
 
 

27 § 

Meahciráđđehusa loanat ja dáhkádusat 

Meahciráđđehus oažžu váldit iežas doaimma ruhtadan dihte loana dan guorraseami olis, 
maid  Riikkabeivvit lea addán stáhtabušeahta gieđahallama oktavuođas.  

Meahciráđđehusas lea vuoigatvuohta fitnodatdoaimmastis geavahit olggobeale oassebeallái 
oaivvilduvvon dáhkádusa, jos dáhkádusa addindárbu vuođđuduvvá láhkii dahje  gilvalandilis 
čuvvojuvvon oppalaččat dohkkehuvvon prinsihpaide. Riikkabeaivvit mearrida stáhta bušeahta 
gieđahallama oktavuođas dáhkádusaid alimusmeari. Meahciráđđehus ii oaččo mieđihit 
dáhkádusa dahje addit bántta fitnodatdoaimmain bargi  nieidafitnodatsearvvi loana máksima 
dáhkádussan.    

Meahciráđđehusa váldin loanain ja dan addin dáhkádusain berrojuvvo  stáhtii stáhta loat-
naaddimis sihke stáhtadáhkádusas addojuvvon lága (449/1988) mielde mearriduvvon 
dáhkádusmáksu.  

Stáhtaráđi ásahusa vuođul  addojuvvojit dárkilet njuolggadusat 1 momeanttas oaivvilduvvon 
loana váldimis, loatnaváldima eavttuin ja loana geavahanulbmiliin, fitnodatdoaimmas geavahit 
oaivvilduvvon dáhkádusaid geavaheamis ja šlájas sihke 3 momeanttas oaivvilduvvon mávssu 
mearrašuvvamis ja bearramis.  
 

28 § 

Almmolaš hálddahusdoaimmaid ruhtadeapmi 

Meahciráđđehusa almmolaš hálddahusdoaimmaid dikšun ruhtaduvvo stáhta bušeahtas sierra 
čujuhuvvon mearreruđaiguin sihke almmolaš hálddahusdoaimmaid dikšumis boahtti mávssui-
guin ja vuoittuiguin. Almmolaš hálddahusdoaimmaid dikšuma sáhttá ruhtadit maiddái almmo-
laš fidnoruđaiguin. 
 
 

8 lohku 

Meahciráđđehusa bargoveahka 

29 § 

Bargoveahka 

Meahciráđđehusa bargoveaga dábáleamos bálvalangaskavuohta lea bargosoahpamušgaska-
vuohta. Bargiid, geat barget virggálaš válddi sisttisdoalli doaimmaiguin, bálvalangaskavuohta 
lea goittotge virgegaskavuohta, jos lágas ii nuppeláhkai mearriduvvo.    
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Meahciráđđehusa virgeolbmuide, virggiide ja virgegaskavuhtii heivehuvvojit stáhta virge-
gaskavuhtii guoskevaš njuolggadusat.  

Meahciráđđehussii guoskevaš virgeeaktosoahpamuša hárrái lea fámus, mii stáhta virgeeak-
tosoahpamušlágas (664/1970) lea mearriduvvon, earret lága 3 §:a 3 momeantta 2 ja 4 
čuoggáid ja 4 momeantta, 4 §:a 2 ja 3 momeantta, 5 §:a 4 ja 5 momeantta ja 26 §:a. Stáhta vir-
geeaktosoahpamušláhka heivehuvvo Meahciráđđehussii rievdaduvvon hámis nu ahte:  

1) nuppeláhkai go lága 3 §:a 3 momeantta 1 čuoggás daddjojuvvo, de Meahciráđđehusa vir-
geeaktosoahpamuša ráđđádallan- ja soahpamušoassebeallin lea bargoaddi beales Meah-
ciráđđehus dahje dakkár registrerejuvvon ovttastus, mii galggašii vuosttažettiin gozihit bargo-
addiid ovdduid virgegaskavuođain ja masa Meahciráđđehus ovtta dahje moanain oktavuođain 
gullá; 

2) nuppeláhkai go lága 5 §:a 1 momeantta 1 čuoggás daddjojuvvo, de virgeeaktosoahpa-
muššii leat čadnojuvvon Meahciráđđehus ja soahpamuša dan beales dahkan bargoaddiovttas-
tus ja dan vuolleovttastusat;  

3) nuppeláhkai go lága 5 §:a 2 momeanttas daddjojuvvo, de Meahciráđđehus sáhttá mearri-
dit virgeolbmuidis bálvalangaskavuođaeavttuid fuonibun go dat leat dan sohppojuvvon vir-
geeaktosoahpamušas mearritkeahttá nu ahte virgeeaktosoahpamuša muđui dan hehtte;  

4) lága 6 §:a 2 momeanttas oaivvilduvvon eretcealkinvuoigatvuohta lea maiddái ovddit 
čuoggás 1 oaivvilduvvon bargoaddiovttastusa vuolleovttastusas; ja 

5) mii lága 3 §:a 3 momeantta 3 čuoggás, 5 §:a 6 ja 7 momeanttas, 8 §:a 3 ja 4 momeanttas, 
12  ja 18 §:s, 19 §:a 2 momeanttas ja 24 §:s mearriduvvo stáhtas dahje stáhta ráđđádal-
laneiseválddis, guoská Meahciráđđehussii ja ovdalis 1 čuoggás oaivvilduvvon bargoaddiovt-
tastussii.   

Dat, mii eará lágas lea mearriduvvon stáhta ráđđádallaneiseválddi dahje stáhta eiseválddi 
vuoigatvuođas dahkat virge- ja bargoeaktosoahpamušaid dahje daidda buohtastahtti soahpa-
mušaid, guoská Meahciráđđehusa bargoveaga bálvalangaskavuođa eavttuid hárrái Meah-
ciráđđehussii ja njuolggadusaidis mielde 3 momeantta 1 čuoggás oaivvilduvvon bargoaddiovt-
tastussii.   
 

30 § 

Bargoveaga dohkálašvuođagáibádusat 

Beaivválaš jođiheaddjin dohkálašvuođagáibádussan lea doibmii heivvolaš bajit allaskuvla-
dutkkus, fitnodatdoalu ja Meahciráđđehusa doaibmasuorggi dovdamuš sihke jođi-
hanhárjánupmi ja geavadis čájehuvvon jođihanmáhttu.   

Luonddubálvalushoavdda ja meahccegeavahanhoavdda virggi dohkálašvuođagáibádussan 
lea heivvolaš bajit allaskuvladutkkus, hárjánupmi virggi doaibmasuorgái sihke jođi-
hanhárjánupmi ja geavadis čájehuvvon jođihanmáhttu.  

Eará go 1 ja 2 momeanttas oaivvilduvvon Meahciráđđehusa virggiid 
dohkálašvuođagáibádussan lea ovddit doaimmaiguin čájehuvvon máhttu ja návccat, mat 
dárbbašuvvojit virggi vuđolaš dikšumii.  
 

31 § 

Bargoveaga nammadeapmi  

Meahciráđđehusa beaivválaš jođiheaddji nammada ja eretcealká Eana- ja meahccedoallomi-
nisteriija árvalusa vuođul stáhtaráđđi. Beaivválaš jođiheaddji nammaduvvo guhkimustá viđa 
jahkái. Ovdal nammadeami áššis galgá bivdojuvvot Birasministeriija ja Meahciráđđehusa 
cealkámuš. Eana- ja meahccedoalloministeriija mieđiha beaivválaš jođiheaddjái earu. Jos 
beaivválaš jođiheaddji eretcealká iežas dahje eretcelkojuvvo, de Eana- ja meahccedoallominis-
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teriija sáhttá mearridit dohkálašvuođagáibádusaid deavdi olbmo dikšut gaskaboddosaččat 
beaivválaš jođiheaddji doaimmaid dassái, go beaivválaš jođiheaddji nammaduvvo.  

Luonddubálvalushoavdda virgái nammada ja luonddubálvalushoavdda eretcealká 
stáhtaráđđi Birasministeriija árvalusa vuođul. Luonddubálvalushoavda nammaduvvo guhki-
mustá viđa jahkái. Ovdal nammadeami áššis galgá bivdojuvvot Eana- ja meahccedoallominis-
teriija sihke Meahciráđđehusa cealkámuš. Birasministeriija mieđiha luonddubálvalushovdii 
earu.  

Meahccegeavahanhoavdda virgái nammada Eana- ja meahccedoalloministeriija. Eana- ja 
meahccedoalloministeriija eretcealká meahccegeavahanhoavdda ja mieđiha dasa earu.  Ovdal 
nammadeami áššis galgá bivdojuvvot  Meahciráđđehusa ja Birasministeriija cealkámuš. 
 

32 § 

Bargoveaga oassálastin 

Meahciráđđehus sáhttá mearridit ahte dasa ii heivehuvvo ovttasdoaimmas stáhta virgebáik-
kiin ja lágádusain addojuvvon láhka (1233/2013) muhto baicce ovttasdoaimmas fitnodagain 
addojuvvon láhka (334/2007). Konseardnaovttasbarggus Meahciráđđehuskonseartnas čuvvo-
juvvo heivvolaš osiin, mii ovttasdoaimmas suopmelaš ja searvvušviidosaš fitnodatjoavkkuin 
addojuvvon lágas (335/2007) mearriduvvo.  

Jos Meahciráđđehussii heivehuvvo ovttasdoaimmas fitnodagain addojuvvon láhka, de dat 
sáhttá  dahkat namuhuvvon lága 61 §:s oaivvilduvvon soahpamuša. 
 
 
 
 
 
 

9 lohku 

Meahciráđđehusa ruhtadoallu, ruhtadoalloloahpaheapmi ja ruhtadoallodárkkisteapmi 

 
33 § 

Ruhtadoallu ja ruhtadoalloloahpaheapmi 

Meahciráđđehus ja Meahciráđđehuskonseardna leaba ruhtadoallogeatnegasat. Jos dán lágas 
ii nuppeláhkai daddjojuvvo, de Meahciráđđehusa ja Meahciráđđehuskonseartna ruhtadollui ja 
ruhtadoalloloahpaheapmái heivehuvvo, mii ruhtadoallolágas ja oasussearvelágas mearriduvvo 
oasussearvvi ruhtadoalus ja ruhtadoalloloahpaheamis. Ovdalis 5 §:s oaivvilduvvon almmolaš 
hálddahusdoaimmaid dikšumis dollojuvvo sierra ruhtadoallu ja dahkkojuvvo sierra ruhtadoal-
loloahpaheapmi stáhtabušeahttalága (423/1988) ja stáhtabušeahttaásahusa (1243/1992) 
njuolggadusaid mielde.  

Meahciráđđehusa ja Meahciráđđehuskonseartna ruhtadoallobadji lea kaleanddarjahki. 
Meahciráđđehus galgá dahkat guđege ruhtadoallobajis ruhtadoalloloahpaheami, ja Meah-
ciráđđehuskonseardna konseardnaruhtadoalloloahpaheami guovvamánu loahpa rádjai. Meah-
ciráđđehusa stivra ja beaivválaš jođiheaddji vuolláičálliba Meahciráđđehusa ja Meahciráđđe-
huskonseartna ruhtadoalloloahpaheami. Meahciráđđehus ja Meahciráđđehuskonseardna gal-
gaba doaimmahit ruhtadoalloloahpahanáššegirjjiid Eana- ja meahccedoalloministeriijai.  

Stáhtaráđđi nanne Meahciráđđehusa ja Meahciráđđehuskonseartna ruhtadoalloloahpaheami. 
Stáhtaráđđi mearrida ruhtadoalloloahpaheami vuođul Meahciráđđehusa vuoittu boahtunmer-
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kemis  stáhtabušehttii sihke eará doaibmabijuin, maidda Meahciráđđehusa doaimma ja eko-
nomiija dihte lea dárbu álgit.  

Stáhtaráđi ásahusa vuođul addojuvvojit dárkilet njuolggadusat ruhtadoalloloahpaheami nan-
nemis. Stáhtakantuvra sáhttá dárbbu mielde addit mearrádusaid ja rávvagiid sierra ruhtadoalus 
ja ruhtadoalloloahpaheamis sihke dieđuid addimis stivrra jahkečilgehusa čohkkema várás.  
 

34 § 

Meahciráđđehusa balánsa 

Go Meahciráđđehus doaibmagoahtá, de stáhtaráđđi mearrida Riikkabeivviid stáhtabušeahta 
gieđahallama oktavuođas addin fápmudusa  vuođul Meahciráđđehusa hálddašanválddi vuollái 
sirdašuvvi  stáhta opmodagas sihke das, man stuorra oassi opmodagas merkejuvvo Meah-
ciráđđehusa vuođđooaiveopmodahkan, eará iežas oaiveopmodahkan dahje loatnaeavttuin ad-
dojuvvon opmodahkan. Vuođđooaiveopmodahkii gullevaš opmodat árvvoštallojuvvo heivvo-
laš árvvu ektui.  

Go doaibmi Meahciráđđehusa hálddašanválddi vuollái sirdojuvvo opmodat dahje go sirdo-
juvvo Meahciráđđehusa hálddašanválddi vuollásaš opmodat stáhta bušeahttadollui, de  čuvvo-
juvvo sirdimis mearridettiin ja balánssa hábmedettiin 1 momeanta. Stáhtaráđđi mearrida 
maiddái, man ulbmilii eará iežas oaiveopmodahkii gullevaš opmodat čujuhuvvo. 

Go sirdojuvvo Meahciráđđehussii dahje Meahciráđđehusas stáhta bušeahttadollui  giddoda-
topmodat, de Eana- ja meahccedoalloministeriija mearrida dakkár ovttaskas giddodatopmoda-
ga dihto čuozáhaga dahje ollisvuođa sirdimis, man heivvolaš árvu lea eanemustá vihtta mil-
jovnna euro. Jos jearaldat lea luonddusuodjaleami ollašuhttimii guoskevaš giddodatopmodaga 
sirdimis, de áššis mearrida Birasministeriija. Stáhtaráđđi mearrida dakkár ovttaskas giddoda-
topmodaga dihto čuozáhaga dahje ollisvuođa sirdimis, man heivvolaš árvu lea eanemustá logi 
miljovnna euro. Sirdin merkejuvvo fitnodatlágádusa eará iežas oaiveopmodaga lasáhussan 
dahje geahpádussan dahje loatnaeavttuiguin addojuvvon oaiveopmodahkan.  

Giddodatopmodaga sirdimii Meahciráđđehusa ja stáhta eará fitnodatlágádusa gaskkas hei-
vehuvvo stáhta giddodatopmodaga luohpadanláhka.   

Meahciráđđehusa hálddašanválddi vuollásaš giddodaga, mas bealuštanfámuin dahje rádje-
gozihanlágádusas lea geavahanvuoigatvuohta, ii oaččo luohpadit Eana- ja meahccedoallomi-
nisteriija dahje Meahciráđđehusa mearrádusa vuođul, jos Bealuštanministeriija dahje 
Sisáššiidministeriia ii guorras luohpadeapmái, jos stáhtaráđđi ii ovttaskas dáhpáhusain nup-
peláhkai mearrit.  

Ovdalgo Meahciráđđehus dahká 1—3 momeanttas oaivvilduvvon mearrádusa,  de Meah-
ciráđđehusa ruhtadoallodárkkisteaddjit galget árvvoštallat opmodaga ja geatnegahttimiid ja 
daid árvvu sihke addit áššis cealkámuša.  
 

35 § 

Ruhtadoallodárkkisteapmi 

Eana- ja meahccedoalloministeriija ásaha Meahciráđđehusa hálddahusa, ekonomiija  ja ruh-
tadoalu dárkkistit guokte ruhtadoallodárkkisteaddji guhkimustá njealje jahkái hávil. Ruhtado-
allodárkkisteaddjiin nubbi galgá leat ruhtadoallodárkkistanlágas (1141/2015) oaivvilduvvon 
JHT-ruhtadoallodárkkisteaddji dahje ruhtadoallodárkkistansearvvuš, man váldovásttolaš  ruh-
tadoallodárkkisteaddji galgá leat JHT-ruhtadoallodárkkisteaddji ja nubbi KHT-
ruhtadoallodárkkisteaddji dahje ruhtadoallodárkkistansearvvuš, man váldovásttolaš ruhtadoal-
lodárkkisteaddji galgá leat KHT-ruhtadoallodárkkisteaddji. 

Meahciráđđehusa ruhtadoallodárkkisteaddjit galget dárkkistit Meahciráđđehusa ja Meah-
ciráđđehuskonseartna ruhtadoallobaji hálddahusa, ruhtadoalu ja ruhtadoalloloahpaheami. Jos 



 234/2016  
  

 

 29  

 

 

 

Meahciráđđehusas lea Meahciráđđehuskonserdnii gullevaš nieidafitnodat, de Meahciráđđehus 
galgá fuolahit das, ahte nieidafitnodaga ruhtadoallodárkkisteaddjin válljejuvvo vejolašvuođaid 
mielde uhcimustá okta Meahciráđđehusa ruhtadoallodárkkististeaddjiin. Meahciráđđehusa 
ruhtadoallodárkkisteaddjis lea vuoigatvuohta dárkkistit nieidafitnodaga dan viidodagas go son 
oaidná dan dárbbašlažžan  sihke oažžut nieidafitnodaga stivrras ja beaivválaš jođiheaddjis 
iežas bivdin čielggadusaid ja veahki.    

Ruhtadoallodárkkistančilgehusas galgá áinnas boahtit ovdan, leago Meahciráđđehusa:  
1) hálddahus dikšojuvvon lága ja ásahusaid sihke Riikkabeivviid, stáhtaráđi ja ministeriijaid 

mearrádusaid sihke eará stivrenmearrádusaid mielde;  
2) ruhtadoalloloahpaheapmi ja konseardnaruhtadoalloloahpaheapmi dahkkojuvvon ruhtado-

alloloahpaheapmái guoskevaš njuolggadusaid ja mearrádusaid mielde sihke addetgo ruhtado-
alloloahpaheapmi, konseardnaruhtadoalloloahpaheapmi ja doaibmačilgehus rivttes ja doarvái 
vuđolaš dieđuid  ruhtadoallobaji doaimmas, ekonomiijas, ekonomalaš ovdáneamis ja 
ekonomalaš vásttuin;  

3) siskkáldas goziheapmi ja dárkkisteapmi lágiduvvon áššáigullevaš vuogi mielde.  
Meahciráđđehusa ruhtadoallodárkkisteaddji easttalašvuođas ja čiegusindoallangeatnegas-

vuođas lea fámus, mii almmoshálddahusa ja -ekonomiija ruhtadoallodárkkistanlágas 
(1142/2015) mearriduvvo.  

Stáhta ekonomiija dárkkistanvirgebáiki dárkkista Meahciráđđehusa ja Meahciráđđehuskon-
seartna doaimma. 
 
 
 
 
 
 
 

10 lohku 

Sierra njuolggadusat 

36 § 

Vahátbuhttengeatnegasvuohta 

Meahciráđđehusa stivrra lahttu ja beaivválaš jođiheaddji leaba geatnegahtton buhttet dan  
vahága, maid soai leaba iežaska doaimmas dáhtul dahje fuollameahttunvuođas dagahan 
Meahciráđđehussii nu go oasussearvelága 22 logus oasussearvvi njunnošiidda gullevaš olbmo  
vahátbuhttengeatnegasvuođas mearriduvvo. Ruhtadoallodárkkisteaddji vahátbuhttenbuhtten-
geatnegasvuođas mearriduvvo almmolaš hálddahusa ja -ekonomiija ruhtadoallodárkkistanlága 
10 §:s.   

Ovdalis 1 momeanttas oaivvilduvvon vahága buhttenváidaga bajideamis Meahciráđđehusa 
lohkui mearrida Eana- ja meahccedoalloministeriija. Váidinvuoigatvuođa boarásmuvvamii 
heivehuvvo, mii oasussearvelága 22 logu 8 §:s mearriduvvo. 
 

37 § 

Áššáiosolažžan leahkin 

Meahciráđđehus guoddá ja vástida stáhta beales sihke goziha duopmostuoluin, virggálaš ok-
tavuođain ja doaimmahusain stáhta beroštumiid ja vuoigatvuođaid Meahciráđđehussii guoske-
vaš áššiin.   
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38 § 

Ealáhagat ja eará ovddut sihke buhtadusat 

Meahciráđđehusa bargoveaga ealáhagat ja bálvalangaskavuođa vuođul bargovehkii máksit 
oaivvilduvvon eará  ovddut ja buhtadusat sihke bálvalangaskavuođas boahtti bargoveaga 
oapmahaččaid bearašealáhagat máksojuvvojit stáhta ruđain dan mielde, mii dáin ovdduin ja 
buhtadusain sierra mearriduvvo.  

Beaivválaš jođiheaddji ealáhatvuoigatvuohta ja 1 momeanttas oaivvilduvvon  eará ovddut ja 
buhtadusat mearrašuvvet seamma vuogi mielde go  Meahciráđđehusa bargoveaga vástideaddji 
ovddut ja buhtadusat.   

Ovdalis 1 ja 2 momeanttas oaivvilduvvon ovddut ja buhtadusat  sihke daid dikšumis  stáhta 
máksinággalága mielde mearrašuvvi máksu berrojuvvo Meahciráđđehusas, jos ovdduid, buh-
tadusaid dahje mávssu bearramis dahje ovdduid ja buhtadusaid dikšuma dagahan bálvalushat-
tiin ii eará sajis nuppeláhkai mearriduvvo.  
 

39 § 

Ráđđádallangottit 

Meahciráđđehusa hálddašanválddi vuollásaš stáhta guovlluid geavaheapmái guoskevaš 
mearrádusdahkama veahkkin báikkálaš olbmuid sajádaga vuhtii váldin dihte ja doaimmaid ok-
tiiheiveheami ovddidan dihte leat eanagotti dahje guovllu dási ráđđádallangottit.  

Sámiid ruovttuguvlui ollásit gullevaš gildii ásahuvvojit gielddalaš ráđđádallangottit, maid 
bargun lea gieđahallat stáhta eana- ja čáhceguovlluid sihke daidda gullevaš  luondduriggoda-
gaid bistevaš geavaheami ja dikšuma. 

Ráđđádallangottiid doaimmain, čoakkádusas, doaibmabajis, ásaheamis ja daid ságadoalliid 
ja lahtuid bálkkáin sihke goluid buhttemis addojuvvojit dárkilet njuolggadusat stáhtaráđi ása-
husa vuođul. 
 
 
 
 

11 lohku 

Fápmuiboahtin- ja sirdašuvvannjuolggadusat 

40 § 

Fápmuiboahtin 

Dát láhka boahtá fápmui cuoŋománu 15. beaivve 2016. 
Dán lága vuođul gomihuvvo Meahciráđđehusas addojuvvon láhka (1378/2004), maŋŋelis 

gomihuvvon láhka. 
 

41 § 

Mearreáigái heivehit oaivvilduvvon ásahusat 

Meahciráđđehussii heivehuvvojit ainge guhtta mánotbaji dán lága fápmuiboahtima maŋŋá 
gomihuvvon, stáhta fitnodatlágádusain addojuvvon lága (1185/2002) vuođul addojuvvon 
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čuovvovaš ásahusat, jos dán lága vuođul addojuvvon stáhtaráđi ásahusa vuođul ii nuppeláhkai 
mearriduvvo:  

1) stáhta fitnodatlágádusaid loatnaváldima rájiin ja eavttuin addojuvvon stáhtaráđi ásahus 
(21/2003); 

2) stáhta fitnodatlágádusaid ruhtadoalus ja ruhtadoalloloahpaheamis addojuvvon stáhtaráđi 
ásahus (160/2004); ja 

3) stáhta fitnodatlágádusaid eará doaimma sierra ruhtadoalus ja sierra ruhtadoalloloahpa-
heamis addojuvvon stáhtaráđi ásahus (1402/2004). 
 

42 § 

Sirdašuvvannjuolggadusat 

Meahciráđđehussii lágas dahje ásahusas mearriduvvon dahje daid vuođul addojuvvon do-
aimmat sihke dasa gullevaš vuoigatvuođat ja geatnegahttimat sirdašuvvet dán lága mielde do-
aibmi Meahciráđđehussii. 

Gomihuvvon lága mielde ásahuvvon Meahciráđđehusa stivra joatká dán lágas oaivvilduv-
von vuogi mielde Meahciráđđehusa stivran dassái, go dán lága mielde doaibmi stivra lea ása-
huvvon.   

Gomihuvvon lágas oaivvilduvvon Meahciráđđehusa beaivválaš jođiheaddji doaibmá Meah-
ciráđđehusa gaskaboddosaš beaivválaš jođiheaddjin dassái, go stáhtaráđđi nammada dán lágas 
oaivvilduvvon beaivválaš jođiheaddji. Gomihuvvon lágas oaivvilduvvon Meahciráđđehusa 
luonddubálvalushoavda doaibmá Meahciráđđehusa gaskaboddosaš luonddubálvalushoavdan 
dassái, go stáhtaráđđi nammada dán lágas oaivvilduvvon luonddubálvalushoavdda. 

Go dát láhka boahtá fápmui, de Meahciráđđehusa meahccegeavahanhoavda sirdašuvvá dán 
lágas oaivvilduvvon meahccegeavahanhoavdan. 

Meahciráđđehusa virgegaskavuođas doaibmi bargovehkii heivehuvvo, mii stáhta virgeolm-
mošlága (750/1994) 5 a—5 c §:s mearriduvvo virgegaskavuođas ja virggiin.   

Meahciráđđehusa bargosoahpamušgaskavuođas doaibmi bargoveahka sirdašuvvá dán lága 
fápmui boađedettiin dán lágas oaivvilduvvon Meahciráđđehusa bálvalussii. Mearreáigásaš 
bargosoahpamušgaskavuođas doaibmi olmmoš sirdašuvvá Meahciráđđehusa bálvalussii iežas 
mearreáigásaš bargogaskavuođa bistináigái.   

Sirdašuvvi bargoveaga bálvalangaskavuohta gehččojuvvo bálvalangaskavuhtii guoskevaš 
ovdduid mearrašumi hárrái joatkašuvvan stáhta bálvalusas boatkankeahttá.  

Bargosoahpamušgaskavuođas doaibmi olmmoš sáhttá sirdojuvvot su guorraseami haga, jos 
son sirdojuvvo iežas barggusjohtinguovllus dahje iežas barggusjohtinguvlui. Barggusjohtin-
guovlluin oaivvildit  bargguhisvuođadorvolága (1290/2002) 1 logu 9 §:s daddjojuvvon guovl-
lu.   

Dán lágas oaivvilduvvon Meahciráđđehus čuovvu dan vuođđudettiin guston virgeeak-
tosoahpamuša ja bargoeaktosoahpamušaid mearrádusaid, nugo bargoeaktosoahpamušlága 
(436/1946) 5 §:s mearriduvvo. 

Bargosoahpamušgaskavuođa eavttuide heivehuvvo eará osiin, mii dain bargoeaktosoahpa-
mušain sohppojuvvo dahje lágas mearriduvvo. 

Ovdal dán lága fápmuiboahtima dáhpáhuvvan dahkui dahje healbadeapmái vuođđuduvvi 
vahátbuhtadussii  heivehuvvojit dán lága fápmui boađedettiin guston njuolggadusat.   
 

43 § 

Ásahusaddinvuoigatvuohta 

Stáhtaráđi ásahusa vuođul sáhttá addit dárkilet njuolggadusaid Meahciráđđehusa vuosttas 
ruhtadoallobajis ja dasa guoskevaš ruhtadoalus, ruhtadoalloloahpaheamis ja doaibmačilge-
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husas, sierra ruhtadoalus ja sierra ruhtadoalloloahpaheamis, stivrra čoakkádusas, doaimmain, 
ásaheamis, mearridanválddis ja lahtu dohkálašvuođas, beaivválaš jođiheaddjis sihke stivrra 
lahtuid ja ruhtadoallodárkkisteaddjiid bálkkáin.  
 
 
Helssegis cuoŋománu 8. beaivve  2016 
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