
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om struktur-
stöd för renhushållning och naturnäringar och vissa lagar som har samband med den

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar, 
skoltlagen, lagen om strukturstöd till jordbruket och lagen om stödjande av landsbygdens ut-
veckling ändras.

Det föreslås att lagen om stöd för renhushållning och naturnäringar ändras så att i den beaktas 
de ändringar som berör Europeiska unionens landsbygdsfond fondperioden 2014–2020 samt 
Europeiska unionens reviderade regler om statligt stöd. Avsikten är att lagen i förändrad form 
ska träda i kraft vid ingången av 2016. 

Motsvarande ändringar föreslås också i skoltlagen. Dessutom ändras lagarnas tillämpningsom-
råde så att varje stödobjekt i regel kan få stöd enligt endast en lag om strukturstöd. Stödobjek-
ten enligt skoltlagen börjar således omfattas av stödåtgärder enligt annan lagstiftning. Av 
denna orsak preciseras tillämpningsområdena för de lagar som ändras. Dessutom intas be-
stämmelser om räntestödslån och statsborgen i skoltlagen. Räntan på räntestödslån ska vara 
rörlig och det stöd som är förenat med lånet och ingår i räntan ska kunna specificeras.

Bestämmelserna om frivillig skuldsanering stryks i såväl lagen om strukturstöd för renhus-
hållning och naturnäringar som skoltlagen. Situationen för dem som har ekonomiska svårig-
heter ska härefter underlättas med förfaranden enligt lagen om skuldsanering för privatperso-
ner och lagen om företagssanering.

I det strategiska programmet för statsminister Juha Sipiläs regering betonas digitalisering av 
offentliga tjänster som ett led i försöken att förbättra produktiviteten och effektiviteten inom 
förvaltningen samt att lätta upp kundernas administrativa börda. I lagen om strukturstöd för 
renhushållning och naturnäringar och i skoltlagen intas bestämmelser om elektroniskt ansök-
ningsförfarande, och det utvidgas alltså till att gälla även strukturstöd för renhushållning och 
naturnäringar samt förmåner enligt skoltlagen. I detta syfte förenhetligas stödförfarandet enligt 
skoltlagen med förfarandena enligt lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäring-
ar.

Begreppen jordbruk och naturnäringar förenhetligas i lagen om strukturstöd för renhushållning 
och naturnäringar, skoltlagen och lagen om strukturstöd till jordbruket.

Dessutom föreslås vissa tekniska ändringar i lagarna.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2016.

—————
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ALLMÄN MOTIVERING

1 Inledning 

I Finland bedrivs renskötseln inom det renskötselområde som avses i renskötsellagen 
(848/1990) och som omfattar landskapet Lappland med undantag av Kemi, Keminmaa och 
Torneå samt kommunerna Kuusamo, Taivalkoski, Pudasjärvi, Suomussalmi och Hyrynsalmi 
och vissa områden i de nordligaste delarna av landskapen Norra Österbotten och Kajanaland. 
Alla renägare ska höra till ett renbeteslag inom renskötselområdet och renbeteslaget ansvarar 
för de arbeten som hör till renskötseln, för beten och för antalet renar. Inom renskötselområdet 
får renarna beta fritt oberoende av markinnehav, men renbeteslaget är å andra sidan skyldigt 
att hindra renarna från att göra skada. För att säkerställa tillräckligt med betesmarker bestäms i 
renskötsellagen även om det största tillåtna antalet renar, som jord- och skogsbruksministeriet 
fastställer för respektive renbeteslag samt för delägarna i renbeteslaget.   

År 2014 fanns det 4 464 renägare. Det största tillåtna antalet livrenar det aktuella året var 
203 700 livrenar, men det faktiska antalet livrenar var endast 186 776. Antalet renägare har 
länge varit på nedåtgående, men de senaste åren har även antalet räknade livrenar minskat. 
Under renskötselåret 2014—2015 var andelen renägare som ägde minst 100 renar 15,8 pro-
cent och andelen som ägde över 150 renar 8,8 procent. 

Både samer och andra invånare i norr äger renar. Samernas andel av renägarna är störst i lan-
dets nordligaste renbeteslag inom samernas hembygdsområde i Utsjoki, Enontekis och Enare 
kommuner.

Renskötselmetoderna inom de nordliga renbeteslagen baserar sig i huvudsak på betesföljd och 
fri betesgång året runt. Inom de södra renbeteslagen i södra delen av Lapplands län och Uleå-
borgs län har man för vana att utfodra renarna i inhägnader under en del av året. I en bety-
dande del av de nordligaste renbeteslagen sysslar man å andra sidan med tilläggsutfordring av 
renarna genom att föra ut foder till renbetena och valla renarna. Renskötselmetoderna kan 
emellertid skilja sig betydligt mellan olika renbeteslag i norr och söder, liksom de har varierat 
under olika tider och fortfarande skiljer sig åt i olika områden.

De största renhjordarna tillhör renägare inom de nordliga renbeteslagen. Även det genomsnitt-
liga antalet renar är större inom de nordliga renbeteslagen än inom de södra. Likaså finns det 
flest renägare som enbart idkar renhushållning inom de nordliga renbeteslagen, i resten av om-
rådet idkas renhushållning ofta vid sidan av någon annan näring eller lönearbete.

Producentpriset för renkött har hållit sig på tidigare nivå, men bland annat till följd av stigande 
bränslekostnader och kostnads för tilläggsutfordring har renhushållningens lönsamhet försäm-
rats de senaste åren. 

I de allra nordligaste delar av landet är gynnar förhållandena inte konventionellt jordbruk, 
alltså åkerbruk och husdjurshushållning. Renskötsel som huvudsyssla ger en del av invånarna 
i området deras utkomst, men ofta är en stor del av dem som idkar renhushållning är vana att 
få sin utkomst från flera olika källor genom att kombinera både olika former av primärpro-
duktion, så som jakt, bärplockning och fiske, och olika former av närings- och företagsverk-
samhet och lönearbete, ofta i korta anställningsförhållanden. För att trygga fortsatt verksamhet 
har i synnerhet åtgärder i anslutning till primärproduktion, det vill säga andra naturnäringar, 
stötts på samma sätt som idkande av renhushållning. I Enare kommun har stödåtgärderna in-
riktats ännu mera specificerat, där det har varit möjligt att stöda åtgärder i anslutning till såväl 
renskötsel och andra naturnäringar som annan företagsverksamhet inom skoltområdet.   
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För att förbättra jordbrukets struktur har det under de senaste årtiondena beviljats nationellt 
stöd med hjälp av olika strukturstödsystem. I huvudsak har det varit fråga om att stöda inve-
steringar på gårdarna, men även generationsväxlingar och upphörande med gårdsbruket har 
stötts. Då har målet varit att främja generationsväxlingar på gårdarna för att få yrkesskickliga 
unga jordbrukare att fortsätta med näringen. I strukturstöden har också ingått finansiering av 
bostadsbyggnader på gårdarna.

Motsvarande åtgärder har fått stöd även inom renhushållningen. Eftersom renskötsel ändå 
skiljer sig från konventionellt jordbruk, har renhushållningen främjats med hjälp av stödsy-
stem som är separata från det konventionella jordbruket. Inom de särskilda naturnäringsområ-
dena har även andra näringar, så som jakt, bärplockning och fiske, stötts.

När Finland anslöt sig till Europeiska unionen 1995 blev det möjligt att använda även Europe-
iska unionens (EU:s) jordbruksfonder och program för delvis motsvarande ändamål. Å andra 
sidan har man varit tvungen att ta hänsyn även till EU:s lagstiftning om konkurrensbegräns-
ningar särskilt när det gäller statligt stöd. Den nationella lagstiftningen måste anpassas till 
EU:s gällande rättsakter om saken. På detta sätt har man förfarit även när det gäller stöden för 
renhushållning och naturnäringar. EU:s lagstiftning om unionens jordbruksfonder har senast 
reviderats i slutet av 2013 och reglerna om statligt stöd i huvudsak 2014. Den nationella lag-
stiftningen har ännu inte ändrats på ett sätt som skulle möjliggöra att stödsystemen enligt dem 
används i större utsträckning än den gällande nationella lagstiftningen.

Stödsystemen enligt skoltlagen anmäldes till kommission genast när Finland anslöt sig till 
Europeiska unionen. Från början av 2015 har Europeiska kommissionen förutsatt att lagstift-
ningen om alla nationella system ska uppfylla villkoren enligt de nya reglerna om statligt stöd, 
det räcker inte med enbart administrativa åtgärder, som att i anmälan om statligt stöd förbinda 
sig att iaktta reglerna om statligt stöd. Den nationella lagstiftningen ska innehålla garantier för 
att stödsystemet följer reglerna om statligt stöd för branschen och åtgärden i fråga.

2 Nuläge

2.1 Lagstiftning och praxis

För att förbättra renhushållningens och naturnäringarnas struktur har stöd beviljats med stöd 
av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000) sedan 2001. För att 
revidera stödsystemet har en lag om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar 
(986/2011, nedan lagen om strukturstöd för renhushållning) stiftats, men denna lag har ännu 
inte satts i kraft. Särskilt det stöd i form av frivillig skuldsanering som finns i lagen har varit 
problematiskt med tanke på EU:s lagstiftning. 

Lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar

Lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar motsvarar till sin uppbyggnad la-
gen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), som innehöll såväl ett strukturstödsy-
stem för lantbruk som ett stödsystem för företagsverksamhet på landsbygden och för utveckl-
ingsprojekt. Lagen om finansiering av landsbygdsnäringar ersattes med lagen om stöd för ut-
veckling av landsbygden (1443/2006) och lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007). 
Med stöd av båda lagarna genomfördes programmet för utveckling av landsbygden i Fast-
landsfinland 2006–2013. För verkställande av programmet för utveckling av landsbygden i 
Fastlandsfinland 2014–2020 har lagen om stöd för utveckling av landsbygden ersatts med la-
gen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) och lagen om strukturstöd till jord-
bruket har ändrats genom lag 1187/2014. Bägge lagarna uppfyller också villkoren för bevil-
jande av statligt stöd 2015–2020.  
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Under den senaste programperioden har det varit möjligt att fullfölja utvecklingsprogrammet 
för landsbygden med stöd av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar, ef-
tersom en ung person som börjar idka renhushållning eller naturnäringar fram till utgången av 
2014 har kunnat beviljas stöd enligt stödsystemen i programmet i enlighet med EU:s lagstift-
ning under föregående fondperiod. Det har även varit möjligt att bevilja nationellt stöd för nä-
ringsidkarnas och renbeteslagens investeringar med stöd av EU:s tidigare lagstiftning om stat-
ligt stöd och övriga nationella stöd. 

Från och med början av 2015 är det däremot möjligt att bevilja endast investeringsstöd för 
produktionsverksamhet och även det endast med nationella medel. Detta har genomförts ge-
nom en ändring av statsrådets förordning om finansieringsstöd för renhushållning och naturnä-
ringar (175/2001) och jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av finansie-
ringsstödet för renhushållning och naturnäringar (176/2001) samt genom att göra anmälan om 
gruppundantag till Europeiska kommissionen enligt kommissionens förordning (EU) nr 
702/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i 
landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, nedan EU:s gruppundantagsförordning för 
jordbrukssektorn. Också i sådant fall faller stöd för anskaffning av levande djur, markförvärv, 
skogsbruksåtgärder, fiske och vattenbruk inte inom ramen för investeringar som berättigar till 
stöd. Även beviljande av startstöd och frivillig skuldsanering har avbrutits, eftersom den nat-
ionella lagstiftningen skiljer sig från EU:s lagstiftning. Däremot finansieras forskning fortfa-
rande, men endast till den del som finansieringen inte kan anses som sådant statligt stöd som 
avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, nedan EUF-fördraget. 
Även beviljande av stöd i enlighet med skoltlagen har begränsats av samma anledning. Stöd 
för bostadsbyggande beviljas fortfarande, eftersom kommissionen inte tolkat stöd för boende 
som statligt stöd. 

Lag om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

Då lagen om strukturstöd för renhushållning stiftades var syftet att lagen till sin uppbyggnad 
främst ska motsvara lagen om strukturstöd till jordbruket, och inte innehålla stödsystem för 
företagsverksamhet och utvecklingsprojekt, utan stödsystemen riktar sig endast mot åtgärder 
med anknytning till primärproduktion. Lagen har inte anpassats till EU:s nya fondlagstiftning 
eller nya regler om statligt stöd. Däremot flyttades bestämmelser om stöd för företagsverk-
samhet som inte har någon anknytning till primärproduktion redan då lagen stiftades till den 
då gällande lagen om stöd för utveckling av landsbygden, som nu ersatts med lagen om stöd-
jande av landsbygdens utveckling. I denna lagstiftning har förändringarna i EU:s lagstiftning 
beaktats, vilket innebär att det för dessa syften också är möjligt att ansöka om stöd för före-
tagsverksamhet inom renhushållning eller andra naturnäringar, så som tillverkning av annat än 
jordbruksprodukter, turism och serviceverksamhet.

Liksom lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar tillämpas också lagen om 
strukturstöd för renhushållning endast inom det renskötselområde som anges i renskötsella-
gen. Åtgärder med anknytning till renhushållning kan stödas inom lagens hela tillämpnings-
område. Däremot kan åtgärder med anknytning till andra naturnäringar endast stödas inom de 
naturnäringsområden som bestäms i lagen, vilket innebär fyra hela och delvis fyra andra av de 
nordligaste kommunerna i landet. Enligt 6 § 1 mom. 2 punkten i lagen avses med naturnäring 
renskötsel, fiske och jakt, jord- och skogsbruk i liten skala som idkas vid sidan av en naturnä-
ring och annat sådant utnyttjande av naturresurser som baserar sig på naturens fortlöpande 
produktionsförmåga, såsom yrkesmässig bärplockning och svampplockning.

Enligt 3 § i lagen är de stödsystem som ingår i lagen: investeringsstöd till näringsidkare, start-
stöd till unga näringsidkare, stöd för bostadsbyggande till näringsidkare, investeringsstöd till 
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renbeteslag, stöd för underhåll av renstängsel, frivillig skuldsanering, forskningsfinansiering 
och särskilda förmåner. Alla stödsystem kan tas i bruk genom förordning av statsrådet. 

Liksom i tidigare motsvarande lagstiftning är villkoren för att stöd ska beviljas till en nä-
ringsidkare också i lagen om strukturstöd för renhushållning att personen är minst 18 år och i 
regel högst 65 år. Sökanden ska ha tillräcklig yrkesskicklighet och i egenskap av ägare eller 
arrendator besitta renhushållnings- eller naturnäringslägenheten. Sökanden bör också vara bo-
satt inom ett renhushållnings- och naturnäringsområde och dessutom ska sökanden idka eller 
börja idka renhushållning eller någon annan naturnäring. Startstöd kan dock endast beviljas 
för annan naturnäring som bedrivs i samband med renhushållning. Näringsidkaren ska få den 
huvudsakliga delen av sin utkomst från det. En sökande ska äga minst 80 livrenar för att anses 
få den huvudsakliga delen av sin utkomst från renhushållning. Om antalet renar är mindre än 
så eller om det är fråga om idkande av endast annan naturnäring, bestäms om det belopp som 
inkomsterna ska uppgå till för att anses ge den huvudsakliga utkomsten genom förordning av 
statsrådet. Då lagen stiftades ansågs minimibeloppet vara en årlig inkomst på 8 300 euro från 
näringen. Man har för avsikt att årligen se över beloppet så att det motsvarar indexförändring-
en. Den näring som idkas bör dessutom ha potential att vara lönsam. 

Investeringsstöd till näringsidkare kan beviljas för investeringar som är nödvändiga för ren-
hushållningen och som ökar effektiviteten, förbättrar kvaliteten, tryggar verksamhetsbetingel-
serna eller underlättar anpassningen av näringen till nya förhållanden eller krav. Stöd kan be-
viljas för med tanke på kostnaderna rimliga investeringar som gäller anskaffning av såväl lös 
som fast egendom. Också markförvärv räknas som investering i fast egendom. På motsva-
rande sätt kan stöd beviljas också för investeringar som är nödvändiga för idkande av andra 
naturnäringar. Investeringsstöd beviljas som en procentuell andel av de godtagbara kostnader-
na som stöds.

Startstöd till unga näringsidkare kan beviljas renhushållningsidkare som får en renhushåll-
ningslägenhet i sin besittning och som första gången börjar bedriva renskötsel som näringsid-
kare. Startstöd kan också beviljas näringsidkare som bedriver någon annan naturnäring, får en 
lägenhet som lämpar sig för andra naturnäringar i sin besittning och första gången börjar som 
näringsidkare som bedriver någon annan naturnäring i samband med renhushållning. Startstöd 
beviljas inte den som har fyllt 40 år när stöd söks.

Stöd för bostadsbyggande kan beviljas näringsidkare inom renhushållning eller andra naturnä-
ringar för sådana investeringar som syftar till att förbättra bostadsförhållandena på renhushåll-
ningslägenheten eller naturnäringslägenheten. Stöd beviljas inte om annat stöd kan beviljas av 
offentliga medel för samma ändamål. Ett villkor för beviljande av stöd för bostadsbyggande är 
att den bostad som är föremål för stödet används som permanent bostad av sökanden, sökan-
dens familjemedlemmar eller av den som i samband med generationsväxling avstår från nä-
ringsidkandet, om avträdaren har förbehållit sig rätten att bo på lägenheten. Bostaden ska till 
sin storlek och utrustning stå i lämplig proportion till dess användningsändamål och ha ett 
lämpligt läge med tanke på näringsverksamheten. Beviljandet av stöd för bostadsbyggande ska 
dessutom vara ändamålsenligt med beaktande av sökandens ekonomiska förhållanden. Med 
hänsyn till detta granskas sökandens och makens totalinkomster. Stödet beviljas som en pro-
centuell andel av de godtagbara kostnaderna för den åtgärd som stöds.

En renhushållnings- eller annan naturnäringsidkare som har råkat i bestående ekonomiska svå-
righeter kan också beviljas stöd i samband med frivillig skuldsanering. En låntagare kan anses 
ha råkat i bestående ekonomiska svårigheter, om låntagaren har blivit eller löper uppenbar risk 
att bli insolvent och om betalningsförmågan inte kan återställas varaktigt genom beviljande av 
uppskov med amorteringar på räntestödslån och statliga lån eller genom beviljande av ränte-
frihet för statliga lån eller med hjälp av sådana medel som står att få utan att sökandens före-
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tagskapital minskas i skadlig mån. En förutsättning för skuldsanering är att den förväntas för-
bättra låntagarens ekonomiska situation på ett väsentligt sätt, att en genomförbar plan har upp-
rättats över gäldenärens situation och över åtgärder som ska vidtas för att förbättra situationen 
och att gäldenären själv deltar i åtgärderna. Skulderna för en låntagare som upphört med sin 
näringsverksamhet kan också saneras frivilligt om bibehållandet av låntagarens bostad inte 
annars kan tryggas. I allmänhet beviljas frivillig skuldsanering endast en gång. I regel förutsät-
ter man också att andra borgenärer deltar genom att ändra villkoren för de lån de beviljat så att 
låntagarens kostnader för skuldhantering minskar. 

Vid frivillig skuldsanering kan återbetalningstiden för statliga lån och för statens försäljnings-
prisfordringar förlängas, räntan sänkas samt befrielse från eller uppskov med betalningen av 
amorteringar och ränta beviljas. Gäldenären kan beviljas statsborgen för betalning av kortfris-
tiga skulder genom banklån som beviljas på sedvanliga villkor. Statsborgen kan täcka högst 
80 procent av det totala lånebeloppet. Befrielse från betalning av amorteringar på statliga lån 
får inte beviljas, om realsäkerheten för lånet eller borgen genom affärsverksamhet eller där-
med jämförbar verksamhet tryggar betalningen av amorteringarna, såvida det inte är fråga om 
bibehållande av gäldenärens bostad, tryggande av företagets fortsatta verksamhet eller andra 
synnerligen vägande skäl.

Stöd i anslutning till statligt lån eller statsfordran och borgen kan i samband med frivillig 
skuldsanering utöver de stöd som ingått i lånen och fordringarna beviljas till ett belopp av 
högst 20 000 euro.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om stöd som ökar stöd som 
beviljats tidigare och om fastställande av stödets belopp eller värde samt om uppföljning av 
stödet.

Närings-, trafik- och miljöcentralen fattar på gäldenärens ansökan beslut om samtycke till 
skuldsanering på statens vägnar och om förutsättningarna för samtycke, och efter det under-
tecknar närings-, trafik- och miljöcentralen tillsammans med gäldenären och kreditinstitutet ett 
avtal om genomförande av frivillig skuldsanering i fråga om statliga lån och räntestödslån. 
Beslut om att en frivillig skuldsanering ska förfalla kan för statens del fattas, om avtalet grun-
dat sig på väsentligt felaktiga uppgifter eller gäldenären inte iakttagit avtalsvillkoren.

Särskilda förmåner gäller användning av statens mark på det sätt som bestäms i lagen. Natur-
näringsidkare som besitter och bor på en renhushållnings- eller naturnäringslägenhet inom ett 
naturnäringsområde har rätt att utan ersättning på statens mark- och vattenområden förlägga 
med tanke på renskötseln nödvändiga stödjepunkter för renhushållning på samernas hem-
bygdsområde, förlägga stödjepunkter för jakt om det finns synnerligen vägande skäl för det 
och förlägga stödjepunkter för fiske samt fiskkällare och lagerbyggnader på platser som är 
nödvändiga för näringsidkandet i omedelbar anslutning till vattendrag som är viktiga för fiske-
rinäringen. I de särskilda förmånerna ingår också att ha sin boskap på bete och för den insamla 
hö, löv, starr och sjöfräken. En förutsättning för att en förmån ska få utnyttjas är att Forststy-
relsen fattat beslut om att bevilja tillstånd till det. Tillstånd kan beviljas endast om förläggan-
det av byggnaden i fråga ska anses nödvändigt för idkandet av renhushållning eller andra na-
turnäringar. I tillståndet ska dessutom det stödbelopp som ingår i förmånen anges. Tillståndet 
kan också återkallas.

Investeringsstöd till renbeteslag kan beviljas för investeringar som behövs för att utföra en så-
dan uppgift i anslutning till renskötsel som föreskrivs för renbeteslag i renskötsellagen eller 
som annars behövs för renbeteslagets renskötsel. Sådana investeringar är med undantag av 
renstängsel vid riksgränsen uppförande och ombyggnad av stängsel som behövs för rensköt-
sel, ombyggnad av slakterier, byggprojekt i anslutning till andra byggnader som behövs och 
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anskaffning av väg- och vatten- och avloppsanslutningar samt motsvarande anslutningar som 
är nödvändiga med tanke på användningen av dessa byggnader. Också byggprojekt och an-
skaffning av lösöre som underlättar renskötsel, möjliggör användningen av investeringar eller 
minskar kostnaderna för renskötsel berättigar till stöd. Stödet beviljas som en procentuell an-
del av de godtagbara kostnaderna för den åtgärd som stöds. 

Ett renbeteslag kan också beviljas stöd för underhåll av sådana renstängsel som behövs för 
renbeteslagets renskötsel. Behovet av stöd bedöms utifrån antalet stängsel som renbeteslaget 
sköter samt deras ålder, skick och behövlighet. Stödet beviljas på grundval av godkända kost-
nader.

Forskningsfinansiering kan å sin sida beviljas för forskning och utredningar som gäller verk-
samhetsförutsättningarna för och utvecklandet av renhushållning och naturnäringar. En dele-
gation kan inrättas för att styra och följa finansieringen av dessa forskningar och utredningar. 
Utöver vad som föreskrivs i 49 §, 50 § 1 mom., 53 § 1 mom. samt 54 och 58 § tillämpas stats-
understödslagen (688/2001) på information och ansökan om samt beviljande, betalning, över-
vakning och återkrav av forskningsfinansiering. Genom förordning av statsrådet får dessutom 
utfärdas närmare bestämmelser om finansiering, forskning och utredningar som stöds, godtag-
bara kostnader, finansieringens form och maximibelopp samt om delegationen och dess upp-
gifter.

Stödet kan beviljas i form av understöd, stöd i anslutning till ett statligt lån, räntestöd för rän-
testödslån, stöd i anslutning till statsborgen, beviljande av skuldlättnad i samband med en fri-
villig skuldsanering eller rätt till användningen av statens mark. Både statliga lån och ränte-
stödslån beviljas av ett kreditinstitut som Landsbygdsverket godkänt och som har erforderlig 
förmåga att sköta de lån som stöds. 

Stödsystemen kan helt finansieras av EU eller vid sidan av nationell finansiering delvis finan-
sieras av EU eller helt finansieras med nationella medel. För finansieringsstödet kan användas 
medel som i statsbudgeten eller i dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond anvisats 
för finansieringen av stödsystemen. Också de medel som kommer från EU styrs till statsbud-
geten eller gårdsbrukets utvecklingsfond.

Då man tar EU:s lagstiftning i betraktande kan delfinansiering av EU i praktiken endast gälla 
investeringsstöd och startstöd till unga näringsidkare. Däremot är det inte möjligt att med me-
del från Europeiska jordbruksfonderna finansiera stöd för bostadsbyggande, stöd för underhåll 
av renbeteslagets renstängsel, frivillig skuldsanering eller särskilda förmåner. I forskningsfi-
nansiering ingår delvis också sådana utredningar för vilka det kunde vara möjligt att få delfi-
nansiering, men dessa utredningar utformas i praktiken som utvecklingsprojekt, som finansie-
ras med stöd av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling.

Lagen om strukturstöd för renhushållning träder i kraft genom förordning av statsrådet. För-
ordningen har ännu inte utfärdats och således har lagen inte tillämpats. Då lagen bereddes be-
dömdes att stöd enligt denna lag i huvudsak kommer att beviljas i samma utsträckning som 
enligt den gällande lagen. Det uppskattades att behovet av medel ökar något på grund av det 
nya stödet för underhåll av stängsel och de ändrade stödvillkoren. 

Stöd i enlighet med lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar har däremot 
under perioden 2010–2014 beviljats enligt följande:

RP 81/2015 rd



10

Näringsidkares investeringar Lån
st. euro

Understöd
st. euro

Anskaffning av renboskap 22 414 612
Anskaffning av annat lösöre 1 11 505 852 1 869 389
Markköp 18 1 213 056
Bostadsbyggande 35 3 377 605 25 42 8491

Ekonomibyggnader 6 111 187
Vägar 1 9 520
Sammanlagt 88 5 128 485 877 1 912 238

Paliskuntien investoinnit Understöd
st. euro

Betesstängsel 17 651 257
Skyddsstängsel för odlingar 199 775 599
Byggande 90 2 264 269
Arbetsplatsbostäder 6 57 042
Renslakterier 9 113 820
Vägar 4 12 823
Maskiner 38 141 550
Andra anläggningstillgångar 226 864 167
Sammanlagt 589 4 990 527

Nuoren elinkeinonharjoittajan 
aloitustuki

Lån
st. euro

Understöd
st. euro

Inledande av verksamhet på 
renhushållningslägenhet 45 1 918 149 61 1 500 000

Inledande av verksamhet på 
natunäringslägenhet 1 12 800 1 25 000
Hyrning av utrymme 5 125 000
Förvärv av mark 18 664 108 20 500 000
Sammanlagt 64 2 595 057 87 2 150 000

Skoltlag

Skoltlagen gäller endast på skoltområdet, som ligger i Enare kommun och inrättades efter de 
senaste krigen, då de skoltsamer som bott på det område som hamnade inom det dåvarande 
Sovjetunionen flyttades till ett område inom Finlands nya gräns. Det vägnät samt den elektri-
fiering och vattenförsörjning som behövs på området byggdes som statligt arbete och skoltlä-
genheter med bostäder bildades av statlig mark. Till en början var skoltlagstiftningen typisk 

                                                
1 på naturnäringsområde
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kolonisationslagstiftning, men tillämpningen av den har senare ändrats till finansieringslag-
stiftning som betonar näringar och kultur. 

Den gällande skoltlagen (253/1995) stiftades före den nuvarande grundlagen och behandlades 
i riksdagen innan Finland gick med i EU. Syftet med lagen är att främja levnadsförhållandena 
och utkomstmöjligheterna för skolterna och inom skoltområdet samt att bevara och främja 
skoltkulturen. I samband med åtgärder ska uppmärksamhet fästas vid bland annat att närings-
verksamheten görs mer mångsidig, bostadsförhållandena samt boende- och arbetsmiljön för-
bättras, lägenheterna utvecklas samt förblir i skolternas ägo och besittning, miljöaspekter samt 
att skoltområdet utvecklas.

I lagen definieras skoltområdet och skolt, företag och sammanslutningar som kan få stöd och 
bestäms om särskilda förmåner med vilka avses rätt att på statens markområden utan särskild 
ersättning bland annat bygga sådant som behövs för näringarna. I lagen ingår också möjlighet 
till frivillig skuldsanering. Stöd beviljas som understöd eller statligt lån ur gårdsbrukets ut-
vecklingsfond och på lånet tillämpas fast ränta på tre procent. Både understödet och det stat-
liga lånet beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland. De statliga lånen sköts av 
Statskontoret. I lagen ingår dessutom bestämmelser om markförvärv för sådana behov som 
avses i skoltlagen, markförsäljning, statens fordringar, servicestöd, utplantering av fisk, finan-
siering av forskning och utredningar samt skötsel av skoltfrågor, som innefattar byastämmor 
och skoltråd samt förtroendemannens verksamhet.

Lagens uppbyggnad och stödsystem följer den lagstiftning om strukturstöd till jordbruket som 
var i kraft före inträdet i EU och i den beaktas knappt till exempel villkoren i EU:s lagstiftning 
om statligt stöd. Kommissionen har behandlat anmälan om statligt stöd som gäller stödsyste-
met främst utifrån undantaget i fråga om renhushållning i protokoll nr 3 om det samiska folket 
i anslutningsfördraget.

Stöd och statliga lån i enlighet med skoltlagen har under perioden 2010–2014 beviljats enligt 
följande:

Lån
st. euro

Understöd
st. euro

Markförvärv 1 102 000
Inledande av näring 2 278 600
Investeringar 16 5 125 000
Bostadsbyggande 32 664 108 20 500 000
Sammanlagt 49 2 595 057 87 2 150 000

2.2 Den internationella utvecklingen samt lagstiftningen i utlandet och i EU

Såväl lagen om strukturstöd för renhushållning som skoltlagen gäller i huvudsak stöd för såd-
ana näringar som hör till samernas traditionella näringar. Enligt 17 § 3 mom. i grundlagen har 
samerna såsom urfolk rätt att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur. Enligt de lagbered-
ningsdokument som gäller bestämmelsen omfattar kultur i detta sammanhang även de tradit-
ionella näringarna renhushållning, fiske och jakt. 

Finland binds dessutom av internationella fördrag som Finland har ratificerat. Av betydelse 
för samernas del är FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (FördrS 
8/1976), nedan MP-konventionen, samt konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter (FördrS 6/1976), nedan ESK-konventionen. Kommittéer för dessa har rekommen-
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derat Finland att lösa i synnerhet frågorna om samernas markrättigheter. Finland har godkänt 
men inte ratificerat Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention nr 169 om ur-
sprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder, nedan ILO-konventionen, som innehåller be-
stämmelser om ursprungsfolks äganderätt och besittningsrätt till sina traditionella marker. Re-
geringens proposition om ratificering av konventionen (RP /201  rd.) förföll under föregående 
valperiod. Tills vidare har endast Norge ratificerat konventionen. Det är sannolikt att Sverige 
inte kommer att ratificera den. Däremot förhandlar Finland tillsammans med Norge och Sve-
rige samt sametingen i de tre länderna om en nordisk samekonvention, genom vilken man 
skulle skapa enhetliga nordiska regler om samernas rättsliga ställning. 

Konventionen om biologisk mångfald (FördrS 78/1994), nedan biodiversitetskonventionen, 
trädde för Finlands del i kraft 1994. Målen för konventionen är bevarandet av biologisk mång-
fald och hållbart nyttjande av dess beståndsdelar och rättvis fördelning av de vinster som upp-
står vid utnyttjande av genetiska resurser. Enligt konventionen ska varje fördragsslutande part, 
såvitt möjligt och om så är lämpligt, med förbehåll för dess nationella lagstiftning respektera, 
bevara och bibehålla kunskaper, innovationer och sedvänjor hos ursprungliga och lokala sam-
hällen med traditionella livssätt som är relevanta för bevarandet och det hållbart nyttjande av 
biologisk mångfald, och främja en bredare tillämpning av dessa, med godkännande och delta-
gande av innehavarna av sådana kunskaper, innovationer och sedvänjor, samt främja rättvis 
fördelning av nyttan som uppkommer vid utnyttjandet av sådana kunskaper, innovationer och 
sedvänjor. Statsrådet fattade 2012 ett principbeslut om Finlands strategi för bevarande och 
hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden för åren 2012–2020 (För naturen – till nytta 
för människan). Enligt strategin är det Finlands mål att främja bibehållandet och bevarandet av 
samernas traditionella livsstil och kultur samt mångfalden hos den nordliga natur som dessa 
bygger på i samernas hembygdsområde. Enligt strategin tryggas vidare förutsättningarna att 
utöva den samiska kulturen och traditionell kunskap om mångfald samt beaktas biodiversi-
tetskonventionens frivilliga Akwé: Kon-anvisningar när lagstiftning, handledning och förvalt-
ning som gäller markanvändning samt skötsel, användning och skydd av naturresurser utveck-
las.

Även mellan staterna i Europa finns det avtal om skydd för minoriteter, även om de inte direkt 
berör ursprungsfolk. Sådana avtal är Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rät-
tigheterna och de grundläggande friheterna (FördrS 19/1990, ändrad genom det elfte protokol-
let FördrS 63/1999 och det fjortonde protokollet FördrS 51/2010), nedan människorättskon-
ventionen, som innehåller bland annat ett diskrimineringsförbud som omfattar nationella mi-
noriteter. På samma sätt inverkar det tolfte protokollet (FördrS 9/2005) till människorättskon-
ventionen, som förstärker förbudet mot all slags diskriminering. Den reviderade Europeiska 
sociala stadgan (FördrS 78/2002), som för Finlands del trädde i kraft 2002, har som uppgift att 
trygga och främja sociala rättigheter i Europarådets medlemsstater. Europarådets ramkonvent-
ion för skydd av nationella minoriteter (FördrS 2/1998), nedan ramkonventionen, trädde för 
Finlands del i kraft 1998. Ramkonventionen är ett juridiskt bindande multilateralt dokument 
om skydd av nationella minoriteter i allmänhet. Där regleras, närmast i form av ett program, 
de principer som förpliktar konventionsstaterna att på deras egna territorier skydda de nation-
ella minoriteterna och att genom nationell lagstiftning, ändrad förvaltningspraxis eller bilate-
rala eller multilaterala överenskommelser tillse att de rättsliga villkoren för dem som tillhör 
dessa minoriteter är förenliga med konventionen. Det gäller bland annat att följa förbudet mot 
diskriminering och principen om jämlikhet samt att på många olika sätt stödja att minoritets-
kulturer upprätthålls och utvecklas.

De förpliktelser som följer av internationella fördrag när det gäller samernas kulturautonomi 
har beaktats redan när lagen ursprungligen stiftades så att sametingets möjligheter att påverka 
användningen av stödmedlen och inriktningen av åtgärderna utökades. I stödåtgärderna beak-
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tades likaså särskilt de särdrag som hänför sig till samernas näringsidkande så att man med de-
ras hjälp kan trygga samernas möjligheter att fortsätta att idka sina traditionella näringar.

I lagen om strukturstöd för renhushållning ligger fokus på och riktas stöd särskilt till sådana 
åtgärder som främjar förutsättningarna för att idka renhushållning. Lagens syften är enligt 1 § 
1 mom. att förbättra renhushållningens och andra naturnäringars struktur och verksamhetsbe-
tingelser samt att främja näringsverksamheten bland dem som idkar dessa näringar liksom 
även utvecklingen av renskötsel- och naturnäringsområdet som bosättningsområde i enlighet 
med principerna för hållbar utveckling. Enligt 2 mom. ska i samband med åtgärder enligt la-
gen särskild vikt fästas vid samernas möjligheter såsom urfolk att inom sitt hembygdsområde 
bevara och utveckla näringar som hör till samekulturen.

Med stödåtgärderna enligt lagen om strukturstöd för renhushållning främjas alltså möjlighet-
erna för renägarna inom renskötselområdet att bedriva renskötsel, som är en av samernas vik-
tigaste traditionella näringar. I stödåtgärderna görs ingen skillnad mellan sätten att sköta re-
narna, vallas de på beten året runt eller placeras de i en inhägnad en del av året. Trots att 
renskötsel som i huvudsak baserar sig på vallning bedrivs framför allt i de nordligaste delarna 
av renskötselområdet, där även samernas hembygdsområde finns, är stödobjekten ändå des-
amma i hela området, eftersom de redskap och den produktionsegendom som används i 
renskötseln i och med den tekniska utvecklingen i samhället inte just skiljer sig åt i olika delar 
av området.

Trots att renskötseln som traditionell näring anses höra till den samiska kulturen, är utgångs-
punkten ändå att näringen även då ska vara av ekonomisk betydelse för den som idkar den så 
att inkomsterna av näringsidkandet inte till någon betydande del kan basera sig enbart på of-
fentliga stöd. I lagen utesluts inte någon del av renskötselområdet från stödet, men det är möj-
ligt att vid behov införa olika stödnivåer i olika delar av området.   

Fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen (FördrS 103/1994) innehåller pro-
tokoll nr 3 om det samiska folket. I artikel 1 föreskrivs att trots bestämmelserna i Romfördra-
get kan det samiska folket ges ensamrätt till renskötsel inom traditionella samiska områden. 
Med stöd av artikel 2 kan protokollet utvidgas så att det tar hänsyn till en fortsatt utveckling 
av sådana exklusiva rättigheter för samerna som är knutna till deras traditionella näringar. En 
sådan ändring av protokollet förutsätter ett enhälligt beslut av rådet.

Tvärtemot vad som är fallet i Sverige och Norge har samerna i Finland inte ensamrätt till 
renskötsel, utan renskötsel kan beskriva av alla medborgare i EES-länder som är bosatta inom 
renskötselområdet. Bestämmelser om rätt att bedriva renskötsel i Finland ingår i renskötsella-
gen.

Stöd till renhushållning och andra naturnäringar begränsas dock av EU:s lagstiftning inklusive 
de regler om statligt stöd som hör till konkurrenspolitiken. 

Enligt artikel 38 i EUF-fördraget ska unionen fastställa och genomföra en gemensam jord-
bruks- och fiskeripolitik. Den inre marknaden ska även omfatta jordbruk, fiskeri och handel 
med jordbruksprodukter. Med jordbruksprodukter ska förstås jordens, husdjursskötselns och 
fiskets produkter samt produkter i första bearbetningsledet som har direkt samband med dessa 
produkter. Hänvisningar till den gemensamma jordbrukspolitiken eller jordbruket och an-
vändningen av bestämningen jordbruk ska anses omfatta även fiskerisektorn med beaktande 
av de särskilda kännetecknen för denna sektor.

Om inte annat föreskrivs i artiklarna 39–44 i EUF-fördraget ska reglerna för den inre mark-
nadens upprättande och funktion tillämpas på jordbruksprodukter. De varor för vilka bestäm-
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melserna i artiklarna 39–44 gäller är upptagna i den lista som har fogats som bilaga I. Den inre 
marknadens funktion och utveckling i fråga om jordbruksprodukter ska åtföljas av upprättan-
det av en gemensam jordbrukspolitik.

I artikel 42.1 i EUF-fördraget bestäms om förhållandet mellan den gemensamma jordbrukspo-
litiken och konkurrenspolitiken. Enligt artikeln ska bestämmelserna i kapitlet om konkurrens-
regler tillämpas på produktion av och handel med jordbruksprodukter endast i den mån Euro-
paparlamentet och rådet, med hänsyn till målsättningen i artikel 39, beslutar detta inom ramen 
för bestämmelserna i artikel 43.2 enligt det förfarande som anges där. Enligt artikel 42.2 får 
rådet på förslag av kommissionen tillåta stöd för att skydda företag som är missgynnade ge-
nom strukturella eller naturbetingade förhållanden, inom ramen för ekonomiska utvecklings-
program.

Kapitel 1 i avdelning VII i EUF-fördraget innehåller bestämmelser om konkurrens. I avsnitt 2 
bestäms om statligt stöd. Enligt artikel 107.1 är, om inte annat föreskrivs i fördragen, stöd som 
ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvri-
der eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, 
oförenligt med den inre marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlems-
staterna. I artikel 107.3 bestäms om tillåtna stöd. Enligt led a kan som förenligt med den inre 
marknaden anses bland annat stöd för att främja den ekonomiska utvecklingen i regioner där 
levnadsstandarden är onormalt låg eller där det råder allvarlig brist på sysselsättning, och i de 
regioner som avses i artikel 349, med hänsyn till deras strukturella, ekonomiska och sociala si-
tuation samt enligt led c stöd för att underlätta utveckling av vissa näringsverksamheter eller 
vissa regioner, när det inte påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot 
det gemensamma intresset.

Med undantag för beslut som EU:s råd fattar enhälligt om någon medlemsstats enskilda stöd 
eller stödsystem har EU-kommissionen exklusiv behörighet att besluta om en medlemsstats 
statliga stöd lämpar sig för den gemensamma marknaden. 

Trots att renhushållningsprodukter hör till jordbruksprodukterna enligt bilaga I till EUF-
fördraget och således omfattas av den gemensamma jordbrukspolitiken finns det ingen egen 
marknadsordning för dem och från EU:s stödfond för jordbruket beviljas inte uteslutande av 
EU finansierat stöd för renhushållning. För landsbygdsutvecklingsåtgärder som gäller renhus-
hållningen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för 
landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och 
om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005, nedan EU:s landsbygdsförordning, 
kan däremot av EU delfinansierat stöd beviljas under förutsättning att stödåtgärderna ingår i 
ett sådant nationellt eller regionalt program för utveckling av landsbygden i medlemsstaten 
som kommissionen godkänt. Sådana åtgärder är bland annat kunskapsöverföring, det vill säga 
utbildningsåtgärder, rådgivning, investeringar i fysiska tillgångar, jordbruks- och affärsut-
veckling, som omfattar även nyetableringsstöd till unga jordbrukare, samt stöd som hänför sig 
till miljön, kompensationsbidrag, skogsbruksåtgärder och samarbete. Från Ejflu beviljas stöd
för investeringar endast i begränsad utsträckning, bland annat stöds inte anskaffning av le-
vande djur eller enbart mark. Stöd för skogsbruk beviljas i regel inte för åtgärder vars syfte är 
ekonomiskogsbruk och förordningen gäller inte fiske eller vattenbruk.

Med stöd av parlamentets och rådets förordning har utfärdats kommissionens genomförande-
förordning (EU) nr 808/2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruks-
fonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), där det bestäms om bland annat iakttagande av den 
affärsplan som är villkor för att startstöd ska beviljas, samt kommissionens delegerade förord-
ning (EU) nr 807/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
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nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för lands-
bygdsutveckling (EJFLU), samt om införande av övergångsbestämmelser, där det bestäms om 
villkoren för erhållande av startstöd, i de fall då en ung jordbrukare inte etablerar sig som en-
sam ansvarig för jordbruksföretaget, tidsfristen för att skaffa sig yrkeskvalifikationer, affärs-
planen innehåll samt begränsningar som gäller stöd för investeringar.

Både lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar och lagen om strukturstöd för 
renhushållning innehåller möjlighet att bevilja stöd som delvis finansierats av EU. Denna möj-
lighet har också utnyttjats under hela medlemstiden, men i de senaste programmen endast i 
fråga om startstöd för renhushållning. Under programperioden 2007–2013 har unga jordbru-
kare som etablerat sig inklusive nyetablering på en renhushållnings- eller naturnäringslägenhet 
stötts enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Även innevarande 
programperiod har startstöd för dem börjar idka renhushållning och naturnäringar intagits i 
programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2013–2020. Däremot gäller del-
vis finansierat stöd för investeringar endast projekt som stöds enligt lagen om strukturstöd till 
jordbruket. Även stöd för utvecklingsprojekt som gällt renhushållning och naturnäringar har 
delvis finansierats av EU, men här har den nationella finansieringsgrunden först varit lagen 
om finansiering av landsbygdsnäringar, 2007–2013 lagen om stöd för utveckling av landsbyg-
den och från och med 2014 lagen om stödjande av landsbygdens utveckling.

För att företags- och näringsverksamhet ska stödjas helt och hållet med nationella medel förut-
sätts att det är fråga om antingen så kallat stöd av mindre betydelse, nedan de minimis-stöd, el-
ler att stödet uppfyller villkoren i någon av kommissionens gruppundantagsförordningar som 
gäller statligt stöd eller villkoren eller riktlinjerna för statligt stöd och att stödet i enlighet med 
artikel 108 i EUF-fördraget har anmälts till kommissionen. Det enda undantaget utgörs av åt-
gärder som har tagits in i landsbygdsprogrammet som nationell tilläggsfinansiering och blivit 
godkända som en del av programmet. 

Till den del som det är fråga om produktionsverksamhet som ska betraktas som jordbruk, be-
dömer kommissionen godtagbarheten i enlighet med sina riktlinjer. Till dessa har även hört 
gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbrukssektorn (EUT 28 C 1.2.2000/2), som an-
tagandet av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar delvis har grundat sig 
på. Dessa riktlinjer har ersätts med nya riktlinjer, senast Europeiska unionens riktlinjer för 
statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014–2020 
(2014/C 204/01).

I regel ska stödsystem anmälas på förhand till kommissionen. Kommissionen tillåter dock i 
vissa situationer med stöd av de så kallade gruppundantagsförordningar som den antagit att 
stöd beviljas enbart med stöd av ett meddelande som publiceras i Europeiska unionens offici-
ella tidning (EUT), om inte kommissionen inom utsatt tid har meddelat att den motsätter sig 
stödet. En sådan är bland annat kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 genom vilken 
vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden för-
klaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europe-
iska unionens funktionssätt, nedan EU:s gruppundantagsförordning för jordbrukssektorn. Ge-
nom förordningen utfärdas liknande begränsningar för stöd för investeringar av nationella me-
del som i EU:s förordning om landsbygdsutveckling.

Dessutom kan kommissionen tillåta att Finland beviljar renhushållningen stöd i enlighet med 
fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen. I bilaga I till fördraget gäller punkt 
V jordbruk. Enligt punkt B.XII i den, som gäller den gemensamma organisationen av mark-
naden, kom man överens om att artikel 5 i förordning (EEG) nr 827/68 om den gemensamma 
organisationen av marknaden för vissa produkter som finns uppräknade i bilaga II (numera bi-
laga I) till fördraget skulle kompletteras så att med kommissionens tillstånd kan stöd till pro-
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duktion och omsättning av renar och renprodukter (KN-nummer ur 0208 och ur 0210) lämnas 
av Norge, Sverige och Finland under förutsättning att det inte medför någon ökning av de 
traditionella produktionsnivåerna. Numera ingår bestämmelsen i artikel 213 i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsord-
ning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, 
(EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, nedan marknadsordningsför-
ordningen.

Trots att fiskar räknas som jordbruksprodukter, finansieras fiske och andra åtgärder i anslut-
ning till fiskerinäringen ur Europeiska havs- och fiskerifonden, som det bestäms om i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden 
och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) 
nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
nr 1255/2011, nedan förordningen om havs- och fiskerifonden. Bestämmelser om användning 
av fondens medel finns i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förord-
ningen om Europeiska havs- och fiskerifonden (1093/2014). Med stöd av lagen kan fondens 
medel användas bland annat för att stöda främjandet av ett miljömässigt hållbart kommersiellt 
fiske. Fiske och åtgärder i anslutning till det berörs dessutom av lagen om verkställighet av 
Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) samt lagen om fiske 
(379/2015).

Bestämmelser om åtgärder i anslutning till fiske och fiskerinäringen i övrigt ingår i kommiss-
ionens förordning (EU) nr 1388/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd till företag som är 
verksamma inom produktion, beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter 
förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, nedan EU:s gruppundantagsförordning för fiske. Kom-
missionen har dessutom nyligen gett ett meddelande om nya riktlinjer för granskning av stat-
ligt stöd inom fiskeri- och vattenbrukssektorn (C(2015) 4361 final). 

Bestämmelser om statligt stöd för annan företags- och näringsverksamhet ingår i kommission-
ens förordning (EU) nr 651/2014, nedan gruppundantagsförordningen, genom vilken vissa 
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i 
fördraget. Förordningen innehåller bland annat bestämmelser om beviljande av investerings-
stöd för annat än primär jordbruksproduktion och fiske. Bland annat godtagbarheten i fråga 
om stödsystem för kommersiellt skogsbruk bedöms i enlighet med bestämmelserna i denna 
förordning, om man vill använda gruppundantag som grund för stödsystemets godtagbarhet. 

Vid ett förfarande enligt gruppundantagsförordningarna vilar ansvaret för att stödsystemet 
uppfyller kraven enligt den aktuella förordningen på medlemsstaten. Kommissionen fattar inte 
något beslut i saken utan publicerar endast medlemsstatens meddelande i EU:s officiella tid-
ning, även om kommissionens tjänstemän kan begära att handlingarna ska kompletteras eller 
förtydligas när de behandlar meddelandena. Gruppundantagsförordningarna gäller i regel stöd 
och stödsystem för små och medelstora företag. Stöd får inte beviljas företag i ekonomiska 
svårigheter eller företag som berörs av ett förordnande om återkrav av olagligt statligt stöd 
som beviljats tidigare, stödet ska vara överblickbart och det ska ha en stimulanseffekt, vilket 
betyder att stöd ska sökas innan den åtgärd som stöds börjar genomföras. Medlemsstaterna ska 
offentliggöra alla sina statliga stödsystem på en övergripande webbplats för statligt stöd och 
dessutom ska enskilda stöd offentliggöras, om stödbeloppet överskrider det maximibelopp 
som föreskrivs i förordningen och som i fråga om primär jordbruksproduktion är 60 000 euro. 
Förordningarna innehåller begränsningar av kumulativt stöd samt årlig rapporteringsskyldig-
het. Förutom begränsningar som gäller stödåtgärderna förutsätts i förordningarna att det max-
imala stödbeloppet eller beloppet av stödsystemet inte överskrider det belopp som fastslagits i 
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förordningen. För investeringar i anslutning till primär jordbruksproduktion är det maximala 
stödbeloppet 500 000 euro per företag och investeringsprojekt.

I förordningarna om de minimis-stöd tillåts medlemsstaterna bevilja mindre stöd som inte an-
mäls till kommissionen, under förutsättning att stödet är överblickbart, stöd inte beviljas såd-
ana som är i ekonomiska svårigheter och att stödet inte tillsammans med andra statliga stöd, 
inklusive andra de minimis-stöd, under en period av tre skatteår överskrider maximibeloppen 
enligt förordningarna. Enligt kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 om tillämpningen 
av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre 
betydelse inom jordbrukssektorn, nedan EU:s de minimis-förordning för jordbrukssektorn, är 
det maximala beloppet 15 000 euro, enligt kommissionens förordning (EU) nr 1388/2014 av 
den 16 december 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd till företag som är verksamma 
inom produktion, beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter förklaras för-
enliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska un-
ionens, nedan EU:s de minimis-förordning för fiske, 30 000 euro, och enligt kommissionens 
förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med 
den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, nedan EU:s allmänna de mini-
mis-förordning, 200 000 euro. 

Dessutom har kommissionen gett flera såväl horisontella som stödverktygsspecifika riktlinjer 
och meddelanden. Till dem hör bland annat kommissionens tillkännagivande om tillämpning-
en av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd i form av garantier (2008/C 155/02) 
och kommissionens meddelande om riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstruktu-
rering av icke-finansiella företag i svårigheter (2014/C 249/01). Undsättningsstödet är ett lån 
eller en garanti eller bägge som beviljas för högst sex månader för att trygga likviditeten, var-
efter lånet ska betalas eller garantin upphöra eller företaget genomföra en omstrukturering, 
som inte kan bestå av enbart finansiellt stöd. Förutsättningen för omstruktureringsstöd är en 
omstruktureringsplan som innehåller en realistisk plan för att återställa företagets långsiktiga 
lönsamhet. Företagets ägare förutsätts dessutom delta i finansieringen av omstruktureringen 
med minst 50 procent av omstruktureringskostnaderna. I undantagsfall och under särskilt 
svåra omständigheter, som ska påvisas av medlemsstaten, kan kommissionen godkänna ett bi-
drag som är mindre än 50 procent av omstruktureringskostnaderna, under förutsättning att bi-
dragsbeloppet är betydande.  

Renhushållningen stöds även i Finlands grannländer Sverige, Norge och Ryssland. För detta 
redogörs mera detaljerat på sidorna 22–26 i regeringens proposition om lagen om strukturstöd 
för renhushållning och naturnäringar (RP 247/2010 rd.). 

Förutom Finland är Sverige det enda EU-landet där man idkar renhushållning. I Sveriges 
landsbygdsprogram för 2014–2020 har man tagit in möjlighet att stöda renhushållningen så att 
stödet delvis finansieras av EU. Stöd kan beviljas såväl för renhushållningsföretagens investe-
ringar som för grundande av renhushållningsföretag. Dessutom kan renhushållningsföretagen 
få del av åtgärder som gäller rådgivning och utbildning. Dessa stödobjekt avviker från lands-
bygdsprogrammet för Fastlandsfinland endast i fråga om investeringarna så att enligt Finlands 
gällande program stöds investeringar i renhushållning endast med nationella medel.  

2.3 Bedömning av nuläget

Eftersom lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar ännu inte har trätt i kraft 
är det i nuläget inte möjligt att bedöma hur den fungerar. Det står emellertid klart att både änd-
ringarna i EU:s lagstiftning och de förändringar som inträffat i samhället och ekonomin även 
påverkar stödsystemen i den lagen. Även de förändringar som genomförts och planeras inom 
förvaltningen medför ändringsbehov.
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När lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar stiftades var syftet att under-
lätta i synnerhet unga renägares ställning och hjälpa renbeteslagen att få arbetskraft för 
renskötselarbete. Ett syfte var dessutom att underlätta renbeteslagens underhåll av stängsel, 
något som är viktigt i synnerhet när renar vallas i hjord, som är det sätt på vilket renskötseln 
bedrivs i synnerhet i landets nordligaste kommuner inom sameområdet. Samtidigt förstärktes 
sametingets möjligheter att påverka verkställigheten av stödsystemen. 

De ovannämnda målen är fortfarande aktuella och till denna del ses inget ändringsbehov. Där-
emot är det möjligt att det uppstår behov att se över lagen så att den börjar motsvara EU:s nya 
lagstiftning om landsbygdsprogram och regler om statligt stöd när det gäller villkoren för att 
få stöd eller stödobjekten. 

Till spetsprojekten i det strategiska programmet för statsminister Juha Sipiläs regering hör 
bland annat digitalisering av förvaltningen, där förvaltningens interna processer digitaliseras 
och de tidigare processerna avvecklas. Detta förutsätter att lagstiftningen ändras så att den 
uppfyller målet. Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde har man redan i 
fråga om jordbrukarstöden och delvis företags- och projektstöden möjliggjort elektronisk an-
sökan, och andelen elektroniska stödansökningar har stigit varje år och var över 86 procent vid 
ansökan om jordbrukarstöd våren 2015. För att man ska dra största möjliga nytta av digitali-
seringen även när det gäller strukturstöden kan man inte längre ha kvar objekt inom stödsy-
stemen där endast traditionell ansökan på pappersblanketter är möjlig. 

Även de krympande personresurserna inom förvaltningen driver på digitaliseringen, och där-
för är det nödvändigt att omorganisera uppgifterna, men också innehållet i stödsystemen måste 
regleras så att det är möjligt att verkställa dem med de tilldelade resurserna. 

För närvarande föreskrivs det i tre olika lagar om delvis likadana åtgärder, där det inte finns 
några stora skillnader mellan stödvillkoren, särskilt vad gäller understöd. Liknande stödsystem 
ingår i såväl lagen om strukturstöd till jordbruket, lagen om strukturstöd för renhushållning 
och naturnäringar som skoltlagen. I dessa bestäms även om stöd i form av lån, där villkoren 
för närvarande skiljer sig åt mera, och därför är tunga med tanke på datasystemen. 

När innehållet i stödsystemen ses över är det också nödvändigt att undvika oenhetliga be-
grepp. Exempelvis när det gäller jordbruk och naturnäringar är innehållet för närvarande oen-
hetligt, när man beaktar att bakgrunden till lagstiftningen ändå utgörs av EU:s jordbrukspolitik 
och produkter som räknas som jordbruksprodukter. 

Den splittrade och överlappande stödlagstiftningen leder till att när EU:s lagstiftning om stöd 
som delvis finansieras av EU eller statliga stöd ändras måste den nationella lagstiftningen änd-
ras i större utsträckning än om stödsystemen och lagstiftningen om dem vore mera enhetlig.

Det som sägs ovan gäller till stor del även skoltlagstiftningen, men den aktuella lagen är dess-
utom mycket föråldrad och stödlagstiftningen motsvarar inte längre de principer som ska iakt-
tas i nuläget enligt såväl EU:s lagstiftning som grundlagen. Lagens struktur följer de principer 
och innehåll i stödsystemen som tillämpades före inträdet i EU. Den fasta räntan på statliga 
lån beaktar inte fluktuationer i räntenivån och inte uppföljning av användningen av stöd som 
eventuellt ingår i lånet. Bestämmelserna om statens markanvändningsverksamhet uppfyller 
inte till alla delar kraven enligt EU:s regler om statligt stöd. Dessutom kan det med tanke på 
användningen av medel och administrativa resurser inte anses ändamålsenligt att ha en lag 
som gäller ett mycket litet område med mycket liten folkmängd och som i nuläget innehåller 
nästan motsvarande åtgärder som lagen om strukturstöd till jordbruket, lagen om strukturstöd 
för renhushållning och lagen om stödjande av landsbygdens utveckling, även om man beaktar 
det accentuerade behovet av att skydda förutsättningarna för en befolkningsgrupp som hör till 
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det samiska ursprungsfolket att bevara sin kultur. Det vore möjligt att uppnå motsvarande slut-
resultat för mottagarna även genom att föreskriva om respektive stödåtgärd i endast en lag så 
att förhållandena i landets olika delar ändå beaktas.  

Renhushållningen och andra naturnäringar och förutsättningarna att idka dem påverkas av 
många andra omständigheter än de strukturstöd som beviljas. Den viktigaste faktorn som på-
verkar renhushållningens lönsamhet är det pris som fås för renkött och de föränderliga kostna-
derna för att idka näringen, av vilka bränslekostnaderna utgör en betydande del på grund av att 
näringen moderniserats och motoriserats. Å andra sidan innebär slitaget på betesmarkerna en 
betydande begränsning för idkandet av renhushållning och produktionskostnader på grund av 
det tilläggsfoder som ges renarna. Beslut om det största tillåtna antalet livrenar per renbeteslag 
enligt renskötsellagen har senast fattats 2010, då jord- och skogsbruksministeriets förordning 
om märkesdistrikt och högsta tillåtna antal renar (450/2010) utfärdades. Avsikten är att klar-
lägga betessituationen innan antalet livrenar ses över följande gång 2020 och renskötsellagen 
eventuellt revideras.  

Med hjälp av det befintliga systemet med strukturstöd har man ändå kunnat underlätta nä-
ringsidkarnas möjligheter att fortsätta med sin verksamhet, då man särskilt med hjälp av inve-
steringsstöden har kunnat minska de nödvändiga investeringskostnaderna inom näringen. En 
betydande del av dessa stöd beviljas för anskaffning av fordon som gör det lättare för renhus-
hållningsidkarna att röra sig i terrängen, så som snöskotrar och fyrhjulingar. Detta har behål-
lits som ett väsentligt stödobjekt i lagen om strukturstöd för renhushållning och avsikten är 
inte heller att ingripa i detta stödobjekt i den föreslagna lagen. 

Även startstöden har kunnat hjälpa unga näringsidkare att börja idka renhushållning. Erhållan-
det av stöd förutsätter att man skaffar en lägenhet. Härmed avses antingen en traditionell ren-
hushållningslägenhet eller en naturnäringslägenhet, som i tiden har bildats med stöd av de ak-
tuella lagarna, eller motsvarande lägenheter. När det emellertid samtidigt förutsätts att man 
även skaffar en viss mängd renboskap, har det i vissa fall visat sig svårt att samordna dessa två 
krav, framför allt i landets nordligaste delar. Eftersom systemet med renlägenheter och natur-
näringslägenheter ändå existerar och beviljandet av startstöd med stöd av EU:s lagstiftning 
förutsätter att man etablerar näringsverksamhet, är det inte i detta sammanhang ändamålsenligt 
att avstå från lägenhetskravet. När närmare bestämmelser utfärdas om verkställigheten av la-
gen är det däremot nödvändigt att se över vad som förutsätts av lägenheten när startstöd eller 
investeringsstöd beviljas. 

Enligt såväl den gällande lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar som la-
gen om strukturstöd för renhushållning anses den som idkar renhushållning få den huvudsak-
liga delen av sin utkomst från renhushållning när han eller hon har minst 80 livrenar. Antalet 
är lågt i förhållande till de nuvarande inkomsterna från näringen, men motsvarar å andra sidan 
det antal livrenar per matlag som krävs för att man ska få stöd för livrenar. För att förbättra nä-
ringens struktur och med hänsyn till betessituationen skulle det finnas grunder för att höja an-
talet livrenar. I detta sammanhang är det ändå inte ändamålsenligt att ingripa i minimiantalet 
livrenar utan att man närmare utrett de omständigheter som påverkar näringsstrukturen och nä-
ringens lönsamhetsförutsättningar. Detsamma gäller minimiinkomsterna från naturnäringar. 

Tills vidare finns det ingen erfarenhet av hur de förfaranden för styrning av stödmedlen som 
berör sametinget och som fogats till lagen om strukturstöd för renhushållning inverkar. Det är 
dock ändamålsenligt att behålla dessa förfaranden med tanke på de internationella fördrag om 
tryggande av minoriteters och ursprungsfolks påverkningsmöjligheter som är bindande för 
Finland och senare kontrollera hur lagens mål uppnåtts samtidigt som man i vidare utsträck-
ning bedömer hur påverkningsmöjligheterna i fråga har förverkligats.
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I synnerhet samernas rätt till mark har ansetts som en problematisk fråga vid tillämpningen av 
de internationella överenskommelser som gäller Finland, särskilt MP-konventionen, ESK-
konventionen och ILO-konventionen, och vid ratificeringen av den sistnämnda. I lagen om 
strukturstöd för renhushållning är det emellertid inte fråga om vem som har rätt att använda 
markområden för idkande av renhushållning eller vem som äger denna mark. För renskötseln 
del bestäms om fri rätt att använda beten i renskötsellagen. Trots att det tidvis ställs starka 
krav på att renskötsellagen ska revideras så att där föreskrivs separat om de särskilda sätt att 
bedriva renskötsel som används inom sameområdet och att stödsystemen ska reformeras på 
motsvarande sätt, är det i detta skede inte aktuellt att revidera renskötsellagen i ljuset av stats-
minister Juha Sipiläs regeringsprogram. Å andra sidan är det nödvändigt att anpassa lagen om 
strukturstöd för renhushållning och skoltlagen till EU:s landsbygdsförordning och de nya reg-
lerna om statligt stöd för att få igång stödåtgärderna 2016.

När de lagar som ska ändras granskas i ljuset av internationella överenskommelser om skydd 
för minoriteter, särskilt människorättskonventionen och ramkonventionen, har i lagarna beak-
tats bevarandet av de näringar som sameminoriteten idkar. Eftersom renskötsel bedrivs av 
både samer och andra invånare i området är stödåtgärderna, med undantag för skolterna, inte 
inriktade på grund av den sökandes etniska bakgrund. Å andra sidan behandlas alla stödsö-
kande jämlikt utan att någon diskrimineras. Däremot är det med stöd av lagen möjligt att in-
rikta stödåtgärderna så att effekterna av dem är starkast inom samernas hembygdsområde. 

3 Målsättning och de vikt igaste  förslagen

3.1 Målsättning

Målet med propositionen är att möjliggöra ikraftträdandet av lagen om strukturstöd för ren-
hushållning så att ändringarna i EU:s lagstiftning och regler om statligt stöd har beaktats i 
stödsystemen.

Målet är också att bidra till att lätta upp stödsystemen genom att förenhetliga begreppen och 
stödvillkoren samt möjliggöra användning av samma stödverktyg.

Dessutom är målet att övergå till elektroniskt förfarande även vid beviljande och betalning av 
strukturstöd för renhushållning och naturnäringar och stöd enligt skoltlagen.

3.2 Alternativ

Lagen om strukturstöd för renhushållning baserar sig på slutrapporten från jord- och skogs-
bruksministeriets arbetsgrupp för en reform av lagen om finansiering av renhushållning och 
naturnäringar (Arbetsgruppspromemoria jsm 2008:10), där man föreslog tämligen försiktiga 
reformer av stödsystemen. Arbetsgruppen utgick i sitt arbete från den befintliga stödhelheten 
enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar, granskade varje stödsystem 
och föreslog ändringar till de delar som arbetsgruppen såg missförhållanden i det gällande sy-
stemet. Arbetsgruppen funderade särskilt på unga näringsidkares ställning och den kunde un-
derlättas. Likaså funderade arbetsgruppen hur man kunde göra det lättare för renbeteslagen att 
få arbetskraft samt trygga bevarandet av de stängsel som renbeteslagen byggt. För att lösa det 
förstnämnda problemet föreslog arbetsgruppen att villkoren för att få investeringsstöd luckras 
upp så att även de som äger färre än 80 livrenar kan få investeringsstöd, men de saknade livre-
narna ska ersättas med arbete som utförs för renbeteslaget. För att lösa det andra problemet fö-
reslog arbetsgruppen att ett nytt reparationsstöd för renbeteslags stängsel skulle tas in i lagen. 
Bägge förslagen togs in i regeringens proposition och de ingår i den stadfästa lagen. Arbets-
gruppen föreslog även andra reformer som i första hand gäller närmare bestämmelser som ska 
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utfärdas genom förordning av statsrådet. Till dem hör bland annat möjlighet att oftare än nu 
bevilja stöd för anskaffning av snöskotrar och terrängfordon. 

Efter det att arbetsgruppen överlämnade sin slutrapport har det inträffat betydande förändring-
ar i såväl förutsättningarna för näringsidkande som annan lagstiftning, framför allt i EU:s lag-
stiftning, och dessutom håller förvaltningsstrukturerna på att förändras. När propositionen be-
retts har man ändå ansett att utan en ny arbetsgrupp finns det inget underlag för någon väsent-
lig ändring av grunderna för stödsystemen, i synnerhet som det inte finns någon erfarenhet av 
verkställigheten av lagen. Av denna orsak har man under beredningen stannat för att föreslå 
endast sådana ändringar i lagen om strukturstöd för renhushållning som är nödvändig för att 
lagen ska börja motsvara EU:s gällande lagstiftning och regler om statligt stöd så att stödsy-
stemet administrativt kan verkställas på ett rimligt sätt. Dessutom är det ändamålsenligt att 
förenhetliga lånetiderna i detta sammanhang. Vidare är det nödvändigt att utsträcka elektro-
nisk ansökan och stödbehandling även till strukturstöden för renhushållning och naturnäringar.

Skoltlagens innehåll och uppbyggnad är över 20 år gammal och uppfyller inte längre de krav 
som ställs på lagstiftningen om strukturstöd. Lagen baserar sig på den gamla kolonisationslag-
stiftningen, där tyngdpunkten låg på att bilda lägenheter av statens marker och överlåta dem 
till mottagarna med lång betalningstid. Endast reglerna om skötseln av skoltfrågor fungerar 
fortfarande på ändamålsenligt sätt, men i övrigt vore det nödvändigt att se över hela lagen på 
nytt. I detta sammanhang är det ändå inte möjligt att genomföra en dylik reform, så att man 
skulle få stödsystemen att fungera inom rimlig tid. Därför föreslås i lagen endast de ändringar 
som är nödvändiga för att få lagens stödsystem att överensstämma med EU:s lagstiftning, och 
tillämpningsområdet sådant att det inte finns onödig överlappning mellan stödsystemen och 
stödvillkoren sådana att det går att med rimliga resurser göra stödsystemet till en del av den 
elektroniska stödförvaltningen.

När följande programperiod förbereds är det dock nödvändigt att utreda den legislativa grun-
den för de strukturstöd som ingår i olika lagar som en helhet där man beaktar både de stöd 
som ska ingå i programmet och de stöd som genomförs helt och hållet med nationella medel 
utanför programmet.

3.3 De viktigaste förslagen

Det föreslås att lagen om renhushållning ändras så att där beaktas ändringarna i EU:s lagstift-
ning som gäller stöd som ingår i landsbygdsprogrammet, så som tidsfristerna för etablering av 
näringsidkande och ansökan om stöd. Likaså föreslås att stödobjekten ändras så att de bättre 
börjar motsvara villkoren i EU:s nuvarande regler om statligt stöd. Därför föreslås att bland 
annat markköp slopas som föremål för investeringsstöd. 

Det föreslås att begreppen jordbruk och naturnäringar förenhetligas så att jordbruk är all pro-
duktion av jordbruksprodukter i första ledet och att i lagen om strukturstöd för renhushållning  
omfattar naturnäringar enbart verksamhet som kan räknas som jordbruk. I lagen gör man dock 
skillnad mellan renhushållning annan primärproduktion, eftersom lagens tillämpningsområde 
skiljer sig enligt om man stöder renhushållning eller annan primärproduktion. Fiske och 
skogsbruk ska emellertid inte längre räknas som naturnäringar enligt lagen om strukturstöd för 
renhushållning, trots att inkomsterna från dem kan beaktas när man granskas verksamhetsför-
utsättningarna för ett renhushållnings- eller naturnäringsföretag. Efter ändringen ska fiske med 
undantag för särskilda förmåner stödas enligt EU:s lagstiftning om havs- och fiskerifonden 
och skogsbruksåtgärder enligt antingen den temporära lagen om finansiering av hållbart 
skogsbruk (34/2015) eller lagen om stödjande av landsbygdens utveckling. Motsvarande pre-
ciseringar görs också i bestämmelserna om vardera lagens tillämpningsområde samt i be-
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stämmelserna om tillämpningsområde i lagen om strukturstöd till jordbruket och i lagen om 
stödjande av landsbygdens utveckling.  

Avsikten är att förenhetliga lånetiderna så att lånetiden även för lån enligt lagen om struktur-
stöd för renhushållning blir 25 år liksom i lagen om strukturstöd till jordbruket och skoltlagen.

I skoltlagen föreslås motsvarande ändringar till följd av EU:s lagstiftning. Villkoren och förfa-
randena när det gäller statliga lån förblir oförändrade och de avviker från bestämmelserna en-
ligt lagen om strukturstöd för renhushållning. Det föreslås dock att till lagen fogas möjlighet 
att bevilja även räntestödslån och statsborgen, varvid det skulle finnas ett lånestödssystem 
även i det fallet att man vid verkställigheten av såväl lagen om strukturstöd för renhushållning 
som skoltlagen övergår till enbart lån med räntestöd.

I vardera lagen slopas det stödsystem som gäller frivillig skuldsanering. De senaste åren har 
det sällan gjorts skuldsaneringar och det är inte längre ändamålsenligt att behålla dem i lagen 
med hänsyn till kraven i EU:s regler om statligt stöd samt att det finns förfaranden för både att 
behålla bostaden och fortsätta med företagsverksamheten enligt lagen om skuldsanering för 
privatpersoner (57/1993) och lagen om företagssanering (47/1993). I 2 § i den sistnämnda la-
gen konstateras uttryckligen att saneringsförfarande kan tillämpas på enskilda näringsidkare, 
öppna bolag, kommanditbolag, aktiebolag, andelslag och bostadsaktiebolag samt på förening-
ar och stiftelser som bedriver ekonomisk verksamhet. Med näringsidkare avses i nämnda lag-
rum även den som utövar yrke eller idkar gårdsbruk eller fiske.

Det föreslås att till vardera lagen fogas förfaranden för elektronisk ansökan, som gäller såväl 
ansökan om stöd som utbetalning av det och ansökan om tillåtelse att lyfta lån. Det elektro-
niska förfarandet ska även gälla ansökningar som upprättats på traditionella pappersblanketter 
och som närings-, trafik- och miljöcentralerna överför till det elektroniska systemet och däref-
ter endast behandlar elektroniskt.

4 Proposit ionens konsekvenser

4.1 Ekonomiska konsekvenser

Konsekvenser för statsfinanserna

Stöden enligt såväl lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar som skoltlagen 
har beviljats ur gårdsbrukets utvecklingsfond, i vars dispositionsplan man länge anvisat sam-
manlagt cirka 4 miljoner euro per år för näringsstöd enligt lagen om finansiering av renhus-
hållning och naturnäringar och skötseln av skoltfrågor. Under de närmaste åren förväntas inga 
ändringar i beloppet. 

Propositionens ekonomiska konsekvenser förutspås bli små för statsfinansernas del. På grund 
av att stödet för markköp slopas kan man uppskatta att på årsnivå kommer cirka 250 000 euro 
inte att beviljas som statliga lån i huvudsak för renhushållningens del. Sedan 2005 har det inte 
genomförts några skuldsaneringar i enlighet med finansieringssystemet för renhushållning och 
naturnäringar, så det är svårt att uppskatta hur behovet av sådana skulle se ut i nuläget. Mini-
miantalet renar och inkomstgränserna för att de som idkar renhushållning och naturnäringar 
ska få startstöd förblir i huvudsak oförändrade liksom understödsbeloppet, som vore 25 000
euro. På sådana lägenheter där man har både renar och traditionellt jordbruk kan inkomsterna 
överstiga villkoren för stöd enligt lagen om strukturstöd till jordbruket. Sådana gårdar ska 
kunna beviljas ett understöd på 35 000 euro. Stödutgifterna uppskattas därför öka med cirka 
50 000 euro per år. 
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Även i skoltlagen föreslås möjlighet att bevilja räntestödslån i stället för statliga lån. Om 
denna möjlighet börjar utnyttjas kommer den inte att påverka ränteutgifterna för skoltlånen så 
länge de nuvarande låga räntorna fortsätter att råda, men om den totala räntan stiger till över 
fyra procent ökar räntebördan. Statsborgen för räntestödslån blir enligt propositionen möjlig 
för även skolter. Om man övergår till räntestödslån uppskattas inverkan av detta på statens ut-
gifter ändå bli marginell, eftersom det inte just förekommer några stora investeringsprojekt be-
roende på näringens karaktär. Stöd för inköp av renboskap beviljas även skolter i enlighet med 
lagen om strukturstöd för renhushållning. Om inget särskilt understöd riktas till skolterna för 
detta ändamål, minskar stödutgifterna med uppskattningsvis 20 000–30 000 euro per år. Det är 
sannolikt att nivån på stödet för skolternas småföretagsverksamhet sjunker. Om det investe-
rings- och startstöd på 60 procent som skolterna får för småföretagsverksamhet sjunker till ett 
understöd på 35 procent i enlighet med lagen om stöd för landsbygdens utveckling, minskar 
det statens stödutgifter med uppskattningsvis cirka 70 000 euro om året. 

Om statsborgen börjar bevilja får statens inkomster av garantierna i form av borgensavgifter. 
Å andra sidan är det uppenbart att i vissa fall kommer borgen att medföra betalningsskyldighet 
för kreditinstituten. På lång sikt beräknas inkomsterna och utgifterna kompensera varandra.

Konsekvenser för näringsidkarna och enskilda personer

När stödsystemen anpassas till EU:s lagstiftning och reglerna om statligt stöd beaktas betyder 
det i vissa fall att stödobjekt gallras ut och kan också innebär att stödnivån sjunker. Å andra 
sidan förväntas de förenklade stödsystemen och de elektroniska förfarandena underlätta kra-
ven i anslutning till ansökan om stöd för näringsidkarna och även medföra en del besparingar 
när det gäller kostnaderna för dessa förfaranden.

4.2 Konsekvenser för myndigheterna

Kreditinstituten fortsätter att bevilja statliga lån enligt lagen om strukturstöd för renhushåll-
ning, likaså fortsätter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland att bevilja statliga lån en-
ligt skoltlagen. De statliga lånen fortsätter också att skötas som förr, statliga lån enligt lagen 
om strukturstöd för renhushållning vid kreditinstituteten och skoltlånen vid Statskontoret. Be-
handlingen av små lånebelopp enligt skoltlagen kräver anmärkningsvärt mycket arbete per lån 
vid närings-, trafik- och miljöcentralen, eftersom bankbranschen kräver mycket specialkun-
skaper. Även för Statskontoret har det varit utmanande att få in små speciallånebelopp i Stats-
kontorets lånesystem. Det är inte administrativt ändamålsenligt att behålla två olika förfaran-
den för att bevilja och sköta statliga lån. Kreditinstituten är emellertid inte beredda att överta 
skötseln av statliga lån enligt skoltlagen just på grund av den begränsade kundkretsen och de 
betydande program- och driftskostnaderna för processen. Eftersom avsikten är att foga be-
stämmelser om räntestödslån och statsborgen även till skoltlagen, är det i framtiden möjligt att 
avstå helt och hållet från statliga lån och övergå till enbart räntestödslån och statsborgen, var-
vid det blir möjligt att förenhetliga stöd- och lånevillkoren samt förfarandena. Detta minskar 
både förvaltningens och kreditinstitutens kostnader för långivningen.

Eftersom villkoren och förfarandena för de statliga lånen förblir annorlunda jämfört med an-
nan statlig långivning fördröjs införandet av stöd som beviljas som statligt lån enligt skoltla-
gen i det nya informationssystemet för elektroniska förfarandena. När räntestödslånen och 
statsborgen förenhetligas med villkoren och förfarandena enligt lagen om strukturstöd för ren-
hushållning blir det däremot också lättare att föra in stöden enligt skoltlagen i det nya inform-
ationssystemet. Till denna del förväntas det elektroniska ansökningsförfarandet spara avsevärt 
på såväl de sökandes som myndigheternas arbete. Även för kunden och penninginstituten är 
det klarare med en enhetlig praxis i anslutning till de i många avseenden parallella stödsyste-
men.
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4.3 Konsekvenser för miljön

De föreslagna ändringarna bedöms inte ha just några konsekvenser för miljön.

4.4 Samhälleliga konsekvenser

De föreslagna ändringarna, som till stor del beror på EU-bestämmelser, minskar i någon mån 
stödet för renhushållning, naturnäringar och skolter, men gör det möjligt att fortsätta med 
vissa stödobjekt som varit avbrutna 2015, så som startstöd enligt lagen om finansiering av 
renhushållning och naturnäringar, 2016. Även om vissa stödåtgärder och objekt försvinner el-
ler överförs till olika lagar innebär de föreslagna ändringarna att stödsystemen förenhetligas, 
förtydligas och förenklas. Som helhet kan ändringarna och genomförandet av dem enligt den 
planerade tidtabellen anses ha en positiv inverkan för såväl näringarna i fråga som skolterna 
och minska myndigheternas arbete och kostnader samt minska de stödsökandes administrativa 
börda.

De föreslagna ändringarna kan inga konsekvenser för jämställdheten och jämlikheten. Både 
samer och andra näringsidkare får stöd enligt lagen om strukturstöd för renhushållning. Fortfa-
rande får enbart skoltsamer stöd enligt skoltlagen, men skillnader mellan stöden ingår redan i 
den nuvarande lagstiftningen och de föreslagna ändringarna ökar inte skillnaderna.

5 Beredningen av proposit ionen

Propositionen har beretts vid jord- och skogsbruksministeriet och den följer riktlinjerna i jord-
och skogsbruksministeriets arbetsgruppsbetänkande (JSM 2008:10). 

5.1 Beredningsskeden och beredningsmaterial

Jord- och skogsbruksministeriet fattade den 31 januari 2013 beslut om ett lagberedningspro-
jekt i syfte att ändra lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar och utfärda 
nödvändiga statsrådsförordningar. Syftet med projektet var att göra de ändringar i lagen som 
behövs för att anpassa den till ramarna för EU:s lagstiftning om landsbygdsutveckling och 
motsvarande regler för statligt stöd under finansieringsperioden 2014–2020. Beslutet ändrades 
genom ett beslut av den 5 mars 2015, som gällde i första hand beredningstidtabellen.

Efter det ändrade beslutet framkom det behov av att ändra även skoltlagen till stor del av mot-
svarande orsaker. Det ansågs ändamålsenligt att genomföra ändringen av skoltlagen inom ra-
men för samma lagstiftningsprojekt.

Förhandlingar om propositionen har förts med sametinget i enlighet med 9 § i sametingslagen.  

5.2 Remissyttranden och hur de har beaktats

Yttrande om propositionen har begärts av justitieministeriet, finansministeriet, Landsbygds-
verket, Forststyrelsen, Statskontoret, Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Kajanaland, 
Lappland och Norra Österbotten, Nellims skoltråd, Näätämö-Keväjärvis skoltråd, sametinget, 
Danske Bank Abp, Nordea Bank Abp, OP Pohjola gruppen, Paikallisosuuspankkiliitto, Ren-
beteslagsföreningen, Luontaiselinkeinojen liitto ry, Centralförbundet för lant- och skogsbruks-
producenter MTK rf, Suomen porosaamelaiset ry och Svenska Lantbruksproducenternas 
Centralförbund SLC r.f.  

Utlåtande gavs av justitieministeriet, finansministeriet, Landsbygdsverket, Forststyrelsen, 
Statskontoret, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland, sametinget, Nordea Bank Abp, 
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OP gruppen, Renbeteslagsföreningen, Nellins byastämma tillsammans med Näätämö-
Keväjärvis byastämma efter att ha hört skoltråd, skoltråd, Luontaiselinkeinojen liitto ry, 
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf, Suomen porosaamelaiset ry. 
Dessuom har föreningen Sámi árvvut framfört ett ställningstagande i ärendet.

I de flesta utlåtanden ansågs de föreslagna ändringarna nödvändiga eller så föreslogs endast 
vissa ändringar i de lagförslag om vilka utlåtande begärdes. Justitieministeriet föreslog preci-
seringar i avsnittet om lagstiftningsordning. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland fö-
reslog flera preciseringar, i första hand av ändringen av lagen om strukturstöd för renhushåll-
ning. Att räntan på statliga lån enligt skoltlagen skulle ändras till rörlig ränta och att beviljan-
det och skötseln av lånen skulle överföras från närings-, trafik- och miljöcentralen och Stats-
kontoret till kreditinstitut avvisades av skolternas byastämmor samt av Nordea Abp och OP-
gruppen i fråga om behörighetsändringarna. Skolternas byastämmor motsatte sig ändringarna 
även i övrigt och föreslog en arbetsgrupp för en totalreform av skoltlagen. Även sametinget 
och Suomen porosaamelaiset ry har i sina utlåtanden och föreningen Sàmi arvut i sitt ställ-
ningstagande i huvudsak motsatt sig ändringarna och ansett att innan stödlagstiftningen revi-
deras borde renskötsellagen revideras så att i den beaktas samernas sätt att sköta renar, ett 
vallningsstöd borde tas i bruk inom renskötseln och beredningen av allt detta borde ske i en 
arbetsgrupp som baserar sig på omfattande representation.

Motiveringen till lagstiftningsordning i propositionen har ändrats på grund av justitieministe-
riets yttranden och den allmänna motiveringen och detaljmotiveringen har preciserats utifrån 
sameorganisationernas och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lapplands yttranden. Dessu-
tom har bestämmelserna om tillämpningsområde preciserats. I propositionen har man också 
avstått från att förenhetliga räntan på lån enligt skoltlagen och från behörighetsändringarna. På 
grund av Forststyrelsens och skolternas byastämmors yttranden har de stödförfaranden som 
ingår i de särskilda rättigheterna enligt skoltlagen ändrats så att rättigheter som hänför sig till 
fiske inte betraktas som statligt stöd. Dessutom har det företagits vissa tekniska ändringar i la-
garna.

I detta sammanhang har det däremot inte ansett möjligt att börja ändra renskötsellagen till nå-
gon del. Systemet med strukturstöd för renhushållning baserar sig således fortfarande på i 
renskötsellagen avsedd renskötsel inom renbeteslag. Propositionen innehåller inte heller några 
bestämmelser om det vallningsstöd som föreslogs av sametinget och sameorganisationerna. 
Ett sådant stödsystem vore till sin natur ett verksamhetsstöd för näringen och det är inte fören-
ligt med lagstiftning om förbättrande av näringsstrukturen. Förhållandet mellan det nya stöd 
som föreslogs i yttrandena och andra verksamhetsstöd så som stödet per djur och ersättningar-
na för rovdjursskador och andra ersättningar samt finansieringen av stödet borde också utredas 
betydligt grundligare än vad som har varit möjligt i samband med denna proposition.

6 Samband med andra proposit ioner

Avsikten är att till riksdagen överlämna regeringens proposition med förslag till lagar om änd-
ring av lagen om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och 
livsmedelsekonomi samt landsbygden, av 14 § i lagen om främjande av skärgårdens utveckl-
ing samt av lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt, vilken kan 
inverka på behandlingen av lagen om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens ut-
veckling.

DETALJMOTIVERING

1 Lagförslag
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1.1 Lag om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

2 §. Tillämpningsområde. Enligt 1 mom. tillämpas lagen på stöd som beviljas för förbättring 
och utveckling av renhushållningens och andra naturnäringars struktur och verksamhetsbe-
tingelser och som finansieras helt eller delvis med Europeiska unionens medel eller enbart 
med nationella medel. Det föreslås att momentet ändras så att tillämpningen på fiske begrän-
sas till att gälla enbart särskilda förmåner. Andra åtgärder som gäller fiskehushållningen fi-
nansieras efter detta delvis från Europeiska havs- och fiskerifonden i enlighet med lagen om 
det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiske-
rifonden. I momentet föreslås en begränsning, enligt vilken lagen inte tillämpas på finansie-
ringen av renstängsel som byggs med stöd av en internationell överenskommelse som är bin-
dande för Finland eller på kostnaderna för underhållet av ett sådant renstängsel. Sådana över-
enskommelser finns mellan Finland och Norge och som bäst förbereds ratificeringen av en ny 
överenskommelse.

I 2 och 3 mom. preciseras förhållandet mellan de stödåtgärder som föreskrivs i denna lag och 
motsvarande stödåtgärder enligt lagen om strukturstöd till jordbruket och lagen om landsbyg-
dens utveckling. Åtgärder enligt lagen om strukturstöd till jordbruket kan stödas även i det fal-
let att sökanden förutom renhushållning idkar annat jordbruk, om sökanden vad inkomsterna 
beträffar uppfyller villkoren för erhållande av stöd enligt den nämnda lagen. När det gäller 
startstöd kan stödet beviljas enligt lagen om strukturstöd till jordbruket, trots att sökanden inte 
skulle idka konventionellt jordbruk. I annat fall kan stödet enligt 2 mom. beviljas i enlighet 
med lagen om strukturstöd för renhushållning. Det föreslås att momentet ändras så att vid 
gränsdragningen ska det väsentliga för blandlägenheter vara den företagarinkomst som fås 
från jordbruket. Då ska skogsbruksinkomster inte längre räknas som jordbruksinkomst. Dessu-
tom föreslås att lagen om strukturstöd till jordbruket nedan ändras så att till personer som har 
ett antal livrenar som understiger minimiantalet enligt lagen om strukturstöd för renhushåll-
ning kan stöd beviljas i enlighet med lagen om strukturstöd till jordbruket, om inkomstkraven 
enligt den sistnämnda lagen uppfylls. I praktiken har detta betydelse särskilt om man ska av-
göra när verksamheten har etablerats och med stöd av vilken lag startstöd till unga näringsid-
kare kan beviljas. Om inkomsterna från renhushållningen ensamma överstiger minimiinkoms-
ten enligt lagen om strukturstöd till jordbruket, tillämpas dock lagen om strukturstöd för ren-
hushållning. Vanligtvis har den som idkar renhushållning då också tillräckligt många livrenar, 
men i vissa fall, till exempel om exceptionellt många renar har dött, har den stödsökandes in-
komster från renhushållningen kunnat vara betydande och överstiga minimibeloppet av före-
tagarinkomst enligt lagen om strukturstöd till jordbruket. Eftersom det i regel är möjligt att 
stöda blandlägenheter med färre än 80 livrenar enligt lagen om strukturstöd för renhushållning 
endast i naturnäringsområdet i landets allra nordligaste kommuner, tillämpas på största delen 
av lägenheterna som idkar både renhushållning och annat jordbruk i praktiken lagen om struk-
turstöd till jordbruket. 

I 3 mom. föreslås dessutom att stödet för primär förädling och marknadsföring ändras till stöd 
för primär förädling och saluföring i enlighet med EU:s lagstiftning.

Lagens 4 mom. ändras inte. Till 5 mom. fogas däremot ett undantag som gäller särskilda för-
måner, enligt vilket på dem tillämpas lagen om strukturstöd för renhushållning. I övrigt till-
lämpas lagen fortfarande inte heller på stöd som finansieras med medel från Europeiska un-
ionens strukturfonder eller Europeiska havs- och fiskerifonden eller på åtgärder som hör till 
Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik.

3 §. Stödsystem. I paragrafen uppräknas stödsystemen, som är investeringsstöd till näringsid-
kare, startstöd till unga näringsidkare, stöd för bostadsbyggande till näringsidkare, investe-
ringsstöd till renbeteslag, stöd för underhåll av renstängsel, frivillig skuldsanering, forsknings-
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finansiering och särskilda förmåner. Det föreslås att 5 punkten, det vill säga frivillig skuldsa-
nering, stryks bland stödsystemen, eftersom villkoren för den inte motsvarar villkoren för stat-
ligt stöd enligt de gällande riktlinjerna för undsättnings- och strukturstöd. Dessutom föreslås 
att numreringen av punkterna i paragrafen korrigeras.

4 §. Geografiskt tillämpningsområde. I paragrafen definieras som lagens tillämpningsområde 
det renskötselområde som anges i renskötsellagen och som tillämpningsområde i fråga om 
andra naturnäringar än renhushållning de kommuner och delar av kommuner som räknas upp i 
lagen. Det föreslås att till paragrafen fogas ett nytt moment där det bestäms om bemyndigande 
att till en förordning av statsrådet foga en karta över naturnäringsområdet i fråga.

6 §. Definitioner. Enligt 1 mom. 2 punkten avses med naturnäringar renskötsel, fiske och jakt, 
jord- och skogsbruk i liten skala som idkas vid sidan av en naturnäring och annat sådant ut-
nyttjande av naturresurser som baserar sig på naturens fortlöpande produktionsförmåga, såsom 
yrkesmässig bärplockning och svampplockning. Det föreslås att punkten förenhetligas med 
begreppet jordbruk i lagen om strukturstöd till jordbruket, som förutom konventionellt åker-
bruk och husdjursproduktion omfattar renskötsel, jakt samt yrkesmässig bär- och svamp-
plockning. I detta sammanhang omfattar konventionellt jordbruk också till exempel växthus-
produktion och frilandsodling av grönsaker. Som småskaligt konventionellt jordbruk ska be-
traktas produktion som kräver en årlig arbetsinsats som i genomsnitt inte överstiger 1 000 års-
verken. Definitionen av naturnäring omfattar i praktiken samma saker som jordbruk när fiske 
och skogsbruk inte längre ska betraktas som naturnäring enligt lagen om strukturstöd för ren-
hushållning. Begränsningen av småskalighet ska inte gälla sådan verksamhet som visserligen 
räknas som jordbruk, så som yrkesmässig bärplockning, svampplockning och jakt, men som 
inte ska betraktas som konventionellt jordbruk. I stället för renskötsel används i definitionen 
renhushållning, som definieras i 1 punkten. Även annan sådan verksamhet som baserar sig på 
naturens fortlöpande produktionsförmåga kan vara endast primärproduktion som hör till pro-
duktionen av jordbruksprodukter. Fiske och skogsbruk ska då inte längre vara naturnäringar 
som stöds i enlighet med lagen om strukturstöd för renhushållning, men de ska i enlighet med 
3 punkten ses som näringar i anknytning till en naturnäring, som ska kunna beaktas när man 
granskar företagarens och företagets ekonomiska ställning i samband med beviljandet av start-
stöd. En ändring som avser detta föreslås i 3 punkten. 

Det föreslås att bemyndigandet i 3 mom. att genom förordning av statsrådet utfärda närmare 
bestämmelser ändras så att det ska bestämmas om när jordbruk ska betraktas som naturnäring. 
Genom förordning ska i första hand bestämmas om omfattningen av konventionellt jordbruk. 
Dessutom utfärdas närmare bestämmelser om renhushållningslägenheter och naturnäringslä-
genheter. Dessutom ska bemyndigandet att utfärda förordning också omfatta närmare be-
stämmelser om näringar i anknytning till en naturnäring samt om hur dessa kan beaktas när ett 
renhushållnings- och naturnäringsföretags stödduglighet bedöms.

8 §. Stöd som ingår i program. Enligt paragrafen omfattas stöd som ingår i program av lagen 
om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden (28/2014). Lagens nummer är 
27/2014, och det föreslås att detta ändras i bestämmelsen.  

10 §. Stödtagare. I paragrafen bestäms vilka stöd som kan beviljas fysiska personer, renbete-
slag och privat- och offentligrättsliga sammanslutningar samt stiftelser. Enligt paragrafen be-
viljas fysiska personer stöd i anslutning till frivillig skuldsanering. Eftersom det föreslås att 
frivillig skuldsanering slopas som stödsystem föreslås att paragrafen ändras på motsvarande 
sätt. Det föreslås också att åldersgränserna för förvärv av mark och fastigheter stryks, eftersom 
investeringsstöd inte längre beviljas för ändamålet. Dessutom används i paragrafen stöd för 
bostadsbyggande enligt 3 § 3 punkten i stället för stöd för bostadsfinansiering.
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11 §. Inledande av en åtgärd som stöds. Enligt 1 mom. är huvudregeln då stöd beviljas att stöd 
inte beviljas för åtgärder som redan har inletts. Detta kvarstår. Däremot föreslås att möjlighet-
en att ansöka om startstöd till unga näringsidkare inom 18 månader från etableringen, som ba-
serat sig på tidigare EU-lagstiftning, ändras så att stöd inte beviljas om inte stödansökan har 
anhängiggjorts innan jordbruket etablerades. 

Det föreslås att bemyndigandet i 3 mom. att genom förordning av statsrådet utfärda närmare 
bestämmelser ändras så att det i fråga om investeringsstöd för renbeteslag preciseras när det 
har varit nödvändigt att inleda en investering innan ansökan lämnas in. Genom förordning 
preciseras när det är nödvändigt att inleda en åtgärd särskilt för att förhindra skada på odling-
ar.

14 a §. Understödsformer. EU:s landsbygdsförordning innehåller möjlighet att använda olika 
grunder när beslut fattas om understödsbeloppet samt understödet beviljas. Till dem hör en-
gångsersättning för de godtagbara kostnaderna eller en del av dem upp till 100 000 euro, en 
fast stödandel av alla stödberättigande kostnader eller av en del av dem, vilken baserar sig på 
en på förhand fastställd procentuell andel som gäller en eller flera kostnadsslag, en andel som 
ska ersättas av de standardkostnader som på förhand fastställts för de godtagbara kostnaderna 
eller en ersättning för de faktiska godtagbara kostnaderna. En bestämmelse om detta har inta-
gits i 13 § i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling. Det föreslås att motsvarande 
möjlighet fogas även till lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar. Med un-
dantag av engångsersättning kan understödsformerna även användas för stöd i form av lån.

22 §. Affärsplan. I paragrafen bestäms om den affärsplan som krävs av näringsidkare. I artikel 
19 i EU:s landsbygdsförordning förutsätts affärsplan av en person som beviljas startstöd till 
unga näringsidkare som etablerar sig. Det föreslås att ordet elinkeinosuunnitelma i den finska 
texten ändras till liiketoimintasuunnitelma. Ändringen påverkar inte planens innehåll. Till 
1 mom. fogas dock möjlighet att inte förutsätta en affärsplan för en ansökan om investerings-
stöd som gäller ringa investeringar. Det vore i första hand fråga om anskaffning av snöskotrar 
och motsvarande fortskaffningsmedel. Bemyndigandet att utfärda förordning i 3 mom. ändras 
så att det också omfattar närmare bestämmelser om när en affärsplan inte förutsätts. 

26 §. Krav beträffande startstöd till unga näringsidkare. Enligt 1 mom. kan startstöd till unga 
näringsidkare beviljas renhushållningsidkare som får en renhushållningslägenhet i sin besitt-
ning och som första gången börjar bedriva renhushållning som näringsidkare. På motsvarande 
sätt kan startstöd beviljas den som får en naturnäringslägenhet i sin besittning. Eftersom det 
avgörande när förutsättningarna att bevilja startstöd bedöms är att man får en lägenhet i sin 
besittning och tidpunkten för detta, föreslås att momentet preciseras så att det betonas att det 
att man får en lägenhet i sin besittning är primärt i förhållande till etablering av näringsidkan-
det. Dessutom föreslås att maximiåldern för stödtagare enligt 3 mom. när stöd söks höjs från 
39 år till 40 år i enlighet med EU:s landsbygdsförordning.

34 §. Stödformer. Enligt 1 mom. kan stöd beviljas i form av understöd, olika stöd i anslutning 
till ett statligt lån, räntestöd, stöd i anslutning till statsborgen, ändringar av kreditvillkor i en 
frivillig skuldsanering, samt förmån i anslutning till användningen av statens mark. Eftersom 
det föreslås att frivillig skuldsanering stryks som stödsystem, föreslås att 5 punkten som gäller 
den upphävs.

36 §. Förutsättningar för beviljande av statslån. I paragrafen bestäms om finansiering av 
statslån, villkor som gäller lånetid och ränta samt stöd i anslutning till lån. Enligt 2 mom. 1 
punkten är den maximala lånetiden för statslån 30 år. Det föreslås att den ändras till 25 år, 
varvid den blir enhetlig med lånetiderna enligt lagen om strukturstöd till jordbruket och skolt-
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lagen. Lånetiden för räntestödslån enligt lagen om räntestöd till jordbruket har förkortats ge-
nom lag 1187/2014 från 30 år till 25 år. 

37 §. Stöd som ingår i statliga lån. I 1 mom. uppräknas de olika stödmöjligheter som ingår i 
statliga lån. I momentet föreslås en teknisk korrigering.

38 §. Villkor för beviljande av räntestöd.  I paragrafen bestäms om lånetiden och räntevillko-
ren för räntestödslån samt om stöd i anslutning till lån. Enligt 2 mom. 1 punkten är den maxi-
mala lånetiden för räntestödslån 30 år. Det föreslås att den ändras till 25 år likasom lånetiden 
för statliga lån.

43 §. Tiden för genomförande av åtgärder. I paragrafen bestäms om den maximala tid inom 
vilken en åtgärd som stöds ska slutföras. Utgångspunkten är att den, med undantag av forsk-
nings- och utredningsprojekt, ska vara högst 2 år. Tidsfristen gäller också frivillig skuldsane-
ring. Eftersom det föreslås att den stryks som stödsystem, föreslås motsvarande ändring i 1 
mom.

44 §. Villkor för användning av stöd. I 1 mom. ingår en i första hand informativ bestämmelse 
om att bestämmelser om användning av stöd för köp av varor och tjänster samt för utläggande 
på entreprenad finns i lagen om offentlig upphandling (348/2007). Det föreslås att bestämmel-
sen ersätts med en hänvisning till 20 § 1, 5 och 6 mom. och 40 a § i lagen om strukturstöd till 
jordbruket, till vilka har fogats ett förenklat konkurrensutsättningsförfarande för jordbruksin-
vesteringar.

45 §. Bokföringsskyldighet. I 2 mom. bestäms om förvaringstiden för material som anknyter 
till stöd som ingår i ett program som delvis finansieras av EU. I momentet föreslås korrige-
ringar av namnet på EU-institutionen.

48 §. Stödansökan. I 1 mom. bestäms om kraven på stödansökan samt de utredningar som ska 
presenteras i den. Ansökan om stöd ska göras skriftligen och med undantag av forskningsfi-
nansiering på en blankett som fastställts för ändamålet. Ansökan ska undertecknas. I 2 mom. 
ingår bemyndigande för Landsbygdsverket att meddela föreskrifter om i första hand förfaran-
det. 

Det föreslås att paragrafen ändras så att stöd i första hand söks elektroniskt via en nättjänst 
som utgör en del av det informationssystem som avses i 50 § i lagen om stödjande av lands-
bygdens utveckling. Sökanden identifieras i nättjänsten med en sådan stark autentisering som 
avses i 2 § 1 punkten i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009). 
Stödansökan ska fortfarande också kunna göras med hjälp av en blankett som fastställts för 
ändamålet och som ska undertecknas. Likaså ska till ansökan fogas de handlingar, utredningar 
och planer som är nödvändiga för bedömningen av förutsättningarna för beviljande av stöd, 
men de ska också kunna lämnas elektroniskt när man utnyttjar möjligheten att söka stöd 
elektroniskt. Även annan behandling av ansökan och bilagorna till den, inklusive arkivering, 
ska i huvudsak ske elektroniskt i informationssystemet. 

Det föreslås att bemyndigandet för Landsbygdsverket att meddela föreskrifter utvidgas så att 
det även gäller elektroniska ansökningsförfaranden.

49 §. Att ansöka om stöd. I 1 mom. ingår möjlighet att sätta ut en frist för ansökan om stöd och 
skyldighet att lämna in stödansökan till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland. Det 
föreslås att till momentet fogas möjlighet att avgöra ansökningarna per stödperiod i det fallet 
att någon frist för ansökan inte sätts ut. Då ska stödansökningar kunna lämnas in fortlöpande, 
men ansökningar som kommit in under samma period avgörs samtidigt. Detta är av betydelse 
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när urvalskriterier används för att styra medlen. Förfarandet är detsamma som enligt 30 § 1 
mom. i lagen om strukturstöd till jordbruket och 34 § 1 mom. i lagen om stödjande av lands-
bygdsutveckling. 

Bemyndigandet i 2 mom. att genom förordning av statsrådet utfärda närmare bestämmelser 
om den frist som ska sättas ut föreslås bli utvidgad till att gälla även ansökningsperioderna. 
Samtidigt bemyndigas Landsbygdsverket att meddela närmare föreskrifter om hur mottagan-
det och behandlingen av stödansökan ska ordnas tekniskt och om de anteckningar som ska gö-
ras i ansökningshandlingarna samt om överföringen till informationssystemet av stödansök-
ningar som gjorts på en blankett. 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland ska fortfarande vara behörig myndighet.

52 §. Förhandlingar med sametinget. I 2 mom. föreskrivs närmare om de frågor som ska be-
handlas under förhandlingarna. Enligt 2 punkten hör till dem bland annat styrningen av medel 
till renhushållning och naturnäringar. Eftersom även renhushållning är en naturnäring, föreslås 
att punkten preciseras så att förhandlingarna ska gälla styrningen av medel till renhushållning 
och andra naturnäringar.

53 §. Stödbeslut. I paragrafen bestäms om den myndighet som fattar stödbeslut, de uppgifter 
som ska ingå i stödbeslut och beslut om statsborgen samt om påföljderna av underlåtelse att 
visa upp ett tillståndsbeslut. Enligt 5 mom. ska beslut om startstöd till en ung näringsidkare 
fattas inom 18 månader efter etableringen. Eftersom det inte längre ingår någon frist i EU:s 
gällande landsbygdsförordning föreslås att momentet upphävs.

57 §. Utbetalning av investeringsstöd, stöd för bostadsbyggande och stöd till renbeteslag för 
underhåll av stängsel som beviljas i form av understöd. I paragrafen bestäms om förfarandet 
när understöd utbetalas och stöd har beviljats för investeringar, bostadsbyggande eller under-
håll av stängsel. I 1 mom. bestäms om utbetalning av understöd på ansökan. Stödtagaren ska 
skriftligen ansöka om utbetalning av understödet på en blankett som fastställts för ändamålet 
och som ska undertecknas. För inlämnandet av ansökan kan sättas ut en skälig frist som räknas 
från stödbeslutet eller, när det är fråga om den sista utbetalningsansökan för en åtgärd som 
stöds, från det att åtgärden har genomförts. Ansökan ska lämnas in till närings-, trafik- och 
miljöcentralen.

I 2 mom. föreskrivs om betalningsposter och i 3 mom. om förutsättningar för utbetalning av 
stödet samt om bilagorna till utbetalningsansökan och i 4 mom. om bemyndigande att utfärda 
närmare bestämmelser genom förordning av statsrådet samt om Landsbygdsverkets föreskrif-
ter.

Det föreslås att paragrafen ändras så att enligt 1 mom. ska ansökan om utbetalning av under-
stöd i första hand göras elektroniskt genom nättjänsten. Förfarandet ska vara detsamma som 
när stöd söks. Det ska emellertid fortfarande vara möjligt att ansöka om utbildning även med 
en pappersblankett som fastställts för ändamålet och som ska undertecknas och lämnas in till 
närings-, trafik- och miljöcentralen. Möjligheten att sätta ut en frist för inlämnandet av ansö-
kan kvarstår oförändrad.

Det föreslås att 2 mom. förblir oförändrat liksom även 3 mom. i huvudsak, men till det sist-
nämnda momentet fogas möjlighet att lyfta stöd som beviljats för bostadsbyggande genom att
uppvisa ett intyg över att byggandet framskridit i stället för bokföringshandlingar. Till det 
sista momentet fogas bemyndigande att genom förordning av statsrådet utfärda närmare be-
stämmelser även om visandet av att byggandet framskridit. 
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61 §. Tillstånd att lyfta lån. Paragrafen gäller lyftandet av beviljade lån och förfarandet därvid. 
Ett lån inte lyftas om inte närings-, trafik- och miljöcentralen på ansökan beviljar tillstånd att 
lyfta lånet eller dess poster. De krav och förfaranden som gäller ansökan motsvarar i stor ut-
sträckning det som förutsätts för utbetalning av understöd. 

Avsikten är att överföra även ansökan om tillstånd att lyfta lån till den elektroniska nättjäns-
ten. Av denna orsak föreslås att momentet ändras så att på ansökan om tillstånd att lyfta lån 
tillämpas bestämmelserna i 57 § 1 mom. om ansökan om utbetalning av understöd. Tillstånd 
att lyfta lånet eller dess poster ska fortfarande beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralen. 
Till ansökan ska även i fortsättningen fogas de bokföringshandlingar och utredningar som be-
hövs för beviljande av tillstånd. Till ansökan om lån som beviljas för bostadsbyggande ska 
dock fogas ett intyg över att byggandet framskridit i stället för bokföringshandlingar. Även för 
ansökan om tillstånd att lyfta lån kan det sättas ut en frist som av godtagbara skäl kan för-
längas en gång på ansökan som görs innan fristen gått ut.

70 §. Förmedling av statliga lånemedel. Statliga lån beviljas av gårdsbrukets utvecklingsfonds 
medel så att Landsbygdsverket på statens vägnar lånar kreditinstituten de nödvändiga medlen, 
vilka beviljar låntagaren lån som är förenade med stöd. När lånet betalas tillbaka förmedlar 
kreditinstitutet lånemedlen och räntorna till Landsbygdsverket som redovisar dem till fonden. 
Landsbygdsverket upprättar ett skuldebrev över skuldförhållandet mellan staten och kreditin-
stitutet och det ska motsvara den aktuella lånesituationen. Detta går till så att skuldsaldot av-
stäms varje år och det tidigare skuldebrevet ersätts med ett nytt skuldebrev. I paragrafen be-
stäms om förfarandet när medlen förmedlas. Enligt 4 mom. görs de ändringar i statliga lån 
som gjorts vid frivillig skuldsanering, vid reglering enligt lagen om företagssanering 
(47/1993) och vid reglering enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) även i 
skulder mellan kreditinstituten och staten.

Eftersom avsikten är att avstå från frivillig skuldsanering föreslås att 4 mom. ändras så att där 
inte längre nämns ändringar i skulden som beror på frivillig skuldsanering.

73 §. Statens ansvar. I paragrafen bestäms hur ansvaret fördelas mellan staten och kreditinsti-
tutet när slutliga förluster av kapital och ränta beror på gäldenärens insolvens, till den del de 
medel som fås av säkerheterna för lånet inte täcker de obetalda amorteringarna och räntorna 
på det statliga lånet, och hur man förfar när ansvaret förverkligas. 

Enligt 2 mom. är förutsättningen för att statens ansvar ska gälla att kreditgivaren sköter lånet 
och säkerheterna för det i enlighet med den aktuella lagen samt iakttar god banksed. Den kre-
ditgivare som har beviljat lånet är även skyldig att bevaka statens intressen när den egendom 
som utgör säkerhet för lånet realiseras genom företagssanering, frivillig skuldsanering, exeku-
tiv auktion eller konkursförfarande. I 3 mom. förbjuds frivillig skuldsanering eller andra där-
med jämförbara arrangemang eller en frivillig realisering av den egendom som utgör säkerhet 
för lånet så att återkrav av lånet äventyras utan samtycke av närings-, trafik- och miljöcen-
tralen. Landsbygdsverket har bemyndigats att meddela närmare föreskrifter om förfarandet i 
anslutning till bevakningen av statens intressen.

Eftersom avsikten är att avstå från frivillig skuldsanering föreslås att den åtgärd som gäller så-
dan stryks i 3 mom. 

19 kap. Frivillig skuldsanering. I 77–86 § ingår bestämmelser om frivillig skuldsanering, som 
kan genomföras i fråga om såväl statliga lån och statens försäljningsprisfordringar som ränte-
stödslån. Trots att förutsättningen för skuldsanering är att den förväntas förbättra låntagarens
ekonomiska situation på ett väsentligt sätt, att en genomförbar plan har upprättats över gälde-
närens situation och över åtgärder som ska vidtas för att förbättra situationen och att gäldenä-

RP 81/2015 rd



32

ren själv deltar i åtgärderna, har gäldenärerna sällan någon sådan egendom kvar att förutsätt-
ningarna för företagsverksamhet kan förbättras genom realisering av egendomen. I praktiken 
har tyngdpunkten vid skuldsaneringar legat på skuldlättnader när de har genomförts med stöd 
av den gällande lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar. 

För att sätta i kraft lagen om strukturstöd för renhushållning efter att lagen stadfästs började 
man bereda två förordningar av statsrådet, av vilka den ena gällde enbart frivillig skuldsane-
ring och den andra innehöll noggrannare bestämmelser om andra stödsystem. Utkastet till 
statsrådets förordning om skuldsanering behandlades i statsrådets finansutskott den 21 no-
vember 2012, varefter man i februari 2013 utifrån det upprättade en anmälan om statligt stöd 
till kommissionen som grundade sig på kommissionens då gällande riktlinjer för undsättnings-
och strukturstöd. 

Kommissionen begärde upprepade gånger mer information om systemet med statligt stöd. 
Kommissionen fäste särskild uppmärksamhet vid gårdar som idkar annan näringsverksamhet i 
anslutning till renhushållning eller enbart annan näringsverksamhet än renhushållning. Kom-
missionen ansåg att förutsättningarna för att bevilja dem stöd inte helt överensstämde med 
förutsättningarna enligt riktlinjerna för undsättnings- och strukturstöd. Dessutom påpekade 
kommissionen att enligt riktlinjerna kan stöd inte beviljas sådana som upphört med sin verk-
samhet och att stöd som ingår i statsborgen inte kan räknas på samma sätt som när stöd bevil-
jas sunda företag. Slutligen misstänkte kommissionen också att den frivilliga skuldsaneringen 
innehåller bankstöd. Det största hindret mot att frivillig skuldsanering skulle ses som ett sy-
stem för statligt stöd i överensstämmelse med riktlinjerna för undsättnings- och strukturstöd 
var ändå att det inte förutsattes att gäldenärerna skulle stå för en viss självfinansierad procent-
andel för att genomföra en strukturomvandling. Vid skuldsanering på renhushållnings- och na-
turnäringslägenheter har i allmänhet alla extra tillgångar och egendomar redan används för att 
betala skulder och näringsidkare har inte på samma sätt som företag i bolagsform möjlighet att 
skaffa tilläggskapital från utomstående placerare. 

Eftersom det inte gick att övertyga kommissionen om att stödsystemet överstämde med rikt-
linjerna återtogs anmälan om statligt stöd hösten 2013.

Om anmälan om statligt stöd enligt dem skulle göras till kommissionen skulle motsvarande 
frågor bli problematiska även vid tillämpningen av de nya riktlinjerna för undsättnings- och 
strukturstöd som ingår i Meddelande från kommissionen – Riktlinjer för statligt stöd till und-
sättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter (EUT 2014 C 249/01). 

Med hänsyn till att även renhushållnings- och naturnäringsidkare har möjlighet att ty sig till 
antingen förfarandet enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner sedan de upphört med 
sin näring eller förfarandet enligt lagen om företagssanering för att fortsätta med näringsverk-
samheten, är det inte längre ändamålsenligt att ha kvar frivillig skuldsanering i lagen. Av 
denna orsak föreslås att bestämmelserna om stödsystem i kapitlet upphävs.

89 §. Uppföljning av affärsplaner. I 89 § i lagen bestäms om uppföljning av affärsplaner. Ef-
tersom namnet på den plan som krävs i den finska texten ändras från elinkeinosuunnitelma till 
liiketoimintasuunnitelma föreslås att paragrafens rubrik och 1 mom. ändras på motsvarande 
sätt. Ändringen påverkar inte själva uppföljningen.

91 §. Informationssystem för uppföljning. Som en del av landsbygdsnäringsförvaltningens in-
formationssystem finns ett registerbaserat informationssystem för uppföljning av finansiering, 
beviljande, betalning, inspektion, återkrav och effekterna av stöd. I lagen om landsbygdsnä-
ringsförvaltningens informationssystem (284/2008) föreskrivs hur registren ska föras och an-
vändas samt om uppgifternas offentlighet och sekretess. I 2 mom. räknas noggrannare upp 
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vilka uppgifter som kan registreras i systemet. Till sådana uppgifter hör till exempel enligt 3 
punkten uppgifter som ingår i affärsplaner och byggnadsplaner. 

Det föreslås att 3 mom. ändras så att det i den finska texten står liiketoimintasuunnitelma istäl-
let för elinkeinosuunnitelma under de saker som ska följas.

92 §. Förvaring av uppgifter. I paragrafen bestäms om hur länge de uppgifter som ingår i in-
formationssystemet ska förvaras. Hur länge uppgifterna förvaras beror bland annat på om det 
är fråga om stöd som delfinansieras av EU. På detta ställe föreslås att den berörda institution-
ens namn korrigeras. Det föreslås att bestämmelsen preciseras även i övrigt så att uppgifter om 
delfinansierat stöd ska förvaras fem år från det att unionens sista finansieringsdel enligt pro-
grammet betalats, även om det skulle ha gått över tio år från utbetalningen av den sista posten 
av ett enskilt understöd.

94 §. Utförande av inspektioner. I paragrafen bestäms om omfattningen av inspektioner och 
inspektionsförfarandet. I 2 mom. bestäms om möjlighet att befullmäktiga en utomstående re-
visor för inspektionen och om en sådan revisors behörighet och om den lagstiftning som ska
tillämpas på inspektionen. Enligt momentet tillämpas på revisorn revisionslagen (459/2007) 
eller lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999). Den 
förstnämnda lagen har ersatts av revisionslagen (1141/2015) och den sistnämnda med lagen 
om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (1142/2015). Bägge lagarna trä-
der i kraft den 4 januari 2016. Det föreslås att hänvisningarna till lagarna om revision i mo-
mentet ändras så att de avser de nya lagarna.

I 5 mom. bestäms om polisens skyldighet att ge handräckning vid inspektioner. Det föreslås 
att momentets hänvisning till 40 § i polislagen (493/1995) ersätts med en hänvisning till 9 kap. 
1 mom. i den gällande polislagen (872/2011).

97 §. Stödtagarens anmälningsskyldighet och förhandsbesked. I 1 mom. ingår en förpliktelse 
att underrätta närings-, trafik- och miljöcentralen om sådana förändringar i de omständigheter 
som utgör grund för beviljande av stödet, det statliga lånet eller statsborgen eller är en förut-
sättning för utbetalning av stödet eller lyftande av lånet och som kan orsaka återkrav eller in-
dragning av stödet eller uppsägning av det statliga lånet. Å andra sidan kan stödtagaren enligt 
2 mom. på begäran meddelas ett bindande förhandsbesked om huruvida en planerad åtgärd 
som gäller förbindelse att uppfylla kravet på yrkesskicklighet, affärsplanen, den näring som 
idkas eller en förändring eller överlåtelse av den egendom som stöds, avbrytande av utbetal-
ning av stöd samt återkrav eller beslut om uppsägning av statliga lån orsakar en påföljd.

I den finska texten föreslås det att elinkeinosuunnitelma ändras till liiketoimintasuunnitelma i 
2 mom.

111 §. Beslutsavgift. Beslut enligt lagen om strukturstöd för renhushållning är i regel avgifts-
fria för stödtagarna, det enda undantaget utgör Forststyrelsens beslut om särskilda förmåner, 
som är avgiftsbelagda med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) med 
undantag för stöd som ingår i särskilda förmåner. Det föreslås att till paragrafen fogas för-
handsbesked enligt 97 § 2 mom. som sådana beslut på vilka även tillämpas lagen om grunder-
na för avgifter till staten. Avgift förutsätter att därom bestäms genom en förordning av statsrå-
det som gäller närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt ut-
vecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer. Bestämmelser om detta har 
senast utfärdats genom statsrådets förordning 1397/2014 som gäller 2015. Avgiften är motive-
rad därför att vissa stödtagare begär förhandsbesked många gånger, varvid ärendet belastar 
den myndighet som beviljat stödet avsevärt. Avgiften får stödtagaren att agera mer planmäss-
igt så att till den myndighet som beviljat stödet lämnas endast en sådan ansökan om förhands-
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besked där stödtagaren själv har beaktat villkoren för stöd och hur den planerade ändringen 
inverkar på uppfyllandet av dem.

114 §. Tekniskt bistånd. Det föreslås att det i stället för att hänvisa till 54 § i lagen om stöd för 
utveckling av landsbygden i fråga om tekniskt bistånd för verkställighet av stöd enligt lagen 
hänvisas till 65 § i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling.

117 §. Ikrafttädande. Enligt paragrafens 1 mom. träder lagen i kraft vid en tidpunkt som be-
stäms genom förordning av statsrådet och enligt 2 mom. upphävs lagen om finansiering av 
renhushållning och naturnäringar genom denna lag. Enligt paragrafens 3 mom. får åtgärder 
som krävs för verkställigheten av denna lag vidtas innan lagen träder i kraft. 

Eftersom det inte har utfärdats någon förordning om ikraftträdande har lagen om finansiering 
av renhushållning och naturnäringar tillfälligt varit i kraft och stödsystemet har verkställts med 
stöd av den. Från och med början av 2015 har denna möjlighet ändå varit mycket begränsad 
och det är inte längre ändamålsenligt att låta lagen vara i kraft. Därför föreslås att paragrafen 
ändras så att lagen träder i kraft vid en bestämd tidpunkt, som vore den 1 januari 2016. Lagen 
ska ändå tillämpas bara på de stödsystem som tagits i bruk genom förordning av statsrådet. 
Detta möjliggör att ett eller flera stödsystem vars tillämplighet på den gemensamma mark-
naden kommissionen ifrågasätter eller vars behandling fördröjs i kommissionen inte hindrar 
verkställighet av andra delar i lagen.

Lagens 11 § 2 mom., det vill säga möjligheten för ett renbeteslag att inleda ett stängselprojekt 
innan ansökan om stöd lämnas in, ska dock inte tillämpas , om inte Europeiska kommissionen 
har gett sitt samtycke till ett sådant syfte. Bestämmelsen är nödvändig därför att system med 
investeringsstöd inte annars kan börja genomföras på grund av en anmälan som görs med stöd 
av gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn, utan skulle behöva invänta kommiss-
ionens samtycke till beviljande av nationellt stöd enligt artikel 2013 i parlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1308/2013. Det är inte säkert att kommissionen hinner fatta beslutet under 
2015.

Eftersom det för närvarande har ansetts möjligt att utfärda även förordningar innan den lag 
som de grundar sig på har trätt i kraft, föreslås att bestämmelsen enligt det gällande 3 mom. 
inte längre ingå i paragrafen.

1.2 Skoltlag

2 a §. Förhållandet till Europeiska unionens lagstiftning och program. Även om det i dag inte 
ingår stöd i enlighet med skoltlagen i programmet för utveckling landsbygden i Fastlandsfin-
land är det möjligt att det i sett senare skede blir aktuellt att inkludera även stöd som verkställs 
regionalt eller lokalt, eller stöd vars villkor och belopp avviker på grund av regionala skäl, i 
programmet. Därför är det ändamålsenligt att detta nämns även i skoltlagen. I och med detta 
föreslås att det till lagen fogas en hänvisning till 5 § i lagen om strukturstöd för renhushåll-
ning, där det bestäms om tillämpning av EU:s lagstiftning i 1 mom., och till 8 §, där det be-
stäms om programmet. 

Även stöd i enlighet med skoltlagen bör granskas utifrån huruvida de är tillämpliga enligt 
EU:s regler om statligt stöd. Det föreslås att detta beaktas genom att i paragrafen även i fråga 
om detta hänvisa till 5 § i lagen om strukturstöd för renhushållning, där det bestäms om detta i
2 mom.

2 b §. Förutsättningar som gäller stödets finansiering och belopp. En förutsättning för bevil-
jande av stöd har också fram tills nu varit att de resurser som behövs finns. Det föreslås att en 
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uttrycklig bestämmelse om detta tas in i lagen genom att lägga till en ny 2 b §, där det hänvi-
sas till det som föreskrivs om saken i 7 § i lagen om strukturstöd för renhushållning. Hänvis-
ningen innebär samtidigt en begränsning av möjligheten att bevilja mer stöd än vad EU:s lag-
stiftning tillåter. I sådana fall beaktas också annat offentligt stöd som beviljats för samma än-
damål.

3 §. Företagsverksamhet. Enligt 3 § 1 mom. i gällande lag avses med naturnäring jordbruk i li-
ten skala och specialjordbruk samt fiske, jakt och renskötsel liksom även bärplockning, 
svampplockning och annat sådant utnyttjande av naturresurser som är beroende av naturens 
fortlöpande produktionsförmåga. Det föreslås att begreppet naturnäring i skoltlagen förenhet-
ligas med begreppet naturnäring i lagen om strukturstöd för renhushållning, så att begreppet 
dessutom motsvarar det som avses med jordbruk i lagen om strukturstöd till jordbruket. På 
grund av detta föreslås att 1 mom. ändras så att med naturnäring avses renhushållning och an-
nat jordbruk, såsom konventionell jordbruksproduktion i liten skala vid sidan av en naturnä-
ring, yrkesmässig jakt, bärplockning och svampplockning samt, med undantag för fiske och 
skogsbruk, annat sådant utnyttjande av naturresurser som baserar sig på naturens fortlöpande 
produktionsförmåga. Det ändrade lagrummet ska tillämpas på samma sätt som föreslås ovan i 
detaljmotiveringen till 6 § 1 mom. 2 punkten i lagen om strukturstöd för renhushållning eller 
föreskrivs genom förordning av statsrådet med stöd av nämnda 6 § 3 mom. 

Paragrafens 2 mom. enligt vilken lagen även gäller annan småföretagsverksamhet som, pri-
märproduktionen inbegripen, utöver företagaren jämte familjemedlemmar sysselsätter andra 
personer motsvarande högst tre årsarbetsplatser ändras inte. Likaså kan stöd även beviljas för 
mera omfattande verksamhet än vad som sägs ovan om företagets verksamhet är av speciellt 
stor betydelse för skolternas utkomst. Stödmekanismerna preciseras så att det utöver bidrag 
blir möjligt att bevilja understött lån eller statsborgen, som är en ny stödform. Även då ska ut-
över det som bestäms i skoltlagen tillämpas bestämmelserna i lagen om stödjande av lands-
bygdens utveckling på det sätt som föreslås i 8 § 3 mom.

5 §. Personer och företag som kan få stöd. I paragrafen bestäms om allmänna förutsättningar 
för beviljande av stöd enligt skoltlagen. Sådana förutsättningar är bland annat att bo inom 
skoltområdet samt sökandens och hans makes inkomster. Enligt 2 mom. i paragrafen kan även 
en minderårig av särskilda skäl bli delaktig av åtgärder enligt denna lag. I lagstiftningen om 
strukturstöd har man övergått till att endast stöda myndiga personer. Därför föreslås att mo-
mentet upphävs. 

8 §. Vissa stödåtgärder enligt annan lagstiftning. Enligt 8 § 1 mom. i gällande lag får renbete-
slag inom skoltområdet stöd enligt lagen om strukturstöd för renhushållning. Näringsidkare 
beviljas förmåner som motsvarar i sist nämnda lag avsedda förmåner enligt skoltlagen. 

Det föreslås att grunderna för beviljande av stöden förtydligas och förenhetligas så att skoltla-
gen inte längre utgör den huvudsakliga grunden för beviljande, utan stöden beviljas främst 
med stöd av den lagstiftning som innefattar den inom jord- och skogsbruksministeriets för-
valtningsområde viktigaste stödlagstiftningen för stöden i fråga. 

Renbeteslag som är verksamma inom skoltområdet får fortfarande stöd enligt lagen om struk-
turstöd för renhushållning. Likaså beviljas näringsunderstöd, som gäller för renhushållning 
och andra investeringar inom jordbruket samt inledande av näringsidkande inom dessa 
branscher, med stöd av lagen om strukturstöd för renhushållning. Även en skolt borde upp-
fylla de krav för näringsidkande och yrkesskicklighet som avses i 15 och 17 § i den ovan-
nämnda lagen samt de krav på lönsamhet, plan och produktionsförhållanden som avses i 21–
23 § i samma lag och som gäller för den näring som idkas. Däremot tillämpas inkomstgränser 
enligt lagen om strukturstöd för renhushållning inte på skoltar utan i stället tillämpas maximi-
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inkomster enligt skoltlagen. Med plan avses affärsplan i enlighet med den ändring som före-
slås ovan i det lagförslag som gäller ändring av lagen om strukturstöd för renhushållning. Att 
stödtagaren är en skolt inverkar så att det enligt statsrådets förordning, som utfärdas med stöd 
av den ovannämnda lagen, ska vara möjligt att vid sidan av eller i stället för det lagbundna 
stödet få till exempel understöd i sådana situationer då det vanligtvis beviljas endast lagbundet 
stöd. Likaså ska det vara möjligt att vid behov differentiera stödnivåerna. Detta begränsas 
dock genom EU:s lagstiftning, som annars också begränsar stöd till näringar. 

Stöd för annan företagsverksamhet än jordbruk och fiske beviljas med iakttagande av be-
stämmelserna i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014). Detta innebär att 
stödjande av annan företagsverksamhet än jordbruk och fiske i huvudsak flyttas till en och 
samma rättsgrund inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde, vilket förtydli-
gar stödjandet av företagsverksamhet, gör verksamheten genomskådligare och möjliggör ett 
enhetligt val av regler för statligt stöd som kommer att tillämpas. Vid behov ska det ändå vara 
möjligt att genom att ändra statsrådets förordning om stödjande av företagsverksamhet som ut-
färdats med stöd av ovannämnda lag differentiera till exempel stödnivåerna. Dessutom ska 
stödet helt och håller finansieras med nationella medel. I praktiken innebär detta att understö-
den fortfarande finansieras med medel från gårdsbrukets utvecklingsfond och inte budget-
anslag, vilket är fallet då annan företagsamhet enligt lagen i fråga stöds. Utöver understöden 
ska det dock vara möjligt att bevilja stöd i form av lån enligt skoltlagen, vilket i praktiken 
kunde beröra räntestödslån och statsborgen.

Utöver särskilda förmåner och byggande av fiskestugor, på vilka skoltlagen ska tillämpas, be-
stäms om stöd för fiske i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förord-
ningen om Europeiska havs- och fiskerifonden (1093/2014). Det föreslås att bestämmelsen in-
förs som 4 mom. till paragrafen. Bestämmelsen är främst informativ. I och med EU:s bestäm-
melser om EU:s gemensamma fiskepolitik ska EU:s regler för statligt stöd vad gäller fiske till-
lämpas även på nationella stöd som beviljas enligt skoltlagen. I och med att det endast beviljas 
ett fåtal stöd för fiske inom skoltområdet är det inte ändamålsenligt att upprätthålla liknande 
finansieringsstöd i två olika lagar. 

9 §. Särskilda förmåner. I den gällande lagen bestäms hur skolterna får använda statens mark. 
En skolt som bor inom skoltområdet har enligt 1 mom. 1 punkten rätt att på statens mark- och 
vattenområden inom detta område utan särskild ersättning för eget vedbehov begagna lågor 
och torra träd i statens skogar. Rätten gäller dock inte träd som duger till byggnadsvirke. En-
ligt 2 punkten har en skolt också rätt att för oundgängliga behov enligt skogsförvaltningsmyn-
digheternas anvisningar från bestämda ställen få byggnadsvirke, ved och annat husbehovs-
virke samt grus och fyllningsjord för byggnads- och annat husbehov samt enligt 3 punkten rätt 
att med skogsförvaltningsmyndigheternas tillstånd hålla ren-, jakt- och fiskestugor, fiskkällare 
och lagerbyggnader på behövliga platser. Dessutom har en skolt enligt 4 punkten rätt att utan 
särskilt tillstånd hålla båthamn och platser för torkning av fiskeredskap, enligt 5 punkten att 
beta boskap samt för den insamla hö, löv, starr och sjöfräken samt enligt 6 punkten med 
skogsförvaltningsmyndighetens tillstånd även lav, med skogsförvaltningsmyndigheternas till-
stånd iståndsätta åker, äng och betesmark och enligt 7 punkten att bedriva fiske på statens vat-
tenområden.

Med skogsförvaltningsmyndigheternas tillstånd kan enligt 2 mom. rätten att ta ved, hålla båt-
hamn och platser för torkning av fiskeredskap samt att bedriva fiske av särskilda skäl beviljas 
även sammanslutningar som består av skoltar. Skogsförvaltningsmyndigheterna kan även be-
vilja en sammanslutning som bedriver fiskeri rätt att hålla ren-, jakt- och fiskestugor, fiskkäl-
lare och lagerbyggnader samt ett lokalt renbeteslag rätt att iståndsätta åker, äng och betesmark. 
I 3 mom. begränsas beviljandet av tillstånd att hålla stugor, källare och lagerbyggnader samt 
rätten till betesgång och insamling till situationer där hållandet av byggnad eller insamlandet 
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av lav bör anses motiverat med hänsyn till skoltens och hans familjs utkomst eller idkandet av 
naturnäring.

Med undantag av de rättigheter som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten är det även när det gäller 
förmåner i form av dessa rättigheter fråga om statligt stöd. Enligt artikel 107.1 i EUF-
fördraget är statligt stöd, om inte annat föreskrivs i fördragen, stöd som ges av en medlemsstat 
eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att sned-
vrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den 
inre marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Eftersom 
jordbrukspolitiken, och som en del av den fiskepolitiken, är gemensam inom unionen, anser 
kommissionen att redan mycket små stöd som beviljas inom unionen påverkar handeln mellan 
medlemsstaterna. Endast stöd som underskrider maximigränsen för de minimis-stöd kan bevil-
jas utan att kommissionen anser att det påverkar handeln mellan medlemsstaterna. 

Med stöd av anslutningsfördraget har Finland möjlighet att bevilja nationella stöd för renhus-
hållning utan att det betraktas som förbjudet statligt stöd. Beviljande av stödet förutsätter dock 
samtycke av EU-kommissionen enligt artikel 213 i marknadsordningsförordningen. Dessutom 
innehåller artikel 1 i protokoll nr 3 till anslutningsfördraget ett undantag för Sverige och Fin-
land, enligt vilket det samiska folket trots bestämmelserna i Romfördraget (numera EUF-
fördraget) kan ges ensamrätt till renskötsel inom traditionella samiska områden. Härigenom 
har Sverige bland annat säkerställt att inte heller efter anslutningen kan andra än samer idka 
renhushållning i Sverige. I Finland det inte funnits någon sådan ensamrätt. Enligt artikel 2 i 
protokollet kan protokollet utvidgas så att det tar hänsyn till en fortsatt utveckling av sådana 
exklusiva rättigheter för samerna som är knutna till deras traditionella näringar. Rådet kan, på 
förslag från kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet och Regionkommittén, en-
hälligt besluta om nödvändiga ändringar av protokollet. Tills vidare har inga sådana utvidg-
ningar gjorts.

År 1995 har anmälan om statligt stöd gjorts på grundval av skoltlagen och den förordning som 
utfärdats med stöd av den och kommissionen har godkänt de stödsystem som ingår i lagen. 
EU:s regler om statligt stöd har emellertid ändrats efter detta och kommissionen har meddelat 
att efter 2014 ska behöriga anpassningar göras av de statliga stöden och de ska anmälas på nytt 
och de fortsätter att tillämpas efter 2014. 

Även om det skulle vara möjligt att få kommissionens samtycke på grund av de undantag som 
gäller renhushållningen så gäller denna möjlighet inte fisket. Från och med 2015 är det möjligt 
att bevilja nationellt stöd för fiske endast med stöd av reglerna om statligt stöd för fiske, an-
tingen gruppundantagsförordningen eller de minimis-förordningen. I praktiken är de minimis-
förordningen den enda med stöd av vilken dylika förmåner skulle kunna beviljas.

I 2 mom. bestäms om möjlighet för skogsförvaltningsmyndigheterna att bevilja även samman-
slutningar som består av skoltar förmåner i form av rättigheter som avses i paragrafen. Det fö-
reslås att momentet ändras så att sådana tillstånd kan beviljas endast som ett stöd av mindre 
betydelse beroende på vilken näring eller företagsverksamhet tillståndet gäller. På rättigheter 
som gäller renhushållning och annat jordbruk tillämpas de minimis-förordningen för jord-
brukssektorn, på fiske de minimis-förordningen för fiske och på skogsbruk och annan före-
tagsverksamhet den allmänna de minimis-förordningen. Skogsförvaltningsmyndigheterna änd-
ras till Forststyrelsen.   

Men hänsyn till att målsättningarna för statligt stöd innebär att det begränsas till sådant stöd 
som är oundgängligt, föreslås i 3 mom. att bestämmelserna i 1 mom. enligt vilka en skolt har 
rätt att hålla stugor och andra konstruktioner samt samla in lav och vissa växter, om det bör 
anses motiverat med hänsyn till skoltens och hans familjs utkomst eller idkandet av naturnä-
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ring, ändras så att villkoren för tillstånd är att verksamheten är behövligt för att skolten och 
skoltens familj ska få livsmedel som är avsedda att användas i det egna hushållet. Samma be-
gränsning gäller med undantag för renhushållning även annan verksamhet som avses i 4, 6 och 
7 punkten. Enligt undersökningar är fisket inom skoltområdet i första hand husbehovsfiske. 
Genom att begränsa fisket på statens vattenområden liksom användningen av statens marker 
till hållande av fiskestugor, båthamnar och platser för torkning av fiskeredskap, där målet är 
att få livsmedel som behövs i det egna hushållet, är det inte fråga om att gynna företag eller en 
viss näringssektor och sålunda inte om verksamhet på vilken EU:s regler om statligt stöd ska 
tillämpas. På motsvarande sätt ska verksamhet enligt 1 mom. 5 och 6 punkten vara möjlig 
endast för husbehovsproduktion, däremot inte för kommersiell produktion. Verksamhet som 
gäller renhushållning ska dock kunna vara mer omfattande än husbehovsproduktion, eftersom 
avsikten är att till denna del få EU-kommissionens samtycke enligt marknadsordningsförord-
ningen för beviljandet av nationellt stöd.

Dessutom föreslås det att till paragrafen fogas ett nytt 4 mom., enligt vilket på rättigheterna 
tillämpas vad som föreskrivs i 87 § 2 och 3 mom. i lagen om strukturstöd för renhushållning. 
Då ska det stödbelopp som ingår i rättigheterna och förmånerna vid behov tas in i tillståndsbe-
slutet och det maximala stödbeloppet ska fastställas. Detta är betydelsefullt i en situation där 
rättighetens värde ska fastställas för att de minimis-stöd används, där maximibeloppet varierar 
beroende på produktionsbransch och där man ska följa att maximibeloppen iakttas.  

10 §. Stöd för investeringar och förbättrande av boendeförhållandena. I det gällande 10 § 1 
mom. bestäms om föremål för låne- och bidragsförmåner. Enligt det kan lån beviljas för för-
värv av en lägenhet, en andel därav eller ett tillskottsområde. Investeringslån och investe-
ringsbidrag kan beviljas för förvärv av lösa och fasta anläggningstillgångar som är nödvändiga 
vid naturnärings- och annan småföretagarverksamhet, för byggnadsprojekt som gäller nöd-
vändiga produktions-, lager-, inkvarterings- och servicebyggnader samt byggnader och kon-
struktioner som i enlighet med 9 § placeras på statens mark, för kostnader för inhägnande av 
för lantbruk lämplig jord samt för röjning och iståndsättande av åker och betesmark, samt för 
vägbygge, vattenförsörjning, avloppsanläggningar och elektrifiering. Bostadslån och bidrag 
kan beviljas för byggnadsprojekt som gäller en bostadsbyggnad och därtill hörande ekonomi-
byggnader samt för förbättrande av boendemiljön och i samband därmed också för bevarande 
av den traditionella miljön. Dessutom kan driftskapitallån beviljas i samband med inledande 
och utvidgning av specialjordbruk, yrkesfiske och småföretagarverksamhet samt för konjunk-
turutjämning. Startbidrag kan beviljas för förskottsinnehållning underkastade löner och indi-
rekta arbetskraftskostnader som orsakas av inledande eller utvidgning av yrkesfiske eller små-
företagarverksamhet samt för företagarens egna lönekostnader.

Enligt riktlinjerna för statligt stöd till jordbrukssektorn och EU:s gruppundantagsförordning 
för jordbrukssektorn är det inte längre förenligt med reglerna om statligt stöd att bevilja stöd 
för markförvärv. Stöd beviljas inte heller längre för förvärv av mark eller fastigheter i den lag 
som gäller strukturstöd till jordbruket, och ovan har det föreslagits att stöd för markförvärv 
ska slopas även i fråga om stöd enligt lagen om strukturstöd för renhushållning. Av denna or-
sak föreslås att 1 mom. 1 punkten uteslutas.

Det är inte möjligt att bevilja driftskapitallån för jordbruk, fiske eller annan företagsverksam-
het utom i form av de minimis-stöd. I övrigt ses dylika lån som är förenade med stöd som ett 
förbjudet verksamhetsstöd. Avsikten är emellertid att fiske och annan företagsverksamhet inte 
längre ska finansieras med stöd av skoltlagen. Enligt 8 § mom. föreslås att verksamhet som 
ska betraktas som jordbruk ska stödas med stöd av lagen om strukturstöd för renhushållning. 
Finansieringsstöd för fiske ska åter beviljas med stöd av lagen om det nationella genomföran-
det av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden och stöd för annan 
företagsverksamhet enligt lagen om stödjande landsbygdens utveckling. Det ska emellertid 
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vara möjligt att bevilja stöd endast om den åtgärd som stöds uppfyller villkoren enligt de 
nämnda lagarna. 

Startbidrag som beviljas för inledande av fiske och småföretagarverksamhet är ett startstöd, 
som beviljades i hela landet före inträdet i EU. Efter det har stöden i den övriga lagstiftningen 
anpassats till den aktuella EU-lagstiftningen, så att stödet ska uppfylla villkoren för delvis 
finansiering. Ett särskilt startbidrag enligt skoltlagen, som skulle kunna beviljas endast i en-
lighet med två olika rättsakter om de minimis-stöd, det vill säga EU:s de minimis-förordning 
för fiske och EU:s allmänna de minimis-förordning, kan inte betraktas som ändamålsenligt. En 
inskränkning av överlappande stödsystem som ingår i olika lagar skulle göra stödsystemen 
klarare och förenkla förvaltningen. 

På grund av det som anförts ovan föreslås att även stöden enligt 1 mom. 1, 4 och 5 punkten 
stryks i stödsystemen. Samtidigt ändras momentets numrering. 

Enligt det gällande 2 mom. bestäms det närmare genom förordning om beviljande av lån och 
bidrag och om förutsättningar för beviljandet. Eftersom lagen om strukturstöd för renhushåll-
ning i huvudsak ska tillämpas på stöd som beviljas för investeringar, föreslås i 2 mom. att där-
vid ska tillämpas vad som föreskrivs i 9, 11—13, 15 och 17 § samt 13 kap. i lagen i fråga. På 
motsvarande sätt förutsätts enligt 3 mom. av en skoltlägenhet samma omständigheter som en-
ligt 19—23 § i nämnda lag förutsätts av renhushållnings- och naturnäringslägenheter inom ett 
renskötsel- och naturnäringsområde. Eftersom det med stöd av lagen om stödjande av lands-
bygdens utveckling är möjligt att bevilja endast understöd, vore det vid behov möjligt att med 
stöd av skoltlagen bevilja stöd i form av lån samt statsborgen. Det är inte möjligt att specifi-
cera det stöd som ingår i statliga lån enligt skoltlagen. Lån kunde i praktiken beviljas endast i 
form av räntestödslån. På stöd som beviljas för förbättrande av bostadsförhållandena tillämpas 
i huvudsak skoltlagen. Det ska fortfarande vara möjligt att utfärda närmare bestämmelser om 
beviljande av stöd och villkoren för beviljande genom förordning av statsrådet. I 5 mom. kvar-
står begränsningen av utmätning av rätt till bidrag enligt skoltlagen.

13 a §. Stödets maximibelopp. I den gällande 15 § föreskrivs om maximibeloppet för både lån 
och bidrag. Bestämmelser om bidragets maximibelopp föreslås ingå i 1 mom. i en ny 13 a § 
som fogas till lagen. Maximibeloppet ska fortfarande vara 60 procent av de godtagbara kost-
naderna. Maximibeloppet ska dock inte gälla servicestöd enligt 13 §. I paragrafen föreslås 
också ett nytt 2 mom., där det sägs att om det för samma ändamål beviljas både bidrag och
räntestöd eller statsborgen som innefattar stöd får beloppet av bidraget, räntestödet och det 
stöd som ingår i statsborgen inte sammanlagt överstiga det maximibelopp som avses i 1 mom. 
och beloppet av bidraget och räntestödet eller det lån som omfattas av statsborgen inte sam-
manlagt överstiga de godtagbara kostnaderna för åtgärden.

Till 3 mom. överförs det gällande 15 § 3 mom., där maximibeloppet för bidrag och statligt lån 
begränsas till högst de godtagbara kostnaderna för åtgärden. Detsamma gäller dessutom ränte-
stödslån som beviljas utöver bidrag.

3 kap. Förutsättningar och villkorförstatliga lån. I den gällande skoltlagen ingår endast 
möjlighet att bevilja statliga lån, varför begreppet ”lån” som använts i rubriken för och para-
grafens i lagens 3 kap. har varit entydigt. Eftersom avsikten är att till lagen foga bestämmelser 
om räntestödslån och statsborgen och lån som gäller dem, föreslås för att förtydliga lagens 
struktur att det före den nya 13 b § fogas ett nytt kapitel med en rubrik som gäller förutsätt-
ningar och villkor för statliga lån. Samtidigt upphävs 3 kap. med rubriken ”låne- och bidrags-
villkor” före 14 §.
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13 b §. Förutsättningar för beviljande av lån. Det föreslås att till lagen fogas en ny 13 b §, en-
ligt vilken lån kan beviljas inom ramen för bevillningsfullmakten i den dispositionsplan som 
gårdsbrukets utvecklingsfond årligen fastställer. Maximibeloppet av lånet bestäms av närings-, 
trafik- och miljöcentralen. Detta ingår i beslutet att bevilja statligt lån.

15 §. Maximibelopp för lån och bidrag. I paragrafen bestäms om de procentuella maximibe-
loppen för lån och bidrag. Enligt 1 mom. i den gällande paragrafen kan lån beviljas till högst 
85 procent av egendomens anskaffningspris eller av de godtagbara kostnaderna med undantag 
av servicestöd enligt 13 §. Det föreslås att momentet preciseras så att den del för vilken lån 
kan beviljas beräknas på den kostnad som är lägre. Det föreslås att 2 och 3 mom. upphävs, ef-
tersom det bestäms om dessa omständigheter i den nya 13 a § 2 och 3 mom. Enligt 4 mom. får 
markköpslån inte beviljas för finansiering av köp varvid överlåtelsepriset för den egendom 
som förvärvas uppenbart överskrider gängse pris på orten. Eftersom lån inte längre beviljas för 
markförvärv förslås att även detta moment upphävs.

16 §. Säkerhet för lån. I paragrafen bestäms att som säkerhet för ett lån ska ställas en fastig-
hetsinteckning men lån kan beviljas även mot annan godtagbar säkerhet. När det gäller lån är 
avsikten emellertid att iaktta det som bestäms i lagen om strukturstöd för renhushållning. Ef-
tersom det bestäms i 17 § att vid långivningen iakttas bland annat bestämmelserna i 16 kap. i 
lagen om strukturstöd för renhushållning, bland vilka finns även 62 § om säkerhet för statliga 
lån, föreslås att den separata bestämmelsen om säkerhet i skoltlagen upphävs. Det föreskrivs 
inget om säkerhet för räntestödslån, eftersom det är en sak som avgörs av kreditinstitutet och 
då tillämpas lagstiftningen om kreditinstitut.

17 §. Allmänna bestämmelser om långivningen. Enligt paragrafen ska det bestämmas närmare 
genom förordning om lånetiderna, uppbörden av amorteringar och räntor, tidpunkten för be-
talningarna, beviljande av uppskov eller räntefrihet för statliga lån, betalning av en fordran 
vars kapitalbelopp är litet i ett för allt eller i övrigt inom en kortare tid än normalt samt om öv-
riga lånevillkor. 

Det föreslås att paragrafen ändras så att på statligt lån tillämpas det som 60 §, 61 § 1, 2 och 4 
mom., 62 §, 63 § 1 och 3–5 mom., 65 och 72 § i lagen om strukturstöd för renhushållning fö-
reskrivs om kreditgivare och det som i 65 § i samma lag föreskrivs om överföring av lån och 
ändring av lånevillkoren. Med undantag av att lånen beviljas vid närings-, trafik- och miljö-
centralen och lånen sköts vid Statskontoret tillämpas på lånen i övrigt samma förfaranden som 
på statliga lån enligt lagen om strukturstöd för renhushållning.

3 a kap. Villkor för räntestöd. För att förtydliga lagens struktur föreslås att till lagen fogas ett 
nytt 3 a kap. före 18 §, i vilket det bestäms om villkoren för beviljande av räntestöd. Eftersom 
det föreskrivs om förfarandet för beviljande av räntestödslån i lagen om strukturstöd för ren-
hushållning föreslås inga särskilda bestämmelser om saken i skoltlagen, utan i fråga om vill-
koren för räntestödslån hänvisas i huvudsak till räntestödsbestämmelserna i lagen om struktur-
stöd för renhushållning. 

17 a §. Räntestödets maximibelopp. Räntestöd ska kunna beviljas för högst 40 procent av de 
godtagbara kostnaderna för en åtgärd. De godtagbara kostnaderna utformas i praktiken i 
mycket hög utsträckning på samma sätt som de godtagbara kostnaderna för åtgärder som un-
derstöds. Räntestödets procentuella andel av de godtagbara kostnaderna ska kunna variera på 
det sätt som föreskrivs genom förordning av statsrådet med stöd av 65 § 1 mom. Räntestöd 
ska inte betalas för lån vars belopp överstiger de godtagbara kostnaderna för en åtgärd.

17 b §. Övriga villkor för räntestöd. På räntestöd och lån i anslutning till det (räntestödslån) 
ska tillämpas det som föreskrivs i 35 § 1 mom. och 38–40 § i lagen om strukturstöd för ren-
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hushållning. De bestämmelser som blir tillämpliga gäller godkänd kreditgivare, lånetid, total 
ränta och räntestödets procentenheter och bedömning av räntan på räntestödslån. Den maxi-
mala lånetiden för räntestödslån vore således 25 år och räntestödets maximala procentenheter 
4 procentenheter.

3 b kap. Förutsättningar och villkor för statsborgen. I nuläget kan statsborgen inte beviljas 
med stöd av skoltlagen. Det föreslås att möjlighet att bevilja statsborgen fogas till lagen. Detta 
är nödvändigt i det fallet att man övergår till räntestödslån vid långivningen. De som ansöker 
om stöd har inte alltid tillräckliga säkerheter för att få räntestödslån. De säkerheter som saknas 
för statliga lån kan ersättas med statsborgen i stället för att man beslutar att bevilja statligt lån 
delvis utan normala lånesäkerheter. För att förtydliga lagen struktur föreslås att till lagen fogas 
ett nytt 3 b kap. framför 18 §, i vilket det bestäms om statsborgen. Bestämmelserna innehåller 
i första hand hänvisningar till lagen om strukturstöd för renhushållning.

17 c §. Beviljande av lån som omfattas av statsborgen. Enligt 1 mom. ska statsborgen kunna 
beviljas för ett lån som beviljas av en godkänd kreditgivare. Enligt 2 mom. ska en godkänd 
kreditgivare kunna bevilja lån som omfattas av statsborgen efter det att ett beslut om statsbor-
gen har fattats. Med godkänd kreditgivare avses sådana kreditinstitut som Landsbygdsverket 
har godkänt i enlighet med lagen om strukturstöd för renhushållning.

17 d §. Statsborgen. Det föreslås att en ny 17 d § fogas till lagen enligt vilken statsborgen kan 
beviljas för räntestödslån som beviljats för produktiva investeringar eller för byggande av bo-
stad eller för annat lån som beviljats av ett kreditinstitut med iakttagande av bestämmelserna
om statsborgen i 12, 18 och 24 kap. i lagen om strukturstöd för renhushållning. I nämnda 12 
kap. bestäms om maximibeloppet av statsborgen och om förutsättningarna för beviljande av 
statsborgen, i 18 kap. om villkoren för statsborgen och i 24 kap. om förfaranden i anslutning 
till lån samt om borgensavgifter.

3 c kap. Förfaranden för ansökan och beviljande samt uppföljning och övervakning. För 
att förtydliga lagen föreslås att det framför 18 § fogas en ny kapitelrubrik som gäller förfaran-
den för stöd, statligt lån och statsborgen samt uppföljning och övervakning av dem.

18 §. Ansökan om, beviljande och betalning av stöd, statsborgen och lån. I den gällande 18 § 
bestäms om ansökan om och beviljande av statliga lån samt bidrag. Av ansökan förutsätts 
skriftlig form och den ska undertecknas. Lån och bidrag beviljas av Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Lappland. Utlåtande om ansökan kan inhämtas hos den kommunala landsbygds-
näringsmyndigheten samt vid behov även andra utlåtanden. Bestämmelser om förfaranden 
som gäller lån ingår i skoltförordningen med stöd av ett bemyndigande i 17 § i lagen. 

Det föreslås att 1 mom. ändras så att bidrag, statligt lån, räntestöd och statsborgen samt stöd 
som ingår i statsborgen beviljas på ansökan av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland.

I 2–5 mom. föreskrivs om ansöknings-, bevillnings- och utbetalningsförfarandena i huvudsak 
genom hänvisningar till motsvarande bestämmelser i lagen om strukturstöd för renhushåll-
ning. Enligt 2 mom. tillämpas på ansökan om beviljande och överföringar av stöd, statligt lån 
och statsborgen, utbetalning samt användning av stöd i anslutning till lån och statsborgen det 
som föreskrivs i 47–52 §, 53 § 2 och 3 mom. samt 54 och 55 § i lagen om strukturstöd för 
renhushållning. Det föreskrivs dock särskilt om att genom beslut som gäller statligt lån, ränte-
stöd eller statsborgen godkänns beloppet av och villkoren för ett statligt lån eller ett lån som 
omfattas av räntestöd eller statsborgen liksom även beloppet av och villkoren för statsborgen. 
Om beslutet om statligt lån, räntestöd eller statsborgen ändras till följd av överklagande, förut-
sätts kreditgivarens samtycke för ändring av lånebeloppet och villkoren. Enligt 3 mom. tilläm-
pas på ansökan om utbetalning av bidrag det som föreskrivs i 57 och 58 § i lagen om struktur-
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stöd för renhushållning. Eftersom startstöd inte längre ska beviljas med stöd av skoltlagen är 
hänvisningen till 56 § i lagen om strukturstöd för renhushållning onödig. Enligt 4 mom. till-
lämpas på undertecknande av statligt lån samt på ansökan om lyftande av lån och utbetalning-
en av lån det som föreskrivs i 59 och 60 §, 61 § 1, 2 och 4 mom., 62 § 1 mom., 63 §, 65 § 1, 2 
och 5 mom. och 72 § i lagen om strukturstöd för renhushållning, och enligt 5 mom. tillämpas 
på ansökan om räntestöd samt stöd som ingår i statsborgen, lyftande av lån samt utbetalning 
och användning av stöd som ingår i statsborgen det som förskrivs i 59 och 60 §, 61 § 1, 2 och 
4 mom., 64 och 65 §, 66 § 3 och 4 mom. samt 71 och 72 § i lagen om strukturstöd för renhus-
hållning.

Med undantag för att lån beviljas vid närings-, trafik- och miljöcentralen samt att Statskontoret 
är den myndighet som uppbär lånet ska ansökningsförfarandet för statliga lån, skötseln av lå-
net under lånetiden och återbetalningen av lånet följa förfarandena enligt lagen om struktur-
stöd för renhushållning sådana de föreslås bli ändrade i denna proposition. Ansöknings-, be-
villnings- och återbetalningsförfarandena för räntestödslån och statsborgen ska likaså stämma 
helt överens med förfarandena enligt lagen om strukturstöd för renhushållning. Eftersom de 
stöd som gäller renhushållning och andra naturnäringar ska avgöras helt och hållet med stöd 
av lagen om strukturstöd för renhushållning, ska förfarandena enligt skoltlagen i praktiken till-
lämpas i situationer där lån beviljas för projekt i anslutning till boende enligt 10 § 1 mom. d-
punkten eller utöver understöd enligt lagen om stödjande av landsbygdens utveckling. 

19 §. Styrningen av byggandet och inspektioner. Enligt 1 mom. kan jord- och skogsbruksmi-
nisteriet vid behov meddela föreskrifter, som är noggrannare än lagen och en med stöd av den 
utfärdad förordning, om byggande som ska stödas enligt denna lag och i 2 mom. bestäms om 
de inspektioner som krävs. Det föreslås att 1 mom. ändras så närmare bestämmelser om byg-
gande som ska stödas utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

Enligt 3 mom. är byggnadsinspektören även skyldig att i andra än i 2 mom. angivna fall bistå 
vid verkställigheten av skoltlagen genom att på bekostnad av den som söker förmånen utföra 
värdering och inspektion av byggnader samt andra uppgifter som hör till hans verksamhetsom-
råde. Eftersom avsikten är att minska kommunernas uppgifter är det ändamålsenligt att avstå 
från förpliktelsen vid byggande som ska stödas enligt skoltlagen. Efter lagändringen utförs in-
spektioner och andra uppgifter som rör byggandet enligt samma principer som annan över-
vakning av byggandet i kommunen. Momentet föreslås bli upphävt. 

19 a §. Uppföljning av stöd. I den gällande skoltlagen saknar bestämmelser om uppföljning av 
stöd. Det föreslås att till lagen fogas en ny 19 a §, enligt vilken på stöd som beviljats med stöd 
av skoltlagen och på särskilda rättigheter tillämpas bestämmelserna om uppföljning i 21 kap. i 
lagen om strukturstöd för renhushållning.

20 §. Övervakning. Skoltlagens bestämmelse om övervakning gäller i första hand inspektion-
er. Det föreslås att paragrafen ersätts med en hänvisning till 22 kap. i lagen om strukturstöd för 
renhushållning, där det bestäms om stöd som beviljats med stöd av nämnda lag. Även på sär-
skilda förmåner tillämpas vad som i 22 kap. i lagen om strukturstöd för renhushållning be-
stäms om de mera detaljerade inspektionsförfarandena.

39 a §. Återkrav av räntestöd och annan förmån samt uppsägning av räntestödslån. I 38 § be-
stäms endast om uppsägning av statliga lån och försäljningsprisfordringar och i 39 § om åter-
krav av bidrag. Eftersom det föreslås att möjlighet att bevilja räntestödslån och statsborgen fo-
gas till lagen, måste det samtidigt föreskrivas om förfarandet vid återkrav av stöd som hänför 
sig till dem när dessa förmåner har använts på ett sätt som leder till återkrav av bidrag. Det fö-
reslås att en ny 39 a § om detta fogas till lagen. Återkrav av stöd och särskild förmån eller an-
nan förmån gäller även stöd som beviljas i form av rättigheter enligt 9 § eller annan förmån. 
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På det belopp som återkrävs ska betalas ränta enligt 40 § och, i fall betalningen dröjer, ränta 
från förfallodagen.

I 2 mom. intas möjlighet för kreditgivare att säga upp räntestödslånet helt eller delvis, om det 
genom ett beslut som vunnit laga kraft har bestämts att ett räntestödslån ska återkrävas av 
stödtagaren.

40 §. Ränta på återkrav och dröjsmålsränta. Enligt den gällande 40 § bestäms genom förord-
ning om uppsägningsränta på bidrag, försäljningsprisfordringar och lån som fastställts att beta-
las, samt om ränta på försenade betalningsposter liksom om uppbörd av dessa räntor. Det före-
slås att bestämmelser om ränta och dröjsmålsränta tas in i lagen så att det i fråga om dem hän-
visas till 99 och 100 § i lagen om strukturstöd för renhushållning, där det bestäms om motsva-
rande räntor. 

55 a §. Rätt att få upplysningar samt utlämnande av information. I den gällande skoltlagen be-
stäms inte om rätt för de verkställande myndigheterna att av andra myndigheter eller andra 
som sköter offentliga uppdrag få sådana uppgifter som är nödvändiga för skötseln av ett upp-
drag som avses i lag och inte heller om rätt att utlämna uppgifter. Eftersom verkställigheten av 
lagen i stor utsträckning följer förfarandena enligt lagen om strukturstöd för renhushållning, 
föreslås att till lagen fogas en ny paragraf där det till denna del hänvisas till 109 § i lagen om 
strukturstöd för renhushållning.

59 §. Förutsättningarna för frivillig skuldsanering i fråga om statliga lån. För att underlätta 
den ekonomiska situationen för en låntagare som har råkat i bestående ekonomiska svårigheter 
kan frivillig skuldsanering i fråga om statliga lån och statens försäljningsprisfordringar ge-
nomföras, om det finns grundad anledning att anta att skuldsaneringen medför en väsentlig 
förbättring av låntagarens ekonomiska situation. Om en skolt har beviljats statligt lån för nä-
ringsverksamhet som avses i skoltlagen eller i naturnäringslagen eller renhushållningslagen 
och näringsverksamheten har upphört, får skuldsanering inledas bara om det inte på något an-
nat sätt kan säkerställas att låntagaren kan behålla sin bostad. 

Bestämmelserna om skuldsanering uppfyller inte kraven enligt undsättnings- och struktur-
stödsreformen. Det som förklarats ovan i fråga om frivillig skuldsanering enligt lagen om 
strukturstöd för renhushållning gäller också skuldsanering enligt skoltlagen för skolter som 
idkar näring. Eftersom även skoltar har tillgång till skuldsanering för privatpersoner är det inte 
ändamålsenligt att behålla den frivilliga skuldsaneringen ens när det är fråga om överskuld-
sättning enbart inom privatekonomin. Paragrafen föreslås bli upphävd.

60 §. Skuldsaneringens metoder. Enligt paragrafen är skuldsaneringsmetoder förlängning av 
återbetalningstiden, sänkning av räntan samt betalningsbefrielser och anstånd med betalning 
av amorteringar och ränta. Paragrafen föreslås bli upphävd såsom onödig.

61 §. Utredning och plan. I paragrafen bestäms om utredningar och planer som utgör förut-
sättning för frivillig skuldsanering. Paragrafen föreslås bli upphävd såsom onödig.

62 §. Förfall för en skuldsanering. Det kan bestämmas att den frivilliga skuldsaneringen ska 
förfalla, om gäldenären inte iakttar det avtal som gäller skuldsaneringen. Skuldsaneringen för-
faller likaså, om en skuldsanering enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner eller en 
sanering enligt lagen om företagssanering fastställs för gäldenären. Paragrafen föreslås bli 
upphävd såsom onödig.

64 §. Uttag av avgift för behandling av ärenden. Enligt den gällande paragrafen tas det för be-
slut som fattats med stöd av skoltlagen ut en avgift enligt vad som särskilt bestäms om uttag 
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av avgifter. Närings-, trafik- och miljöcentralens beslut om skuldsanering och andra betal-
ningslättnader för krediter samt beviljande av bidrag och annat stöd är dock avgiftsfria. Det 
föreslås att bestämmelsen om avgiftsfrihet för beslut som gäller skuldsanering stryks.

65 §. Närmare bestämmelser och föreskrifter. I 1 mom. ingår ett bemyndigande att genom 
förordning av statsrådet bestämma närmare om bland annat stödformerna och grunderna för 
beviljande av stöd. Enligt 2 mom. utfärdas närmare bestämmelser om styrning av stöd och om 
stödnivåer genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet och dessutom meddelar 
Landsbygdsverket föreskrifter om formulären för köpe- och skuldebrev, ansökningar och be-
slut samt om andra formulär som behövs för verkställigheten av skoltlagen. Det föreslås att 
närmare bestämmelser om styrningen av stöd och stödnivåerna utfärdas genom förordning av-
statsrådet. 

1.3 Lag om strukturstöd till jordbruket 

2 §. Tillämpningsområde. Enligt 4 mom. finns bestämmelser om stöd som beviljas för att för-
bättra renhushållningens och naturnäringarnas struktur i lagen om finansiering av renhushåll-
ning och naturnäringar (45/2000) och i skoltlagen (253/1995). Hänvisningen till lagen om 
finansiering av renhushållning och naturnäringar föreslås bli ersatt med en hänvisning till la-
gen om strukturstöd för renhushållning. 

Eftersom definitionen av jordbruk i lagen om strukturstöd till jordbruket även innefattar ren-
hushållning, föreslås att gränsdragningen mellan den aktuella lagen och lagen om strukturstöd  
för renhushållning preciseras så att en person, vars antal livrenar underskrider det antal livre-
nar som ger den huvudsakliga inkomsten enligt den sistnämnda lagen men vars inkomster från 
renhushållningen och annat jordbruk uppfyller villkoren för beviljande av stöd i lagen om 
strukturstöd till jordbruket kan beviljas stöd med stöd av den sistnämnda lagen. Då kunde i 
synnerhet gårdar i den södra delen av renskötselområdet, som också har en del renar, få stöd i 
enlighet med lagen om strukturstöd till jordbruket. Om däremot jordbruksföretagarinkomsten 
från renhushållningen ensam uppfyller minimiinkomsten i fråga, tillämpas på stödet lagen om 
strukturstöd för renhushållning. 

När inkomsten från renhushållningen överstiger nämnda minimibelopp är det osannolikt att 
företagarinkomstandelen från det övriga jordbruket skulle vara så betydande att det skulle bli 
aktuellt att tillämpa lagen om strukturstöd till jordbruket. Enligt 8 § 3 mom. i statsrådets gäl-
lande förordning om strukturstöd till jordbruket (240/2015) är det vid beviljande av så kallat 
lågt startstöd som avses i 14 § 2 mom. i förordningen en förutsättning att sökanden utifrån af-
färsplanen senast under det tredje kalenderåret efter att stödet beviljades kan uppnå en årlig fö-
retagarinkomst från jordbruket på minst 15 000 euro och högst 400 000 euro. Denna gräns-
dragning klarlägger lagvalet i fråga om startstöd, när man granskar förutsättningarna att be-
vilja lägre startstöd enligt lagen om strukturstöd till jordbruket och bedömer det inkomstkrav 
som utgör villkor för att erhålla det. Att den sökande redan kommit upp till den inkomst enligt 
lagen om strukturstöd för renhushållningr utifrån vilken man bedömer att sökanden inlett nä-
ringsidkande ska dock inte hindra sökanden från att få startstöd med stöd av lagen om struk-
turstöd till jordbruket.

1.4 Lag om stödjande av landsbygdens utveckling 

2 §. Tillämpningsområde. I 2 mom. utesluts från lagens tillämpningsområde vissa stödåtgärder 
som i första hand ansluter sig till primärproduktion och annat än utvecklingsprogrammet för 
landsbygden samt servicestöd enligt 13 § i skoltlagen. Eftersom företagsstöd som beviljas för 
annan företagsverksamhet än naturnäringar och fiske enligt skoltlagen ändå beviljas med stöd 
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av lagen om landsbygdens utveckling, men av nationella medel, föreslås att en precisering 
som gäller detta fogas till momentet.

2 Närmare bestämmelser och föreskrifter

Lagen om strukturstöd för renhushållning innehåller rikligt med bemyndiganden att utfärda 
närmare bestämmelser genom förordning av statsrådet. Ändringarna i bemyndigandena att ut-
färda förordning beror i huvudsak på att själva bestämmelsen ändras så att de omständigheter 
som det bestäms om genom förordning ändras på motsvarande sätt. Sådana ändringar är till 
exempel ändring av bestämmelserna om verksamhet som ska räknas som jordbruk, ändring av 
det finska ordet elinkeinosuunnitelma till liiketoimintasuunnitelma och ändring av de förfa-
randen som gäller ansökan om stöd och utbetalning av det. Dessutom föreslås i lagen vissa 
nya bemyndiganden att utfärda förordning. Till dessa hör bemyndigande att utfärda närmare 
bestämmelser om renhushållnings- och naturnäringslägenheter, näringar som ansluter sig till 
en naturnäring, understödsformer och stödperioder. 

Landsbygdsverkets rättigheter att meddela föreskrifter utökas till att gälla bland annat elektro-
niska ansökningsförfaranden.

Bemyndigandena i skoltlagen att utfärda närmare bestämmelser genom förordning av statsrå-
det är av mera allmän karaktär, men omfattar i huvudsak samma omständigheter som lagen 
om strukturstöd för renhushållning. I 17 § i skoltlagen ingår ett mycket omfattande bemyndi-
gande att bestämma närmare om skötseln av lån genom förordning. Det har föreslagits att be-
myndigandet ska ersättas med hänvisningar till lagen om strukturstöd för renhushållning och 
naturnäringar, varvid det bestäms om de aktuella omständigheterna på lagnivå. Bemyndi-
gandet i 65 § 2 mom. att utfärda närmare bestämmelser än vad som bestäms i lag och förord-
ning om styrning av stöd och om stödnivåer genom förordning av jord- och skogsbruksmi-
nisteriet ändras till ett bemyndigande att utfärda bestämmelser om dessa omständigheter ge-
nom förordning av statsrådet. Dessutom ska bemyndigandet för jord- och skogsbruksministe-
riet att styra byggandet genom föreskrifter ersättas med ett bemyndigande att utfärda förord-
ningar av jord- och skogsbruksministeriet om detta.

3 Ikraftträdande

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016. För att de ska kunna träda i kraft vid nämnda 
tidpunkt förutsätts att Europeiska kommissionen inte motsätter sig de planerade stödåtgärder-
na.

På anhängiga ansökningar och beviljade stöd, inklusive statliga lån och fordringar, tillämpas 
fortfarande de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Det föreslås att 117 § i lagen om strukturstöd för renhushållning ändras så att lagen träder i 
kraft vid den tidpunkt som bestäms i 1 mom., men för att lagen ska kunna tillämpas förutsätts 
att de stödsystem som avses i 3 mom. har tagits i bruk genom förordning av statsrådet. Stöd-
systemen kan tas i bruk stegvis enligt hur avgöranden fås om stödsystemens förenlighet med 
EU-lagstiftningen.

Genom lagen om ändring av lagen om strukturstöd för renhushållning upphävs lagen om änd-
ring av 2 och 8 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (32/2014), som 
ännu inte satts i kraft genom förordning. Bestämmelser om ändring av de aktuella paragrafer-
na ingår i den lag som föreslås i denna proposition. Detsamma gäller lagen om ändring av 8 § 
i skoltlagen (992/2011).
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4 Förhål lande t i l l  grundlagen samt lagst i f tningsordning

Betydelsefulla med tanke på propositionen och lagstiftningsordningen är i första hand be-
stämmelserna om jämlikhet i 6 §, om rätt till eget språk och egen kultur i 17 § och om utfär-
dande av förordningar och delegering av lagstiftningsbehörighet i 80 § i grundlagen.

Enligt 6 § 1 mom. i grundlagen är alla lika inför lagen. Genom en allmän jämlikhetsklausul ut-
trycks huvudprincipen i fråga om jämlikhet och jämställdhet. Där ingår ett förbud mot god-
tycke och ett krav på likabehandling i likartade fall. Enligt regeringens proposition om grund-
rättsreformen (RP 309/1993 rd, s. 42/II) riktas den allmänna jämlikhetsklausulen också till 
lagstiftaren. I sin praxis har grundlagsutskottet å andra sidan framhållit att inga skarpa gränser 
för lagstiftarens prövningsrätt kan läsas ut ur jämlikhetsprincipen när en reglering i överens-
stämmelse med den rådande samhällsutvecklingen eftersträvas. Men särbehandlingen får inte 
vara godtycklig och skillnaderna oskäliga. Bestämmelsen innehåller ett allmänt diskrimine-
ringsförbud som gäller både direkt och indirekt diskriminering (GrUU 19/2014 rd, s.2, GrUU 
7/2014 rd, s. 5/5/II, GrUU 11/2012 rd, s. 2/II, GrUU 37/2010 rd, s. 3/I, GrUU 38/2006 rd, s. 2, 
GrUU 40/2004 rd, s. 2).

Enligt 2 mom. får ingen utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av kön, ålder, ursprung, 
språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller handikapp eller av någon annan orsak 
som gäller hans eller hennes person. Å andra sidan har grundlagsutskottet i sin praxis ansett att 
positiv särbehandling kan godkännas om den leder till faktisk jämlikhet för den grupp som 
särbehandlas med avseende på lagens syfte (GrUU 56/2010 rd, s.4, GrUU 34/2005 rd, s. 2, 
GrUU 10/2003 rd, s. 3).

Enligt 3 mom. ska barn åter bemötas som jämlika individer och de ska ha rätt till medinfly-
tande enligt sin utvecklingsnivå i frågor som gäller dem själva. Enligt grundlagsutskottet 
praxis ska uppmärksamhet särskilt fästas vid vem det är som för en omyndig persons talan 
(GrUU 9/2004 rd, s. 8). 

I det lagförslag som gäller ändring av lagen om strukturstöd för renhushållning föreslås att 10 
§ 3 mom. ändras så att minderåriga inte längre ska kunna beviljas stöd ens av särskilda skäl, 
utan minimiåldern ska vara 18 år. I lagen kvarstår fortfarande maximiåldern 60 och 65 år be-
roende på stödobjekt. Den lägsta åldersgränsen höjs eftersom de stöd som beviljas också med-
för betydande förpliktelser att idka näring, genomföra investeringar och fullfölja planer. Det 
kan inte anses ändamålsenligt att binda minderåriga till sådana förpliktelser. Åldersgränserna 
innebär att stödtagarna särbehandlas på grund av ålder, något som enligt 6 § i grundlagen är 
förbjudet utan godtagbar orsak. Grundlagsutskottet har dock enlig sin utlåtandepraxis ansett 
det möjligt att föreskriva om åldersgränser genom vanlig lag. Utskottet har i sin senaste praxis 
allmänt ansett att uppställandet av åldersgränser inte i sig är tveksamt från grundlagssynpunkt 
men att åldersgränserna bör kunna motiveras med skäl som är godtagbara med avseende på 
systemet med de grundläggande rättigheterna. Skälet måste dessutom ha ett sakligt och nära 
samband med lagens syfte. En sådan lösning ingår bland annat i utlåtandet om regeringens 
proposition till riksdagen med förslag till lag om fiske och till lagar om ändring av vissa lagar 
som har samband med den (GrUU 58/2014 rd - RP 192/2014 rd), där minderåriga och de som 
fyllt 65 år befrias från fiskevårdsavgift.

Till jämlikheten och dess förhållande till den i 17 § 3 mom. i grundlagen för samerna såsom 
urfolk föreskriva rätten att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur hänför sig också frå-
gan om å ena sidan samernas möjlighet att få bättre stöd än andra näringsidkare och å andra 
sidan förhållandet mellan stöden enligt skoltlagen och stöden enligt lagen om strukturstöd för 
renhushållning. Samernas rätt att idka sina traditionella näringar och å andra sidan andra invå-
nares rätt att idka desamma näringarna har behandlats i grundlagsutskottets utlåtande om för-
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slagen till lagar om Pallas-Yllästunturi nationalpark och om ändring av lagen om inrättande av 
vissa naturskyddsområden å staten tillhörig mark (GrUU 29/2004 rd, s. 2-3). Eftersom det inte 
föreskrivs att samerna har ensamrätt till renskötsel eller fiske eller jakt,  får även andra perso-
ner idka dessa näringar, dock med vissa begränsningar beroende på var man bor. 

Lagen om strukturstöd för renhushållning innehåller inte någon absolut förpliktelse att bevilja 
samer stöd på fördelaktigare villkor än andra näringsidkare, men lagen möjliggör det och en-
ligt lagens syften i 1 § 2 mom. ska i vilket fall som helst i samband med åtgärder enligt lagen 
särskild vikt fästas vid samernas möjligheter såsom urfolk att inom sitt hembygdsområde be-
vara och utveckla näringar som hör till samekulturen. De allra högsta stödnivåerna och 
mångsidigaste föremålen för stöd ingår i den lag som tillämpas på skolter inom skoltområdet. 
Detta försätter också en viss grupp som hör till det samiska ursprungsfolket i en bättre ställ-
ning än andra samer, som beviljas stöd enbart med stöd av lagen om strukturstöd för renhus-
hållning. Man kan dock anse att inte  någondera stödlagens innehåll och tillämpning går ut på 
att till någon del hindra idkandet av traditionella samiska näringar, så som renskötsel, jakt och 
fiske, utan det är fråga om hur dessa näringar ska främjas både inom hela renskötselområdet 
och särskilt inom det naturnäringsområde som omfattar samernas hembygdsområde och andra 
sidan hur samernas möjligheter att påverka stödåtgärderna är tryggade. 

Bestämmelserna om samer i lagen om strukturstöd för renhushållning baserar sig på grund-
lagsutskottets utlåtande om regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen 
om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (GrUU 21/2007 rd, s. 2-3), där det an-
sågs det angeläget att starta en övergripande reform som tar hänsyn till samernas kultur och 
rättsliga ställning utan att för den skull glömma bort den lokala befolkningens rättigheter och 
att det säkerställs att sametinget är representerat vid lagberedningen ända från början. Lagen 
baserar sig på ett arbetsgruppsbetänkande. I arbetsgruppen ingick en representant för same-
tinget.

När det intensiva stödet riktats till skolterna inom skoltområdet i Enare har det uttryckligen 
varit fråga om kulturellt stöd, eftersom det är svårt att få näringsverksamhet som skulle ge en 
utkomst till de två byarna i området. Stöden kvarstår i huvudsak oförändrade, men alla stöd 
beviljas inte längre enbart med stöd av skoltlagen, utan en del av dem överförs till annan lag-
stiftning, varvid stödadministrationen förenklas. Även stödobjekten och stödformerna blir 
mångsidigare och stödnivån högre än vid stödåtgärder enligt lagen om strukturstöd för ren-
hushållning. Det är dock fråga om positiv särbehandling av en samisk minoritet och bevarande 
av ett mindre område och kulturen för de skolter som bor där genom att särskilt stödja boende 
och näringsidkande i skoltbyarna. I det övriga sameområdet finns inte samma behov av att dif-
ferentiera stödet mellan samerna och områdets övriga invånare.

Enligt 79 § 3 mom. i grundlagen ska av en lag framgå när den träder i kraft. Av särskilda skäl 
kan i en lag anges att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms genom förordning. Har en lag inte 
publicerats senast vid den tidpunkt som har bestämts för ikraftträdandet, träder den i kraft 
samma dag den publiceras.

Enligt 117 § 1 mom. i lagen om strukturstöd för renhushållning träder lagen i kraft vid en tid-
punkt som bestäms genom förordning av statsrådet. När lagen stiftades berodde bestämmelsen 
på att i lagen ingår åtgärder vilkas ibruktagande har förutsatt ändringar i programmet för ut-
veckling av landsbygden i Fastlands-Finland och EU-kommissionens beslut om dem och del-
vis även hänsyn till EU:s regler om statligt stöd, vilket också har förutsatt godkännande av 
EU-kommissionen. När lagen stiftades var det således oklart när lagen kan träda i kraft. Det 
föreslås att ikraftträdandebestämmelsen ändras så att i 1 mom. bestäms att lagen träder i kraft 
den 1 januari 2016. Enligt 3 mom. tillämpas lagen dock endast på de stödsystem som avses i 3 
§ och som tagits i bruk genom förordning av statsrådet. Syftet med den sistnämnda bestäm-
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melsen är att göra det möjligt att börja tillämpa lagen stegvis i det fallet att de åtgärder som 
ingår i lagen och särskilt de detaljerade bestämmelser om dem som ska utfärdas genom för-
ordning av statsrådet inte till alla delar uppfyller kraven enligt EU-lagstiftningen.

Enligt 80 § i grundlagen kan statsrådet och ministerierna utfärda förordningar med stöd av ett 
bemyndigande i grundlagen eller i någon annan lag. Genom lag ska dock utfärdas bestämmel-
ser om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter samt om frågor som enligt grund-
lagen i övrigt hör till området för lag. Om det inte särskilt anges vem som ska utfärda en för-
ordning, utfärdas den av statsrådet. Även andra myndigheter kan genom lag bemyndigas att 
utfärda rättsnormer i bestämda frågor, om det med hänsyn till föremålet för regleringen finns 
särskilda skäl och regleringens betydelse i sak inte kräver att den sker genom lag eller förord-
ning. Tillämpningsområdet för ett sådant bemyndigande ska vara exakt avgränsat.

Skoltlagen innehåller för närvarande ett bemyndigande att bestämma om lånevillkor och sköt-
seln av lån genom förordning. Bemyndigandet har omfattat sådana saker som har överförts till 
lag i såväl lagen om strukturstöd till jordbruket som lagen om strukturstöd för renhushållning. 
Genom att i skoltlagen hänvisa till motsvarande bestämmelser uppfyller skoltlagen kravet på 
bestämmelser i lag även i detta avseende. I övrigt endast kompletterar bemyndigandena att ut-
färda förordning den grundläggande bestämmelsen i lag och bemyndigandena för Lands-
bygdsverket att meddela föreskrifter gäller endast omständigheter av teknisk natur.

Bemyndigandena att utfärda förordning i lagförslagen följer den linje som grundlagsutskottet 
har omfattat i fråga om lagstiftningen om jordbruksstöd (GrUU 41/2006 - RP 192/2006, 
GrUU 16/2007 – RP 113/2007).

De rättigheter som tryggas i grundlagen har beaktats när propositionen utarbetats. Sett från 
dessa utgångspunkter kan lagförslaget godkännas i vanlig lagstiftningsordning. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

RP 81/2015 rd



49

Lagförslag

1.

Lag

om ändring av lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011) 31 § 3 

mom., 34 § 1 mom. 5 punkten, 53 § 5 mom., 19 kap. och 113 § 2 mom.,
ändras 2 och 3 §, 6 § 1 mom. 2 och 3 punkten samt 3 mom., 8, 10, 11, 22 och 26 §, 36 § 2 

mom. 1 punkten, 37 § 1 mom., den svenska språkdräkten i rubriken för 38 §, 38 § 1 punkten, 
43 § 1 mom., 44 § 1 mom., 45 § 3 mom., 48 och 49 §, 52 § 2 mom. 2 punkten, 57 §, 61 § 1 
mom., 70 § 4 mom., 73 § 3 mom., 89 §, 91 § 2 mom. 3 punkten, 92 §, 94 § 2 och 5 mom., 97 
§ 2 mom. samt 111, 114 och 117 § samt 

fogas till 4 § ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 14 a § som följer: 

2 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på stöd som beviljas för förbättring och utveckling av renhushållning-
ens och andra naturnäringars struktur och verksamhetsbetingelser och som finansieras helt el-
ler delvis med Europeiska unionens medel eller enbart med nationella medel. Denna lag till-
lämpas på fiske när det gäller särskilda förmåner. Denna lag tillämpas inte på finansieringen 
av ett renstängsel som byggs med stöd av en internationell överenskommelse som är bindande 
för Finland och inte heller på kostnaderna för underhållet av ett sådant renstängsel.

Bestämmelser om stöd som beviljas för att förbättra jordbrukets struktur finns i lagen om 
strukturstöd till jordbruket (1476/2007). Denna lag kan dock tillämpas, om företagarinkoms-
ten från jordbruket på en renhushållningslägenhet eller naturnäringslägenhet understiger det 
minimibelopp som är en förutsättning för att stöd ska beviljas enligt den nämnda lagen eller 
enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller om renhushållningens andel av före-
tagarinkomsten i sig överstiger det nämnda minimibeloppet. 

Bestämmelser om stöd som beviljas för primär förädling och saluföring av produkter från 
renhushållning och andra jordbruksprodukter samt för utvidgande av verksamheten på en ren-
hushållningslägenhet eller naturnäringslägenhet till att omfatta också annat än renhushållning 
eller någon annan naturnäring finns i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling 
(28/2014). Denna lag tillämpas dock på investeringar som gäller grundlig reparation av renbe-
teslags slakterier och på sådana processer på en lägenhet som är nödvändiga för att bearbeta 
en animalisk eller vegetabilisk produkt för den första försäljningen.

Lagen tillämpas inte på stöd eller ersättningar som beviljas jordbrukare för upphörande med 
produktionsverksamhet. Lagen tillämpas inte på projekt eller åtgärder som fått stöd enligt 
skoltlagen (253/1995).

Med undantag för särskilda förmåner tillämpas lagen inte heller på stöd som finansieras med 
medel från Europeiska unionens strukturfonder eller Europeiska havs- och fiskerifonden eller 
på åtgärder som hör till området för Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik. 

RP 81/2015 rd



50

3 §

Stödsystem

I denna lag avses med stödsystem
1) investeringsstöd till näringsidkare,
2) startstöd till unga näringsidkare,
3) stöd för bostadsbyggande till näringsidkare,
4) investeringsstöd till renbeteslag,
5) stöd för underhåll av renstängsel,
6) forskningsfinansiering, och
7) särskilda förmåner.
Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om för vilka verksamheter som 

nämns i 1 mom. stöd enligt denna lag kan beviljas.

4 §

Geografiskt tillämpningsområde

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Till en förordning av statsrådet är det möjligt att foga en karta över det område som avses i 2 

mom.

6 §

Definitioner

I denna lag avses med
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2) naturnäringar renhushållning och annat jordbruk: som annat jordbruk betraktas då kon-
ventionell jordbruksproduktion i liten skala vid sidan av andra naturnäringar samt yrkesmässig 
jakt, bärplockning och svampplockning och, med undantag för fiske och skogsbruk, annat så-
dant utnyttjande av naturresurser som baserar sig på naturens fortlöpande produktionsförmåga,
naturnäring renhushållning och vid sidan av den konventionell jordbruksproduktion i liten 
skala, jakt, yrkesmässig bärplockning och svampplockning samt, med undantag för fiske och 
skogsbruk, annat sådant utnyttjande av naturresurser som baserar sig på naturens fortlöpande 
produktionsförmåga,

3) näring i anknytning till en naturnäring fiske och skogsbruk samt näringsverksamhet som 
bedrivs vid sidan av en naturnäring, till den del verksamheten gäller tillverkning och istånd-
sättning av redskap som behövs i naturnäringar, serviceverksamhet i samband med naturnä-
ringar eller förädling av produkter från naturnäringar, 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om stödberättigat jord-
bruk samt om renhushållningslägenheter och naturnäringslägenheter. Genom förordning av 
statsrådet utfärdas också närmare bestämmelser om näringar i anknytning till en naturnäring. 

8 §

Stöd som ingår i program
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Stöd som ingår i program omfattas av lagen om förvaltning av utvecklingsprogrammen för
landsbygden (27/2014).

10 §

Stödtagare

Stöd i anslutning till näringsidkande, stöd för bostadsbyggande samt särskilda förmåner kan 
beviljas fysiska personer. Renbeteslag kan beviljas investeringsstöd och stöd för underhåll av 
renstängsel. Forskningsfinansiering kan beviljas fysiska personer, privat- och offentligrättsliga 
sammanslutningar samt stiftelser.

Stöd för samma åtgärd kan beviljas till flera fysiska personer tillsammans, om alla dessa 
uppfyller förutsättningarna för beviljande av stöd. 

En fysisk person som ansöker om stöd ska ha fyllt 18 år. Stöd för byggande, utvidgning eller 
grundlig renovering av bostadshus beviljas inte den som fyllt 60 år och annat stöd beviljas inte 
den som fyllt 65 år.

Renbeteslag kan beviljas stöd endast om de uppfyller sina förpliktelser enligt renskötsella-
gen.

11 §

Inledande av en åtgärd som stöds

Investeringsstöd till näringsidkare, stöd för bostadsbyggande till näringsidkare, investerings-
stöd till renbeteslag och forskningsfinansiering beviljas inte för åtgärder som näringsidkaren, 
renbeteslaget eller den som ansöker om forskningsfinansiering redan har inlett. Stöd för un-
derhåll av renstängsel beviljas inte om underhållet har inletts innan stödansökan har anhängig-
gjorts. Startstöd till unga näringsidkare beviljas inte om näringsverksamheten har etablerats 
innan stödansökan har anhängiggjorts.

Trots 1 mom. kan renbeteslag beviljas stöd för en sådan investering som det har varit nöd-
vändigt att inleda för att förhindra skada för någon annan än en renhushållningsidkare eller för 
att ersätta ett stängsel som har förstörts eller gått sönder av någon orsak som inte beror på ren-
beteslaget.

Närmare bestämmelser om när en åtgärd ska anses vara inledd utfärdas genom förordning av 
statsrådet. Genom förordning av statsrådet får det utfärdas närmare bestämmelser också i fråga 
om när det har varit nödvändigt att inleda en åtgärd av de orsaker som avses i 2 mom.

14 a §

Understödsformer

Det som i 13 § i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling föreskrivs om stödformer 
tillämpas på de stödsystem som avses i denna lag. Med undantag av engångsersättning kan 
understöd beviljas också i form av lån.

Närmare bestämmelser om understödsformerna, grunderna för hur de bestäms, fastställandet 
av dem, användningsändamål och urvalsförfarandet samt de maximibelopp och maximiande-
lar som ska tillämpas kan utfärdas genom förordning av statsrådet. Landsbygdsverket medde-
lar närmare föreskrifter om de utredningar som den som ansöker om stöd ska presentera som 
stöd för användningen av en viss understödsform samt om hur stödet beräknas utifrån dessa 
utredningar.

RP 81/2015 rd



52

22 §

Affärsplan

En förutsättning för att stöd ska beviljas är att sökanden lägger fram en plan (affärsplan) 
som gäller den renhushållning som stödet ska beviljas för. När stöd för etablering av närings-
verksamhet söks ska planen innehålla uppgifter också om näringar i anknytning till naturnä-
ringar. Affärsplanen ska innefatta de förutsättningar som nämns i 15–21 § och uppgifter om 
den åtgärd som stöds. Affärsplanen ska dessutom, i lämplig omfattning med hänsyn till åtgär-
den, innehålla målen för idkande av renhushållning och andra naturnäringar, sätten att uppnå 
målen och en bedömning av verksamhetens utveckling. Om stöd söks för en ringa investering, 
behöver någon affärsplan inte presenteras. 

Av affärsplanen ska framgå vilka åtgärder som vidtas för att uppfylla de åtaganden som av-
ses i 17 § 1 mom.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om affärsplanens innehåll 
och om när en affärsplan inte krävs. 

26 §

Krav beträffande startstöd till unga näringsidkare

Startstöd till unga näringsidkare kan beviljas renhushållningsidkare som efter att ha fått en 
renhushållningslägenhet i sin besittning första gången börjar bedriva renhushållning som nä-
ringsidkare på lägenheten. Startstöd kan också beviljas näringsidkare som bedriver någon an-
nan naturnäring och som efter att ha fått en lägenhet som lämpar sig för andra naturnäringar i 
sin besittning första gången börjar bedriva någon annan naturnäring i samband med renhus-
hållning på lägenheten.

Startstöd beviljas inte den som har fyllt 41 år när stöd söks.
Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om verksamhet som stöds 

med startstöd och om etableringstidpunkten.

36 §

Förutsättningar för beviljande av statliga lån

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Kreditgivaren kan bevilja lån i form av statligt lån, då
1) lånetiden är högst 25 år,

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

37 §

Stöd som ingår i statliga lån

Stöd som ingår i statliga lån kan beviljas i form av ränteförmåner, räntefrihet, friår från 
amortering eller befrielse från skyldigheten att skaffa säkerhet för statligt lån. I ett statligt lån 
kan flera stödformer ingå.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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38 §

Förutsättningar för beviljande av räntestöd

Räntestöd kan beviljas inom ramen för den bevillningsfullmakt för räntestödslån som årlig-
en fastställs i statsbudgeten, då

1) lånetiden är högst 25 år,
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

43 §

Tiden för genomförande av åtgärder

Med undantag för forsknings- eller utredningsprojekt ska en åtgärd som stöds i dess helhet 
genomföras inom två år efter det att stödet beviljats. I fråga om stöd som beviljats en ung nä-
ringsidkare inom renhushållning eller andra naturnäringar för etablering av näringsverksamhet 
anses anskaffning av lägenhet och renar vara en stödberättigad åtgärd. En kortare frist för att 
genomföra åtgärden kan dock sättas ut, om det är motiverat med hänsyn till det sätt på vilket 
åtgärden genomförs eller till verksamhetens art. Om stöd för anskaffning av lösöre har bevil-
jats i samband med en bygginvestering och anskaffningen inte kan göras innan bygginveste-
ringen slutförts, ska fristen räknas från det att bygginvesteringen är slutförd.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

44 §

Villkor för användning av stöd

På användning av stöd för köp av varor och tjänster eller för utläggande på entreprenad till-
lämpas 20 § 1, 5 och 6 mom. och 40 a § i lagen om strukturstöd till jordbruket. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

45 §

Bokföringsskyldighet

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Stödtagaren ska förvara bokföringsmaterialet om den åtgärd som stöds så som föreskrivs i 

2 kap. 9 och 10 § i bokföringslagen. Om det är fråga om stöd som ingår i ett program som helt 
eller delvis finansieras av Europeiska unionen ska material som anknyter till bokföringen för-
varas minst tre år efter det att Europeiska kommissionen betalar Europeiska unionens sista 
finansieringsandel enligt programmet.

48 §

Stödansökan

Stöd söks elektroniskt via en nättjänst som utgör en del av det informationssystem som av-
ses i 50 § i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling. Sökanden identifieras i nättjäns-
ten med en sådan stark autentisering som avses i 2 § 1 mom. i lagen om stark autentisering 
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och elektroniska signaturer (617/2009). En stödansökan kan också göras med hjälp av en 
blankett som fastställts för ändamålet och som ska undertecknas.

Till ansökan ska fogas de handlingar, utredningar och planer som är nödvändiga för bedöm-
ningen av förutsättningarna för beviljande av stöd.

Ansökan med bilagor sparas i informationssystemet och hanteras därefter i huvudsak 
elektroniskt. En ansökan som gjorts med en blankett arkiveras elektroniskt, om inte något an-
nat följer av särskilda skäl.

Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om de blanketter som ska användas vid an-
sökan om stöd, om de bilagor som avses i 2 mom. samt om det sätt på vilket planerna och ut-
redningarna ska presenteras och om förfarandet vid elektronisk ansökan.

49 §

Att ansöka om stöd

En frist för ansökan om stöd kan sättas ut. Om någon frist inte sätts ut, kan stödansökningar-
na avgöras per stödperiod. Stödansökningarna ska ges in till närings-, trafik- och miljöcen-
tralen.

Närmare bestämmelser om fristen för ansökan om stöd och om stödperioderna får utfärdas 
genom förordning av statsrådet. Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om hur mot-
tagandet och behandlingen av stödansökan ska ordnas tekniskt, om de anteckningar som ska 
göras i ansökningshandlingarna samt om överföringen till informationssystemet av stödansök-
ningar som gjorts på en blankett.

Om inte annat föreskrivs med stöd av 119 eller 127 § är Lapplands närings-, trafik- och mil-
jöcentral behörig närings-, trafik- och miljöcentral. 

52 §

Förhandlingar med sametinget

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Vid förhandlingarna ska följande ärenden behandlas:

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2) styrningen av medel till renhushållning och andra naturnäringar,

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

57 §

Utbetalning av investeringsstöd, stöd för bostadsbyggande och stöd till renbeteslag för under-
håll av stängsel som beviljas i form av understöd

Ansökan om utbetalning av ett sådant investeringsstöd och stöd för bostadsbyggande som 
beviljats för ett renhushållnings- eller naturnäringsföretag samt av stöd för renbeteslags inve-
steringar och underhåll av stängsel ska göras genom den nättjänst som avses i 48 § 1 mom. På 
behandlingen av ansökan om utbetalning av stöd tillämpas bestämmelserna om behandling av 
stödansökan i 48 §. En utbetalningsansökan kan också göras med hjälp av en blankett som 
fastställts för ändamålet och som ska undertecknas. För inlämnandet av ansökan kan en skälig 
frist som räknas från stödbeslutet sättas ut eller, när det är fråga om den sista utbetalningsan-
sökan för en åtgärd som stöds, från det att åtgärden har genomförts. Ansökan ska ges in till 
den närings-, trafik- och miljöcentral som har beviljat stödet.
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Understödet kan betalas ut i högst fem poster. Som understöd betalas högst den andel av de 
godtagbara kostnaderna enligt betalningsansökan som motsvarar stödnivån och beloppet av 
det beviljade stödet. Stödtagaren ska vid behov lägga fram en utredning om privat finansie-
ring.

En förutsättning för utbetalning av understödet är att stödtagaren har iakttagit stödvillkoren. 
En ytterligare förutsättning är att stödtagaren har haft faktiska, slutliga och verifierbara utgif-
ter som sammanhänger med den åtgärd som stöds. Om stöd har beviljats för en bygginveste-
ring är en förutsättning för utbetalning av den sista posten att hela investeringen har genom-
förts i enlighet med stödbeslutet. Till utbetalningsansökan ska fogas de bokföringshandlingar 
och utredningar som är nödvändiga med tanke på förutsättningarna för utbetalning av under-
stödet. En förutsättning för utbetalning av stöd som beviljats för bostadsbyggande är, i stället 
för bokföringshandlingar, dock att det visas att byggandet framskridit i enlighet med de god-
tagbara kostnaderna. 

Närmare bestämmelser om grunderna för bedömning av om utgifterna är faktiska, slutliga 
och verifierbara samt om påvisande av att byggandet framskridit utfärdas genom förordning 
av statsrådet. Närmare bestämmelser om betalningsposterna för investeringsstöd i form av un-
derstöd och om fristen för inlämnande av utbetalningsansökan får utfärdas genom förordning 
av statsrådet. Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om blanketter för ansökan, om 
utbetalning och om handlingar och utredningar som ska fogas till utbetalningsansökan.

61 §

Tillstånd att lyfta lån

Närings-, trafik- och miljöcentralen beviljar på ansökan tillstånd att lyfta det lån som stöds 
eller dess poster. På ansökan om tillstånd att lyfta lån tillämpas bestämmelserna i 57 § 1 mom. 
om ansökan om utbetalning. Till ansökan ska fogas de handlingar som avses i 57 § 3 mom. 
För ansökan om tillstånd att lyfta lån kan det sättas ut en frist som kan förlängas en gång på 
ansökan som görs innan fristen gått ut. För att fristen ska förlängas ska det finnas ett godtag-
bart skäl.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

70 §

Förmedling av statliga lånemedel

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
De ändringar i statliga lån som gjorts vid reglering enligt lagen om företagssanering 

(47/1993) eller vid reglering enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) görs 
även i skulder mellan kreditinstituten och staten.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

73 §

Statens ansvar

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
En frivillig realisering av den egendom som utgör säkerhet för det statliga lånet så att åter-

krav av lånet äventyras får genomföras endast med samtycke av närings-, trafik- och miljöcen-
tralen.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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89 §

Uppföljning av affärsplaner

För närings-, trafik- och miljöcentralen ska stödtagaren lägga fram utredningar om genomfö-
rande av de målsättningar och åtgärder som ingår i en affärsplan.

Närmare bestämmelser om innehållet i de utredningar som avses i 1 mom. utfärdas genom 
förordning av statsrådet. Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om hur utredning-
arna ska presenteras och ges in till närings-, trafik- och miljöcentralen. 

91 §

Informationssystem för uppföljning

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
I informationssystemet för uppföljning kan följande uppgifter registreras om sökande, stöd-

tagare, åtgärder som stöds samt användningen av stöd:
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3) uppgifter i affärsplaner och byggnadsplaner,
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

92 §

Förvaring av uppgifter

Uppgifterna i informationssystemet förvaras tio år från beslutet om beviljande av stöd. Om 
stöd har beviljats ska uppgifterna förvaras tio år från utbetalningen av den sista posten eller 
från det att den sista posten av ett statligt lån eller ett lån som är föremål för räntestöd lyfts, 
dock så länge som räntestöd betalas. Uppgifter om statsborgen ska förvaras så länge som bor-
gen är i kraft eller, om borgensansvaret har realiserats, så länge regressfordran kan drivas in. 
Uppgifter om statliga lån ska förvaras så länge som kreditinstitutet har en fordran på låntaga-
ren för ett statligt lån eller, om en kreditgivare har ansökt om en gottgörelse för ett statligt lån 
hos Landsbygdsverket, till dess att beslutet om ansökan om gottgörelse har vunnit laga kraft. 
När det är fråga om stöd som ingår i program som delfinansieras av Europeiska unionen ska 
uppgifterna dessutom förvaras fem år från det att Europeiska kommissionen betalar Europe-
iska unionens sista finansieringsandel enligt programmet.

94 §

Utförande av inspektioner

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
För att inspektionsuppdraget ska kunna skötas på ett ändamålsenligt sätt kan en utomstående 

revisor befullmäktigas för inspektionen. Revisorn ska vara en revisor eller revisionssamman-
slutning enligt revisionslagen (1141/2015) eller lagen om revision inom den offentliga för-
valtningen och ekonomin (1142/2015). En revisionssammanslutning ska utse en ansvarig revi-
sor för inspektionen. Vid utförandet av inspektionsuppdraget tillämpas förvaltningslagen 
(434/2003), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003) och lagen om offentlig-
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het i myndigheternas verksamhet (621/1999). På en revisor tillämpas bestämmelserna om 
straffrättsligt tjänsteansvar när denne utför en inspektion. Bestämmelser om skadestånd finns i 
skadeståndslagen (412/1974).
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Bestämmelser om polisens skyldighet att ge handräckning finns i 9 kap. 1 § i polislagen 
(872/2011).

97 §

Stödtagarens anmälningsskyldighet och förhandsbesked

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Stödtagaren kan på begäran meddelas ett bindande förhandsbesked om huruvida en planerad 

åtgärd som gäller det åtagande som avses i 17 § 1 mom., affärsplanen, den näring som idkas 
eller en förändring eller överlåtelse av den egendom som stöds orsakar en påföljd  enligt 95 § 
1 mom. eller 96 §. I ansökan ska den fråga specificeras i vilken förhandsbesked söks och läg-
gas fram den utredning som behövs för avgörande av ärendet. Närings-, trafik- och miljöcen-
tralens beslut om förhandsbesked gäller ett år efter det att beslutet meddelades. Närings-, tra-
fik- och miljöcentralen kan inte avvika från ett förhandsbesked som den har meddelat, om inte 
stödtagarens åtgärder väsentligt avviker från de åtgärder som stödtagaren angett i ansökan om 
förhandsbesked eller stödtagaren för att få ett förhandsbesked har angett väsentligt vilsele-
dande eller bristfälliga uppgifter.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

111 § 

Beslutsavgift

Beslut enligt denna lag är avgiftsfria för sökanden och stödtagaren. På Forststyrelsens beslut 
om särskilda förmåner och i 97 § 2 mom. avsedda beslut om förhandsbesked tillämpas lagen 
om grunderna för avgifter till staten (150/1992), dock så att ett beslut är avgiftsfritt till den del 
som det gäller stöd som ingår i särskilda förmåner.

114 §

Tekniskt bistånd

På tekniskt bistånd för verkställighet av stöd enligt denna lag tillämpas vad som föreskrivs 
om användning av tekniskt bistånd i 65 § i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling.

117 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
Genom denna lag upphävs lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar 

(45/2000).
Denna lag tillämpas på de stödsystem som avses i 3 § och som tagits i bruk genom förord-

ning av statsrådet.
———
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Denna lag träder i kraft den  20  .
Genom denna lag upphävs lagen om ändring av 2 och 8 § i lagen om strukturstöd för ren-

hushållning och naturnäringar.
Lagens 11 § 2 mom. tillämpas inte, om inte Europeiska kommissionen har gett sitt samtycke 

till det. 
—————

2.

Lag

om ändring av skoltlagen

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i skoltlagen (253/1995) 5 § 2 mom., 15 § 4 mom., 16 §, 19 § 3 mom. och 59—62 §, 

av dem 60 § 1 mom. och 61 § sådana de lyder i lag 296/2001,
ändras 3 och 8 §, rubriken för 9 §, 9 § 2 och 3 mom., 10 §, rubriken för 3 kap., rubriken för 

15 § och 15 § 1 mom., 17 och 18 §, 19 § 1 mom. samt 20, 40, 64 och 65 §, av dem 8 § sådan 
den lyder delvis ändrad i lag 55/2000, 18 och 20 § sådana de lyder i lag 1474/2009, 64 § sådan 
den lyder i lag 83/2014 och 65 § sådan den lyder i lagarna 276/2004 och 427/2007, samt

fogas till lagen nya 2 a och 2 b §, till 9 § ett nytt 4 mom., till lagen en ny 13 a §, nya 3 a och 
3 b kap., en ny kapitelrubrik före 18 § samt till lagen nya 19 a och 39 a § som följer:

2 a §

Förhållande till Europeiska unionens lagstiftning och program

Bestämmelserna i 5 och 8 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar 
(986/2011), nedan lagen om strukturstöd för renhushållning, och de bestämmelser som utfär-
dats med stöd av 5 § i den lagen tillämpas vid beviljande av stöd enligt denna lag.

2 b §

Förutsättningar som gäller stödets finansiering och belopp

Bestämmelserna i 7 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och de bestämmelser som 
utfärdats med stöd av den paragrafen tillämpas vid beviljande av stöd enligt denna lag.

3 §

Företagsverksamhet

Med naturnäringar avses i denna lag renhushållning och annat jordbruk: som annat jordbruk 
betraktas då konventionell jordbruksproduktion i liten skala vid sidan av andra naturnäringar 
samt yrkesmässig jakt, bärplockning och svampplockning och, med undantag för fiske och 
skogsbruk, annat sådant utnyttjande av naturresurser som baserar sig på naturens fortlöpande 
produktionsförmåga.

Denna lag gäller även annan småföretagsverksamhet som, primärproduktionen inbegripen, 
utöver företagaren jämte familjemedlemmar sysselsätter andra personer motsvarande högst tre 
årsarbetsplatser. Om företagets verksamhet är av speciellt stor betydelse för skoltarnas ut-
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komst, kan bidrag, lån som understöds eller statsborgen beviljas även för mera omfattande 
verksamhet än vad som avses ovan. 

8 §

Vissa stödåtgärder enligt annan lagstiftning

Renbeteslag inom skoltområdet får stöd enligt lagen om strukturstöd för renhushållning.  
En skolt som avses i 5 § och som uppfyller förutsättningarna i 15 och 17 § samt, i fråga om 

näringsverksamheten, 21–23 § i lagen om strukturstöd för renhushållning, beviljas stöd för in-
vesteringar i renhushållning och annat jordbruk och för etablering med iakttagande av be-
stämmelserna i lagen om strukturstöd för renhushållning.  

Stöd för annan i 3 § 2 mom. avsedd företagsverksamhet än jordbruk och fiske beviljas med 
iakttagande av bestämmelserna i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014), 
dock så att stödet helt finansieras med nationella medel. För en åtgärd kan utöver bidrag bevil-
jas understött lån och statsborgen enligt denna lag.

Bestämmelser om stöd för fiske finns i lagen om det nationella genomförandet av den euro-
peiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden (1093/2014). Denna lag tillämpas 
dock på i 9 § avsedda särskilda rättigheter gällande fiske samt på stöd som beviljas för byg-
gande på basis av en sådan rätt.

9 § 

Särskilda förmåner

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Med Forststyrelsens tillstånd kan förmåner som avses i 1 mom. 1, 2, 4 och 7 punkten av sär-

skilda skäl beviljas även sammanslutningar som består av skoltar. Forststyrelsen kan även be-
vilja en sammanslutning som bedriver fiskeri en förmån som avses i 3 punkten samt ett lokalt 
renbeteslag en förmån som avses i 6 punkten. Tillstånd kan beviljas endast om tillståndet med 
beaktande av förmånens värde kan beviljas som ett i Europeiska unionens lagstiftning avsett 
stöd av mindre betydelse. 

Tillstånd enligt 1 mom. 3 och 5 punkten får beviljas endast om förläggandet av byggnaden i 
fråga eller insamlandet av lav ska anses behövligt för att skolten och skoltens familj ska få 
livsmedel som är avsedda att användas i det egna hushållet. Med undantag för renhushållning 
gäller samma begränsning verksamhet som avses i 1 mom. 4, 6 och 7 punkten.

Det som föreskrivs om utlåtanden och överföring av tillstånd i 87 § 2 mom. i lagen om 
strukturstöd för renhushållning eller genom förordning av statsrådet med stöd av 87 § 3 mom. 
i nämnda lag tillämpas på de rättigheter som avses i 1 mom. 

2 kap.

Lån och andra stödåtgärder

10 §

Stöd för investeringar och förbättrande av boendeförhållanden

Med undantag av stödobjekten enligt 2 punkten kan statligt lån, räntestöd, statsborgen och 
bidrag beviljas i enlighet med de lagar som nämns i 8 § för följande ändamål:
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1) investeringslån och investeringsbidrag
a) för förvärv av lösa och fasta anläggningstillgångar som är nödvändiga vid naturnärings-

verksamhet och annan småföretagarverksamhet,
b) för byggande, utbyggnad och reparation av för naturnäringsverksamhet och annan småfö-

retagarverksamhet nödvändiga produktions-, lager-, inkvarterings- och servicebyggnader, i 9 § 
avsedda konstruktioner samt till dessa byggnader hörande anläggningar, liksom även andra 
motsvarande konstruktioner samt för förbättrande av arbetsmiljön, bevarande av den tradition-
ella miljön och investeringar i miljövård,

c) för kostnader för inhägnande av för lantbruk lämplig jord samt för röjning och iståndsätt-
ande av åker och betesmark, samt

d) för vägbygge, vattenförsörjning, avloppsanläggningar och elektrifiering,
2) bostadslån och bidrag för byggande, utbyggnad och renovering av bostadsbyggnad och 

därtill hörande ekonomibyggnader samt för förbättrande av boendemiljön och i samband där-
med också för bevarande av den traditionella miljön.

Vid beviljande av stöd för annan investering som ska stödas i enlighet med 8 §, stöd för för-
bättrande av boendeförhållanden, stöd till sammanslutningar enligt 7 § eller stöd till projekt 
enligt 13 § med stöd av denna lag tillämpas utöver vad som föreskrivs i denna lag bestämmel-
serna i 9, 11–13, 15 och 17 § samt 13 kap. i lagen om strukturstöd för renhushållning.  

Det som enligt 19–23 § i lagen om strukturstöd för renhushållning tillämpas på en renhus-
hållnings- eller naturnäringslägenhet inom ett renskötsel- eller naturnäringsområde, tillämpas 
på motsvarande sätt på en skoltlägenhet inom ett skoltområde. Närmare bestämmelser om be-
viljande av bidrag, statligt lån, räntestöd och statsborgen och om förutsättningarna för bevil-
jande får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Bidrag som beviljats enligt denna lag får inte utmätas.

13 a §

Stödets maximibelopp

För åtgärder enligt 10 § får bidrag beviljas till högst 60 procent av de godtagbara kostnader-
na. 

Om det för samma ändamål beviljas både bidrag och räntestöd eller statsborgen som innefat-
tar stöd får beloppet av bidraget, räntestödet och det stöd som ingår i statsborgen inte samman-
lagt överstiga det maximibelopp som avses i 1 mom. och beloppet av bidraget och räntestödet 
eller det lån som omfattas av statsborgen inte sammanlagt överstiga de godtagbara kostnader-
na för åtgärden.

Om det för samma ändamål beviljas både bidrag och statligt lån eller räntestödslån, får det 
sammanlagda beloppet av bidraget och lånet inte överstiga de godtagbara kostnaderna för åt-
gärden.

3 kap.

Förutsättningar och villkor för statliga lån

13 b §

Förutsättningar för beviljande av lån

Lån kan beviljas inom ramen för bevillningsfullmakten i den dispositionsplan som gårds-
brukets utvecklingsfond årligen fastställer. Maximibeloppet av lånet bestäms av närings-, tra-
fik- och miljöcentralen.
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15 §

Lånets maximibelopp

Lån kan beviljas till högst 85 procent av egendomens anskaffningspris eller av de godtag-
bara kostnaderna, beroende på vilken av dem som är lägre. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

17 §

Övriga villkor för lån

På lån tillämpas det som i 60 §, 61 § 1, 2 och 4 mom., 62 §, 63 § 1 och 3—5 mom. samt 65 
och 72 § i lagen om strukturstöd för renhushållning  föreskrivs om kreditgivare och i 65 § om 
överföring av lån och ändring av lånevillkoren. 

3 a kap.

Villkorförräntestöd

17 a §

Räntestödets maximibelopp

Räntestöd kan beviljas till ett belopp som motsvarar högst 40 procent av de godtagbara 
kostnaderna för en åtgärd.

Räntestöd betalas inte för lån vars belopp överstiger det de godtagbara kostnaderna för en 
åtgärd.

17 b §

Övriga villkor för räntestöd

På räntestödslån och på räntestöd i anslutning till det tillämpas bestämmelserna i 35 § 
1 mom. och 38–40 § i lagen om strukturstöd för renhushållning.  

3 b kap.

Förutsättningar och villkor för statsborgen

17 c §

Beviljande av lån som omfattas av statsborgen

Statsborgen kan beviljas för ett lån som beviljas av en i enlighet med 16 § i lagen om struk-
turstöd till jordbruket godkänd kreditgivare.

En godkänd kreditgivare får bevilja lån som omfattas av statsborgen efter det att ett beslut 
om statsborgen har fattats.
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17 d §

Statsborgen

Statsborgen kan beviljas för räntestödslån eller för annat lån som beviljats av ett kreditinsti-
tut och som beviljats för produktiva investeringar eller för byggande av bostad med iaktta-
gande av bestämmelserna om statsborgen i 12 och 18 kap. i lagen om strukturstöd för renhus-
hållning.  

3 c kap.

Ansökan om stöd samt beviljande,  uppföljning och övervakning

18 § 

Ansökan om, beviljande och betalning av stöd, statsborgen och lån

Bidrag, statligt lån, räntestöd och statsborgen samt stöd som ingår i statsborgen beviljas på 
ansökan av Lapplands närings-, trafik- och miljöcentral.  

På ansökan om beviljande och överföringar av stöd, statligt lån och statsborgen tillämpas 
47–52 §, 53 § 2 och 3 mom. samt 54 och 55 § i lagen om strukturstöd för renhushållning. Ge-
nom beslut som gäller statligt lån, räntestöd eller statsborgen godkänns beloppet av och villko-
ren för ett statligt lån eller ett räntestödslån eller ett lån som omfattas av statsborgen liksom 
även beloppet av och villkoren för statsborgen. Om beslutet om statligt lån, räntestöd eller 
statsborgen ändras till följd av överklagande, förutsätts kreditgivarens samtycke för ändring av 
lånebeloppet och villkoren.

På ansökan om utbetalning av bidrag tillämpas 57 och 58 § i lagen om strukturstöd för ren-
hushållning.   

På undertecknande av statligt lån, ansökan om lyftande av lån och utbetalningen av lån till-
lämpas 59 och 60 §, 61 § 1, 2 och 4 mom., 62 § 1 mom., 63 § och 72 § i lagen om strukturstöd 
för renhushållning. 

På ansökan om räntestöd och stöd som ingår i statsborgen, lyftande av lån, utbetalning av 
räntestöd och på användning av stöd som ingår i statsborgen tillämpas 59 och 60 §, 61 § 1, 2 
och 4 mom., 64 och 65 §, 66 § 3 och 4 mom. samt 71 och 72 § i lagen om strukturstöd för 
renhushållning.  

19 §

Styrningen av byggandet och inspektioner

Sådana bestämmelser om byggande som stöds enligt denna lag som är noggrannare än 
denna lag och en med stöd av den utfärdad förordning av statsrådet får utfärdas genom förord-
ning av jord- och skogsbruksministeriet.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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19 a §

Uppföljning av stöd

På uppföljning av stöd som beviljats med stöd av denna lag och av särskilda förmåner till-
lämpas bestämmelserna om uppföljning i 21 kap. i lagen om strukturstöd för renhushållning.  

20 §

Övervakning

På uppföljning av stöd som beviljats med stöd av denna lag och av särskilda rättigheter till-
lämpas bestämmelserna om inspektioner i 22 kap. i lagen om strukturstöd för renhushållning.  

39 a §

Återkrav av räntestöd och annan förmån samt uppsägning av räntestödslån

Det som föreskrivs om återkrav av bidrag i 39 och 40 § tillämpas också på räntestöd för rän-
testödslån, stöd som ingår i statsborgen samt stöd som beviljats som en särskild förmån.

Om det genom ett beslut som vunnit laga kraft har bestämts att ett räntestödslån ska återkrä-
vas av stödmottagaren, får kreditgivaren säga upp räntestödslånet helt eller delvis.

40 §

Ränta på återkrav och dröjsmålsränta

På ränta på ett belopp som ska återbetalas eller återkrävas och på dröjsmålsränta tillämpas  
99 och 100 § i lagen om strukturstöd för renhushållning.   

55 a §

Rätt att få upplysningar samt utlämnande av information

Vid verkställigheten av denna lag tillämpas i fråga om jord- och skogsbruksministeriets, 
Landsbygdsverkets och närings-, trafik- och miljöcentralernas rätt att få och lämna ut inform-
ation bestämmelserna i 109 § i lagen om strukturstöd för renhushållning.   

64 §

Uttag av avgift för behandling av ärenden

För beslut som fattats med stöd av denna lag tas det ut en avgift enligt vad som särskilt be-
stäms om uttag av avgifter. Närings-, trafik- och miljöcentralens beslut om betalningslättnader 
för krediter samt beviljande av bidrag och annat stöd är dock avgiftsfria.
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65 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om stödformerna, grun-
derna för beviljande av stöd, styrningen av stöd, stödnivåerna och stödens maximibelopp samt 
de allmänna villkoren för stöd som grundar sig på avtal samt om hur stödet kan differentieras 
regionalt.

Landsbygdsverket meddelar föreskrifter om formulären för köpe- och skuldebrev, ansök-
ningar och beslut samt om andra formulär som behövs för verkställigheten av denna lag.

———
Denna lag träder i kraft den  20  .
Genom denna lag upphävs lagen om ändring av 8 § i skoltlagen (992/2011).  
På ansökningar som anhängiggjorts före lagens ikraftträdande, beviljade stöd, tillstånd och 

lån, uppkomna statliga fordringar och ingångna avtal som gäller andra rättigheter än särskilda 
förmåner tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

—————

3.

Lag

om ändring av 2 § i lagen om strukturstöd till jordbruket

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) 2 § 4 mom., sådant det lyder i lag 

29/2014, som följer:

2 §

Tillämpningsområde

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Bestämmelser om stöd som beviljas för att förbättra renhushållningens och naturnäringarnas 

struktur finns i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011) och i 
skoltlagen (253/1995). Denna lag tillämpas dock om antalet livrenar som en person har under-
stiger antalet livrenar som ger den huvudsakliga utkomsten eller om personens företagarin-
komst enbart från renhushållningen inte överstiger det minibelopp av företagarinkomst från 
jordbruket som anges i denna lag eller med stöd av den.

———
Denna lag träder i kraft den  20  .
På ansökningar som anhängiggjorts före lagens ikraftträdande, beviljade stöd, tillstånd och 

lån, uppkomna statliga fordringar och ingångna avtal tillämpas de bestämmelser som gällde 
vid ikraftträdandet.

—————
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4.

Lag

om ändring av 2 § i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 2 § 2 mom., sådant det 

lyder i lag 1176/2014, som följer:

2 §

Tillämpningsområde

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Denna lag tillämpas dock inte på stöd eller ersättningar som beviljas den som bedriver jord-

bruk för produktionsverksamhet inom jordbruket, upphörande med verksamheten eller förbätt-
rande av jordbrukets struktur, inte heller på miljöstöd, kompensationsbidrag eller stöd eller er-
sättningar som motsvarar dem. Renhushållning betraktas då som jordbruk. Lagen tillämpas 
inte på stöd som finansieras med medel från Europeiska garantifonden för jordbruket , Euro-
peiska havs- och fiskerifonden eller någon annan av de av Europeiska unionens fonder som 
anges i den allmänna förordning som avses i 3 § 2 punkten i programförvaltningslagen med 
undantag för EJFLU och inte heller på stöd som finansieras ur Europeiska unionens övriga 
finansieringsinstrument. Denna lag tillämpas inte heller på de riksomfattande forsknings- och 
utvecklingsprojekt som gäller landsbygden eller andra projekt som avses i lagen om finansie-
ring av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014) och inte heller på projekt som av-
ses i lagen om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och 
livsmedelsekonomi samt landsbygden (1413/2011), vilka finansieras uteslutande med nation-
ella medel och inte baserar sig på ett program enligt 3 § 1 mom. i programförvaltningslagen 
och inte heller på utvecklandet av servicen inom skoltområdet, om vilket det föreskrivs i 13 § i 
skoltlagen (253/1995). I övrigt tillämpas denna lag på verkställigheten av skoltlagen i enlighet 
med bestämmelserna i 8 § 3 mom. i skoltlagen.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

———
Denna lag träder i kraft den  20  .
På ansökningar som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag samt på  stöd som bevil-

jats och  avtal som ingåtts före ikraftträdandet  tillämpas de bestämmelser som gällde vid 
ikraftträdandet.

—————
Helsingfors den 22 oktober 2015

Statsminister

Juha Sipilä

Näringsminister Olli Rehn
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Bilaga
Parallelltext

1.

Lag

om ändring av lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011) 31 § 3 

mom., 34 § 1 mom. 5 punkten, 53 § 5 mom., 19 kap. och 113 § 2 mom.,
ändras 2 och 3 §, 6 § 1 mom. 2 och 3 punkten samt 3 mom., 8, 10, 11, 22 och 26 §, 36 § 2 

mom. 1 punkten, 37 § 1 mom., den svenska språkdräkten i rubriken för 38 §, 38 § 1 punkten, 
43 § 1 mom., 44 § 1 mom., 45 § 3 mom., 48 och 49 §, 52 § 2 mom. 2 punkten, 57 §, 61 § 1 
mom., 70 § 4 mom., 73 § 3 mom., 89 §, 91 § 2 mom. 3 punkten, 92 §, 94 § 2 och 5 mom., 97 
§ 2 mom. samt 111, 114 och 117 § samt 

Gällande lydelse Föreslagen lydelsen

2 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på stöd som beviljas 
för förbättring och utveckling av renhushåll-
ningens och andra naturnäringars struktur 
och verksamhetsbetingelser och som finan-
sieras helt eller delvis med Europeiska un-
ionens medel eller enbart med nationella me-
del.

Bestämmelser om stöd som beviljas för att 
förbättra jordbrukets struktur finns i lagen 
om strukturstöd till jordbruket (1476/2007). 
Denna lag kan dock tillämpas, om de in-
komster på en renhushållnings- eller naturnä-
ringslägenhet som kommer från någon annan 
primärproduktion än renhushållning under-
stiger det minimibelopp som är ett villkor för 
att stöd ska beviljas enligt den nämnda lagen. 
I detta fall räknas inkomster från skogsbruk 
dock inte som inkomster från primärprodukt-
ion.

Bestämmelser om stöd som beviljas för 
primär förädling och marknadsföring av pro-

2 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på stöd som beviljas 
för förbättring och utveckling av renhushåll-
ningens och andra naturnäringars struktur 
och verksamhetsbetingelser och som finan-
sieras helt eller delvis med Europeiska un-
ionens medel eller enbart med nationella me-
del. Denna lag tillämpas på fiske när det gäl-
ler särskilda förmåner. Denna lag tillämpas 
inte på finansieringen av ett renstängsel som 
byggs med stöd av en internationell överens-
kommelse som är bindande för Finland och 
inte heller på kostnaderna för underhållet av 
ett sådant renstängsel.

Bestämmelser om stöd som beviljas för att 
förbättra jordbrukets struktur finns i lagen 
om strukturstöd till jordbruket (1476/2007). 
Denna lag kan dock tillämpas, om företagar-
inkomsten från jordbruket på en renhushåll-
ningslägenhet eller naturnäringslägenhet un-
derstiger det minimibelopp som är en förut-
sättning för att stöd ska beviljas enligt den 
nämnda lagen eller enligt bestämmelser som 
utfärdats med stöd av den eller om renhus-
hållningens andel av företagarinkomsten i 
sig överstiger det nämnda minimibeloppet.

Bestämmelser om stöd som beviljas för 
primär förädling och saluföring av produkter 

RP 81/2015 rd



67

dukter från renhushållning och andra jord-
bruksprodukter samt för utvidgande av verk-
samheten på en renhushållningslägenhet eller 
naturnäringslägenhet till att omfatta också 
annat än renhushållning eller någon annan 
naturnäring finns i lagen om stödjande av 
landsbygdens utveckling (27/2014). Denna 
lag tillämpas dock på investeringar som gäl-
ler grundlig reparation av renbeteslags slakte-
rier och på sådana processer på en lägenhet 
som är nödvändiga för att bearbeta en anima-
lisk eller vegetabilisk produkt för den första 
försäljningen. 

Lagen tillämpas inte på stöd eller ersätt-
ningar som beviljas jordbrukare för upphö-
rande med produktionsverksamhet. Lagen 
tillämpas inte på projekt eller åtgärder som 
fått stöd enligt skoltlagen 

Lagen tillämpas inte heller på stöd som fi-
nansieras med medel från Europeiska union-
ens strukturfonder eller från Europeiska 
havs- och fiskerifonden eller på åtgärder som 
hör till området för Europeiska unionens ge-
mensamma fiskeripolitik och för vilka stöd 
kan beviljas enligt någon annan lagstiftning 
om stöd till fiskerinäringen.

från renhushållning och andra jordbrukspro-
dukter samt för utvidgande av verksamheten 
på en renhushållningslägenhet eller naturnä-
ringslägenhet till att omfatta också annat än 
renhushållning eller någon annan naturnäring 
finns i lagen om stödjande av landsbygdens 
utveckling (28/2014). Denna lag tillämpas 
dock på investeringar som gäller grundlig re-
paration av renbeteslags slakterier och på så-
dana processer på en lägenhet som är nöd-
vändiga för att bearbeta en animalisk eller 
vegetabilisk produkt för den första försälj-
ningen.

Lagen tillämpas inte på stöd eller ersätt-
ningar som beviljas jordbrukare för upphö-
rande med produktionsverksamhet. Lagen 
tillämpas inte på projekt eller åtgärder som 
fått stöd enligt skoltlagen (253/1995).

Med undantag för särskilda förmåner till-
lämpas lagen inte heller på stöd som finan-
sieras med medel från Europeiska unionens 
strukturfonder eller Europeiska havs- och 
fiskerifonden eller på åtgärder som hör till 
området för Europeiska unionens gemen-
samma fiskeripolitik. 

3 §

Stödsystem

I denna lag avses med stödsystem
1) investeringsstöd till näringsidkare,
2) startstöd till unga näringsidkare,
3) stöd för bostadsbyggande till näringsid-

kare,
4) investeringsstöd till renbeteslag,
5) stöd för underhåll av renstängsel,
6) frivillig skuldsanering,
7) forskningsfinansiering,
8) särskilda förmåner.

3 §

Stödsystem

I denna lag avses med stödsystem
1) investeringsstöd till näringsidkare,
2) startstöd till unga näringsidkare,
3) stöd för bostadsbyggande till näringsid-

kare,
4) investeringsstöd till renbeteslag,
5) stöd för underhåll av renstängsel,
6) forskningsfinansiering, och
7) särskilda förmåner.
Genom förordning av statsrådet utfärdas 

bestämmelser om för vilka verksamheter som 
nämns i 1 mom. stöd enligt denna lag kan 
beviljas

4 §

Geografiskt tillämpningsområde

— — — — — — — — — — — — — —

4 §

Geografiskt tillämpningsområde

— — — — — — — — — — — — — —
Till en förordning av statsrådet är det möj-

ligt att foga en karta över det område som 
avses i 2 mom.
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6 §

Definitioner

I denna lag avses med
— — — — — — — — — — — — — —

2) naturnäringar renskötsel, fiske och jakt, 
jord- och skogsbruk i liten skala som idkas
vid sidan av en naturnäring och annat sådant 
utnyttjande av naturresurser som baserar sig 
på naturens fortlöpande produktionsförmåga, 
såsom yrkesmässig bärplockning och svamp-
plockning,

3) näring i anknytning till en naturnäring
näringsverksamhet som bedrivs vid sidan av 
en naturnäring, till den del verksamheten gäl-
ler tillverkning och iståndsättning av redskap 
som behövs i naturnäringar, serviceverksam-
het i samband med naturnäringar eller föräd-
ling av produkter från naturnäringar,

— — — — — — — — — — — — — —
Genom förordning av statsrådet utfärdas 

bestämmelser om när jord- och skogsbruk 
ska betraktas som småskaligt och när en fas-
tighet som kan bebyggas kan betraktas som 
en renhushållningslägenhet eller en naturnä-
ringslägenhet samt om den maximala storle-
ken av en renhushållningslägenhet och en na-
turnäringslägenhet. Genom förordning av 
statsrådet utfärdas också närmare bestämmel-
ser om näringar i anknytning till en naturnä-
ring.

6 §

Definitioner

I denna lag avses med
— — — — — — — — — — — — — —

2) naturnäringar renhushållning och an-
nat jordbruk: som annat jordbruk betraktas 
då konventionell jordbruksproduktion i liten 
skala vid sidan av andra naturnäringar samt 
yrkesmässig jakt, bärplockning och svamp-
plockning och, med undantag för fiske och 
skogsbruk, annat sådant utnyttjande av natur-
resurser som baserar sig på naturens fortlö-
pande produktionsförmåga, 

3) näring i anknytning till en naturnäring
fiske och skogsbruk samt näringsverksamhet 
som bedrivs vid sidan av en naturnäring, till 
den del verksamheten gäller tillverkning och 
iståndsättning av redskap som behövs i na-
turnäringar, serviceverksamhet i samband 
med naturnäringar eller förädling av produk-
ter från naturnäringar, 
— — — — — — — — — — — — — —

Genom förordning av statsrådet får när-
mare bestämmelser utfärdas om stödberätti-
gat jordbruk samt om renhushållningslägen-
heter och naturnäringslägenheter. Genom 
förordning av statsrådet utfärdas också när-
mare bestämmelser om näringar i anknytning 
till en naturnäring. 

8 §

Stöd som ingår i program

Stöd som ingår i program omfattas av lagen 
om förvaltning av utvecklingsprogrammen 
för landsbygden (28/2014). 

10 §

Stödtagare

8 §

Stöd som ingår i program

Stöd som ingår i program omfattas av lagen 
om förvaltning av utvecklingsprogrammen 
för landsbygden (27/2014).

10 §

Stödtagare
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Stöd i anslutning till näringsidkande och
frivillig skuldsanering, stöd för bostadsfinan-
siering samt särskilda förmåner kan beviljas 
fysiska personer. Renbeteslag kan beviljas 
investeringsstöd och stöd för underhåll av 
renstängsel. Forskningsfinansiering kan be-
viljas fysiska personer, privat- och offentli-
grättsliga sammanslutningar samt stiftelser.

Stöd för samma åtgärd kan beviljas till 
flera fysiska personer tillsammans, om alla 
dessa uppfyller förutsättningarna för bevil-
jande av stöd. Stöd i anslutning till frivillig 
skuldsanering kan dock beviljas, om den som 
i huvudsak ansvarar för skulderna uppfyller 
förutsättningarna för beviljande av stöd.

En fysisk person som ansöker om stöd ska 
ha fyllt 18 år. Stöd för förvärv av mark eller 
fastighet eller för byggande, utvidgning eller 
grundlig renovering av bostadshus beviljas 
inte den som fyllt 60 år och annat stöd bevil-
jas inte den som fyllt 65 år. För stöd i anslut-
ning till frivillig skuldsanering finns dock 
inga åldersgränser.

Renbeteslag kan beviljas stöd endast om de 
uppfyller sina förpliktelser enligt renskötsel-
lagen.

Stöd i anslutning till näringsidkande, stöd 
för bostadsbyggande samt särskilda förmåner 
kan beviljas fysiska personer. Renbeteslag 
kan beviljas investeringsstöd och stöd för 
underhåll av renstängsel. Forskningsfinansie-
ring kan beviljas fysiska personer, privat- och 
offentligrättsliga sammanslutningar samt stif-
telser.

Stöd för samma åtgärd kan beviljas till 
flera fysiska personer tillsammans, om alla 
dessa uppfyller förutsättningarna för bevil-
jande av stöd. 

En fysisk person som ansöker om stöd ska 
ha fyllt 18 år. Stöd för byggande, utvidgning 
eller grundlig renovering av bostadshus be-
viljas inte den som fyllt 60 år och annat stöd 
beviljas inte den som fyllt 65 år.

Renbeteslag kan beviljas stöd endast om de 
uppfyller sina förpliktelser enligt renskötsel-
lagen.

11 §

Inledande av en åtgärd som stöds

Om inte något annat följer av särskilda 
skäl, beviljas renhushållnings- eller naturnä-
ringsidkare eller renbeteslag inte investe-
ringsstöd, bostadsfinansiering eller forsk-
ningsfinansiering för åtgärder som redan har 
inletts. Startstöd till unga näringsidkare kan 
emellertid beviljas inom högst 18 månader 
efter det att näringsidkaren har börjat idka 
renhushållning eller någon annan naturnä-
ring.

Trots 1 mom. kan renbeteslag beviljas stöd 
också för en sådan investering som det har 
varit nödvändigt att inleda för att förhindra 
skada för någon annan än en renhushåll-
ningsidkare eller för att ersätta ett stängsel 
som har förstörts eller gått sönder av någon 
orsak som inte beror på renbeteslaget.

Närmare bestämmelser om när en åtgärd 
ska anses vara inledd och om när en åtgärd 

11 §

Inledande av en åtgärd som stöds

Investeringsstöd till näringsidkare, stöd för 
bostadsbyggande till näringsidkare, investe-
ringsstöd till renbeteslag och forskningsfi-
nansiering beviljas inte för åtgärder som nä-
ringsidkaren, renbeteslaget eller den som an-
söker om forskningsfinansiering redan har in-
lett. Stöd för underhåll av renstängsel bevil-
jas inte om underhållet har inletts innan 
stödansökan har anhängiggjorts. Startstöd 
till unga näringsidkare beviljas inte om nä-
ringsverksamheten har etablerats innan 
stödansökan har anhängiggjorts.

Trots 1 mom. kan renbeteslag beviljas stöd 
för en sådan investering som det har varit 
nödvändigt att inleda för att förhindra skada 
för någon annan än en renhushållningsidkare 
eller för att ersätta ett stängsel som har för-
störts eller gått sönder av någon orsak som 
inte beror på renbeteslaget.

Närmare bestämmelser om när en åtgärd 
ska anses vara inledd utfärdas genom förord-
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som redan har inletts kan beviljas stöd av 
särskilda skäl utfärdas genom förordning av 
statsrådet.

ning av statsrådet. Genom förordning av
statsrådet får det utfärdas närmare bestäm-
melser också i fråga om när det har varit 
nödvändigt att inleda en åtgärd av de orsa-
ker som avses i 2 mom.

14 a §

Understödsformer

Det som i 13 § i lagen om stödjande av 
landsbygdens utveckling föreskrivs om stöd-
former tillämpas på de stödsystem som avses 
i denna lag. Med undantag av engångser-
sättning kan understöd beviljas också i form 
av lån.

Närmare bestämmelser om understödsfor-
merna, grunderna för hur de bestäms, fast-
ställandet av dem, användningsändamål och 
urvalsförfarandet samt de maximibelopp och 
maximiandelar som ska tillämpas kan utfär-
das genom förordning av statsrådet. Lands-
bygdsverket meddelar närmare föreskrifter 
om de utredningar som den som ansöker om 
stöd ska presentera som stöd för använd-
ningen av en viss understödsform samt om 
hur stödet beräknas utifrån dessa utredning-
ar

22 §

Affärsplan

Ett villkor för beviljande av stöd är att sö-
kanden lägger fram en plan (affärsplan) som 
gäller den renhushållning som stödet ska be-
viljas för. När stöd för etablering av närings-
verksamhet söks ska planen också innehålla 
uppgifter om näringar i anknytning till natur-
näringar. Affärsplanen ska innefatta de vill-
kor som nämns i 15–21 § och uppgifter om 
den åtgärd som stöds. Affärsplanen ska dess-
utom, i lämplig omfattning med hänsyn till 
åtgärden, innehålla målen för idkandet av 
renhushållning och andra naturnäringar, sät-
ten att uppnå målen och en bedömning av 
verksamhetens utveckling.

Av affärsplanen ska framgå vilka åtgärder 
som vidtas för att uppfylla de åtaganden som 
avses i 17 § 1 mom.

22 §

Affärsplan

En förutsättning för att stöd ska beviljas är 
att sökanden lägger fram en plan (affärsplan) 
som gäller den renhushållning som stödet ska 
beviljas för. När stöd för etablering av nä-
ringsverksamhet söks ska planen innehålla 
uppgifter också om näringar i anknytning till 
naturnäringar. Affärsplanen ska innefatta de 
förutsättningar som nämns i 15–21 § och 
uppgifter om den åtgärd som stöds. Affärs-
planen ska dessutom, i lämplig omfattning 
med hänsyn till åtgärden, innehålla målen för 
idkande av renhushållning och andra naturnä-
ringar, sätten att uppnå målen och en bedöm-
ning av verksamhetens utveckling. Om stöd 
söks för en ringa investering, behöver någon 
affärsplan inte presenteras. 

Av affärsplanen ska framgå vilka åtgärder 
som vidtas för att uppfylla de åtaganden som 
avses i 17 § 1 mom.
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Närmare bestämmelser om affärsplanens 
innehåll utfärdas genom förordning av stats-
rådet.

Genom förordning av statsrådet utfärdas
närmare bestämmelser om affärsplanens in-
nehåll och om när en affärsplan inte krävs. 

26 §

Krav beträffande startstöd till unga nä-
ringsidkare

Startstöd till unga närignsidkare kan bevil-
jas renhushållningsidkare som får en renhus-
hållningslägenhet i sin besittning och som 
första gången börjar bedriva renskötsel som 
näringsidkare. Startstöd kan också beviljas 
näringsidkare som bedriver någon annan na-
turnäring, får en lägenhet som lämpar sig för 
andra naturnäringar i sin besittning och första 
gången börjar som näringsidkare som bedri-
ver någon annan naturnäring i samband med 
renhushållning.

Startstöd beviljas inte den som har fyllt 40 
år när stöd söks.

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
närmare bestämmelser om verksamhet som 
stöds med startstöd.

26 §

Krav beträffande startstöd till unga nä-
ringsidkare

Startstöd till unga näringsidkare kan bevil-
jas renhushållningsidkare som efter att ha fått 
en renhushållningslägenhet i sin besittning 
första gången börjar bedriva renhushållning 
som näringsidkare på lägenheten. Startstöd 
kan också beviljas näringsidkare som bedri-
ver någon annan naturnäring och som efter 
att ha fått en lägenhet som lämpar sig för 
andra naturnäringar i sin besittning första 
gången börjar bedriva någon annan naturnä-
ring i samband med renhushållning på lä-
genheten.

Startstöd beviljas inte den som har fyllt 41
år när stöd söks.

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
närmare bestämmelser om verksamhet som 
stöds med startstöd och om etableringstid-
punkten.

34 §

Stödformer

Stöd enligt denna lag kan beviljas en nä-
ringsidkare i form av
— — — — — — — — — — — — — —

5) ändringar av kreditvillkor i en frivillig 
skuldsanering,
— — — — — — — — — — — — — —

(upphävs)

36 §

Förutsättningar för beviljande av statliga lån

— — — — — — — — — — — — — —
Kreditgivaren kan bevilja lån i form av 

statligt lån, då
1) lånetiden är högst 30 år,

— — — — — — — — — — — — — —

36 §

Förutsättningar för beviljande av statliga lån

— — — — — — — — — — — — — —
Kreditgivaren kan bevilja lån i form av 

statligt lån, då
2) lånetiden är högst 25 år,

— — — — — — — — — — — — — —
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37 §

Stöd som ingår i statliga lån

Stöd som ingår i statliga lån kan beviljas i 
form av ränteförmåner, räntefrihet, friår från 
amortering och befrielse från skyldigheten att 
skaffa säkerhet för statligt lån. I ett statligt 
lån kan flera stödformer ingå.
— — — — — — — — — — — — — —

38 §

Villkor för beviljande av räntestöd

Räntestöd kan beviljas inom ramen för den 
bevillningsfullmakt för räntestödslån som år-
ligen fastställs i statsbudgeten, då

1) lånetiden är högst 30 år,
— — — — — — — — — — — — — —

43 §

Tiden för genomförande av åtgärder

Med undantag för frivillig skuldsanering 
och forsknings- eller utredningsprojekt ska 
en åtgärd som stöds i dess helhet genomföras 
inom två år efter det att stödet beviljats. I 
fråga om stöd som beviljats en ung nä-
ringsidkare inom renhushållning eller andra 
naturnäringar för etablering av näringsverk-
samhet anses anskaffning av lägenhet och re-
nar vara en stödberättigad åtgärd. En kortare 
frist för att genomföra åtgärden kan dock sät-
tas ut, om det är motiverat med hänsyn till 
det sätt på vilket åtgärden genomförs eller till 
verksamhetens art. Om stöd för anskaffning 
av lösöre har beviljats i samband med en 
bygginvestering och anskaffningen inte kan 
göras innan bygginvesteringen slutförts, ska 
fristen räknas från det att bygginvesteringen 
är slutförd.
— — — — — — — — — — — — — —

44 §

Villkor för användning av stöd

37 §

Stöd som ingår i statliga lån

Stöd som ingår i statliga lån kan beviljas i 
form av ränteförmåner, räntefrihet, friår från 
amortering eller befrielse från skyldigheten 
att skaffa säkerhet för statligt lån. I ett statligt 
lån kan flera stödformer ingå.
— — — — — — — — — — — — — —

38 §

Förutsättningar för beviljande av räntestöd

Räntestöd kan beviljas inom ramen för den 
bevillningsfullmakt för räntestödslån som år-
ligen fastställs i statsbudgeten, då

1) lånetiden är högst 25 år,
— — — — — — — — — — — — — —

43 §

Tiden för genomförande av åtgärder

Med undantag för forsknings- eller utred-
ningsprojekt ska en åtgärd som stöds i dess 
helhet genomföras inom två år efter det att 
stödet beviljats. I fråga om stöd som beviljats 
en ung näringsidkare inom renhushållning el-
ler andra naturnäringar för etablering av nä-
ringsverksamhet anses anskaffning av lägen-
het och renar vara en stödberättigad åtgärd. 
En kortare frist för att genomföra åtgärden 
kan dock sättas ut, om det är motiverat med 
hänsyn till det sätt på vilket åtgärden genom-
förs eller till verksamhetens art. Om stöd för 
anskaffning av lösöre har beviljats i samband 
med en bygginvestering och anskaffningen 
inte kan göras innan bygginvesteringen slut-
förts, ska fristen räknas från det att bygginve-
steringen är slutförd.

— — — — — — — — — — — — — —

44 §

Villkor för användning av stöd
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Bestämmelser om användning av stöd för 
köp av varor och tjänster samt för utläggande 
på entreprenad finns i föreskrivs i lagen om 
offentlig upphandling (348/2007). Stödtaga-
ren ska lägga fram en utredning om att köpet 
har skett på det sätt som förutsätts i den 
nämnda lagen.
— — — — — — — — — — — — — —

På användning av stöd för köp av varor 
och tjänster eller för utläggande på entre-
prenad tillämpas 20 § 1, 5 och 6 mom. och 
40 a § i lagen om strukturstöd till jordbruket. 

— — — — — — — — — — — — — —

45 §

Bokföringsskyldighet

— — — — — — — — — — — — — —
Stödtagaren ska förvara bokföringsmateri-

alet om den åtgärd som stöds så som före-
skrivs i 2 kap. 9 och 10 § i bokföringslagen. 
Om det är fråga om stöd som ingår i ett pro-
gram som helt eller delvis finansieras av 
Europeiska unionen ska material som ankny-
ter till bokföringen förvaras minst tre år efter 
det att Europeiska unionens kommission be-
talar unionens sista finansieringsandel enligt 
programmet.

48 §

Stödansökan

Ansökan om stöd ska göras skriftligen. 
Stödansökningar som gäller annat än forsk-
ningsfinansiering ska upprättas på en blankett 
som fastställts för ändamålet. Ansökan ska 
undertecknas. Till ansökan ska fogas de 
handlingar, utredningar och planer som är 
nödvändiga för bedömningen av förutsätt-
ningarna för beviljande av stöd. I ansökan 
ska även redogöras för privatfinansiering för 
att genomföra den åtgärd som stöds.

Landsbygdsverket meddelar närmare före-

45 §

Bokföringsskyldighet

— — — — — — — — — — — — — —
Stödtagaren ska förvara bokföringsmateri-

alet om den åtgärd som stöds så som före-
skrivs i 2 kap. 9 och 10 § i bokföringslagen. 
Om det är fråga om stöd som ingår i ett pro-
gram som helt eller delvis finansieras av 
Europeiska unionen ska material som ankny-
ter till bokföringen förvaras minst tre år efter 
det att Europeiska kommissionen betalar 
Europeiska unionens sista finansieringsandel 
enligt programmet.

48 §

Stödansökan

Stöd söks elektroniskt via en nättjänst som 
utgör en del av det informationssystem som 
avses i 50 § i lagen om stödjande av lands-
bygdens utveckling. Sökanden identifieras i 
nättjänsten med en sådan stark autentisering 
som avses i 2 § 1 mom. i lagen om stark au-
tentisering och elektroniska signaturer 
(617/2009). En stödansökan kan också göras 
med hjälp av en blankett som fastställts för 
ändamålet och som ska undertecknas.

Till ansökan ska fogas de handlingar, ut-
redningar och planer som är nödvändiga för 
bedömningen av förutsättningarna för bevil-
jande av stöd.

Ansökan med bilagor sparas i informat-
ionssystemet och hanteras därefter i huvud-
sak elektroniskt. En ansökan som gjorts med 
en blankett arkiveras elektroniskt, om inte 
något annat följer av särskilda skäl.

Landsbygdsverket meddelar närmare före-
skrifter om de blanketter som ska användas 
vid ansökan om stöd, om de bilagor som av-
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skrifter om de blanketter som ska användas 
vid ansökan om stöd enligt 1 mom., om de 
handlingar som ska fogas till ansökan och om 
det sätt på vilket planerna och utredningarna 
ska presenteras.

49 §

Att ansöka om stöd

En frist för ansökan om stöd kan sättas ut. 
Stödansökningarna ska lämnas in till Lapp-
lands närings-, trafik- och miljöcentral.

Närmare bestämmelser om fristen för an-
sökan om stöd kan utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.

Om inte annat föreskrivs med stöd av 119 
eller 127 § avses med den behöriga närings-, 
trafik- och miljöcentralen  Lapplands nä-
rings-, trafik- och miljöcentral.

ses i 2 mom. samt om det sätt på vilket pla-
nerna och utredningarna ska presenteras och 
om förfarandet vid elektronisk ansökan.

49 §

Att ansöka om stöd

En frist för ansökan om stöd kan sättas ut. 
Om någon frist inte sätts ut, kan stödansök-
ningarna avgöras per stödperiod. Stödan-
sökningarna ska ges in till närings-, trafik-
och miljöcentralen.

Närmare bestämmelser om fristen för an-
sökan om stöd och om stödperioderna får ut-
färdas genom förordning av statsrådet. 
Landsbygdsverket meddelar närmare före-
skrifter om hur mottagandet och behandling-
en av stödansökan ska ordnas tekniskt, om de 
anteckningar som ska göras i ansöknings-
handlingarna samt om överföringen till in-
formationssystemet av stödansökningar som 
gjorts på en blankett.

Om inte annat föreskrivs med stöd av 119 
eller 127 § är Lapplands närings-, trafik- och 
miljöcentral behörig närings-, trafik- och mil-
jöcentral. 

52 §

Förhandlingar med sametinget

— — — — — — — — — — — — — —
Vid förhandlingarna ska följande ärenden 

behandlas:
— — — — — — — — — — — — — —

2) styrningen av medel till renhushållning 
och andra naturnäringar,
— — — — — — — — — — — — — —

53 §

Stödbeslut

52 §

Förhandlingar med sametinget

— — — — — — — — — — — — — —
Vid förhandlingarna ska följande ärenden 

behandlas:
— — — — — — — — — — — — — —

2) styrningen av medel till renhushållning 
och andra naturnäringar,
— — — — — — — — — — — — — —

(upphävs)

Beslut om startstöd till en ung näringsid-
kare ska fattas inom 18 månader efter etable-
ringen.
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57 §

Utbetalning av investeringsstöd, stöd för bo-
stadsbyggande och stöd till renbeteslag för 
underhåll av stängsel som beviljas i form av 

understöd

Mottagaren av ett sådant investeringsstöd 
eller stöd för bostadsbyggande som beviljats 
för ett renhushållnings- eller naturnäringsfö-
retag eller av stöd för renbeteslags investe-
ringar eller underhåll av stängsel, ska skrift-
ligen ansöka om utbetalning av understödet 
på en blankett som fastställts för ändamålet. 
Utbetalningsansökan ska undertecknas. För 
inlämnandet av ansökan kan sättas ut en skä-
lig frist som räknas från stödbeslutet eller, 
när det är fråga om den sista utbetalningsan-
sökan för en åtgärd som stöds, från det att åt-
gärden har genomförts. Ansökan ska lämnas 
in till närings-, trafik- och miljöcentralen.

Understödet kan betalas ut i högst fem pos-
ter. Som understöd betalas högst den andel 
av de godtagbara kostnaderna enligt betal-
ningsansökan som motsvarar stödnivån och 
beloppet av det beviljade stödet. Stödtagaren 
ska vid behov lägga fram en utredning om 
privat finansiering.

En förutsättning för utbetalning av under-
stödet är att stödtagaren har iakttagit stöd-
villkoren. En ytterligare förutsättning är att 
stödtagaren har haft faktiska, slutliga och ve-
rifierbara utgifter som sammanhänger med 
den åtgärd som stöds. Om stöd har beviljats 
för en bygginvestering är en förutsättning för 
utbetalning av den sista posten att hela inve-
steringen har genomförts i enlighet med 
stödbeslutet. Till utbetalningsansökan ska fo-
gas de bokföringshandlingar och utredningar 
som är nödvändiga med tanke på förutsätt-
ningarna för utbetalning av understödet.

57 §

Utbetalning av investeringsstöd, stöd för bo-
stadsbyggande och stöd till renbeteslag för 
underhåll av stängsel som beviljas i form av 

understöd

Ansökan om utbetalning av ett sådant inve-
steringsstöd och stöd för bostadsbyggande 
som beviljats för ett renhushållnings- eller 
naturnäringsföretag samt av stöd för renbete-
slags investeringar och underhåll av stängsel 
ska göras genom den nättjänst som avses i 
48 § 1 mom. På behandlingen av ansökan om 
utbetalning av stöd tillämpas bestämmelser-
na om behandling av stödansökan i 48 §. En 
utbetalningsansökan kan också göras med 
hjälp av en blankett som fastställts för ända-
målet och som ska undertecknas. För inläm-
nandet av ansökan kan en skälig frist som rä-
knas från stödbeslutet sättas ut eller, när det 
är fråga om den sista utbetalningsansökan för 
en åtgärd som stöds, från det att åtgärden har 
genomförts. Ansökan ska ges in till den nä-
rings-, trafik- och miljöcentral som har bevil-
jat stödet.

Understödet kan betalas ut i högst fem pos-
ter. Som understöd betalas högst den andel 
av de godtagbara kostnaderna enligt betal-
ningsansökan som motsvarar stödnivån och 
beloppet av det beviljade stödet. Stödtagaren 
ska vid behov lägga fram en utredning om 
privat finansiering.

En förutsättning för utbetalning av under-
stödet är att stödtagaren har iakttagit stöd-
villkoren. En ytterligare förutsättning är att 
stödtagaren har haft faktiska, slutliga och ve-
rifierbara utgifter som sammanhänger med 
den åtgärd som stöds. Om stöd har beviljats 
för en bygginvestering är en förutsättning för 
utbetalning av den sista posten att hela inve-
steringen har genomförts i enlighet med 
stödbeslutet. Till utbetalningsansökan ska fo-
gas de bokföringshandlingar och utredningar 
som är nödvändiga med tanke på förutsätt-
ningarna för utbetalning av understödet. En 
förutsättning för utbetalning av stöd som be-
viljats för bostadsbyggande är, i stället för 

RP 81/2015 rd



76

Närmare bestämmelser om grunderna för 
bedömning av om utgifter är faktiska, slutliga 
och verifierbara utfärdas genom förordning 
av statsrådet. Närmare bestämmelser om be-
talningsposterna för investeringsstöd i form 
av understöd och om fristen för inlämnande 
av utbetalningsansökan kan utfärdas genom 
förordning av statsrådet. Landsbygdsverket 
meddelar närmare föreskrifter om blanketter 
för ansökan om utbetalning och om hand-
lingar och utredningar som ska fogas till ut-
betalningsansökan.

bokföringshandlingar, dock att det visas att 
byggandet framskridit i enlighet med de god-
tagbara kostnaderna. 

Närmare bestämmelser om grunderna för 
bedömning av om utgifterna är faktiska, slut-
liga och verifierbara samt om påvisande av 
att byggandet framskridit utfärdas genom 
förordning av statsrådet. Närmare bestäm-
melser om betalningsposterna för investe-
ringsstöd i form av understöd och om fristen 
för inlämnande av utbetalningsansökan får
utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Landsbygdsverket meddelar närmare före-
skrifter om blanketter för ansökan, om utbe-
talning och om handlingar och utredningar 
som ska fogas till utbetalningsansökan.

61 §

Tillstånd att lyfta lån

Närings-, trafik- och miljöcentralen bevil-
jar på ansökan tillstånd att lyfta det lån som 
stöds eller dess poster. Till ansökan ska fo-
gas de bokföringshandlingar och utredningar 
som behövs för beviljande av tillstånd. För 
ansökan om tillstånd att lyfta lån kan det sät-
tas ut en frist som kan förlängas en gång på 
ansökan som görs innan fristen gått ut. För 
att fristen ska förlängas ska det finnas ett 
godtagbart skäl.

— — — — — — — — — — — — — —

70 §

Förmedling av statliga lånemedel

— — — — — — — — — — — — — —
De ändringar i statliga lån som gjorts vid 

frivillig skuldsanering enligt denna lag, vid 
reglering enligt lagen om företagssanering 
(47/1993) och vid reglering enligt lagen om 
skuldsanering för privatpersoner (57/1993) 
görs även i skulder mellan kreditinstituten 
och staten.
— — — — — — — — — — — — — —

73 §

Statens ansvar

61 §

Tillstånd att lyfta lån

Närings-, trafik- och miljöcentralen beviljar 
på ansökan tillstånd att lyfta det lån som 
stöds eller dess poster. På ansökan om till-
stånd att lyfta lån tillämpas bestämmelserna i 
57 § 1 mom. om ansökan om utbetalning. Till 
ansökan ska fogas de handlingar som avses i 
57 § 3 mom. För ansökan om tillstånd att 
lyfta lån kan det sättas ut en frist som kan 
förlängas en gång på ansökan som görs innan 
fristen gått ut. För att fristen ska förlängas 
ska det finnas ett godtagbart skäl.
— — — — — — — — — — — — — —

70 §

Förmedling av statliga lånemedel

— — — — — — — — — — — — — —
De ändringar i statliga lån som gjorts vid 

reglering enligt lagen om företagssanering 
(47/1993) eller vid reglering enligt lagen om 
skuldsanering för privatpersoner (57/1993) 
görs även i skulder mellan kreditinstituten 
och staten.

— — — — — — — — — — — — — —

73 §

Statens ansvar
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— — — — — — — — — — — — — —
Frivillig skuldsanering eller andra därmed 

jämförbara arrangemang eller en frivillig 
realisering av den egendom som utgör sä-
kerhet för lånet så att återkrav av lånet även-
tyras får genomföras endast med samtycke av 
närings-, trafik- och miljöcentralen.
— — — — — — — — — — — — — —

19 kap

Frivillig skuldsanering

77 §

Frivillig skuldsanering i fråga om statliga 
lån och statens försäljningsprisfordringar

Trots vad som föreskrivs någon annanstans 
i denna lag kan statliga lån och statens för-
säljningsprisfordringar saneras frivilligt för 
att underlätta den ekonomiska situationen för 
en låntagare som har råkat i bestående eko-
nomiska svårigheter.

En låntagare kan anses ha råkat i bestå-
ende ekonomiska svårigheter, om låntagaren 
har blivit eller löper uppenbar risk att bli in-
solvent och om betalningsförmågan inte kan 
återställas varaktigt

1) genom beviljande av uppskov med amor-
teringar på räntestödslån och statliga lån el-
ler genom beviljande av räntefrihet för stat-
liga lån eller

2) med hjälp av sådana medel som står att 
få utan att sökandens företagskapital mins-
kas i skadlig mån.

De lån och försäljningsprisfordringar som 
saneras kan grunda sig på

1) denna lag,
2) lagen om finansiering av renhushållning 

och naturnäringar eller motsvarande tidi-
gare lagstiftning,

3) lagen om finansiering av landsbygdsnä-
ringar (329/1999) eller motsvarande tidigare 
lagstiftning,

4) lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond 
(657/1966),

5) annan lagstiftning, som gäller lån som 
beviljats av statens medel inom jord- och 
skogsbruksministeriets förvaltningsområde 
och som överförts på Statskontoret.

— — — — — — — — — — — — — —
En frivillig realisering av den egendom 

som utgör säkerhet för det statliga lånet så att 
återkrav av lånet äventyras får genomföras 
endast med samtycke av närings-, trafik- och 
miljöcentralen.

— — — — — — — — — — — — — —

(upphävs)

(upphävs)
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78 §

Förutsättningar för frivillig skuldsanering

En förutsättning för skuldsanering är att 
den förväntas förbättra låntagarens ekono-
miska situation på ett väsentligt sätt, att en 
genomförbar plan har upprättats över gälde-
närens situation och över åtgärder som ska 
vidtas för att förbättra situationen och att 
gäldenären själv deltar i åtgärderna.

Utan särskilda skäl kan skuldsanering inte 
beviljas, om sökanden redan tidigare har be-
viljats frivillig skuldsanering. Ny skuldsane-
ring beviljas dock inte innan fem år har för-
flutit sedan den föregående skuldsaneringen 
beviljades.

Statliga lån och statens försäljningspris-
fordringar kan saneras endast om de viktig-
aste borgenärer som beviljat låntagaren rän-
testödslån eller andra lån deltar i skuldsane-
ringen genom åtgärder som på ett betydande 
sätt minskar låntagarens kostnader för 
skuldhantering. Det förutsätts dock inte att 
andra deltar i saneringen, om de nämnda 
kreditgivarna under de fem föregående åren 
väsentligt har reglerat sina fordringar i syfte 
att återställa låntagarens förmåga att sköta 
lånet eller om det är fråga om ett stort antal 
borgenärer för små kortfristiga skulder.

Närmare bestämmelser om förutsättning-
arna för frivillig skuldsanering och för bevil-
jande av stöd i samband med den utfärdas 
genom förordning av statsrådet.

79 §

Förutsättningarna för skuldsanering för per-
soner som upphört med sin näringsverksam-

het

Skulderna för en låntagare som upphört el-
ler håller på att upphöra med sin närings-
verksamhet kan saneras frivilligt endast om 
bibehållandet av låntagarens bostad inte an-
nars kan tryggas. Frivillig skuldsanering ut-
gör inget hinder för samtycke till det förfa-
rande som avses i 97 § i lagen om företags-
sanering eller 78 § i lagen om skuldsanering 

(upphävs)

(upphävs)
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för privatpersoner.

80 §

Åtgärder vid skuldsanering i fråga om stat-
liga lån och försäljningsprisfordringar

Vid frivillig skuldsanering kan återbetal-
ningstiden för statliga lån och för statens 
försäljningsprisfordringar förlängas, räntan 
sänkas samt befrielse från eller uppskov med 
betalningen av amorteringar och ränta bevil-
jas. Närmare bestämmelser om användning 
av skuldsaneringsmetoder utfärdas genom 
förordning av statsrådet. Av synnerligen 
vägande skäl kan lånetiden förlängas över 
den maximala lånetid som föreskrivs i 36 § 2 
mom. 1 punkten.

De ändringar i skuldvillkoren som görs vid 
frivillig skuldsanering gäller även borgens-
männen, andra ansvariga för skulden och 
dem som ställt säkerhet för skulden. Ställ-
ningen för dessa får dock inte försämras utan 
samtycke av den som saken gäller.

81 §

Frivillig skuldsanering i fråga om ränte-
stödslån

Räntestödslån som med stöd av denna lag 
eller andra författningar har beviljats ren-
hushållnings- eller naturnäringsidkare kan 
saneras frivilligt i enlighet med 80 §.

Reglering av räntan på räntestödslån sän-
ker den ränta som låntagaren betalar. Ränte-
stödets belopp beräknas enligt räntan i en-
lighet med villkoren i skuldebrevet. Skuldsa-
nering kan genomföras, om låntagaren och 
det kreditinstitut som har beviljat lånet är 
ense om villkoren för skuldsaneringen och 
om närings-, trafik- och miljöcentralen har 
samtyckt till en reglering av räntestödslånen.

82 §

Statsborgen i fråga om frivillig skuldsane-
ring

(upphävs)

(upphävs)
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Vid frivillig skuldsanering kan gäldenären 
beviljas statsborgen för betalning av kortfris-
tiga skulder genom banklån som beviljas på 
sedvanliga villkor. Statsborgen kan täcka 
högst 80 procent av det totala lånebeloppet.

Bestämmelser om förutsättningarna och 
förfarandet för beviljande av statsborgen ut-
färdas genom förordning av statsrådet.

83 §

Begränsningar i fråga om frivillig skuldsane-
ring

Vid frivillig skuldsanering får befrielse från 
betalning av amorteringar på statliga lån 
inte beviljas, om realsäkerheten för lånet el-
ler borgen genom affärsverksamhet eller 
därmed jämförbar verksamhet tryggar betal-
ningen av amorteringarna. För bibehållande 
av gäldenärens bostad, tryggande av företa-
gets fortsatta verksamhet eller av andra syn-
nerligen vägande skäl kan befrielse från be-
talning dock beviljas. I sådana fall ska ansö-
kan föras till Landsbygdsverket för avgö-
rande.

Om låntagaren har upphört med nä-
ringsidkandet, kan befrielse från betalning 
trots vad som föreskrivs i 1 mom. dock bevil-
jas, om

1) låntagaren har sålt den egendom som 
utgjort säkerhet, med undantag av bostads-
byggnaden och tillhörande jordområde,

2) låntagaren inte rimligen anses klara av 
återbetalningen av lånet på grund av bestå-
ende arbetsoförmåga, långtidsarbetslöshet, 
underhållsskyldighet eller av annan därmed 
jämförbar orsak, och om

3) befrielsen från betalning kommer lånta-
garen till godo till fullt belopp utan att den 
samtidigt förbättrar övriga borgenärers rätt 
att få betalning för sina fordringar.

Om borgenärer som har beviljat en lånta-
gare räntestödslån eller andra krediter inte 
samtycker till frivillig skuldsanering, kan 
statliga lån saneras enbart av särskilda skäl 
och förutsatt att det utestående beloppet i 
fråga om statliga lån och statens övriga 
fordringar utgör minst 60 procent av lånta-
garens samtliga skulder.

(upphävs)

(upphävs)
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84 §

Stöd som beviljas i samband med frivillig 
skuldsanering

En åtgärd som leder till att det stöd som 
ingått i lånet används snabbare utan att 
stödbeloppet ökar anses inte vara ett stöd 
som beviljas i samband med frivillig skuldsa-
nering.

Stöd i samband med frivillig skuldsanering 
kan beviljas till ett belopp av högst 20 000 
euro.

Stöd som beviljas i samband med frivillig 
skuldsanering anses vara

1) räntefrihet, friår från amorteringar, 
sänkning av räntan eller betydande uppskov 
med betalning av räntan eller med amorte-
ringar i fråga om statliga lån eller statens 
försäljningsprisfordringar så att ett stöd som 
tidigare ingått i lånet eller försäljningspris-
fordran inte minskar,

2) stöd i anslutning till statsborgen,
3) räntestöd, som inte minskar ett räntestöd 

som redan tidigare ingått i lånet.
Genom förordning av statsrådet utfärdas 

närmare bestämmelser om stöd som ökar 
stöd som beviljats tidigare och om faststäl-
lande av stödets belopp eller värde samt om 
uppföljning av stödet.

85 §

Beslut och avtal om skuldsanering

Närings-, trafik- och miljöcentralen fattar 
på gäldenärens ansökan beslut om samtycke 
till skuldsanering på statens vägnar och om 
förutsättningarna för samtycke.

När beslutet har vunnit laga kraft under-
tecknar närings-, trafik- och miljöcentralen 
tillsammans med gäldenären och kreditinsti-
tutet ett avtal om genomförande av frivillig 
skuldsanering i fråga om statliga lån och 
räntestödslån. Avtalet åsidosätter villkoren i 
skuldebrevet och stödbeslutet. Sådana villkor 
i ett stödbeslut som grundar sig på Europe-
iska unionens lagstiftning kan dock inte åsi-
dosättas genom avtal.

Närmare bestämmelser om förfarandet vid 
och uppföljningen av frivillig skuldsanering 
kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

(upphävs)

(upphävs)
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86 §

Förfall av frivillig skuldsanering

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan 
fatta beslut om att en frivillig skuldsanering 
ska förfalla för statens del, om

1) gäldenären i samband med ansökan om 
skuldsanering eller under förfarandet har 
hemlighållit omständigheter som väsentligen 
påverkar saneringen eller lämnat väsentligt 
felaktiga uppgifter om omständigheterna och 
gäldenärens förfarande har varit synnerligen 
klandervärt med tanke på de andra parterna, 
eller om

2) låntagaren utan godtagbart skäl väsent-
ligt har försummat att iaktta avtalet.

Den frivilliga skuldsaneringen förfaller 
också när en domstol fastställer ett betal-
ningsprogram för låntagaren enligt lagen om 
företagssanering eller enligt lagen om 
skuldsanering för privatpersoner. När dom-
stolen fastställer programmet ska den beakta 
de lån och fordringar som ingått i den frivil-
liga skuldsaneringen enligt de villkor som 
skulle ha gällt utan den frivilliga skuldsane-
ringen.

Om det har bestämts att skuldsaneringen 
förfaller, har en borgenär som är part i avta-
let rätt att kräva betalning för sin fordran av 
gäldenären enligt de villkor som skulle ha 
gällt utan skuldsanering. Gäldenären ska 
dock inte betala dröjsmålsränta till borgenä-
ren för den tid skuldsaneringen varat, om 
inte närings-, trafik- och miljöcentralen be-
slutar något annat på grund av orsaken till 
att skuldsaneringen förfaller.

Innan närings-, trafik- och miljöcentralen 
beslutar om förfall av frivillig skuldsanering 
ska centralen höra de andra avtalsparterna.

(upphävs)
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89 §

Uppföljning av affärsplaner

Stödtagaren ska för närings-, trafik- och 
miljöcentralen lägga fram utredningar om 
genomförandet av de målsättningar och åt-
gärder som ingår i en affärsplan.

Närmare bestämmelser om innehållet i de 
utredningar som avses i 1 mom. utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. Landsbygds-
verket meddelar närmare föreskrifter om hur 
utredningarna ska presenteras och lämnas in 
till närings-, trafik- och miljöcentralen.

91 §

Informationssystem för uppföljning

— — — — — — — — — — — — — —
I informationssystemet för uppföljning kan 

följande uppgifter registreras om sökande, 
stödtagare, åtgärder som stöds samt använd-
ningen av stöd:
— — — — — — — — — — — — — —

3 uppgifter som ingår i affärsplaner och 
byggnadsplaner,

— — — — — — — — — — — — — —

92 §

Förvaring av uppgifter

Uppgifterna i informationssystemet förva-
ras tio år från beslutet om beviljande av stöd. 
Om stöd har beviljats ska uppgifterna förva-
ras tio år från utbetalningen av den sista pos-
ten eller från det att den sista posten av ett 

89 §

Uppföljning av affärsplaner

För närings-, trafik- och miljöcentralen ska 
stödtagaren lägga fram utredningar om ge-
nomförande av de målsättningar och åtgärder 
som ingår i en affärsplan.

Närmare bestämmelser om innehållet i de 
utredningar som avses i 1 mom. utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. Landsbygds-
verket meddelar närmare föreskrifter om hur 
utredningarna ska presenteras och ges in till 
närings-, trafik- och miljöcentralen. 

91 §

Informationssystem för uppföljning

— — — — — — — — — — — — — —
I informationssystemet för uppföljning kan 

följande uppgifter registreras om sökande, 
stödtagare, åtgärder som stöds samt använd-
ningen av stöd:
— — — — — — — — — — — — — —

3) uppgifter i affärsplaner och byggnads-
planer,

— — — — — — — — — — — — — —

92 §

Förvaring av uppgifter

Uppgifterna i informationssystemet förva-
ras tio år från beslutet om beviljande av stöd. 
Om stöd har beviljats ska uppgifterna förva-
ras tio år från utbetalningen av den sista pos-
ten eller från det att den sista posten av ett 
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statligt lån eller ett lån som är föremål för 
räntestöd lyfts, dock så länge som räntestöd 
betalas. Uppgifter om statsborgen ska förva-
ras så länge som borgen är i kraft eller, om 
borgensansvaret har realiserats, så länge 
regressfordran kan drivas in. Uppgifter om 
statliga lån ska förvaras så länge som kredit-
institutet har en fordran på låntagaren för ett 
statligt lån eller, om en kreditgivare har an-
sökt om en gottgörelse för ett statligt lån hos 
Landsbygdsverket, till dess att beslutet om 
ansökan om gottgörelse har vunnit laga kraft. 
När det är fråga om stöd som ingår i program 
som delfinansieras av Europeiska unionen 
ska uppgifterna förvaras fem år från det att 
Europeiska unionens kommission betalar un-
ionens sista finansieringsandel enligt pro-
grammet.

94 §

Utförande av inspektioner

— — — — — — — — — — — — — —
För att inspektionsuppdraget ska kunna 

skötas på ett ändamålsenligt sätt kan en ut-
omstående revisor befullmäktigas för in-
spektionen. Revisorn ska vara en revisor eller 
revisionssammanslutning enligt revisionsla-
gen (459/2007) eller lagen om revisorer inom 
den offentliga förvaltningen och ekonomin 
(467/1999). En revisionssammanslutning ska 
utse en ansvarig revisor för inspektionen. Vid 
utförandet av inspektionsuppdraget tillämpas 
förvaltningslagen (434/2003), språklagen 
(423/2003), samiska språklagen (1086/2003) 
och lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet (621/1999). På den revisor som 
utför inspektionsuppdraget tillämpas be-
stämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. 
På skada som orsakas vid inspektionen till-
lämpas skadeståndslagen (412/1974).

— — — — — — — — — — — — — —
Bestämmelser om polisens skyldighet att 

ge handräckning finns i 40 § i polislagen 
(493/1995).

97 §

statligt lån eller ett lån som är föremål för 
räntestöd lyfts, dock så länge som räntestöd 
betalas. Uppgifter om statsborgen ska förva-
ras så länge som borgen är i kraft eller, om 
borgensansvaret har realiserats, så länge 
regressfordran kan drivas in. Uppgifter om 
statliga lån ska förvaras så länge som kredit-
institutet har en fordran på låntagaren för ett 
statligt lån eller, om en kreditgivare har an-
sökt om en gottgörelse för ett statligt lån hos 
Landsbygdsverket, till dess att beslutet om 
ansökan om gottgörelse har vunnit laga kraft. 
När det är fråga om stöd som ingår i program 
som delfinansieras av Europeiska unionen 
ska uppgifterna dessutom förvaras fem år 
från det att Europeiska kommissionen betalar 
Europeiska unionens sista finansieringsandel 
enligt programmet.

94 §

Utförande av inspektioner

— — — — — — — — — — — — — —
För att inspektionsuppdraget ska kunna 

skötas på ett ändamålsenligt sätt kan en ut-
omstående revisor befullmäktigas för in-
spektionen. Revisorn ska vara en revisor eller 
revisionssammanslutning enligt revisionsla-
gen (1141/2015) eller lagen om revision
inom den offentliga förvaltningen och eko-
nomin (1142/2015). En revisionssamman-
slutning ska utse en ansvarig revisor för in-
spektionen. Vid utförandet av inspektions-
uppdraget tillämpas förvaltningslagen 
(434/2003), språklagen (423/2003), samiska 
språklagen (1086/2003) och lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999). På en revisor tillämpas bestäm-
melserna om straffrättsligt tjänsteansvar när 
denne utför en inspektion. Bestämmelser om 
skadestånd finns i skadeståndslagen 
(412/1974).
— — — — — — — — — — — — — —

Bestämmelser om polisens skyldighet att 
ge handräckning finns i 9 kap. 1 § i polisla-
gen (872/2011).
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Stödtagarens anmälningsskyldighet och för-
handsbesked

— — — — — — — — — — — — — —
Stödtagaren kan på begäran meddelas ett 

bindande förhandsbesked om huruvida en 
planerad åtgärd som gäller det åtagande som 
avses i 17 § 1 mom., affärsplanen, den näring 
som idkas eller en förändring eller överlå-
telse av den egendom som stöds orsakar en 
påföljd enligt 95 § 1 mom. eller 96 §. I ansö-
kan ska den fråga specificeras i vilken för-
handsbesked söks och läggas fram den utred-
ning som behövs för avgörande av ärendet. 
Närings-, trafik- och miljöcentralens beslut 
om förhandsbesked gäller ett år efter det att 
beslutet meddelades. Närings-, trafik- och 
miljöcentralen kan inte avvika från ett för-
handsbesked som den har meddelat, om inte 
stödtagarens åtgärder väsentligt avviker från 
de åtgärder som stödtagaren angett i ansökan 
om förhandsbesked eller stödtagaren för att 
få ett förhandsbesked har angett väsentligt 
vilseledande eller brisfälliga uppgifter.
— — — — — — — — — — — — — —

111 § 

Beslutsavgift

Beslut enligt denna lag är avgiftsfria för 
sökanden och stödtagaren. På Forststyrelsens 
beslut om särskilda förmåner tillämpas lagen 
om grunderna för avgifter till staten 
(150/1992), dock så att ett beslut är avgifts-
fritt till den del som det gäller stöd som ingår 
i särskilda förmåner.

113 §

Användningen av medel ur gårdsbrukets ut-
vecklingsfond

Av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond 
får betalas arvoden och ersättningar för 
kostnader i anslutning till förfarandet vid fri-
villig skuldsanering.

97 §

Stödtagarens anmälningsskyldighet och för-
handsbesked

— — — — — — — — — — — — — —
Stödtagaren kan på begäran meddelas ett 

bindande förhandsbesked om huruvida en 
planerad åtgärd som gäller det åtagande som 
avses i 17 § 1 mom., affärsplanen, den näring 
som idkas eller en förändring eller överlå-
telse av den egendom som stöds orsakar en 
påföljd enligt 95 § 1 mom. eller 96 §. I ansö-
kan ska den fråga specificeras i vilken för-
handsbesked söks och läggas fram den utred-
ning som behövs för avgörande av ärendet. 
Närings-, trafik- och miljöcentralens beslut 
om förhandsbesked gäller ett år efter det att 
beslutet meddelades. Närings-, trafik- och 
miljöcentralen kan inte avvika från ett för-
handsbesked som den har meddelat, om inte 
stödtagarens åtgärder väsentligt avviker från 
de åtgärder som stödtagaren angett i ansökan 
om förhandsbesked eller stödtagaren för att 
få ett förhandsbesked har angett väsentligt 
vilseledande eller bristfälliga uppgifter.
— — — — — — — — — — — — — —

111 § 

Beslutsavgift

Beslut enligt denna lag är avgiftsfria för 
sökanden och stödtagaren. På Forststyrelsens 
beslut om särskilda förmåner och i 97 § 2 
mom. avsedda beslut om förhandsbesked till-
lämpas lagen om grunderna för avgifter till 
staten (150/1992), dock så att ett beslut är 
avgiftsfritt till den del som det gäller stöd 
som ingår i särskilda förmåner.

(upphävs)
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114 §

Tekniskt bistånd

På tekniskt bistånd för verkställighet av stöd 
enligt denna lag tillämpas vad som föreskrivs 
om användning av tekniskt bistånd i 54 § i 
lagen om stöd för utveckling av landsbygden.

117 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt 
som bestäms genom förordning av statsrådet.

Genom denna lag upphävs lagen om finan-
siering av renhushållning och naturnäringar 
(45/2000).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

114 §

Tekniskt bistånd

På tekniskt bistånd för verkställighet av 
stöd enligt denna lag tillämpas vad som före-
skrivs om användning av tekniskt bistånd i 
65 § i lagen om stödjande av landsbygdens 
utveckling.

117 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Genom denna lag upphävs lagen om finan-
siering av renhushållning och naturnäringar 
(45/2000).

Denna lag tillämpas på de stödsystem som 
avses i 3 § och som tagits i bruk genom för-
ordning av statsrådet.

———
Denna lag träder i kraft den  20  .
Genom denna lag upphävs lagen om änd-

ring av 2 och 8 § i lagen om strukturstöd för 
renhushållning och naturnäringar.

Lagens 11 § 2 mom. tillämpas inte, om inte 
Europeiska kommissionen har gett sitt sam-
tycke till det. 
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2. 

Lag

om ändring av skoltlagen

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i skoltlagen (253/1995) 5 § 2 mom., 10 § 1 mom. 1, 4 och 5 punkten, 15 § 4 mom., 

16 §, 19 § 3 mom. och 59—62 §, av dem 60 § 1 mom. och 61 § sådana de lyder i lag 
296/2001,

ändras 3 och 8 §, 9 § 3 mom., 10 och 14 §, 15 § 1 mom., 17 §, 18 § 1 mom., 19 § 1 mom., 
20, 40, 64 och 65 §, av dem 14 § sådan den lyder i lag 296/2001, 18 § 1 mom. sådant det lyder 
i lag 1474/2009, 64 § sådan den lyder i lag 83/2014 och 65 § sådan den lyder i lagarna 
276/2004 och 427/2007, samt
fogas till lagen nya 2 a och 2 b §, till 9 § ett nytt 4 mom., till 10 § ett nytt 3 mom., till lagen en 
ny 13 a §, nya 3 a och 3 b kap., en ny kapitelrubrik före 18 § samt nya 19 a, 39 a och 41 b § 
som följer:

Gällande lydelse Föreslag lydelsen

2 a §

Förhållande till Europeiska unionens lag-
stiftning och program

Det som föreskrivs i 5 §, med stöd av den, el-
ler 8 § i lagen om strukturstöd för renhus-
hållning och naturnäringar (986/2011), ne-
dan lagen om strukturstöd för renhushåll-
ning, tillämpas vid beviljande av stöd som 
avses i denna lag.

2 b §

Förutsättningar som gäller stödets finansie-
ring och belopp

Det som föreskrivs i 7 § i lagen om struktur-
stöd för renhushållning eller med stöd av den 
tillämpas vid beviljande av stöd som avses i 
denna lag.

3 §

Företagsverksamhet

Med naturnäring avses i denna lag jordbruk 
i liten skala och specialjordbruk samt fiske, 
jakt och renskötsel liksom även bärplock-
ning, svampplockning och annat sådant ut-
nyttjande av naturresurser som är beroende 
av naturens fortlöpande produktionsförmåga.

3 §

Företagsverksamhet

Med naturnäringar avses i denna lag ren-
hushållning och annat jordbruk: som annat 
jordbruk betraktas då konventionell jord-
bruksproduktion i liten skala vid sidan av 
andra naturnäringar samt yrkesmässig jakt, 
bärplockning och svampplockning och, med 
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Denna lag gäller även annan småföretags

Denna lag gäller även annan verksamhet 
som, primärproduktionen inbegripen, utöver 
företagaren jämte familjemedlemmar syssel-
sätter andra personer motsvarande högst tre 
årsarbetsplatser. Om företagets verksamhet är 
av speciellt stor betydelse för skoltarnas ut-
komst, kan lån och bidrag beviljas även för 
mera omfattande verksamhet än vad som 
sägs ovan.

undantag för fiske och skogsbruk, annat så-
dant utnyttjande av naturresurser som baserar 
sig på naturens fortlöpande produktionsför-
måga.

Denna lag gäller även annan småföretags-
verksamhet som, primärproduktionen inbe-
gripen, utöver företagaren jämte familjemed-
lemmar sysselsätter andra personer motsva-
rande högst tre årsarbetsplatser. Om företa-
gets verksamhet är av speciellt stor betydelse 
för skoltarnas utkomst, kan bidrag, understött 
lån eller statsborgen beviljas även för mera 
omfattande verksamhet än vad som sägs 
ovan.

5 §

Personer och företag som kan få stöd

— — — — — — — — — — — — — —
Av särskilda skäl kan även en minderårig 

bli delaktig av åtgärder enligt denna lag.

(upphävs)

— — — — — — — — — — — — — —

8 §

Vissa stödåtgärder enligt annan lagstiftning

Renbeteslag inom skoltområdet får stöd en-
ligt lagen om strukturstöd för renhushållning 
och naturnäringar (986/2011). I övrigt bevil-
jas skoltar som avses i 4 § i denna lag för-
måner som motsvarar i lagen om struktur-
stöd för renhushållning och naturnäringar 
avsedda förmåner enligt denna lag. 
(26.8.2011/992)

Stöd som avses i denna lag beviljas inte för 
ett sådant projekt för vilket bidrag, statligt 
lån eller räntestödslån har beviljats med stöd 
av annan lagstiftning

8 §

Vissa stödåtgärder enligt annan lagstiftning

Renbeteslag inom skoltområdet får stöd en-
ligt lagen om strukturstöd för renhushållning. 

En skolt som avses i 5 § och som uppfyller 
villkoren i 15 och 17 § samt, i fråga om nä-
ringsverksamheten, 21–23 § i lagen om 
strukturstöd för renhushållning, beviljas stöd 
för investeringar i renhushållning och annat 
jordbruk och för etablering med iakttagande 
av bestämmelserna i lagen om strukturstöd 
för renhushållning. 

Stöd för annan i 3 § 2 mom. avsedd före-
tagsverksamhet än jordbruk och fiske bevil-
jas med iakttagande av bestämmelserna i la-
gen om stödjande av landsbygdens utveckling 
(28/2014), dock så att stödet helt finansieras 
med nationella medel. 

Bestämmelser om stöd för fiske finns i la-
gen om det nationella genomförandet av den 
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europeiska förordningen om Europeiska 
havs- och fiskerifonden (1093/2014). Denna 
lag tillämpas dock på i 9 § avsedda särskilda 
rättigheter gällande fiske samt på stöd som 
beviljas för byggande på basis av en sådan 
rätt.

9 § 

Vissa rättigheter

— — — — — — — — — — — — — —
Med skogsförvaltningsmyndigheternas till-

stånd kan förmåner som avses i 1 mom. 1, 2, 
4 och 7 punkten av särskilda skäl beviljas 
även sammanslutningar som består av skol-
tar. Skogsförvaltningsmyndigheterna kan 
även bevilja en sammanslutning som bedri-
ver fiskeri en förmån som avses i 3 punkten 
samt ett lokalt renbeteslag en förmån som av-
ses i 6 punkten.

Tillstånd enligt 1 mom. 3 och 5 punkten får 
beviljas endast om hållandet av byggnad eller 
insamlandet av lav bör anses motiverat med 
hänsyn till skoltens och hans familjs utkomst 
eller idkandet av naturnäring.

9 § 

Särskilda förmåner

— — — — — — — — — — — — — —
Med Forststyrelsens tillstånd kan förmåner 

som avses i 1 mom. 1, 2, 4 och 7 punkten av 
särskilda skäl beviljas även sammanslutning-
ar som består av skoltar. Forststyrelsen kan 
även bevilja en sammanslutning som bedri-
ver fiskeri en förmån som avses i 3 punkten 
samt ett lokalt renbeteslag en förmån som av-
ses i 6 punkten. Tillstånd kan beviljas endast 
om tillståndet med beaktande av förmånens 
värde kan beviljas som ett i Europeiska un-
ionens lagstiftning avsett stöd av mindre be-
tydelse. 

Tillstånd enligt 1 mom. 3 och 5 punkten får 
beviljas endast om förläggandet av byggna-
den i fråga eller insamlandet av lav ska anses 
behövligt för att skolten och skoltens familj 
ska få livsmedel som är avsedda att användas 
i det egna hushållet. Med undantag för ren-
hushållning gäller samma begränsning verk-
samhet som avses i 1 mom. 4, 6 och 7 punk-
ten.

Det som föreskrivs om utlåtanden och 
överföring av tillstånd i 87 § 2 mom. i struk-
turstödslagen eller genom förordning av 
statsrådet med stöd av 87 § 3 mom. i nämnda 
lag tillämpas på de rättigheter som avses i 1 
mom. 

10 §

Låne- och bidragsförmåner 

Med stöd av denna lag kan lån och bidrag 
beviljas som följer:

1) markköpslån för förvärv av en lägenhet, 
en andel därav eller ett tillskottsområde, var-
vid som lägenhet även betraktas lägenheter 

10 §

Stöd för investeringar och förbättrande av 
boendeförhållanden

Med undantag av stödobjekten enligt 2 
punkten kan statligt lån, räntestöd, statsbor-
gen och bidrag beviljas i enlighet med de la-
gar som nämns i 8 § för följande ändamål:
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som bildats med stöd av jorddispositionsla-
gen (396/45), naturnäringslagen, lagen om 
renskötsellägenheter (590/69) och renhus-
hållningslagen samt tidigare skoltlagstift-
ning, och därmed jämförbara lägenheter,

2) investeringslån och investeringsbidrag
a) för förvärv av lösa och fasta anlägg-

ningstillgångar som är nödvändiga vid natur-
närings- och annan småföretagarverksamhet,

b) för byggande, utbyggnad och reparation 
av för naturnärings- och annan småföretagar-
verksamhet nödvändiga produktions-, lager-, 
inkvarterings- och servicebyggnader, i 9 § 
avsedda konstruktioner samt till dessa bygg-
nader hörande anläggningar, liksom även 
andra motsvarande konstruktioner samt för 
förbättrande av arbetsmiljön, bevarande av 
den traditionella miljön och investeringar i 
miljövård,

c) för kostnader för inhägnande av för lant-
bruk lämplig jord samt för röjning och 
iståndsättande av åker och betesmark, samt

d) för vägbygge, vattenförsörjning, av-
loppsanläggningar och elektrifiering,

3) bostadslån och bidrag för byggande, ut-
byggnad och renovering av bostadsbyggnad 
och därtill hörande ekonomibyggnader samt 
för förbättrande av boendemiljön och i sam-
band därmed också för bevarande av den 
traditionella miljön,

4) driftskapitallån i samband med inle-
dande och utvidgning av specialjordbruk, yr-
kesfiske och i 3 § 2 mom. avsedd småföreta-
garverksamhet samt för konjunkturutjäm-
ning, samt

5) startbidrag för förskottsinnehållning un-
derkastade löner och indirekta arbetskrafts-
kostnader som orsakas av inledande eller ut-
vidgning av yrkesfiske eller i 3 § 2 mom. av-
sedd småföretagarverksamhet samt för före-
tagarens egna lönekostnader.

Om beviljande av lån och bidrag och om 
förutsättningar för beviljandet stadgas när-
mare genom förordning.

1) investeringslån och investeringsbidrag
a) för förvärv av lösa och fasta anlägg-

ningstillgångar som är nödvändiga vid natur-
näringsverksamhet och annan småföretagar-
verksamhet,

b) för byggande, utbyggnad och reparation 
av för naturnäringsverksamhet och annan 
småföretagarverksamhet nödvändiga pro-
duktions-, lager-, inkvarterings- och service-
byggnader, i 9 § avsedda konstruktioner samt 
till dessa byggnader hörande anläggningar, 
liksom även andra motsvarande konstrukt-
ioner samt för förbättrande av arbetsmiljön, 
bevarande av den traditionella miljön och in-
vesteringar i miljövård,

c) för kostnader för inhägnande av för lant-
bruk lämplig jord samt för röjning och 
iståndsättande av åker och betesmark, samt

d) för vägbygge, vattenförsörjning, av-
loppsanläggningar och elektrifiering,

2) bostadslån och bidrag för byggande, ut-
byggnad och renovering av bostadsbyggnad 
och därtill hörande ekonomibyggnader samt 
för förbättrande av boendemiljön och i sam-
band därmed också för bevarande av den 
traditionella miljön.

Vid beviljande av stöd för annan investe-
ring som ska stödas i enlighet med 8 §, stöd 
för förbättrande av boendeförhållanden, stöd 
till sammanslutningar som avses i 7 § eller 
stöd till projekt som avses i 13 § med stöd av 
denna lag tillämpas utöver vad som före-
skrivs i denna lag bestämmelserna i 9, 11—
13, 15 och 17 § samt 13 kap. i lagen om 
strukturstöd för renhushållning.

Det som enligt 19—23 § i lagen om struk-
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Rätt till bidrag enligt denna lag får inte ut-
mätas.

turstöd för renhushållning tillämpas på en 
renhushållnings- eller naturnäringslägenhet 
inom ett renskötsel- eller naturnäringsom-
råde, tillämpas på motsvarande sätt på en 
skoltlägenhet inom ett skoltområde. Närmare 
bestämmelser om beviljande av bidrag, stat-
ligt lån, räntestöd och statsborgen och om 
förutsättningarna för beviljandet får utfärdas 
genom förordning av statsrådet.

Bidrag som beviljats enligt denna lag får 
inte utmätas.

13 a §

Stödets maximibelopp

För åtgärder enligt 10 § får bidrag beviljas 
till högst 60 procent av de godtagbara kost-
naderna. 

Om det för samma ändamål beviljas både 
bidrag och räntestöd eller statsborgen som 
innefattar stöd får beloppet av bidraget, rän-
testödet och det stöd som ingår i statsborgen 
inte sammanlagt överstiga det maximibelopp 
som avses i 1 mom. och beloppet av bidraget 
och räntestödet eller det lån som omfattas av 
statsborgen inte sammanlagt överstiga de 
godtagbara kostnaderna för åtgärden.

Om det för samma ändamål beviljas både 
bidrag och statligt lån eller räntestödslån, 
får det sammanlagda beloppet av bidraget 
och lånet inte överstiga de godtagbara kost-
naderna för åtgärden.

3 kap.

Förutsättningar och villkor för statliga lån

13 b §

Förutsättningar för beviljande av lån

Lån kan beviljas inom ramen för bevill-
ningsfullmakten i den dispositionsplan som 
gårdsbrukets utvecklingsfond årligen fast-
ställer. Maximibeloppet av lånet bestäms av  
närings-, trafik- och miljöcentralen.
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15 §

Maximibelopp för lån och bidrag

Lån kan beviljas till högst 85 procent av 
egendomens anskaffningspris eller av de 
godtagbara kostnaderna.

— — — — — — — — — — — — — —

15 §

Lånets maximibelopp

Lån kan beviljas till högst 85 procent av 
egendomens anskaffningspris eller av de 
godtagbara kostnaderna, beroende på vilken 
av dem som är lägre. 
— — — — — — — — — — — — — —

17 §

Allmänna stadganden om långivningen 

Om lånetiderna, uppbörden av amortering-
ar och räntor, tidpunkten för betalningarna, 
beviljande av uppskov eller räntefrihet för 
statliga lån, betalning av en fordran vars ka-
pitalbelopp är litet i ett för allt eller i övrigt 
inom en kortare tid än normalt samt om öv-
riga lånevillkor skall stadgas närmare genom 
förordning.

17 §

Övriga villkor för lån

På lån tillämpas det som i 60 §, 61 § 1, 2 
och 4 mom., 62 §, 63 § 1 och 3—5 mom., 65 
och 72 § i lagen om strukturstöd för renhus-
hållning föreskrivs om kreditgivare och det 
som i 65 § i samma lag föreskrivs om överfö-
ring av lån och ändring av lånevillkoren.

3 a kap.

Villkor för räntestöd

17 a §

Räntestödets maximibelopp

Räntestöd kan beviljas till ett belopp som 
motsvarar högst 40 procent av de godtag-
bara kostnaderna för en åtgärd.

Räntestöd betalas inte för lån vars belopp 
överstiger det de godtagbara kostnaderna för 
en åtgärd.

17 b §

Övriga villkor för räntestöd

På räntestöds lån och på räntestöd i anslut-
ning till det tillämpas bestämmelserna i 35 § 
1 mom. och 38—40 § i lagen om strukturstöd 
för renhushållning.
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3 b kap.

Förutsättningar och villkor för statsbor-
gen

17 c §

Beviljande av lån som omfattas av statsbor-
gen

Statsborgen kan beviljas för ett lån som be-
viljas av en i enlighet med 16 § i lagen om 
strukturstöd till jordbruket godkänd kreditgi-
vare.

En godkänd kreditgivare kan bevilja lån 
som omfattas av statsborgen efter det att ett 
beslut om statsborgen har fattats.

17 d §

Statsborgen

Statsborgen kan beviljas för räntestödslån 
eller för annat lån som beviljats av en kredit-
institut och som beviljats för produktiva inve-
steringar eller för byggande av bostad eller 
för annat lån som beviljats av ett kreditinsti-
tut med iakttagande av bestämmelserna om 
statsborgen i 12, 18 och 24 kap. i lagen om 
strukturstöd för renhushållning.

18 §

Ansökan om och beviljande av lån och bi-
drag

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lapp-
land beviljar lån och bidrag på ansökan. En 
ansökan ska upprättas skriftligen och under-
tecknas.

Innan närings-, trafik- och miljöcentralen 
beslutar om beviljande av lån eller bidrag, 
kan utlåtande om ansökan inhämtas hos den 
kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten 

3 c kap.

Förfaranden för ansökan och beviljande 
samt uppföljning och övervakning

18 § 

Ansökan om, beviljande och betalning av 
stöd, statsborgen och lån

Bidrag, statligt lån, räntestöd och statsbor-
gen samt stöd som ingår i statsborgen bevil-
jas på ansökan av Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Lappland. 

På ansökan om beviljande och överföring-
ar av stöd, statligt lån och statsborgen till-
lämpas det som föreskrivs i 47—52 §, 53 § 2 
och 3 mom. samt 54 och 55 § i lagen om 
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samt vid behov även andra utlåtanden. När-
mare bestämmelser om utlåtandeförfarandet 
kan utfärdas genom förordning av jord- och 
skogsbruksministeriet.

strukturstöd för renhushållning. Genom be-
slut som gäller statligt lån, räntestöd eller 
statsborgen godkänns beloppet av och villko-
ren för ett statligt lån eller ett lån som omfat-
tas av räntestöd eller statsborgen liksom 
även beloppet av och villkoren för statsbor-
gen. Om beslutet om statligt lån, räntestöd 
eller statsborgen ändras till följd av överkla-
gande, förutsätts kreditgivarens samtycke för 
ändring av lånebeloppet och villkoren.

På ansökan om utbetalning av bidrag till-
lämpas det som föreskrivs i 57 och 58 § i la-
gen strukturstöd för renhushållning. 

På undertecknande av statligt lån samt på 
ansökan om lyftande av lån och utbetalning-
en av lån tillämpas det som föreskrivs i 59 
och 60 §, 61 § 1, 2 och 4 mom., 62 § 1 mom., 
63 §, 65 § 1, 2 och 5 mom. och 72 § i lagen 
om strukturstöd för renhushållning.
På ansökan om räntestöd samt stöd som in-
går i statsborgen, lyftande av lån samt utbe-
talning av räntestöd och användning av stöd 
som ingår i statsborgen tillämpas det som fö-
reskrivs i 59 och 60 §, 61 § 1, 2 och 4 mom., 
64 och 65 §, 66 § 3 och 4 mom. samt 71 och 
72 § i lagen om strukturstöd för renhushåll-
ning.

19 §

Styrningen av byggandet och inspektioner

Jord- och skogsbruksministeriet kan vid 
behov meddela föreskrifter, som är nog-
grannare än denna lag och en med stöd av 
den utfärdad förordning, om byggande som 
skall stödas enligt denna lag.

— — — — — — — — — — — — — —
Byggnadsinspektören är även skyldig att i 

andra än i 2 mom. angivna fall bistå vid 
verkställigheten av denna lag genom att på 
bekostnad av den som söker förmånen utföra 
värdering och inspektion av byggnader samt 
andra uppgifter som hör till hans verksam-
hetsområde.

19 §

Styrningen av byggandet och inspektioner

Genom förordning av jord- och skogs-
bruksministeriet får det vid behov utfärdas 
sådana bestämmelser som gäller byggande 
som ska stödas enligt denna lag och som är 
noggrannare än denna lag och en med stöd av 
den utfärdad förordning av statsrådet.
— — — — — — — — — — — — — —
(upphävs)

19 a §

Uppföljning av stöd

På uppföljning av stöd som beviljats med 
stöd av denna lag och på särskilda förmåner
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tillämpas bestämmelserna om uppföljning i 
21 kap. i lagen om strukturstöd för renhus-
hållning.

20 §

Övervakning

Jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket samt närings-, trafik- och miljö-
centralerna har rätt att utan förhandsmed-
delande utföra de inspektioner som behövs 
för övervakningen av att förutsättningarna 
och villkoren i anslutning till beviljande, ut-
betalning och användning av bidrag, lån och 
andra stöd som avses i denna lag iakttas.

Stödtagaren är skyldig att utan ersättning 
för den som utför inspektioner lägga fram 
alla behövliga räkenskapshandlingar och 
andra handlingar, varmed även avses motsva-
rande material som framställts eller lagrats 
med hjälp av automatisk databehandling eller
på något annat sätt, samt att även i övrigt bi-
stå vid inspektionen. I den omfattning som 
tillsynsuppgiften kräver har den som utför in-
spektion rätt att inspektera stödtagarens hus-
djursbyggnader, odlingar, produktions- och 
förädlingsanläggningar, lager, försäljnings-
och marknadsföringsutrymmen samt övriga 
omständigheter som är en förutsättning för 
att stöd ska beviljas och betalas ut. Inspekt-
ionen kan gälla såväl stödtagaren som den 
som förmedlar stödet. Inspektion får dock 
inte utföras i lokaler som omfattas av hemfri-
den.

20 §

Övervakning

På uppföljning av stöd som beviljats med 
stöd av denna lag och på särskilda rättigheter 
tillämpas bestämmelserna om inspektioner i 
22 kap. i lagen om strukturstöd för renhus-
hållning.

39 a §

Återkrav av räntestöd och annan förmån 
samt uppsägning av räntestödslån

Det som föreskrivs om återkrav av bidrag i 
39 och 40 § tillämpas också på räntestöd för 
räntestödslån, stöd som ingår i statsborgen 
samt stöd som beviljats som en särskild för-
mån.
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Om det genom ett beslut som vunnit laga 
kraft har bestämts att ett räntestödslån ska 
återkrävas av låntagaren, kan kreditgivaren 
säga upp räntestödslånet helt eller delvis.

40 §

Ränta på återkrav och dröjsmålsränta

På ränta på ett belopp som ska återbetalas 
eller återkrävas och på dröjsmålsränta till-
lämpas det som föreskrivs i 99 och 100 § i 
lagen om strukturstöd för renhushållning
.

55 a §

Rätt att få upplysningar samt utlämnande av 
information

Vid verkställigheten av denna lag tillämpas 
i fråga om jord- och skogsbruksministeriets, 
Landsbygdsverkets och närings-, trafik- och 
miljöcentralernas rätt att få och överlämna 
information det som föreskrivs i 109 § i lagen 
om strukturstöd för renhushållning.

59 §

Förutsättningarna för frivillig skuldsanering 
i fråga om statliga lån 

För att underlätta den ekonomiska situat-
ionen för en låntagare som har råkat i bestå-
ende ekonomiska svårigheter kan frivillig 
skuldsanering i fråga om statliga lån och sta-
tens försäljningsprisfordringar genomföras, 
om det finns grundad anledning att anta att 
skuldsaneringen medför en väsentlig förbätt-
ring av låntagarens ekonomiska situation. 
Om en skolt har beviljats statligt lån för nä-
ringsverksamhet som avses i denna lag eller i 
naturnäringslagen eller renhushållningsla-
gen och näringsverksamheten har upphört, 
får skuldsanering inledas bara om det inte på 
något annat sätt kan säkerställas att låntaga-
ren kan behålla sin bostad. Vad som stadgas 
ovan hindrar inte att samtycke ges till det 
förfarande som avses i 97 § lagen om före-
tagssanering (47/93) eller 78 § lagen om 
skuldsanering för privatpersoner (57/93).

(upphävs)
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Frivillig skuldsanering kan gälla statliga 
lån och fordringar enligt denna lag, de lagar 
som avses i 68 §, naturnäringslagen, renhus-
hållningslagen, landsbygdsnäringslagen 
samt lagen om gårdsbruksenheter.

Ändringar i skuldvillkoren som görs vid 
frivillig skuldsanering gäller även borgens-
män och andra ansvariga för skulden liksom 
även en tredje part till den del det är fråga 
om hans egendom som ställts som säkerhet 
för lånet så som närmare stadgas genom för-
ordning.

Om övriga förutsättningar för skuldsane-
ring stadgas närmare genom förordning.

60 §

Skuldsaneringens metoder 

Vid frivillig skuldsanering kan återbetal-
ningstiden för statliga lån och fordringar för-
längas, räntan sänkas och befrielse från be-
talning samt anstånd med betalning av ränta 
och amorteringar beviljas så som föreskrivs 
genom förordning. Befrielse från betalning 
av amortering får dock inte beviljas till den 
del realsäkerheten för lånet eller borgen ge-
nom affärsverksamhet eller därmed jämförlig 
verksamhet tryggar betalningen av amorte-
ringen. Endast av synnerligen vägande skäl 
kan lånetiden vid frivillig skuldsanering för-
längas så att den överskrider den tid som 
nämns i 14 § 1 mom. 

Om borgenärer som har beviljat en och 
samma låntagare räntestödslån eller annan 
kredit inte för sin del genomför skuldsane-
ring, kan frivillig skuldsanering inledas i 
fråga om statliga lån och fordringar endast 
om särskilda skäl därtill finns och om de 
statliga lånens och fordringarnas andel av 
sökandens alla skulder överstiger ett belopp 
som närmare stadgas genom förordning. 

Befrielse från betalning kan utan hinder av 
vad som anges i 1 mom. andra meningen 
dock beviljas av synnerligen vägande skäl 
enligt vad som närmare bestäms genom för-
ordning av statsrådet. Om låntagaren har 
upphört att idka en näring som understötts 
med statligt lån, kan befrielse från betalning 
utan hinder av 1 mom. andra meningen dock 
beviljas, om

1) låntagaren har sålt den egendom som 
utgjort säkerhet, med undantag av bostads-

(upphävs)
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byggnaden och tillhörande jordområde,
2) låntagaren inte rimligen anses klara av 

återbetalningen av lånet på grund av bestå-
ende arbetsoförmåga, långtidsarbetslöshet, 
underhållsskyldighet eller av någon annan 
därmed jämförbar orsak, och om

3) befrielsen från betalning kommer lånta-
garen till godo till fullt belopp utan att den 
samtidigt förbättrar övriga borgenärers rätt 
att få betalning för sina fordringar.

61 §

Utredning och plan 

Före den frivilliga skuldsaneringen skall en 
tillförlitlig utredning över låntagarens eko-
nomiska situation företes och en plan göras 
upp över de åtgärder med vilkas hjälp en 
hållbar grund kan skapas för låntagarens fö-
retagsverksamhet, i den mån den har under-
stötts med statligt lån, och för hans ekono-
miska situation. Skuldsaneringen förutsätter 
att staten, låntagaren och kreditinstitutet un-
dertecknar ett avtal om att vidta de åtgärder 
som ingår i planen. Avtalet undantränger 
skuldebrevsvillkoren för lånet i avtalet och 
villkoren i utlåtandet om statligt lån till den 
del något annat har avtalats. Betalningar för 
sådana statliga försäljningsprisfordringar 
enligt avtalet som förfallit får indrivas utan 
särskilt beslut så som stadgas i 38 § 2 mom.

(upphävs)

62 §

Förfall för en skuldsanering 

Om låntagaren inte iakttar den plan eller 
överenskommelse som avses i 61 §, kan det 
bestämmas att den frivilliga skuldsanering 
som där avses förfaller på det sätt och med 
de verkningar som närmare stadgas genom 
förordning.

Om för låntagaren fastställs ett sanerings-
program enligt lagen om företagssanering el-
ler ett betalningsprogram enligt lagen om 
skuldsanering för privatpersoner, förfaller 
den i 61 § avsedda frivilliga skuldsaneringen. 
Domstolen skall när den fastställer pro-
grammet beakta de lån och de fordringar 
som omfattats av den frivilliga skuldsane-
ringen utan inverkan av skuldsaneringen.

(upphävs)
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64 §

Uttag av avgift för behandling av ärenden

För beslut som fattats med stöd av denna 
lag tas det ut en avgift enligt vad som särskilt 
bestäms om uttag av avgifter. Närings-, tra-
fik- och miljöcentralens beslut om skuldsane-
ring och andra betalningslättnader för kredi-
ter samt beviljande av bidrag och annat stöd 
är dock avgiftsfria.

64 §

Uttag av avgift för behandling av ärenden

För beslut som fattats med stöd av denna 
lag tas det ut en avgift enligt vad som särskilt 
bestäms om uttag av avgifter. Närings-, tra-
fik- och miljöcentralens beslut om betal-
ningslättnader för krediter samt beviljande av 
bidrag och annat stöd är dock avgiftsfria.

65 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet kan be-
stämmas närmare om stödformerna, grunder-
na för beviljande av stöd, stödens maximibe-
lopp och de allmänna villkoren för stöd som 
grundar sig på avtal samt om hur stödet kan 
differentieras regionalt.

Närmare bestämmelser än vad som be-
stäms i lag och förordning om styrning av 
stöd och om stödnivåer kan utfärdas genom 
förordning av jord- och skogsbruksministe-
riet. Landsbygdsverket meddelar föreskrifter 
om formulären för köpe- och skuldebrev, an-
sökningar och beslut samt om andra formulär 
som behövs för verkställigheten av denna 
lag.

65 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet får det ut-
färdas närmare bestämmelser om stödfor-
merna, grunderna för beviljande av stöd, 
styrningen av stöd, stödnivåerna och stödens 
maximibelopp samt de allmänna villkoren för 
stöd som grundar sig på avtal samt om hur 
stödet kan differentieras regionalt.

Landsbygdsverket meddelar föreskrifter 
om formulären för köpebrev, ansökningar 
och beslut samt om andra formulär som be-
hövs för verkställigheten av denna lag.

———

Denna lag träder i kraft den   20  .
Med undantag för särskilda förmåner till-

lämpas på ansökningar, beviljade stöd, till-
stånd och lån som är anhängiga vid ikraft-
trädandet av denna lag samt på uppkomna 
statliga fordringar och ingångna avtal de be-
stämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
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3. 

Lag

om ändring av 2 § i lagen om strukturstöd till jordbruket

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) 2 § 4 mom., sådant det lyder i lag 

29/2014, som följer:

Gällande lydelse Föreslag lydelse

2 §

Tillämpningsområde

— — — — — — — — — — — — — —
Bestämmelser om stöd som beviljas för att 

förbättra renhushållningens och naturnäring-
arnas struktur finns i lagen om finansiering 
av renhushållning och naturnäringar 
(45/2000) och i skoltlagen (253/1995).

2 §

Tillämpningsområde

— — — — — — — — — — — — — —
Bestämmelser om stöd som beviljas för att 

förbättra renhushållningens och naturnäring-
arnas struktur finns i lagen om finansiering 
av renhushållning och naturnäringar 
(986/2011) och i skoltlagen (253/1995). 
Denna lag tillämpas dock om antalet livrenar 
som en person har understiger antalet livre-
nar som ger den huvudsakliga utkomsten el-
ler om personens företagarinkomst enbart 
från renhushållningen inte överstiger det mi-
nibelopp av företagarinkomst från jordbruket 
som anges i denna lag eller med stöd av den.

———

Denna lag träder i kraft den    20  .
På ansökningar som anhängiggjorts före 

lagens ikraftträdande, beviljade stöd, till-
stånd och lån, uppkomna statliga fordringar 
och ingångna avtal tillämpas de bestämmel-
ser som gällde vid ikraftträdandet.
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4. 

Lag

om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 2 § 2 mom. som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

2 §

Tillämpningsområde

— — — — — — — — — — — — — —
Denna lag tillämpas dock inte på stöd eller 

ersättningar som beviljas den som bedriver 
jordbruk för produktionsverksamhet inom 
jordbruket, upphörande med verksamheten 
eller förbättrande av jordbrukets struktur, inte 
heller på miljöstöd, kompensationsbidrag el-
ler stöd eller ersättningar som motsvarar 
dem. Renhushållning betraktas då som jord-
bruk. Lagen tillämpas inte på stöd som finan-
sieras med medel från Europeiska garanti-
fonden för jordbruket (EGFJ), Europeiska 
havs- och fiskerifonden eller någon annan av 
de av Europeiska unionens fonder som anges 
i den allmänna förordning som avses i 3 § 2 
punkten i programförvaltningslagen med un-
dantag för EJFLU och inte heller på stöd som 
finansieras ur Europeiska unionens övriga 
finansieringsinstrument. Denna lag tillämpas 
inte heller på de riksomfattande forsknings-
och utvecklingsprojekt som gäller landsbyg-
den eller andra projekt som avses i lagen om 
finansiering av regionutveckling och struk-
turfondsprojekt (8/2014) och inte heller på 
projekt som avses i lagen om finansiering av 
forsknings- och utvecklingsprojekt som gäl-
ler jordbruk och livsmedelsekonomi samt 
landsbygden (1413/2011), vilka finansieras 
uteslutande med nationella medel och inte 
baserar sig på ett program enligt 3 § 1 mom. i 
programförvaltningslagen och inte heller på 
utvecklandet av servicen inom skoltområdet, 
om vilket det föreskrivs i 13 § i skoltlagen 
(253/1995). I övrigt tillämpas denna lag på 
verkställigheten av skoltlagen i enlighet med 
bestämmelserna i 8 § 3 mom. i skoltlagen.

2 §

Tillämpningsområde

— — — — — — — — — — — — — —
Denna lag tillämpas dock inte på stöd eller 

ersättningar som beviljas den som bedriver 
jordbruk för produktionsverksamhet inom 
jordbruket, upphörande med verksamheten 
eller förbättrande av jordbrukets struktur, inte 
heller på miljöstöd, kompensationsbidrag el-
ler stöd eller ersättningar som motsvarar 
dem. Renhushållning betraktas då som jord-
bruk. Lagen tillämpas inte på stöd som finan-
sieras med medel från Europeiska garanti-
fonden för jordbruket (EGFJ), Europeiska 
havs- och fiskerifonden eller någon annan av 
de av Europeiska unionens fonder som anges 
i den allmänna förordning som avses i 3 § 2 
punkten i programförvaltningslagen med un-
dantag för EJFLU och inte heller på stöd som 
finansieras ur Europeiska unionens övriga 
finansieringsinstrument. Denna lag tillämpas 
inte heller på de riksomfattande forsknings-
och utvecklingsprojekt som gäller landsbyg-
den eller andra projekt som avses i lagen om 
finansiering av regionutveckling och struk-
turfondsprojekt (8/2014) och inte heller på 
projekt som avses i lagen om finansiering av 
forsknings- och utvecklingsprojekt som gäl-
ler jordbruk och livsmedelsekonomi samt 
landsbygden (1413/2011), vilka finansieras 
uteslutande med nationella medel och inte 
baserar sig på ett program enligt 3 § 1 mom. i 
programförvaltningslagen och inte heller på 
utvecklandet av servicen inom skoltområdet, 
om vilket det föreskrivs i 13 § i skoltlagen 
(253/1995). I övrigt tillämpas denna lag på 
verkställigheten av skoltlagen i enlighet med 
bestämmelserna i 8 § 3 mom. i skoltlagen. I 
övrigt tillämpas denna lag på verkställighet-
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en av skoltlagen i enlighet med bestämmel-
serna i 8 § 3 mom. i skoltlagen.
— — — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den    20  .
På ansökningar som är anhängiga vid 

ikraftträdandet av denna lag samt på stöd sp, 
beviljats och avtal som ingåtts för ikraftträ-
dandet tillämpas de bestämmelser som gällde 
vid ikraftträdandet.
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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 momean-
ta,  

rievdaduvvojit 2 ja 3 §, 6 §:a 1 momeantta 2 ja 3 čuokkis sihke 3 momeanta, 8, 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. Guolás-
tussii 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 dah-
je dan vuođul mearriduvvon ákkaid vuođul dahje jos boazodoalu ossodat guoskevaš fitnoda-
tolmmošboađuin sierranassii manná badjel namuhuvvon uhcimusmeari.  

Doarjagiin, mat mieđihuvvojit boazodoallobuktaga ja eará eanadoallobuktaga vuosttasdási 
ovddosdikšumii ja vuovdaleapmái sihke boazodálu dahje luondduealáhusdálu doaimma viid-
dideapmái boazodoalu dahje eará luondduealáhusa olggobeallai, mearriduvvo dálonguovllu 
ovddidandoarjjalágas (28/2014). Dát láhka heivehuvvo goittotge bálgosiid njuovahagaid ord-
neninvesteremiidda ja dálus dáhpáhuvvi dakkár doibmii, masa lea dárbu ealli- dahje šaddo-
buktaga 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 dorjo-
juvvon 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. 

3 §

Doarjjavuogádagat

Dán lágas doarjjavuogádagaiguin oaivvildit:
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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 vuovdedo-
alu, luonddu joatkašuvvi buvttadannávccaide vuođđuduvvi  luondduriggodagaid eará ávkinat-
nin; 

3) luondduealáhussii gullevaš ealáhusain guolástusa ja vuovdedoalu sihke dakkár ealáhus-
doaimma, mii jođihuvvo luondduealáhusa oktavuođas dakko bokte go dat guoská luonddue-
aláhusain dárbbašlaš bargoneavvuid ráhkadeapmái ja ordnemii, luondduealáhusa doarju bálva-
landoibmii 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 doarjja-
dohkálašvuođa árvvoštaladettiin. 

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.
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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 doarj-
ja 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 mieđi-
huvvo, 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 ov-
dalis oaivvilduvvon doarjjahámiid sáhttá ruhtadoarjaga lassin geavahit maiddái loa-
nahápmásaš doarjagii. 

Stáhtaráđi ásahusa vuođul sáhttá addit dárkilet njuolggadusaid sierralágan doarjagiin, daid 
mearrašuvvama ákkain, nannemis, geavahančuozáhagain ja válljenmeannudeamis sihke gea-
vahit oaivvilduvvon alimusdoarjjameriin ja -ossodagain. Dálonguovlovirgebáiki addá dárkilet 
mearrádusaid dain čielggadusain, maid doarjjaohcci galgá ovdanbuktit áššáigullevaš doarj-
jahámi geavaheami doarjjan, sihke das, mo dáid čielggadusaid vuođul doarjja rehkenastojuv-
vo. 

22 §

Fitnodatdoaibmaplána

Doarjja mieđihuvvo, jos ohcci ovdanbuktá doarjunvuloš boazodoalu jođiheapmái guoskevaš 
plána (fitnodatdoaibmaplána), masa leat váldojuvvon mielde maiddái luondduealáhussii gul-
levaš ealáhusaid dieđut, go ohccojuvvo doarjja dállodoalu álggaheapmái. Fitnodatdoaib-
maplánas 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 juk-
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san dihte sihke árvvoštallan doaimma ovdáneamis. Jos doarjja ohccojuvvo smávva investere-
mii, 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 sisdo-
alus 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, guh-
te 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;

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

37 §
Stáhtalotnii gullevaš doarjja
Stáhtalotnii gullevaš doarjjan sáhttá mieđihit reantoovddu, reantofriddjavuođa, oanádusa 
friddjajagi dahje luoitit geatnegasvuođas háhkat stáhtalotnii dáhkáhusa. Stáhtaloana doarj-
jahámiid sáhttá ovttastahttit seamma stáhtaloanas. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

38 §

Reantodoarjaga mieđihaneavttut

Reantodoarjaga sáhttá mieđihit stáhtabušeahtas jahkásaččat nannejuvvon reantodoarjjalo-
anaid 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 
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dálu ja bohccuid háhkan.  Doarjunvuloš doaibmabiju ollašuhttimii sáhttá goittotge ásahit oa-
nehet 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 bargga-
heapmái, 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 
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 ovddi-
dandoarjjalága 50 §:s oaivvilduvvon diehtovuogádagas. Ohcci identifiserejuvvo neahttabálva-
lusas 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 vealtameaht-
tun 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 oaivvilduv-
von skoviin, 2 momeanttas oaivvilduvvon čuvvosiin sihke plánaid ja čielggadusaid ovdanbuk-
tinvuogis ja elektrovnnalaš ohcama meannudanvugiin.  

49 §

Doarjaga ohcan

Doarjaga ohcamii sáhttá ásahuvvot mearreáigi. Jos mearreáigi ii ásahuvvo, de doarjjaohca-
mušaid sáhttá čoavdit doarjjabajiid mielde. Doarjjaohcamuš galgá doaimmahuvvot ELY-
guovddážii.  
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Doarjaga ohcamii ásahit oaivvilduvvon mearreáiggis ja doarjjabajiin sáhttá addit dárkilet 
njuolggadusaid stáhtaráđi ásahusa vuođul. Dálonguovlovirgebáiki addá dárkilet njuolgga-
dusaid doarjjaohcama vuostáiváldima ja gieđahallama teknihkalaš lágideamis, ohcamušášše-
girjjiide 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;

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

57 § 

Ruhtadoarjjahápmásaš investerendoarjaga, vistehuksendoarjaga ja bálgosa áiddiid bajásdo-
allamii mieđihuvvon doarjaga máksin 

Boazodoallo- dahje luondduealáhusfitnodaga várás mieđihuvvon investerendoarjaga ja vis-
tehuksendoarjaga sihke bálgosa investerendoarjaga ja áiddiid bajásdoallandoarjaga máksin 
ohccojuvvo 48 §:a 1 momeanttas oaivvilduvvon neahttabálvalusa bokte. Doarjaga máksinoh-
camuša 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 rehkenasto-
juvvo 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 gulle-
vaš dohkálaš goluin.  Doarjjaoažžu galgá dárbbu mielde ovdanbuktit čielggadusa priváhta ruh-
tadeami ollašuvvamis. 

Ruhtadoarjaga sáhttá máksit, jos doarjjaoažžu lea čuvvon doarjjaeavttuid. Dasa lassin 
máksima eaktun lea ahte doarjjaoažžui galgá leat duođaidge loahpalaččat čuohcán namuhuv-
von gollu, mii sáhttá gávnnahuvvot ja dasa lassin ruhtadoarjja galgá geavahuvvot doarjunvu-
loš  doaibmabidjui. Jos ruhtadoarjja lea mieđihuvvon hukseninvesteremii, de maŋimuš earri 
máksojuvvo, jos hukseninvesteren lea ollásit dahkkojuvvon doarjjamearrádusa mielde. Máksi-
nohcamuššii galget laktojuvvot ruhtadoarjaga máksineavttuid dáfus vealtameahttun ruhtadoal-
loáššegirjjit 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.
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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. Oh-
camuššii galget laktojuvvot 57 §:a 3 momeanttas oaivvilduvvon áššegirjjit. Loktenlobi ohca-
mii sáhttá ásahuvvot mearreáigi, man sáhttá guhkidit oktii ovdal mearreáiggi nohkama dahk-
kojuvvon ohcamuša vuođul. Mearreáiggi guhkideapmái galgá leat dohkálaš sivva.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

70 §

Stáhtaloanaid ruđaid sirdin

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Nuppástusat, mat dahkkojuvvojit stáhtalotnii fitnodaga sanerenlága (47/1993) mielde dahk-

kojuvvon ordnestallamis dahje priváhtaolbmo vealgeordnestallanlága (57/1993) mielde dahk-
kojuvvon ordnestallamis, dahkkojuvvo maiddái loatnalágádusa ja stáhta gaskasaš vealgái.  
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

73 §

Stáhtavástu

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Stáhtaloana dáhkádussan geavahuvvon opmodaga eaktodáhtolaš ruhtan muhttin loana ruovt-

toluottabearramii 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 ov-
danbuktinvuogis sihke daid doaimmaheamis ELY-guovddážii.  

91 §

Čuovvuma diehtovuogádat

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Čuovvuma diehtovuogádahkii sáhttet vurkejuvvot ohccái, doarjjaoažžui, doarjunvuloš do-

aibmabidjui ja doarjaga geavaheapmái guoskevaš čuovvovaš dieđut:
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3) fitnodatdoaibmaplánii ja huksenplánii gullevaš dieđut; 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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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 
eari loktema rájes, goittotge nu guhká go reantodoarjja máksojuvvo. Stáhtadáhkádussii guos-
kevaš dieđut vurkkoduvvojit dáhkádusa gustonáiggi dahje, jos dáhkideaddji vástu lea ollašuv-
van, nu guhká go dáhkádusoažžuma sáhttá bearrat. Stáhtalotnii guoskevaš dieđut galget vurk-
koduvvot nu guhká go loatnalágádusas lea stáhtalotnii guoskevaš oažžun loatnaoažžus dahje, 
jos loatnaaddi lea ohcan stáhtaloana buhtadusa Dálonguovlovirgebáikkis, gitta dassái go buh-
tadusohcamuš 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 ruhta-
danossodatmávssu.  

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 ruhtado-
allodárkkistanlágas (1142/2015) oaivvilduvvon ruhtadoallodárkkisteaddji dahje ruhtadoal-
lodárkkistansearvvuš. Ruhtadoallodárkkistansearvvuš galgá nammadit ruhtadoallodárkkis-
teamis vástideaddji ruhtadoallodárkkisteaddji. Dárkkistanbarggu hárrái heivehuvvojit háldda-
husláhka (434/2003), giellaláhka (423/2003), sámi giellaláhka (1086/2003) sihke eiseválddi 
doaimma almmolašvuođaláhka (621/1999). Ruhtadoallodárkkisteaddjái heivehuvvojit rihkus-
vuoigatvuođalaš 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 do-

aibmabidju, mii guoská 17 §:a 1 momeanttas oaivvilduvvon čatnaseapmái, fitnodatdoaib-
maplánii, jođihuvvon ealáhussii dahje doarjunvuloš opmodaga nuppástuvvamii  dahje luohpa-
deapmái, 95 §:a 1 momeanttas dahje 96 §:s oaivvilduvvon čuovvumuša. Ohcamušas galgá jer-
rojuvvot 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 ov-
danbuktán dahje jos ohcci lea ovdanbuktán ovdadieđu oažžun dihte boasttolágan dahje váile-
vaš 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 heivehuv-
vo, mii teknihkalaš veahki geavaheamis  dálonguovllu ovddidandoarjjalága 65 §:s mearriduv-
vo.

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              mánu     . beaivve  20  . 
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 da-

sa.
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Lääʹǩǩ 

sääʹmlääʹjj muʹttmest

Riikkpeeiʹvi tuʹmmstõõǥǥ mie´ldd 
jaukkeet sääʹmlääʹjj (253/1995) 5 §:z 2 momeʹntt, 15 §:z 4 momeʹntt, 16 §, 19 §:z 3 momeʹntt, 59—62 §, 

nuʹtt mäʹhtt tõin liâ 60 §:z 1 momeʹntt da 61 § lääʹjjest 296/2001,
muuʹttet 3 § da 8 §, 9 §:z pâʹjjǩeʹrjjtõs di 2 ja 3 momeʹntt, 10 §, 3 lååǥǥ pâʹjjǩeʹrjjtõs 15 §:z pâʹjjǩeʹrjjtõs da 

1 momeʹntt, 17 ja 18 §, 19 §:z 1 momeʹntt di, 20, 40, 64 da 65 §, nuʹtt mäʹhtt tõin liâ 8 § bieʹǩǩen lää´jjest 
55/2000, 18 § da 20 § lääʹjjest 1474/2009, 64 § lääʹjjest 83/2014 da 65 § laaʹjjin 276/2004 da 427/2007, di

lââʹzztet läkka ođđ 2 a da 2 b §. 9:sa ođđ 4 momeʹntt, läkka ođđ 13 a da 13 b § di 3 a da 3 b lååkk, 18 §:z
ouʹdde ođđ lååǥǥ pâʹjjǩeʹrjjtõs di läkka ođđ 19 a da 39 a § da pueʹttinalla: 

2 a §

Kõskkvuõtt Euroop unioon lääʹjjšeâttmõʹšše da prograʹmme 

Mâiʹd puäʒʒtääl da luâttjieʹllemvueʹjji raajõstuärjjõõzzin uvddum lääʹjj (986/2011), mââibeäʹlnn puäʒʒtääl
raajõstuärjjeemlääʹǩǩ, 5 §:st leʹbe tõn nuåjain leʹbe peäggtum lääʹjj 8 §:st šiõtteet, suåvvtet miõttmen tän 
lääʹjjest jurddum tuärjjõõzzid. 

2 b §

Tuärjjõõzz teäggtõõzz da meäʹr kuõskki oudldõõzz 

Mâiʹd puäʒʒtääl raajõstuärjjeemlääʹjj 7 §:st leʹbe tõn nuåjain šiõtteet, suåvvtet miõttmen tän lääʹjjest 
jurddum tuärjjõõzz. 

3 §

Põõrǥâstuåimmjummuš 

Tän lääʹjj mieʹldd luâttjieʹllemvueʹǩǩen looǥǥât puäʒʒtääl da jeeʹres mäddtääl; mäddtäällen ǩiõččâd teʹl 
jeeʹres luâttjieʹllemvueʹjj kuâŋŋad uuʹcclaǥan luâttjieʹllemvueʹǩǩneʹǩǩen spraavdõõttâm takainallšem
mäddtäällpohttmõõžž, ämmatlaž mie´cstummuž, mueʹrjjuussmõõžž da kuõbbri noorrmõõžž di, lokku 
vääʹldǩâni kueʹllšeellmõõžž da meäʹcctääl, jeeʹres luâđ ođđsmõʹvve vuâđđõõvvi luâttvääʹrai äuʹǩǩummuž.

Tät lääʹǩǩ kuâskk še jeeʹres uʹccpõõrgâstuåimmjummuž, kååʹtt tuâjjtâtt põrggi da suu piârneeʹǩǩi lââʹssen 
še jeeʹres oummuid, alggpohttmõõžž tuejjummuš mieʹldd looǥǥeeʹl jäänmõsân nuʹtt, što tõt vaʹsttad kolmm 
eeʹǩǩtuâjjpääiʹǩ. Teʹl ko põrggâz tuåimmjummuš lij aaibâs vääžnai saaʹmi piʹrǧǧumuʹšše, teʹl vueiʹtet 
ooudbeäʹlnn peäggtum tuåimmjummuž mieʹldd miõttâd veäʹǩǩvuõđ, lääinted tuärjjuum lääin leʹbe
riikkstaanmõõžž. 

8 §

Måttam jeeʹres lääʹjjšeâttmõõžž mieʹlddlaž tuärjjeemtuåim 

Sääʹmvuuʹdest tuåimmjeei paalǥâskooʹddid tuärjjeet puäʒʒtääl raajõstuärjjeemlääʹj mieʹlddlânji. 
Ooudbeäʹlnn 5 §:st jurddum säʹmmliʹžže, kååʹtt tiuddad puäʒʒtääl raajõstuärjjeemlääʹj 15 da 17 §:st di 

jieʹllemvueʹǩǩtuåimmjummuž peäʹlest 21—23 §:st jurddum oudldõõzz, miõttât tuärjjõs puäʒʒtääl da jeeʹres 
mäddtääl kuõskki investtâsttmõʹšše da täällâânnmõõžž altummša jääʹǩǩteeʹl, mâiʹd puäʒʒtääl 
raajõstuärjjeemlääʹjjest šiõtteet. 

Jeeʹres ko mäddtääl da kueʹllšeellmõõžž kuõskki 3 §:z 2 momeeʹntest jurddum põõrǥâstuåimmjummša 
tuärjjõs miõttât jääʹǩǩteeʹl, mâiʹd jânnamvuuʹd ooudâsviikkâm tuärjjummsest uʹvddum lääʹjjest (28/2014) 
šiõtteet, seârvvna nuʹtt, što tuärjjõs teäggtet obbnes meersaž vääʹraivuiʹm. 

Kueʹllšeellmõõžž tuärjjummsest šiõtteet Euroop miârr- da kueʹlltäällfoond kuõskki eurooplaž asetõõzz
meersaž tiuʹddepiijjmõõžžâst uvddum lääʹjjest (1093/2014). Tän lääʹjj suåvvtet seârvvna 9 §:st jurddum
kueʹllšeeʹllmõõžž kuõskki jeäʹrab vuõiggâdvuõđid di näuʹddem vuõiggâdvuõđ vuâđain raajjmõʹšše miõttâm 
tuärjjõʹsse. 

RP 81/2015 rd



9 § 

Måttam vuõiggâdvuõtt 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —— — — ——
Meäʹcchalltõõzz looʹvin vueiʹtet 1 momeeʹnt 1, 2, 4 da 7 pääiʹǩest jurddum ouddõõzzid jeäʹrab šiõǥǥ veäʹr 

diõtt uʹvdded še saaʹmid tuejjeem õhttõõzzid. Meäʹcchalltõs vuäitt miõttâd 3 pääiʹǩest jurddum õhttõõzz še 
kueʹlltääl spraavdõõtti õhttõʹsse di 6 pääiʹǩest jurddum ouddõõzz pääiǩlaž paalǥâskådda. Lååʹpp vueiʹtet 
miõttâd pâi teʹl, jõs lååʹv ouddõõzz ärvv lokku vääʹldeeʹl vueiʹtet miõttâd Euroop unioon lääʹjjšeâttmõõžžâst
jurddum occnjâš priʹmeâr tuärjjõssân. 

Ooudbeäʹlnn 1 momeeʹnt 3 da 5 pääiʹǩest jurddum lååʹv vuäǯǯ miõttâd pâi teʹl, jõs äʹššvuäʹmsteei ǩeâmp
raajjâmpääiʹǩ leʹbe jeäkkli kâʹccmõš âlgg ââʹnned säʹmmla da suu piârneeʹǩki täälast âânnmõʹšše jurddum 
veärraunnsi vuäʒʒmõʹšše taarbliʹžžen. Puäʒʒtääl lokku vääʹldǩâni seämma rääʹjtõs kuâskk 1 momeeʹnt 4, 6 da 
7 pääiʹǩest jurddum raajjmõž. 

Mâiʹd puäʒʒtääl raajõstuärjjeemlääʹjj 87 §:z 2 momeeʹntest leʹbe 3 momeeʹnt nuåjain riikkšuåvtõõzz 
asetõõzzin šiõtteet ciâlklmin da lååʹv seʹrddem diõtt, suåvvtet 1 momeeʹntest jurddum vuõiggâdvuõđid. 

Lååkk 2

Lääin da jeeʹres tuärjjeemtuåimm 

10 §

Investâsttmõõžž da jälstemåårrmõõžži pueʹrrummuž tuärjjõõz 

Lokku vääʹldǩâni 2 pääiʹǩ mieʹlddlâž tuärjjeempääiʹǩid riikklääin, korggtuärjjõõžž, riikkstaanmõõžž da 
veäʹǩǩvuõđ vueiʹtet miõttâd 8:st jurddum laaʹjji mieʹldd pueʹttinallšem tuärjjeemtuåimid: 

1) investâsttemlääin da -veäʹǩǩvuõđ: 
a) luâttjieʹllemvueʹǩǩ- da jeeʹres uʹccpõõrgâstuåimmjummsest vääžnai põõšši da pååđ ââʹnnemjeällmõõžž 

haʹŋǩǩummša; 
b) luâttjieʹllemvueʹǩǩ- da jeeʹres uʹccpõõrǥâstuåimmjummsest vääžnai pohttmõš- äiʹtt-, aazztem- da 

kääzzkâʹsttempõõrti, 9 §:st jurddum raajlmi di tõõzz kuulli aparaatti seämma ko jeeʹres vaʹstteei raajlmi 
raajjmõõžž, šuureemtuâj da teevvamtuâjai diõtt di tuâjjpirrõõzz pueʹrummuʹšše, äʹrbbvuõttpirrõõzz 
ruõkkmõʹšše da pirrõs-suõjjeemnallšem investâsttmõõžžid; 

c) mäddtäällââʹnteei määdd äiddeemkuulid di peäld da viistsââʹj raiʹvvjem da teevvam diõtt; di
d) čuõkku raajjmõʹšše, čääʹʒʒhaʹŋǩǩeem, sähssčääʹʒʒuiddeem diõtt da leâdǧǧtuõjju; 
2) aassâmlääin da veäʹǩǩvuõđ jeälstempõõrt da tõõzz kuulli täällpõõrti raajmõõžž, šuureem da 

vuâđđteevvam diõtt da jeälstempirrõõzz pueʹreem diõtt da tõi õhttvuõđâst še äʹrbbvuõttpirrõõzz ruõkkâm 
diõtt; 

Miõttmen tuärjjõõzz tän lääʹjj nuåjain jeeʹres 8 §:z mieʹlddlânji tuärjjeem investtâsttmõʹšše, 
jeälstemåårrmõõžži, pueʹrummuʹšše leʹbe 7 §:st jurddum õhttõõzzid leʹbe 13 §:st jurddum haʹŋǩǩõõzzid 
suåvvtet tõn lââʹssen, mâiʹd tän lääʹjjest šiõtteet, puäʒʒtääl raajõstuärjjeemlääʹjj 9, 11—13, 15 da 17 §:z di 13 
lååǥǥ. 

Mâiʹd puäʒʒtääl raajõstuärjjeemlääʹjj 19—23 §:z mieʹldd puäʒʒhåidd- da luâttjieʹllemvueʹjjvuuʹdest 
suåvvtet puäʒʒtääll- da luâttjieʹllemvueʹǩǩtallu, suåvvtet sääʹmvuuʹdest seämmanalla sääʹmtallu. Veäʹǩǩvuõđ, 
riikklääin, korggtuärjjõõzz da riikkstaanmõõžž miõttmõõžžâst da miõttmõõžž oudldõõzzin vueiʹtet uvdded 
tääʹrǩab šeâttmõõžžid riikksuåvtõõzz asetõõzzin. 

Tän lääʹjj nuåjain miõttum veäʹǩǩvuõđ ij vuäǯǯ åålǥasmetteed.

13 a §

Veäʹǩǩvuõđi jäänmõsmieʹrr 

Veäʹǩǩvuõđ 10 §:st jurddum tuåimid vueiʹtet miõttâd jäänmõsân 60 proseeʹnt primmâm kuulin. 
Teʹl ko seämma jurddja miõttât veäʹǩǩvuõđ da korggtuärjjõõzz leʹbe riikkstaanmõõžž, koozz koʹlle 

tuärjjõõzz, veäʹǩǩvuõđ, korggtuärjjõõzz da riikkstaanmõʹšše kuulli tuärjjõõzz tõõi õhttsažmieʹrr ij vuäǯǯ 
mõõnnâd pâʹjjel 1 momeeʹntest jurddum jäänmõsmeäʹr ij ni veäʹǩǩvuõđ da korggtuärjjõõzz leʹbe 
riikkstaanmõõžž tuärjjeem-tuåimmen åårrai lääin meäʹrr õhttseʹžže tuåim primmâm kuulid. 

Teʹl ko seämma jurddja miõttât veäʹǩǩvuõđ da še riikklääin, ij veäʹǩǩvuõđ da riikklääin õhttsažmieʹrr vuäʒʒ 
mõõnnâd pâʹjjel tuåim priimmâm kuulid. 
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3 lååkk 

Riikklääin oudldõõzz da määin 

13 b §

Lääin miõttmõõžž oudldõõzz 

Läinn vuei´tet miõttâd mäddtäällvuõđ ooudâsviikkâmfoond piirieeʹjji ravvuum ââʹnnemplaan
miõttâmvääʹld vuõiggâdvuõđ raaji seʹst. Jieʹllemvueʹǩǩ-, trafikk da pirrõskõõskõs tuʹmmai lääin 
jäänmõsmeäʹrest. 

15 §

Lääin jäänmõsmieʹrr 

Lääin vueiʹtet miõttâd jäänmõsân 85 proseeʹnt jeällmõõžž haʹŋǩǩeemhââʹddest leʹbe primmâm kuulin tõn 
mieʹldd, kuäbbaž tõin lij vueʹlab. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —— — — ——

17 §

Lääin jeeʹres määin 

Läinnu suåvvtet, mâiʹd puäʒʒtääl raajõstuärjjeemlääʹj 60 §:st, 61 §:z 1, 2 da 4 momeeʹntest, 62 §:st, 63 §:z
1 da 3—5 momeeʹntest, 65 da 72 šiõtteet krediittuʹvddjest da 65 §:st lääin seʹrddmõõžžâst da läinmääini 
muʹttmest.

3 a lååkk

Korggtuärjjõõzz määin 

17 a §

Korggtuärjjõõzz jäänmõsmieʹrr 

Korggtuärjjõõzz vueiʹtet miõttâd jäänmõsân 40 proseeʹnt tuåimm priimmâm kuulin. 
Korggtuärjjõõzz jeät mahssu lainnu, koon mieʹrr mâânn pâʹjjel tuåim priimmâm kuuli. 

17 b §

Korggtuärjjõõžž jeeʹres määin 

Korggtuärjjeemlainnu da tõõzz kuulli korggtuärjjõʹsse suõvvtet, mâiʹd puäʒʒtääl raajõstuärjjeemlääʹj 35 §:z
1 momeeʹntest da 38—40 §:st šiõtteet. 

3 b lååkk 

Riikkstaanmõõžž oudldõõzz da määin 

17 c §

Riikkstaanmõõžž tuärjjeemtuåimmen åårrai lääin miõttmõš 

Riikkstaanmõõžž vueiʹtet miõttâd nåkam lääin diõtt, koon meâtt mäddtääl raajõstuärjjõõzzin uvddum lääʹjj 
16 §:z mieʹlddlânji primmum krediittuʹvddi.

Primmum krediittuʹvddi vuäitt miõttâd riikkstaanmõõžž tuärjjeemtuåimmen åårrai lääin mâŋŋa, ko 
riikkstaanmõõžž kuõskki tuʹmmstõk lij tuejjuum.

17 d §

RP 81/2015 rd



Riikkstaanmõš 

Tuejjeemnallšem investâsttmõõzzid leʹbe põõrt raajjmõʹšše miõttum korggtuärjjeemlainnu leʹbe jeeʹres 
primmum krediittuʹvddi miõttum lainnu vueiʹtet miõttâd riikkstaanmõž jääʹǩǩteeʹl, maiʹd šiõtteet 
riikkstaanmõõžžâst puäʒʒtääl raajõstuärjjeemlääʹj 12 da 18 lååǥǥast.

3 c lååkk

Ooccmõš- da miõttâm-mõõntõõllmõš di praavjummuš da vahssmõš

18 § 

Tuärjjõõzz, riikkstaanmõõžž da lääin ooccmõš, miõttmõš da mähssmõš 

Veäʹǩǩvuõđ, riikklääjn, korggtuärjjõõžž da riikkstaanmõõžž di riikkstaanmõʹšše kuulli tuärjjõõžž meâtt 
ooccmõõžžâst Lappi jieʹllemvueʹǩǩ-, trafikk- da pirrõskõõskõs. 

Tuärjjõõzz miõttâm vueʹlnn kuõskki ooccmõʹšše suåvvtet, mâiʹd puäʒʒtääl raajõstuärjjemlääʹjj  47—52 
§:st, 53 §:z 2 da 3 momeeʹntest di 54 da 55 §:st šiõtteet. Riikklääin, korggtuärjjõõzz leʹbe triikkstaanmõõžž 
kuõskki tuʹmmstõõǥǥin priimât riikklääin leʹbe korggtuärjjeemlääin leʹbe riikkstaanmõõžž 
tuärjjemtuåimmen åårrai lääinmieʹrr da läinnmääin di riikkstaanmõõžž mieʹrr da määin. Teʹl ko riikklääin, 
korggtuärjjõõzz leʹbe riikkstaanmõõžž kuõskki tuʹmmstõk läiʹttem diõtt moʹttai, lääin meäʹrr da määinai 
muttʼtummuš ouddlâstt krediittuʹvddi miâsttmõõžž. 

Veäǩǩvuõđ mähssmõõžž kuõskki ooccmõʹšše suåvvtet, mâiʹd puäʒʒtääl raajõstuärjjeemlääʹj 57 da 58 §:st
šiõtteet. 

Riikklääin vuâllaǩeeʹrjtõʹsse di tõn kaggmõʹšše kuõskki ooccmõʹšše da lääin mähssmõʹšše suåvvtet, mâiʹd 
puäǯǯtääl raajõstuärjjeemlääʹj 59 ja 60 §:st, 61 §:z 1, 2 ja 4 momeeʹntest, 62 §:z 1 momeeʹntest 63 §:st, da 72 
§:st šiõtteet. 

Korggtuärjjõõzz di riikkstaanmõʹšše kuulli tuärjjõõzz kuõskki ooccmõʹšše di korggtuärjjõõzz mähssmõʹšše 
suåvvtet, mâiʹd puäʒʒtääl raajõstuärjjeemlääʹj 59 da 60 §:st, 61 §:z 1, 2 da 4 momeeʹntest, 64 da 65 §:st, 66 
§:z 3 da 4 momeeʹntest di 71 ja 72 §:st šiõtteet.  

19 §

Raajjâm vuäʹpstõõzz da taʹrǩǩummuž

Mädd- da meäʹcctäällministerio asetõõzzin vueiʹtet taarbšeʹmmen uʹvdded tän lääʹjj da tõn nuåjain uvddum 
riikksuåvtõõzz asetõõzz tääʹrǩab šeâttmõõžžid tän lääʹjj nuåjain tuärjjeem raajjmõõžžâst. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —— — — ——

19 a §

Tuärjjõõzz praavjummuš 

Tän lääʹjj nuåjain miõttum tuärjjõʹsse da takai ouddõõzzid suåvvtet puäʒʒtääl raajõstuärjjeemlääʹj 21 lååǥǥ.

20 §

Vahssmõš 

Tän lääʹj nuåjain miõttum tuärjjõʹšše da takai ouddõõzzid suåvvtet puäʒʒtääl raajõstuärjjeemlääʹj 22 lååǥǥ.

39 a §

Ǩorggtuärjjõõzz da jeeʹres ouddõõzz mååustpeʹrrjummuš da korggtuärjjõslääin piâsttčõõttmõš

Mâiʹd veäʹǩǩvuõđ mååustpeʹrrjummsest šiõtteet 39 da 40 §:st, suåvvtet še korggtuärjjeemlääin 
korggtuärjõʹšše, riikkstaanmõʹšše kuulli tuärjjad di takainallšem ouddõssân miõttum tuärjjõʹsse. 

Teʹl ko korggtuärjjeemläinn lij lääʹjjviõkksaž tuʹmmstõõǥǥin tuʹmmjum peʹrrjed mååust tuärjjõõzz 
vuäǯǯjest, krediittuʹvddi vuäǯǯ piâsttčõõttâd korggtuärjjeemlääin bieʹǩǩen leʹbe obbnes. 

40 §
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Mååustpeʹrrjummuš- da mââʹjõskorgg 

Maacctemnalla leʹbe määustpeʹrrjummšin mieʹrruum meäʹr koʹrǧǧe da mââʹjõskoʹrǧǧe suåvvtet, mâiʹd 
puäʒʒtääl raajõstuärjjeemlääʹj 99 da 100 §:st šiõtteet. 

55 a §

Tän lääʹjj tiuʹddepiijjmen mädd- da meäʹcctäällministerio, Mäddvuʹvddpravleeʹnnʼja da jieʹllemvueʹǩǩ-, 
trafikk- da pirrõskõõskõõzz vuõiggâdvuõʹtte vuäǯǯad da uʹvdded teâđaid suåvvtet puäʒʒtääl 
raajõstuärjjeemlääʹj 109 §:z

64 §

Ǩiõttʹtõõllâm-määus peʹrrjummuš

Tän lääʹjj nuåjain uvddum tuʹmmstõõǥǥin peʹrrjet mähss nuʹtt mäʹhtt määusai peʹrrjummsest jeäʹrben 
šiõtteet. Krediitti mäʹhssemǩeäppummšid di veäʹǩǩvuõđ da jeeʹres tuärjjõõzz miõttmõõžž kuõskki 
jieʹllemvueʹǩǩ-, trafikk- da pirrõskõskõõzz tuʹmmstõõǥǥ liâ seârvvna määusteʹmes. 

65 §

Tääʹrǩab šeâttmõõžž da meärrõõzz 

Riikksuåvtõõzz asetõõzzin vueiʹtet šiõtteed tääʹrǩben tuärjjeemååblǩin, tuärjjõõzz miõttmõõžž vuâđain, 
tuärjjõõzzi tillõõvvmõõžžâst tuärjjeemtääʹzzin da jäänmõsmeäʹrin di suåppmõʹšše vuâđđõõvvi tuärjjõõzzi 
takai määinin da tõʹst, mäʹhtt tuärjjõs vueiʹtet jerreed vuuʹdi mieʹldd. 

Jânnamvuʹvddpravleeʹnnja oudd meärrõõzz kauppǩeʹrjjkääʹvin, ooccmõš- da tuʹmmstõk-kääʹvin di jeeres 
tän lääʹjj tiuʹddepiijjâm diõtt taarblaž kääʹvin. 

———
Tät lääʹǩǩ puätt viõʹǩǩe   peeiʹv       mannu 20  .
Tän laaʹjjin jaukkeet sääʹmlääʹjj 8 §:z muʹttmest uvddum lääʹǩǩ (992/2011).

Tän lääʹjj viõʹǩǩe pue´ttmen ǩiõttʼtõõllâm vueʹlnn åårrai jeeʹres ko takai ouddõõzzid kuõskki ooccmõõžžid,
miõttum tuärjjõõzzid, looʹvid da lääinaid, šõddâm riikkvuäǯǯmõõžžid di suåppmõõžžid suåvvtet tän lääʹjj 
viõʹǩǩe pue´ttmen viõǥǥâst åårrai šeâttmõõžžid. 
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