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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., 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 renhushållningens och andra naturnäringars struktur och verksamhetsbetingelser och som finansieras helt eller delvis med Europeiska unionens medel eller enbart med nationella medel.
Denna lag tillämpas på fiske när det gäller särskilda förmåner. Denna lag tillämpas inte på
finansieringen av 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 företagarinkomsten 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 företagarinkomsten 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 renhushållningslägenhet 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 renbeteslags 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).
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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.
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 som utfärdas med stöd av denna lag kan en karta fogas
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
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,
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 naturnäringar, serviceverksamhet i samband med
naturnäringar eller förädling av produkter från naturnäringar,
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om jordbruk som
ska betraktas som naturnäring samt om renhushållningslägenheter och naturnäringslägenheter. Genom förordning av statsrådet utfärdas också närmare bestämmelser om näringar
i anknytning till en naturnäring och om hur dessa kan beaktas vid bedömning av när ett
renhushållnings- och naturnäringsföretag är stödberättigat.
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3 kap.
Allmänna förutsättningar för att beviljas stöd
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 renskötsellagen.
11 §
Inledande av en åtgärd som stöds
Investeringsstöd till näringsidkare, stöd för bostadsbyggande till näringsidkare, investeringsstöd till renbeteslag och forskningsfinansiering beviljas inte för åtgärder som näringsidkaren, renbeteslaget eller den som ansöker om forskningsfinansiering redan har inlett. Stöd för underhåll av renstängsel beviljas inte om underhållet har inletts innan stödansökan har anhängiggjorts. 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
nödvändigt 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 renbeteslaget.
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 om när det har varit nödvändigt att inleda en åtgärd av de orsaker som avses i 2
mom.
14a §
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 understödsformer som avses ovan också användas för att bevilja lån.
Närmare bestämmelser om understödsformerna, grunderna för hur de bestäms, fastställandet av dem, användningsändamål och urvalsförfarandet samt de maximibelopp och
maximiandelar som ska tillämpas kan utfärdas genom förordning av statsrådet. Landsbygdsverket meddelar 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.
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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 näringsverksamhet söks ska planen innehålla uppgifter också om näringar i anknytning till
naturnäringar. Affärsplanen ska innefatta uppgifter om de villkor som nämns i 15—21 §
och om de åtgärder som stödet gäller. Affärsplanen ska dessutom, i lämplig omfattning
med hänsyn till åtgärden, 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
avses 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 näringsidkare på lägenheten. Stöd kan också beviljas näringsidkare som bedriver 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 naturnäring i samband med renhushållning 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.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
38 §
Förutsättningar för beviljande av räntestöd
Räntestöd kan beviljas inom ramen för den bevillningsfullmakt för räntestödslån som
årligen fastställs i statsbudgeten, då
1) lånetiden är högst 25 år,
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
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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 näringsidkare 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 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
På användning av stöd för köp av varor och tjänster eller för utläggande på entreprenad
tillämpas 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 förvaras minst tre år efter det att Europeiska kommissionen betalar Europeiska unionens sista finansieringsandel enligt programmet.
48 §
Stödansökan
Stöd ska sökas elektroniskt via en nättjänst som är en del av det informationssystem
som avses i 50 § i lagen om stödjande av landsbygdens 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). 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 att
bedöma 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
annat följer av särskilda skäl.
Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om de blanketter som ska användas
vid ansökan om stöd, om de bilagor som avses i 2 mom. samt om det sätt på vilket planerna
och utredningarna ska presenteras och om förfarandet vid elektronisk ansökan.
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49 §
Att ansöka om stöd
En frist för ansökan om stöd kan sättas ut. Om någon frist inte sätts ut, kan stödansökningarna avgöras per stödperiod. Stödansökningarna ska ges in till närings-, trafik- och
miljöcentralen.
Närmare bestämmelser om fristen för ansökan om stöd och om stödperioderna får utfärdas genom förordning av statsrådet. Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter
om hur mottagandet och behandlingen av stödansökan ska ordnas tekniskt, om de anteckningar som ska göras i ansökningshandlingarna samt om överföringen till informationssystemet av stödansökningar som gjorts på en blankett.
Om inte annat föreskrivs med stöd av 119 eller 127 § är Lapplands närings-, trafik- och
miljöcentral behörig myndighet.
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
underhåll 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 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 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 utbetalningsansökan 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.
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 finansiering.
En förutsättning för utbetalning av understödet är att stödtagaren har iakttagit stödvillkoren. En ytterligare förutsättning är att stödtagaren har haft faktiska, slutliga och verifierbara 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 investeringen har genomförts i enlighet med stödbeslutet. Till utbetalningsansökan ska fogas de bokföringshandlingar och utredningar som är nödvändiga med tanke på förutsättningarna för
utbetalning av understödet. 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 godtagbara kostnaderna.
Närmare bestämmelser om grunderna för bedömning av om utgifterna är faktiska, slutliga och verifierbara samt om påvisande av att byggandet framskridit utfärdas genom för6
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ordning av statsrådet. Närmare bestämmelser om betalningsposterna för investeringsstöd
i form av understöd 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 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
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
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.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
89 §
Uppföljning av affärsplaner
För närings-, trafik- och miljöcentralen ska stödtagaren lägga fram utredningar om genomförande 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 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 användningen av stöd:
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
3) uppgifter i affärsplaner och byggnadsplaner,
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
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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 borgen 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 låntagaren 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 Europeiska 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 revisionssammanslutning enligt revisionslagen (1141/2015) eller lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (1142/2015). 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 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 den utredning läggas fram 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 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 vilseledande eller bristfälliga uppgifter.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
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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 förordning av statsrådet.
————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
Genom denna lag upphävs lagen om ändring av 2 och 8 § i lagen om strukturstöd för
renhushållning och naturnäringar (32/2014).
Lagens 11 § 2 mom. tillämpas inte, om inte Europeiska kommissionen har gett sitt samtycke till det.
Helsingfors den 30 december 2015
Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister Anne Berner

9

1676/2015
Bilaga

Láhka
boazodoalu ja luondduealáhusaid struktuvradoarjjalága rievdadeamis

Riikkabeivviid mearrádusa mielde
gomihuvvojit boazodoalu ja luondduealáhusaid struktuvradoarjjalága (986/2011) 31 §:a 3
momeanta, 34 §:a 1 momeantta 5 čuokkis, 53 §:a 5 momeanta, 19 lohku ja 113 §:a 2 momeanta,
rievdaduvvojit 2 ja 3 §, 6 §:a 1 momeantta 2 ja 3 čuokkis sihke 3 momeanta, 10, 11, 22 ja 26
§, 36 §:a 2 momeantta 1 čuokkis, 37 §:a 1 momeanta, 38 §:a 1 čuokkis, 43 §:a 1 momeanta, 44
§:a 1 momeanta, 45 §:a 3 momeanta, 48 ja 49 §, 52 §:a 2 momeantta 2 čuokkis, 57 §, 61 §:a 1
momeanta, 70 §:a 4 momeanta, 73 §:a 3 momeanta, 89 §, 91 §:a 2 momeantta 3 čuokkis, 92 §,
94 §:a 2 ja 5 momeanta, 97 §:a 2 momeanta sihke 111, 114 ja 117 §; sihke
lasihuvvo 4 §:ii ođđa 3 momeanta ja láhkii ođđa 14 a §, čuovvovaččat:
2§
Heivehansuorgi
Dát láhka heivehuvvo doarjagii, mii mieđihuvvo boazodoalu ja eará luondduealáhusaid
struktuvrra ja doaibmavejolašvuođaid buoridan ja ovddidan dihte ja mii ruhtaduvvo ollásit
dahje muhtun muddui Eurohpá Uniovnna ruđain dahje aivvestassii riikkadási ruđain. Guolástussii dát láhka heivehuvvo sierra ovdduid hárrái. Dát láhka ii heivehuvvo boazoáiddi, man
Suopma lea geatnegahtton ráhkadit riikkaidgaskasaš soahpamuša vuođul, ruhtadeapmái iige
dan bajásdoallangoluide.
Doarjagiin, mat mieđihuvvojit eanadoalu struktuvrra buorideapmái, mearriduvvo eanadoalu
struktuvradoarjjalágas (1476/2007). Dát láhka goittotge heivehuvvo, jos boazodálus dahje
luondduealáhusdálus jođihuvvon eanadoalus fidnejuvvon fitnodatolmmošboađut báhcet
vuolábeallai dan uhcimusmeari, mii lea eaktun doarjaga mieđiheapmái namuhuvvon lága dahje dan vuođul mearriduvvon ákkaid vuođul dahje jos boazodoalu ossodat guoskevaš fitnodatolmmošboađuin sierranassii manná badjel namuhuvvon uhcimusmeari.
Doarjagiin, mat mieđihuvvojit boazodoallobuktaga ja eará eanadoallobuktaga vuosttasdási
ovddosdikšumii ja vuovdaleapmái sihke boazodálu dahje luondduealáhusdálu doaimma viiddideapmái boazodoalu dahje eará luondduealáhusa olggobeallai, mearriduvvo dálonguovllu
ovddidandoarjjalágas (28/2014). Dát láhka heivehuvvo goittotge bálgosiid njuovahagaid ordneninvesteremiidda ja dálus dáhpáhuvvi dakkár doibmii, masa lea dárbu ealli- dahje šaddobuktaga válmmaštan dihte vuosttasdási vuovdima várás.
Láhka ii heivehuvvo doarjagii iige buhtadussii, mii mieđihuvvo eanadoaluin bargi olbmo
buvttadandoaimmas luohpamii. Láhka ii heivehuvvo fidnui iige doaibmabidjui, mii lea dorjojuvvon nuortalašlága (253/1995) vuođul.
Earret sierra ovdduid láhka ii maiddái heivehuvvo Eurohpá Uniovnna struktuvrafoanddaid
dahje Eurohpá mearra- ja guolledoallofoandda ruđain ruhtadit oaivvilduvvon doarjagii iige
Eurohpá Uniovnna oktasaš guolástanpolitihka suorgái gullevaš doaibmabidjui.
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3§
Doarjjavuogádagat
Dán lágas doarjjavuogádagaiguin oaivvildit:
1) ealáhusbargi investerendoarjaga;
2) nuorra ealáhusbargi álggahandoarjaga;
3) ealáhusbargi vistehuksendoarjaga;
4) bálgosa investerendoarjaga;
5) bálgosa áiddiid bajásdoallandoarjaga;
6) dutkanruhtadeami; ja
7) sierra ovdduid.
Stáhtaráđi ásahusa vuođul mearriduvvo, guđemužžii 1 momeanttas namuhuvvon doaimmain
dán lága mielde mearriduvvon doarjaga sáhttá mieđihit.
4§
Eatnandieđalaš heivehansuorgi
——————————————————————————————
Dán lága vuođul addit oaivvilduvvon stáhtaráđi ásahussii sáhttá laktit kártta 2 momeanttas
oaivvilduvvon guovllus.
6§
Meroštallamat
Dán lágas oaivvildit:
——————————————————————————————
2) luondduealáhusaiguin boazodoalu sihke eará eanadoalu; eará eanadoallun gehččojuvvo
dalle eará luondduealáhusa oktavuođas smávvát jođihuvvon dábálaš eanadoallobuvttadeapmi,
ámmátlágan meahccebivdu, murjen ja guopparčoaggin sihke, earret guolástusa ja vuovdedoalu, luonddu joatkašuvvi buvttadannávccaide vuođđuduvvi luondduriggodagaid eará ávkinatnin;
3) luondduealáhussii gullevaš ealáhusain guolástusa ja vuovdedoalu sihke dakkár ealáhusdoaimma, mii jođihuvvo luondduealáhusa oktavuođas dakko bokte go dat guoská luondduealáhusain dárbbašlaš bargoneavvuid ráhkadeapmái ja ordnemii, luondduealáhusa doarju bálvalandoibmii dahje luondduealáhusas fidnejuvvon buktagiid ovddosdikšumii;
——————————————————————————————
Stáhtaráđi ásahusa vuođul sáhttá addit dárkilet njuolggadusaid luondduealáhussan geahččat
oaivvilduvvon eanadoalus sihke boazododáluin ja luondduealáhusdáluin. Stáhtaráđi ásahusa
vuođul addojuvvojit maiddái dárkilet njuolggadusat luondduealáhussii gullevaš ealáhusain
sihke das, mo daid sáhttá váldit vuhtii boazodaollo- ja luondduealáhusfitnodagaid doarjjadohkálašvuođa árvvoštaladettiin.
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3 lohku
Doarjaga oažžuma oppalaš eavttut
10 §
Doarjjaoažžu
Ealáhusa jođihandoarjaga, vistehuksendoarjaga ja sierra ovdduid sáhttá mieđihit ovttaskas
olbmui. Bálgosii sáhttá mieđihit investerendoarjaga ja bálgosa áiddiid bajásdoallandoarjaga.
Dutkanruhtadeami sáhttá mieđihit ovttaskas olbmui, priváhta- ja almmosjuridihkalaš servošii
sihke vuođđudussii.
Doarjaga sáhttá mieđihit seamma doaibmabidjui moanaide ovttaskas olbmuide ovttas, jos
dát buohkat devdet doarjaga mieđihaneavttuid.
Ovttaskas olmmoš galgá leat badjel 18-jahkásaš, go ohcá doarjaga. Ássanvistti huksemii,
viiddideapmái dahje ordnemii ii mieđihuvvo doarjja badjel 60-jahkásaš olbmui iige eará doarjja badjel 65-jahkásaš olbmui.
Bálgosii sáhttá mieđihit doarjaga dušše dalle, jos dat deavdá boazodoallolágas ásahuvvon
geatnegahttimiid.
11 §
Doarjunvuloš doaibmabiju álggaheapmi
Ealáhusbargi investerendoarjja, ealáhusbargi vistehuksendoarjja, bálgosa investerendoarjja
ja dutkanruhtadeapmi eai mieđihuvvo ealáhusbargi, bálgosa dahje dutkanruhtadeami ohcci
dakkár doaibmabidjui, mii lea juo álggahuvvon. Bálgosa áiddiid bajásdoallandoarjja ii mieđihuvvo, jos áiddi leat bajásdoallagoahtán juo ovdalgo ohcamuš biddjojuvvui johtui. Nuorra
ealáhusbargi álggahandoarjja ii mieđihuvvo, jos dállodoallu lea álggahuvvon juo ovdalgo
doarjjaohcamuš lea biddjojuvvon johtui.
Nuppeláhkai go ovdalis 1 momenttas daddjojuvvo, de bálgosii sáhttá mieđihit doarjaga
dakkár investeremii, man lea ferten ollašuhttigoahtit eará oassebeallái go boazodoallái čuohcci
vahága hehtten dihte dahje bálgosii gulakeahtes siva dihte duššan dahje billašuvvan áiddi
buhtten dihte.
Stáhtaráđi ásahusa vuođul addojuvvojit dárkilet njuolggadusat das, goas doaibmabiju sáhttá
geahččat álggahuvvon. Stáhtaráđi ásahusa vuođul sáhttá addit dárkilet njuolggadusaid maiddái
das, goas álggaheapmi lea vealtameahttun 2 momeanttas oaivvilduvvon siva dihte.
14 a §
Sierralágan doarjagat
Dat mii dálonguovllu ovddidandoarjjalága 13 §:s mearriduvvo doarjjahámiin, heivehuvvo
dán lágas oaivvilduvvon doarjjavuogádagaide. Earret ovttahávášbuhtadusa doarjjahámiid ovdalis oaivvilduvvon doarjjahámiid sáhttá ruhtadoarjaga lassin geavahit maiddái loanahápmásaš doarjagii.
Stáhtaráđi ásahusa vuođul sáhttá addit dárkilet njuolggadusaid sierralágan doarjagiin, daid
mearrašuvvama ákkain, nannemis, geavahančuozáhagain ja válljenmeannudeamis sihke geavahit oaivvilduvvon alimusdoarjjameriin ja -ossodagain. Dálonguovlovirgebáiki addá dárkilet

12

1676/2015

mearrádusaid dain čielggadusain, maid doarjjaohcci galgá ovdanbuktit áššáigullevaš doarjjahámi geavaheami doarjjan, sihke das, mo dáid čielggadusaid vuođul doarjja rehkenastojuvvo.
22 §
Fitnodatdoaibmaplána
Doarjja mieđihuvvo, jos ohcci ovdanbuktá doarjunvuloš boazodoalu jođiheapmái guoskevaš
plána (fitnodatdoaibmaplána), masa leat váldojuvvon mielde maiddái luondduealáhussii gullevaš ealáhusaid dieđut, go ohccojuvvo doarjja dállodoalu álggaheapmái. Fitnodatdoaibmaplánas galget leat mielde 15—21 §:ain mearriduvvon eavttut ja doarjunvuloš doaibmabidjui
guoskevaš dieđut. Dasa lassin plánas galget leat mielde doaibmabiju ektui vuogas viidodagas
boazodoalu ja eará luondduealáhusaid jođiheapmái guoskevaš ulbmilat, vuogit ulbmiliid juksan dihte sihke árvvoštallan doaimma ovdáneamis. Jos doarjja ohccojuvvo smávva investeremii, de fitnodatdoaibmaplána ii dárbbašuvvo.
Fitnodatdoaibmaplánas galget ovdanbuktojuvvot dat doaibmabijut, mat dahkkojuvvojit 17
§:a 1 momeanttas oaivvilduvvon čatnaseami ollašuhttin dihte.
Stáhtaráđi ásahusa vuođul addojuvvojit dárkilet njuolggadusat fitnodatdoaibmaplána sisdoalus sihke das, goas dasa ii leat dárbu.
26 §
Nuorra ealáhusbargi álggahandoarjaga eavttut
Nuorra ealáhusbargi álggahandoarjaga sáhttá mieđihit boazodoallái, guhte bargagoahtá
bohccuiguin vuosttas háve dan maŋŋá go lea váldán badjelasas boazodálu ja álgá boazodoalus
vástideaddji ealáhusbargin. Doarjaga sáhttá mieđihit maiddái eará luondduealáhusbargái, guhte bargagoahtá luondduealáhusain dan maŋŋá go lea váldán badjelasas luondduealáhussii
heivvolaš dálu ja bargagoahtá vuosttas háve boazodoalu oktavuođas eará luondduealáhusain.
Álggahandoarjja ii mieđihuvvo badjel 41-jahkásaš doarjjaohccái.
Stáhtaráđi ásahusa vuođul addojuvvojit dárkilet njuolggadusat álggahandoarjaga vuođul
doarjut oaivvilduvvon doaimmas ja dan álggahanáigemearis.
36 §
Stáhtaloana mieđihaneavttut
——————————————————————————————
Loatnaaddi sáhttá mieđihit stáhtaloatnan dakkár loana:
1) man loatnaáigi lea guhkimustá 25 jagi;
——————————————————————————————
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37 §
Stáhtalotnii gullevaš doarjja
Stáhtalotnii gullevaš doarjjan sáhttá mieđihit reantoovddu, reantofriddjavuođa, oanádusa
friddjajagi dahje luoitit geatnegasvuođas háhkat stáhtalotnii dáhkáhusa. Stáhtaloana doarjjahámiid sáhttá ovttastahttit seamma stáhtaloanas.
——————————————————————————————
38 §
Reantodoarjaga mieđihaneavttut
Reantodoarjaga sáhttá mieđihit stáhtabušeahtas jahkásaččat nannejuvvon reantodoarjjaloanaid mieđihanfápmudusa olis dakkár loana várás, man:
1) loatnaáigi lea guhkimustá 25 jagi;
——————————————————————————————
43 §
Doaibmabiju ollašuhttináigi
Eará doarjunvuloš doaibmabidju go dutkan- dahje čielggadanfidnu galgá ollásit ollašuhttot
guovtte jagi sisa doarjaga mieđiheamis. Nuorra boazodoallái dahje luondduealáhusbargái
ealáhusa álggaheapmái mieđihuvvon doarjaga doarjunvuloš doaibmabidjun adnojuvvo dalle
dálu ja bohccuid háhkan. Doarjunvuloš doaibmabiju ollašuhttimii sáhttá goittotge ásahit oanehet mearreáiggi, jos dasa gávdnojit ákkat doaibmabiju ollašuhttinvuogi dahje doaimma
iešlági dáfus. Jos doarjja lea mieđihuvvon hukseninvesterema oktavuođas luovos opmodaga
háhkamii iige háhkama sáhte ollašuhttit ovdalgo hukseninvesteren lea gárvvásmuvvan, de
rehkenastojuvvo mearreáigi hukseninvesterema gárvvásmuvvamis.
——————————————————————————————
44 §
Doarjaga geavahaneavttut
Go doarjja geavahuvvo dávviriid dahje bálvalusaid háhkamii dahje agoarttain barggaheapmái, de heivehuvvo mii eanadoalu struktuvradoarjjalága 20 §:a 1, 5 ja 6 momeanttas ja 40
a §:s mearriduvvo.
——————————————————————————————
45 §
Ruhtadoallogeatnegasvuohta
——————————————————————————————
Doarjjaoažžu galgá vurkkodit doarjunvuloš doaibmabidjui guoskevaš ruhtadoallomateriála
nu go ruhtadoallolága 2 logu 9 ja 10 §:s mearriduvvo. Jos jearaldat lea Eurohpá Uniovnna
ollásit dahje muhtun muddui ruhtadan prográmmii gullevaš doarjagis, de ruhtadoallomateriála
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galgá vurkkoduvvot uhcimustá golbma jagi das, go Eurohpá kommišuvdna máksá prográmma
Eurohpá Uniovnna maŋimuš ruhtadanossodatmávssu.
48 §
Doarjjaohcamuš
Doarjja ohccojuvvo elektrovnnalaččat neahttabálvalusas, mii lea oassi dálonguovllu ovddidandoarjjalága 50 §:s oaivvilduvvon diehtovuogádagas. Ohcci identifiserejuvvo neahttabálvalusas nana elektrovnnalaš identifiseremis ja elektrovnnalaš vuolláičállosiin addojuvvon lága
(617/2009) 2 §:a 1 čuoggás oaivvilduvvon identifiserenvuogi vuođul. Doarjjaohcamuša sáhttá
dahkat maiddái dán ulbmila várás nannejuvvon skoviin, mii galgá vuolláičállojuvvot.
Ohcamuššii galget laktojuvvot doarjaga mieđihaneavttuid árvvoštallama dáfus vealtameahttun áššegirjjit, čielggadusat ja plánat.
Ohcamuš oktan čuvvosiiguin vurkejuvvojit diehtovuogádahkii ja gieđahallojit dan maŋŋá
eanaš elektrovnnalaččat. Skoviin dahkkojuvvon ohcamuš arkiverejuvvo elektrovnnalaččat, jos
sierra siva dihte ii meannuduvvo nuppeláhkai.
Dálonguovlovirgebáiki addá dárkilet mearrádusaid doarjaga ohcamis geavahit oaivvilduvvon skoviin, 2 momeanttas oaivvilduvvon čuvvosiin sihke plánaid ja čielggadusaid ovdanbuktinvuogis ja elektrovnnalaš ohcama meannudanvugiin.
49 §
Doarjaga ohcan
Doarjaga ohcamii sáhttá ásahuvvot mearreáigi. Jos mearreáigi ii ásahuvvo, de doarjjaohcamušaid sáhttá čoavdit doarjjabajiid mielde. Doarjjaohcamuš galgá doaimmahuvvot ELYguovddážii.
Doarjaga ohcamii ásahit oaivvilduvvon mearreáiggis ja doarjjabajiin sáhttá addit dárkilet
njuolggadusaid stáhtaráđi ásahusa vuođul. Dálonguovlovirgebáiki addá dárkilet njuolggadusaid doarjjaohcama vuostáiváldima ja gieđahallama teknihkalaš lágideamis, ohcamušáššegirjjiide merket oaivvilduvvon merkejumiin sihke skoviin dahkkojuvvon doarjjaohcamušaid
sirdimis diehtovuogádahkii.
Doaibmaválddálaš eiseváldin doaibmá Lappi ELY-guovddáš, jos maŋŋelis 119 §:s dahje
127 §:a vuođul ii nuppeláhkai mearriduvvo.
52 §
Sámedikkiin ráđđádallan
——————————————————————————————
Ráđđádallamiin galget gieđahallojuvvot čuovvovaš áššit:
——————————————————————————————
2) ruđaid stivren boazodollui ja eará luondduealáhusaide;
——————————————————————————————
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57 §
Ruhtadoarjjahápmásaš investerendoarjaga, vistehuksendoarjaga ja bálgosa áiddiid bajásdoallamii mieđihuvvon doarjaga máksin
Boazodoallo- dahje luondduealáhusfitnodaga várás mieđihuvvon investerendoarjaga ja vistehuksendoarjaga sihke bálgosa investerendoarjaga ja áiddiid bajásdoallandoarjaga máksin
ohccojuvvo 48 §:a 1 momeanttas oaivvilduvvon neahttabálvalusa bokte. Doarjaga máksinohcamuša gieđahallamii heivehuvvo, mii doarjjaohcamuša gieđahallamis 48 §:s mearriduvvo.
Máksinohcamuša sáhttá dahkat maiddái dán ulbmila várás nannejuvvon skoviin, mii galgá
vuolláičállojuvvot. Ohcamuša guođđimii sáhttá ásahit govttolaš mearreáiggi, mii rehkenastojuvvo doarjjamearrádusa dahkama rájes dahje, jos jearaldat lea doarjunvuloš doaibmabiju
maŋimuš máksinohcamušas, de doarjunvuloš doaibmabiju ollašuhttima rájes. Ohcamuš galgá
doaimmahuvvot doarjaga mieđihan ELY-guovddážii.
Ruhtadoarjaga sáhttá máksit eanemustá viđa earis. Ruhtadoarjjan máksojuvvo eanemustá
doarjjadási sihke mieđihuvvon doarjaga meari vástideaddji ossodat máksinohcamuššii gullevaš dohkálaš goluin. Doarjjaoažžu galgá dárbbu mielde ovdanbuktit čielggadusa priváhta ruhtadeami ollašuvvamis.
Ruhtadoarjaga sáhttá máksit, jos doarjjaoažžu lea čuvvon doarjjaeavttuid. Dasa lassin
máksima eaktun lea ahte doarjjaoažžui galgá leat duođaidge loahpalaččat čuohcán namuhuvvon gollu, mii sáhttá gávnnahuvvot ja dasa lassin ruhtadoarjja galgá geavahuvvot doarjunvuloš doaibmabidjui. Jos ruhtadoarjja lea mieđihuvvon hukseninvesteremii, de maŋimuš earri
máksojuvvo, jos hukseninvesteren lea ollásit dahkkojuvvon doarjjamearrádusa mielde. Máksinohcamuššii galget laktojuvvot ruhtadoarjaga máksineavttuid dáfus vealtameahttun ruhtadoalloáššegirjjit ja čielggadusat. Vistehuksemii mieđihuvvon doarjaga máksimii ii goittotge
dárbbaš ovdanbuktit ruhtadoalloáššegirjjiid, muhto galgá baicce čájehit ahte huksendoibmii
lea álgojuvvon nugo dohkkehuvvon goluin boahtá ovdan.
Dárkilet njuolggadusat golu duođalašvuođa, loahpalašvuođa ja gávnnahahttivuođa
árvvoštallanákkain sihke gárvvisvuođadási čájeheamis addojuvvojit stáhtaráđi ásahusa
vuođul. Ruhtadoarjjahápmásaš investerendoarjaga máksineriin ja máksinohcamuša guođđima
mearreáiggis sáhttá addit dárkilet njuolggadusaid stáhtaráđi ásahusa vuođul. Dárkilet
mearrádusaid mávssu ohcamis geavahit oaivvilduvvon skoviin sihke máksinohcamuššii laktit
oaivvilduvvon áššegirjjiin ja čielggadusain addá Dálonguovlovirgebáiki.

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

18

1676/2015

111 §
Mearrádusa mávssuvulošvuohta
Dán lágas oaivvilduvvon mearrádus boahtá ohccái ja doarjjaoažžui nuvttá. Meahciráđđehusa
mearrádussii sierra ovddus ja 97 §:a 2 momeanttas oaivvilduvvon ovdadihtui guoskevaš
mearrádussii heivehuvvo, mii stáhta máksinággalágas (150/1992) mearriduvvo, goittotge nu
ahte dakko bokte go mearrádus guoská sierra ovdui gullevaš doarjagii, de mearrádus boahtá
nuvttá.
114 §
Teknihkalaš veahkki
Teknihkalaš veahki geavaheamis dán lágas oaivvilduvvon doarjaga ollašuhttimii heivehuvvo, mii teknihkalaš veahki geavaheamis dálonguovllu ovddidandoarjjalága 65 §:s mearriduvvo.
117 §
Fápmuiboahtin
Dát láhka boahtá fápmui ođđajagemánu 1. beaivve 2016.
Dáinna lágain gomihuvvo boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadanláhka (45/2000).
Dát láhka heivehuvvo 3 §:s oaivvilduvvon doarjjavuogádagaide, mat leat váldojuvvon atnui
stáhtaráđi ásahusa vuođul.
———
Dát láhka boahtá fápmui ođđajagemánu 1. beaivve 2016.
Dáinna lágain gomihuvvo boazodoalu ja luondduealáhusaid struktuvradoarjjalága 2 ja 8 §:a
rievdadeami birra addojuvvon láhka (32/2014).
Dán lága 11 §:a 2 momeanta ii heivehuvvo, jos Eurohpá kommišuvdna ii leat guorrasan dasa.
Helssegis juovlamánu 30 beaivve 2015
Dásseválddi presideanta

Sauli Niinistö

Johtalus- ja kommunikašuvdnaministtar Anne Berner
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