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Lag
om ändring av skoltlagen
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i skoltlagen (253/1995) 5 § 2 mom., 15 § 2—4 mom., 16 §, 19 § 3 mom. och
59—62 §, av dem 60 § sådan den lyder delvis ändrad 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 nya 13 a och 13 b § ,
nya 3 a och 3 b kap., en ny kapitelrubrik före 18 § samt till lagen nya 19 a och 39 a samt
55 a § som följer:
2a§
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
utfärdats med stöd av 5 § i den lagen tillämpas vid beviljande av stöd enligt denna lag.
2b§
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 skolRP 81/2015
JsUB 12/2015
RSv 115/2015
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tarnas utkomst, 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, i 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 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 beviljas understött lån och statsborgen enligt denna lag.
Bestämmelser om stöd för fiske finns i lagen om det nationella genomförandet av den
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§
Särskilda förmåner
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Med Forststyrelsens tillstånd kan förmåner som avses i 1 mom. 1, 2, 4 och 7 punkten
av särskilda skäl beviljas även sammanslutningar som består av skoltar. Forststyrelsen kan
även bevilja 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:
1) investeringslån och investeringsbidrag
a) för förvärv av lösa och fasta anläggningstillgångar som är nödvändiga vid naturnäringsverksamhet och annan småföretagarverksamhet,
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b) för byggande, utbyggnad och reparation av för naturnäringsverksamhet och annan
småföretagarverksamhet 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 traditionella miljön och investeringar i miljövård,
c) för kostnader för inhägnande av för lantbruk lämplig jord samt för röjning och iståndsättande 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 därmed också för bevarande av den traditionella miljön.
Vid beviljande av stöd för annan investering som ska stödjas i enlighet med 8 §, stöd
för förbättrande 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
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 strukturstöd för renhushållning tillämpas på en renhushållnings- eller naturnäringslägenhet inom ett renskötsel- eller naturnäringsområde,
tillämpas på motsvarande sätt på en skoltlägenhet inom ett skoltområde. Närmare bestämmelser om beviljande av bidrag, statligt lån, räntestöd och statsborgen och om förutsättningarna för beviljande 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 kostnaderna.
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 sammanlagt överstiga de
godtagbara kostnaderna för åtgärden.
Om det för samma ändamål beviljas både bidrag och statligt lån, får det sammanlagda
beloppet av bidraget och lånet inte överstiga de godtagbara kostnaderna för åtgärden.
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
gårdsbrukets utvecklingsfond årligen fastställer. Maximibeloppet av lånet bestäms av närings-, trafik- och miljöcentralen.
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.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
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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.
Villkor för räntestöd
17 a §
Räntestödets maximibelopp
Räntestöd kan beviljas till 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
strukturstöd till jordbruket godkänd kreditgivare.
En godkänd kreditgivare får bevilja lån som omfattas av statsborgen efter det att ett beslut om statsborgen har fattats.
17 d §
Statsborgen
Statsborgen kan beviljas för räntestödslån för produktiva investeringar eller för byggande av bostad eller för annat lån som beviljats av en godkänd kreditgivare med iakttagande
av bestämmelserna om statsborgen i 12 och 18 kap. i lagen om strukturstöd för renhushållning.
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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 av stöd tillämpas 47—52 §, 53 § 2 och 3 mom. samt 54 och
55 § i lagen om strukturstöd för renhushållning. Genom beslut som gäller statligt lån, räntestöd eller statsborgen godkänns beloppet av och villkoren 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, krävs kreditgivarens samtycke för ändring av lånebeloppet och villkoren.
På ansökan om utbetalning av bidrag tillämpas 57 och 58 § i lagen om strukturstöd för
renhushållning.
På undertecknande av statligt lån, ansökan om lyftande av lån och utbetalningen av lån
tillämpas 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 och på utbetalning av räntestöd 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 förordning av jord- och skogsbruksministeriet.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
19 a §
Uppföljning av stöd
På stöd och särskilda förmåner som beviljats med stöd av denna lag tillämpas bestämmelserna i 21 kap. i lagen om strukturstöd för renhushållning.
20 §
Övervakning
På stöd och särskilda förmåner som beviljats med stöd av denna lag tillämpas bestämmelserna 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
räntestödslån, 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
återkrävas av stödmottagaren, får kreditgivaren säga upp räntestödslånet helt eller delvis.
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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
information 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
bestäms om uttag av avgifter. Närings-, trafik- och miljöcentralens beslut om betalningslättnader för krediter samt beviljande av bidrag och annat stöd är dock avgiftsfria.
65 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter
Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om stödformerna,
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 köpe- och skuldebrev, ansökningar och beslut samt om andra formulär som behövs för verkställigheten av denna
lag.
————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
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.
Helsingfors den 30 december 2015
Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister Anne Berner
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Bilaga

Lääʹǩǩ
sääʹmlääʹjj muʹttmest

Riikkpeeiʹvi tuʹmmstõõǥǥ mie´ldd
jaukkeet sääʹmlääʹjj (253/1995) 5 §:z 2 momeʹntt, 15 §:z 2—4 momeʹntt, 16 §, 19 §:z 3
momeʹntt, 59—62 §, nuʹtt mäʹhtt tõin liâ 60 § bieʹǩǩen 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 § di 55 a da pueʹttinalla:
2a§
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.
2b§
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.
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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.
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;
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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.

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.
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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.
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17 d §
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.
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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 §
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.
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Jânnamvuʹvddpravleeʹnnja oudd meärrõõzz kauppǩeʹrjjkääʹvin, ooccmõš- da tuʹmmstõkkääʹvin di jeeres tän lääʹjj tiuʹddepiijjâm diõtt taarblaž kääʹvin.
———
Tät lääʹǩǩ puätt viõʹǩǩe 1 peeiʹv ođđeeʹjjmannust 2016.
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.
Heʹlssnest 30 peeiʹv rosttovmannust 2015
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