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Lää´ǩǩ  

sää´mlää´jj mu´ttumuužžâst  

Uvddum He´lssnest ođđee´jjmannu 31 peei´v 2014 

————— 
 

Riikkpeei´vi tu´mmstõõǥǥ mie´lddlânji  
muu´ttet sää´mlää´jj (253/1995) 49 §, 51 §, 63 § da 64 §, nu´tt mä´htt tõk liâ 63 § laa´jji   

mie´ldd 575/1997 da 1474/2009 da 64 § lää´jjest 1474/2009, puõ´ttinalla:  
 

49 § 

Vaal-lu´vddkåå´dd tu´mmstõõǥǥâst läittmõš  

Vaal-lu´vddkåå´dd tu´mmstõ´ǩǩe 48 §:ff  
2 momeentâst peäggtum sä´mmlaž vuäǯǯ 
ooccâd muttâz lääitee´l Tâ´vv-Lää´ddjânnam 
vaaldšemvuõiggâdvuõ´tte 30 peei´v se´st 
tõ´st, ko vaalšõddmõš  lij uvddum õlmmsa, 
nåkam tuõttlaž vuâđain, što tu´mmstõk 
neu´rrad suu vuõiggâdvuõđ le´be tõt lij 
šõddâm puäst på´reâd mie´ldd le´be tõt lij 
mudoi lää´jj vuâstta. Muttâzooccmõõžžâst 
jää´ǩǩtet mudoi, mâi´d 
vaaldšemlää´jjââ´nnemlää´jjest (586/1996) 
šiõtteet.  
 
 
 

51 § 

Sijddsååbbar da sää´msuåvtõõzz 
tu´mmstõõǥǥâst läittmõš  

Saa´mi sijddsååbbar da sää´msuåvtõõzz 
tu´mmstõ´ǩǩe vuäǯǯ ooccâd muttâz, 
sää´mvuu´dest põõššinalla jälsteei 
tiuddâkksaž sä´mmlaž le´be suu 
pie´llkuei´mm le´be sää´msuåvtõõzz 
vuä´sslaž. Muttâz läittmõš âlgg tuejjeed 
Tâ´vv-Lää´ddjânnam 
vaaldšemvuõiggâdvuõ´tte, nåkam tuõttlaž 
vuâđain, što tu´mmstõk lij šõddâm puäst 
på´reâd mie´ldd le´be tu´mmstõk lij mudoi 
lää´jj vuâstta. Seämma vuõiggâdvuõtt lij še 
tõ´st ǩeän vuõiggâdvuõđ tu´mmstõk neu´rrad.  

Muttâz ij vuäǯǯ ooccâd nåkam 
tu´mmstõ´ǩǩe, kåå´tt âânn se´st ceâlkâlm 

ve´rǧǧnekka, jõs ceâlkâlm ij čõõn 
ve´rǧǧnee´ǩǩ. Muttâz âlgg ooccâd 30 peei´v 
se´st tu´mmstõõǥǥ teâđtumuužžâst. 
Muttâzooccmõõžžâst jää´ǩǩtet mudoi, mâi´d 
vaaldšemlää´jjââ´nnemlää´jjest šiõtteet.    
 
 

63 § 

Muttâzooccmõš  

Jie´llemvue´ǩǩ-, trafikk- da 
pirrõskõõskõõzz tu´mmstõ´ǩǩe vuäǯǯ ooccâd 
muttâz lääitee´l Tâ´vv-Lää´ddjânnam 
vaaldšemvuõiggâdvuõ´tte nu´tt mä´htt 
vaaldšemlää´jjââ´nnemlää´jjest šiõtteet.  

Läittemǩee´rj vuei´tet tuåimted še 
tu´mmstõõǥǥ raajji ve´rǧǧnekka, son peä´lstes 
âlgg vuõltteed mââjee´ǩani läittemǩee´rj di 
ää´ššest nårrjam ä´ššǩee´rjid da ceâlklmes 
läittmõõžžâst vaaldšemvuõiggâdvuõ´tte.  

Vaaldšemvuõiggâdvuõđ tu´mmstõ´ǩǩe 36—
39 §:ffâst peäggtum ää´ššest le´be ää´ššest, 
kåå´tt kuâskk jiõččvälddsaž 
veä´lǧǧšiõttõõllmõõžž le´be jee´res 
mä´hssemǩeäppumuužž tu´ššen 
šõddmõõžžâst, vuäǯǯ ooccâd muttâz lääitee´l 
pââimõs vaaldšemvuõiggâdvuõ´tte nu´tt 
mä´htt  vaaldšemlää´jjââ´nnemlää´jjest 
šiõtteet.   Mudoi lij nu´tt, što  
vaaldšemvuõiggâdvuõđ tu´mmstõ´ǩǩe vuäǯǯ 
ooccâd muttâz pâi te´l, jõs 
vaaldšemvuõiggâdvuõtt meâtt läittemlåå´v.   

Mädd- da meä´cctäällministeria 
tu´mmstõ´ǩǩe vuäǯǯ ooccâd muttâz lääitee´l 
pââimõs vaaldšemvuõiggâdvuõ´tte nu´tt 
mä´htt vaaldšemlää´jjââ´nnemlää´jjest 
šiõtteet.    
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64 §  

Ǩiõtt’tõõllâm-määus pe´rrjumuš  

Tän lää´jj nuäjain uvddum tu´mmstõõǥǥin 
pe´rrjet määus nu´tt mä´htt määusai 
pe´rrjumuužžâst jee´rben šiõtteet. Leâ´ša 
määuste´mes tu´mmstõõǥǥ liâ jie´llemvue´ǩǩ-

, trafikk- da pirrõskõõskõõzz tu´mmstõõǥǥ, 
kook kuâ´sǩǩe veä´lǧǧšiõttõõllmõõžžid da 
jee´res lääinai mä´hssemǩeäppumuužžid di 
veä´ǩǩvuõđid da jee´res tuärjjõõzzi 
miõttmõõžžid.  

——— 
Tän lää´jj viõ´ǩǩe šõddmõõžžâst šiõtteet 

jee´rben laa´jjin.  
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