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Koltta-asetus

N:o 133

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1997

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään 24 päivänä helmikuuta 1995 annetun
kolttalain (253/1995) nojalla:

1 luku

Tuen myöntämisen edellytykset

1 §

Henkilökohtaiset edellytykset

Edellytyksenä kolttalain (253/1995) mu-
kaisen etuuden saamiselle on, että hakija on
perehtynyt ja kykenevä harjoittamaan kysy-
myksessä olevaa yritystoimintaa. Edellä sa-
notun estämättä voidaan kuitenkin myöntää
maanostolainaa asuntotilan hankintaan, asun-
tolainaa ja -avustusta sekä investointilainaa
ja -avustusta tientekoon, sähköistämiseen,
vesihuoltoon, ympäristönsuojelullisiin tarkoi-
tuksiin ja perinneympäristön säilyttämiseen.

Tilaa ei saa, kolttalain 22 §:ssä tarkoitettua
tapausta lukuun ottamatta, muodostaa eikä
maanostolainaa tilan hankkimista varten
myöntää sellaiselle henkilölle, joka itse tai
jonka puoliso maansaantihakemuksen teke-
misajankohtana tai laina-asiaa ratkaistaessa
on täyttänyt 50 vuotta. Mainitusta ikärajasta
voidaan kuitenkin erityisestä syystä poiketa
edellyttäen, että henkilö on enintään 55-vuo-
tias.

Muuta tukea kuin asuntolainaa ja -avustus-
ta ei saa myöntää 65 vuotta täyttäneelle.
Asuntolainaa ja -avustusta uuden rakennuk-
sen rakentamiseen ei saa kuitenkaan myön-

tää 65 vuotta täyttäneelle. Puolisoista otetaan
huomioon nuoremman ikä.

Alaikäinen henkilö voi päästä osalliseksi
kolttalain mukaisista toimenpiteistä, jos hän
on solminut avioliiton tai jos hän omistaa
kolttatilan yhdessä vanhempiensa tai heistä
toisen kanssa taikka jos muita erityisiä syitä
on olemassa.

2 §

Tuen myöntäminen useammalle henkilölle

Maanostolainaa tilan tai alueen hankkimis-
ta varten voidaan myöntää kahdelle tai
useammalle koltalle, jotka eivät ole puolisoi-
ta, yhteisesti vain, mikäli kaikki yhteisomis-
tajat täyttävät kolttalain 4 ja 5 §:ssä säädetyt
edellytykset.

Jos etuuden kohteena olevan tilan tai alu-
een yhteisomistajista ainakin yksi täyttää
kolttalain 4 ja 5 §:ssä säädetyt edellytykset
sekä omistaa tilasta tai alueesta vähintään
kolmasosan, voidaan heille yhteisesti myön-
tää muuta kuin 1 momentissa mainittua kolt-
talain mukaista etuutta. Tällaisille henkilöille
yksinäänkin voidaan myöntää kyseistä etuut-
ta, jos tilan tai alueen muut yhteisomistajat
antavat siihen suostumuksensa. Milloin ky-
symys on valtion toimesta suoritettavasta
tienteko- tai vesihuoltotyöstä, tulee suostu-
muksen sisältää myös kiinteistön saattaminen

15—1997 470301



panttivastuuseen syntyvästä lainasta tai val-
tion saamisesta.

2 luku

Lainat ja avustukset

3 §

Maanostolaina

Kolttalain 10 §:ssä tarkoitettua maanosto-
lainaa saadaan myöntää tilan, sen osuuden
tai alueen hankkimista varten kolttalain
5 §:ssä tarkoitetulle henkilölle, joka harjoit-
taa tai ryhtyy harjoittamaan kolttalaissa tar-
koitettua luontaiselinkeinoa ja asuu tai muut-
taa pysyvästi asumaan hankkimalleen maal-
le. Maanostolainaa saadaan myöntää myös
sellaiselle kolttalain 5 ja 6 §:ssä tarkoitetulle
henkilölle ja yhteisölle, joka hankkii tilan,
osuuden tai alueen kolttalain 3 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettua pienyritystoimintaa var-
ten.

Maanostolainaa voidaan myöntää myös
sellaiselle kolttalain 5 §:ssä tarkoitetulle hen-
kilölle, joka hankkii asuntotilan, sen osuu-
den tai alueen vakinaiseksi asuinpaikakseen.

4 §

Investointilaina ja -avustus

Kolttalain 10 §:n 1 momentin 2 kohdan a
alakohdassa tarkoitettua investointilainaa ja
investointiavustusta voidaan myöntää kalas-
tuksessa, metsästyksessä, varsinaisessa maa-
taloudessa sekä erikoismaataloudessa ja kolt-
talain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetussa pien-
yritystoiminnassa tarpeellisen irtaimen käyt-
töomaisuuden hankintaan.

Porotalouden harjoittamiseen saadaan
myöntää 1 momentissa tarkoitettua inves-
tointilainaa ja investointiavustusta siitosporo-
jen sekä kokonaisen porokarjankin hankki-
mista varten. Investointilainaa saadaan
myöntää myös moottorikelkan ja muun
maastoajoneuvon sekä niihin liittyvien lait-
teiden sekä muunkin elottoman porotalousir-
taimiston hankintaa varten.

Erikoismaatalouden ja kolttalain 3 §:n 2
momentissa tarkoitetun pienyritystoiminnan
laajentamisen yhteydessä voidaan investoin-
tilainaa ja investointiavustusta myöntää vain
edellyttäen, että siten saavutetaan tuettavan
yritystoiminnan tarjoamien työtilaisuuksien,

tuotannon jalostusarvon tai palvelusten oleel-
linen lisäys. Jos uudistettavan käyttöomaisuu-
den hankintaan on aikaisemmin myön-
netty valtion varoista avustusta, lainaa tai
korkotukea, avustusta voidaan myöntää vain
työtilaisuuksien, tuotannon jalostusarvon tai
palvelusten lisäystä vastaavalta osalta.

Maataloutta, erikoismaataloutta, porota-
loutta, kalastusta ja kolttalain 3 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettua pienyritystoimintaa var-
ten voidaan myöntää investointilainaa ja
avustusta kolttalain 10 §:n 1 momentin 2
kohdan b ja d alakohdassa mainittuihin tar-
koituksiin ja maataloutta varten myös sano-
tun momentin 2 kohdan c alakohdassa mai-
nittuihin tarkoituksiin. Erikoismaatalouden,
ammattimaisen kalastuksen ja kolttalain
3 §:n 2 momentissa tarkoitetun pienyritystoi-
minnan harjoittamista varten voidaan lisäksi
myöntää lainaa pysyväisluonteiseksi käyttö-
pääomaksi 5 §:n mukaisesti.

5 §

Käyttöpääomalaina

Lainaa pysyväisluonteiseksi käyttöpää-
omaksi saadaan myöntää aloitettavaan tai
laajennettavaan ammattimaiseen kalastuk-
seen, erikoismaatalouteen ja kolttalain 3 §:n
2 momentissa tarkoitettuun pienyritystoimin-
taan sekä mainittujen toimintojen käynnistä-
mistä ja ylläpitämistä varten. Lainaa voidaan
myöntää myös suhdannevaihteluiden tasaa-
miseen, jos kyseistä yritystoimintaa ei ilman
tilapäistä käyttöpääoman lisäystä voida jat-
kaa. Lisätarpeena pidetään normaalijaksoon
verrattuna saamatta jäänyttä tuottoa.

6 §

Käynnistysavustus

Käynnistysavustusta voidaan myöntää kolt-
talain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetusta pien-
yritystoiminnasta ja ammattimaisesta kalas-
tuksesta aiheutuviin työvoimakustannuksiin
yhdeltä, kahdelta tai kolmelta tuotantotoi-
minnan tai laajennetun tuotantotoiminnan
aloittamista seuraavalta käynnistysvuodelta.

Yrittäjän itsensä osalta käynnistysavustusta
voidaan myöntää vain aloittavaa tai sellai-
seen verrattavaa yritystoimintaa varten.
Avustus määrätään kokoaikaisesti työlliste-
tyn henkilön laskennallisen enintään 70 000
markan vuositulon perusteella.
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7 §

Lainat ja avustukset muulle kuin yrittäjälle

Asuntolainaa ja -avustusta sekä investointi-
lainaa ja -avustusta tientekoon, sähköistämi-
seen, vesihuoltoon, perinneympäristön säilyt-
tämiseen ja ympäristösuojelullisiin tarkoituk-
siin voidaan myöntää muullekin kuin yritys-
toimintaa harjoittavalle koltalle.

8 §

Laina ja avustus asuinrakennukseen

Asuntolainaa ja -avustusta voidaan myön-
tää sijainniltaan, pohjaratkaisuiltaan, teknisil-
tä rakenteiltaan ja varusteiltaan tarkoituksen-
mukaisten sekä asumiskustannuksiltaan koh-
tuullisten asuntojen aikaansaamiseksi. Ky-
seisiä lainoja myönnettäessä on huomiota
kiinnitettävä myös siihen, että asianomaisilla
toimenpiteillä edistetään hyvää ympäristön
laatua.

Asuntolainan ja -avustuksen avulla raken-
nettavassa ja laajennettavassa rakennuksessa
olevan asunnon huoneistoala saa olla enin-
tään 160 neliömetriä ja kahden asunnon ra-
kentamista ja laajentamista varten yhteensä
enintään 200 neliömetriä. Erityisistä syistä
voi laajennuksessa huoneistoala olla edellä
sanottua jonkin verran suurempi. Peruskor-
jattavan asuinrakennuksen huoneistoala voi
olla edellä sanottua suurempikin, mutta lai-
noitettavana huoneistoalana otetaan kuiten-
kin lukuun enintään 250 neliömetriä.

9 §

Lainojen enimmäismäärät

Lainojen enimmäismäärät ovat:
1) maanostolainassa 85 prosenttia hyväk-

syttävästä hankintahinnasta;
2) asuntolainassa ja rakentamiseen myön-

netyissä investointilainoissa 80 prosenttia
hyväksyttävän kustannusarvion määrästä;

3) käyttöpääomalainassa 60 prosenttia puo-
len vuoden aikana tarvittavan käyttöpääoman
määrästä ja suhdannelainassa enintään 80
prosenttia puolen vuoden aikana tarvittavan
käyttöpääoman lisäyksen määrästä; ja

4) muissa lainoissa enintään 65 prosenttia
hyväksyttävän kustannusarvion tai hyväksyt-
tävien kustannusten määrästä.

10 §

Avustusten enimmäismäärät

Avustusten enimmäismäärät ovat:
1) maatalouden, erikoismaatalouden ja

muun luontaiselinkeinon harjoittamisessa
tarpeellisen tuotantorakennuksen investoin-
tiavustuksessa 60 prosenttia hyväksytyn kus-
tannusarvion määrästä;

2) pienyritystoiminnan investointiavustuk-
sissa 60 prosenttia hyväksyttävistä kustan-
nuksista; ja

3) asuntoavustuksissa, asuinympäristön ja
työympäristön parantamisessa ja ympäristön-
suojelullisissa investoinneissa 50 prosenttia
hyväksytyn kustannusarvion määrästä;

4) muissa avustuksissa 40 prosenttia hy-
väksytyn kustannusarvion määrästä tai hy-
väksyttävistä kustannuksista.

Käynnistysavustuksen määrä laskettuna
vieraille työntekijöille maksetuista hyväksyt-
tävistä palkkakustannuksista ja 6 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetuista vuosituloista voi olla
enintään seuraava:

1. käynnistysvuosi 55 %
2. käynnistysvuosi 50 %
3. käynnistysvuosi 45 %

11 §

Lainojen ja avustusten hakeminen

Lainaa tai avustusta koskeva hakemus liit-
teineen on toimitettava Inarin kunnan maa-
seutuelinkeinoviranomaiselle, jonka tulee
toimittaa hakemus lausuntoineen maaseu-
tuelinkeinopiirin ratkaistavaksi. Jos samaan
hankkeeseen haetaan sekä lainaa että avus-
tusta, on laina- ja avustushakemus jätettävä
samalla kertaa. Hakemuksesta on hankittava
myös Paliskuntain Yhdistyksen lausunto, jos
hakemus perustuu osittain tai kokonaan po-
rotalouden harjoittamiseen.

Hakemuksessa tai sen liitteissä on selvitet-
tävä hankkeen suunnitelma, kustannusarvio
sekä hakijan maksuvalmius. Hakemukseen
on liitettävä myös kannattavuuslaskelma, jos
tukea haetaan kolttalain 3 §:ssä tarkoitettuun
yritystoimintaan. Hakemukseen on lisäksi
liitettävä muita selvityksiä sen mukaan kuin
maaseutuelinkeinopiiri tarkemmin määrää.

Investointiavustusta ja -lainaa on haettava
ennen käyttöomaisuuden hankkimista taikka
rahoitettavan rakentamis- tai muun työn
aloittamista. Pienyritystoiminnan käynnis-
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tysavustusta on haettava ennen tuotantotoi-
minnan aloittamista.

Maanostolainaa koskeva tukihakemus on
toimitettava maaseutuelinkeinopiirille vuo-
den kuluessa kauppa- tai muun saantokirjan
allekirjoittamisesta.

Laina- tai avustushakemus, joka on toimi-
tettu maaseutuelinkeinopiirille myöhemmin
kuin 3 momentissa on edellytetty, voidaan
ottaa käsiteltäväksi, jos maaseutuelinkeino-
piiri erityisistä syistä niin päättää.

3 luku

Luotto- ja avustusehdot

12 §

Laina-aika

Lainan laina-aika on lainoituskohteesta
riippuen seuraava:

1) maanostolaina 5—25 vuotta;
2) investointilaina tuotantorakennusta var-

ten 5—25 vuotta;
3) asuntolaina 10—20 vuotta;
4) perinneympäristön säilyttämiseen myön-

nettävä laina 5—10 vuotta; ja
5) muut lainat 5—15 vuotta.
Lainan ehtoja määrättäessä on otettava

huomioon asianomaisen henkilön varalli-
suus, tulot, perhesuhteet, lähiajan investoin-
nit ja muut hänen taloudelliseen kantoky-
kyynsä vaikuttavat seikat.

13 §

Työn suorittamisaika ja sen pidentäminen

Työ, jota varten on myönnetty kolttalaissa
tarkoitettua avustusta tai lainaa, on tehtävä
loppuun kahden vuoden kuluessa lainan tai
avustuksen myöntämisestä lukien, jollei työn
suorittamisaikaan ole myönnetty pidennystä.
Jos työtä varten on myönnetty sekä avustus-
ta että lainaa, lasketaan edellä mainitut mää-
räajat lainan myöntämisestä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua pidennys-
tä on haettava ennen määräajan päättymistä.
Pidennystä voidaan myöntää kerrallaan enin-
tään vuosi ja yhteensä enintään kaksi vuotta.

Pidennystä koskeva hakemus on toimitetta-
va Inarin kunnan maaseutuelinkeinovi-
ranomaiselle, joka päättää pidennyksen myön-
tämisestä.

4 luku

Maan hankkiminen ja myynti

14 §

Maan hakeminen

Kolttalain 28 §:ssä tarkoitettu maansaanti-
hakemus on tehtävä maa- ja metsätalousmi-
nisteriön vahvistamalle lomakkeelle ja toimi-
tettava Inarin kunnan maaseutuelinkeinovi-
ranomaiselle.

15 §

Maan hankkiminen

Maaseutuelinkeinopiirin on kolttalain
28 §:ssä tarkoitettujen hakemusten johdosta
ryhdyttävä tarpeen mukaan toimenpiteisiin
maan hankkimiseksi kyseisen lain tarkoituk-
siin.

Valtiolle ostettavan tai vaihdettavan omai-
suuden hinnoittelee ja ostotarjouksen tekee
maaseutuelinkeinopiiri, joka myös huolehtii
kauppakirjan laatimisesta ja allekirjoittami-
sesta.

16 §

Suunnitelmaehdotuksen laatiminen

Ehdotuksen kolttalain 27 §:ssä tarkoitetuk-
si maan käyttöä koskevaksi suunnitelmaksi
laatii tarvittaessa maaseutuelinkeinopiirin
määräyksestä maaseutuelinkeinopiirin virka-
mies. Maaseutuelinkeinopiiri voi antaa hä-
nelle ohjeita siitä, mitä suunnitelmaa laadit-
taessa tulee ottaa huomioon.

Suunnitelmasta tulee ilmetä muodostettavat
tilat, alueet ja muut etuudet, niiden mahdol-
liset saajat ja myyntihinnat maksu- ja muine
luovutusehtoineen.

Milloin suunnitelmaa ei ole tarpeen laatia,
tekee maaseutuelinkeinopiiri myyntipäätök-
sen kolttalain 29 §:n mukaisesti.

17 §

Suunnitelmasta tiedottaminen

Edellä 16 §:ssä tarkoitetun suunnitelmaeh-
dotuksen laatimisen aloittamisesta on tiedo-
tettava Inarin kunnassa yleisesti leviävässä
sanomalehdessä sekä Inarin kunnan ilmoitus-

232 N:o 133



taululla. Siitä on lisäksi ilmoitettava kirjeitse
Inarin kunnalle sekä niille henkilöille, jotka
ovat tehneet maansaantihakemuksen. Suun-
nitelmaa laadittaessa voidaan tarvittaessa
pitää kokouksia.

Kokouksissa voidaan päättää muiden ko-
kousten pitämisestä ja niiden ilmoittamises-
ta.

18 §

Suunnitelman vahvistaminen

Maaseutuelinkeinopiirin on ilmoitettava
laaditusta suunnitelmaehdotuksesta todisteel-
lisesti Inarin kunnalle ja kolttaneuvostolle
sekä maan hakijoille. Jos alueella ei ole hy-
väksyttyä tai vahvistettua kaavoitusta, suun-
nitelmaehdotus on myös pidettävä Inarin
kunnassa yleisesti nähtävänä 30 päivän ajan
sen jälkeen, kun nähtäville asettamisesta on
ilmoitettu siten, kuin kunnalliset ilmoitukset
kunnassa julkaistaan. Suunnitelmaehdotuk-
seen tyytymättömän asianosaisen tulee toi-
mittaa kirjallinen muistutus suunnitelmaa
vastaan maaseutuelinkeinopiirille ennen näh-
tävänäoloajan päättymistä.

Suunnitelman vahvistaa maaseutuelinkei-
nopiiri. Jos omaisuutta on ehdotettu käytettä-
väksi muihin kuin tämän lain mukaisiin tar-
koituksiin eikä maaseutuelinkeinopiirillä
muualla laissa olevien säännösten nojalla ole
oikeutta luovuttaa valtion maaomaisuutta,
maaseutuelinkeinopiirin on oman lausunton-
sa kera siirrettävä suunnitelma tältä osin maa-
ja metsätalousministeriön ratkaistavaksi.

Maaseutuelinkeinopiiri päättää maansaanti-
hakemuksen hylkäämisestä tai sen raukeami-
sesta, jos hakija ei ole noudattanut 17 §:n
mukaisesti annettua kutsua tai ei täytä maan
saannin edellytyksiä taikka hakija ei jatka
maansaantihakemustaan. Maaseutuelinkeino-
piirin on ennen asian ratkaisemista vielä
kuultava hakijaa, jollei kuulemista ole jo
suoritettu suunnitelman käsittelyn yhteydessä.

19 §

Kauppakirjan laatiminen ja
allekirjoittaminen

Kauppakirjat laatii ja allekirjoittaa valtion
puolesta maaseutuelinkeinopiiri.

Ostajan on allekirjoitettava kauppakirja
maaseutuelinkeinopiirin asettaman 30 vuoro-
kauden pituisen määräajan kuluessa uhalla,

että maaseutuelinkeinopiiri voi katsoa oikeu-
den ostamiseen rauenneeksi.

Muuhun kuin kolttalain tarkoituksiin luo-
vutettavan omaisuuden osalta kauppakirjan
laatii ja allekirjoittaa valtion puolesta maa-
seutuelinkeinopiiri, jos se on vahvistanut
maan käyttöä koskevan suunnitelman tai
muutoin päättänyt luovutuksesta. Muutoin
sanotuista toimenpiteistä huolehtii maa- ja
metsätalousministeriö.

20 §

Hinnan uudelleen määrääminen

Jos ennen kauppakirjan allekirjoittamista
havaitaan hinnan määräämisessä sattuneen
laskuvirheen tai muun erehdyksen, maaseu-
tuelinkeinopiiri vahvistaa hinnan uudelleen.
Milloin kysymys on maa- ja metsätalousmi-
nisteriön vahvistamasta maan käyttöä koske-
vasta suunnitelmasta, vahvistaa hinnan maa-
ja metsätalousministeriö. Jos laskuvirhe tai
muu erehdys on vähäinen, se voidaan jättää
oikaisematta.

Maaseutuelinkeinopiiri tai, jos kysymys on
maa- ja metsätalousministeriön vahvistamas-
ta maan käyttöä koskevasta suunnitelmasta,
maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa niin
ikään hinnan uudelleen, jos tilan tai alueen
arvo on olennaisesti muuttunut hinnan mää-
räämisen jälkeen eikä kauppakirjaa ole vielä
allekirjoitettu.

Mitä 2 momentissa säädetään, noudatetaan
soveltuvin osin myös luovutettavien osuuksi-
en ja oikeuksien osalta.

21 §

Valtion saamisten vakuudet

Maaseutuelinkeinopiirin on huolehdittava
siitä, että valtionlainoilla ja myyntihintasaa-
misilla on riittävät vakuudet. Maaseutuelin-
keinopiiri myös palauttaa vakuudet kiinteis-
tön omistajalle valtionlainan ja myyntihin-
tasaamisen tultua loppuun maksetuksi.

22 §

Ilmoitus maanmittaustoimistolle

Maaseutuelinkeinopiirin on ilmoitettava
kolttalain nojalla tapahtuneista kiinteän
omaisuuden luovutuksista, mukaan luettuna
myös sanotun lain ulkopuolisiin tarkoituksiin
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tapahtuneet luovutukset, viipymättä maan-
mittaustoimistolle.

23 §

Myyntihinnan takaisinmaksuaika

Kolttatilan ja lisäalueen säännönmukaisin
maksuehdoin perittävän myyntihinnan ta-
kaisinmaksuaika on vähintään viisi ja enin-
tään 25 vuotta. Myyntihinta voidaan, jos se
katsotaan maan saajan taloudellinen asema
huomioon ottaen tarpeelliseksi, antaa ko-
konaankin velaksi säännönmukaisin mak-
suehdoin.

Myyntihinnan takaisinmaksuaikaa määrät-
täessä on otettava huomioon asianomaisen
henkilön varallisuus, tulot, perhesuhteet, lä-
hiajan investoinnit ja muut hänen taloudelli-
seen asemaansa vaikuttavat seikat.

5 luku

Maksatus ja takaisin periminen

24 §

Laina- ja avustusvarojen maksaminen

Maaseutuelinkeinopiiri maksaa maanosto-
lainan enintään kahdessa erässä. Lainavarat
on välittömästi käytettävä kauppakirjassa
sovitun kauppahinnan, poismaksettavien
luottojen ja kaupan rahoitukseen saadun luo-
ton maksamiseen.

Maaseutuelinkeinopiiri maksaa muut lainat
ja avustukset yhdessä tai useammassa, enin-
tään kuitenkin neljässä erässä. Lainan tai
avustuksen saajan on annettava maksatusta
ja varojen käytön valvontaa varten tarpeelli-
set selvitykset.

25 §

Lyhennysten ja korkojen periminen

Kolttalain mukaisten valtion saamisten ja
lainojen lyhennykset ja korot peritään takai-
sin siten, että lyhennyksen ja koron yhteis-
määrä on puolivuosittain suunnilleen yhtä
suuri tai yhtä suurin puolivuotislyhennyksin.
Lyhennykset ja korot erääntyvät maksettavik-
si kunkin huhti- ja lokakuun viimeisenä
päivänä. Lainan korko on suoritettava kun-
kin lainaerän nostopäivästä lukien, jollei
kolttalain 14 §:stä muuta johdu.

Jollei yrityksen saneerauksesta annetun
lain (47/1993) tai yksityishenkilön velkajär-
jestelystä annetun lain (57/1993) mukaisesta
tuomioistuimen päätöksestä muuta johdu,
mainitussa menettelyssä sovittujen helpotus-
ten lakattua valtion saamiset ja lainat erään-
tyvät tässä pykälässä säädetyin tavoin. Sovit-
taessa ensiksi mainitun lain 97 §:ssä tai vii-
meksi mainitun lain 78 §:ssä tarkoitetusta
järjestelystä tai kolttalain mukaisesta vapaa-
ehtoisesta velkajärjestelystä on valtion saa-
misten ja lainojen erääntymisjaksoihin sovel-
lettava tämän pykälän säännöksiä.

Valtion saaminen ja laina on 29 §:ssä tar-
koitetut maksuhelpotukset mukaan lukien
maksettava takaisin valtiolle kolttalain
14 §:n 1 momentissa ja 30 §:n 1 momentis-
sa säädetyssä ajassa, jollei yrityssaneerauk-
sesta, yksityishenkilön velkajärjestelystä tai
vapaaehtoisesta velkajärjestelystä muuta joh-
du.

26 §

Lainojen, myyntihinnan ja
kustannusosuuden periminen

Lainojen, myyntihintojen sekä kustan-
nusosuuksien lyhennysten ja korkojen mak-
suunpanossa, kannossa ja tilittämisessä on
soveltuvin osin noudatettava, mitä eräiden
valtion rahasaamisten maksuunpanosta, kan-
nosta ja tilittämisestä annetussa asetuksessa
(559/1967) säädetään siinä mainittujen saa-
misten osalta. Kantoviranomaisena on kui-
tenkin maa- ja metsätalousministeriön tieto-
palvelukeskus.

27 §

Ylimääräinen lyhennys

Velallinen ja maaseutuelinkeinopiiri voivat
sopia takaisinmaksuajan lyhentämisestä sekä
ylimääräisen lyhennyksen maksamisesta ja
niiden vaikutuksesta erääntyviin lyhennyk-
siin. Ylimääräisestä lyhentämisestä huolimat-
ta on maksamattomalle pääomalle lasketut
korkoerät suoritettava lyhentämistä seuraavi-
na eräpäivinä.

28 §

Yhdellä kertaa maksettavat saamiset

Uutta maanostolainaa nostettaessa on os-
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tettua tilaa tai aluetta ennestään rasittava
ostajan vastattavakseen tai maksettavakseen
ottama koltta-, luontaiselinkeino-, porota-
lous-, porotila-, maatila- ja maaseutuelinkei-
nolain sekä maankäyttö- ja muun aikai-
semman asutuslainsäädännön mukainen laina
tai valtion saaminen maksettava korkoineen
yhdessä erässä heti takaisin. Maaseutuelin-
keinopiiri voi kuitenkin siirtää edellä sanotut
valtion saamiset ja lainat uuden omistajan
vastattaviksi, mikäli uutta kolttalain mukais-
ta maanostolainaa ei myönnetä.

Tilan tai sen osan luovuttanut henkilö voi-
daan vapauttaa vastaamasta lainasta tai val-
tion saamisesta edellyttäen, että luovutuksen-
saaja on jo ennestään ollut yhteisvastuussa
lainasta tai saamisesta eikä vastuusta vapaut-
taminen vaaranna lainan tai saamisen ta-
kaisinmaksua.

Kolttalain mukaisten lainojen ja muiden
valtion saamisten loppuerien perimisessä
noudatetaan, mitä eräiden valtion saamisten
perimisessä kerta kaikkiaan (682/1966) an-
netussa laissa säädetään.

29 §

Lykkäykset ja korkovapaudet

Hakijasta riippumattomista syistä aiheutu-
neiden vaikeuksien lieventämiseksi voidaan
valtion saamisten ja lainojen lyhennysmak-
suille myöntää lykkäystä sekä korkovapautta
enintään vuosi kerrallaan, yhteensä kuitenkin
enintään kymmenen vuotta.

Lyhennysten lykkäys voidaan myöntää
siten, että takaisinmaksuaikaa pidennetään
lykkäysvuosien määrällä ja lykätyt lyhen-
nyserät peritään yhtä monessa erässä alkupe-
räisen takaisinmaksuajan päätyttyä. Valtion
saaminen on kuitenkin maksettava takaisin
kolttalain 30 §:ssä ja laina 14 §:ssä säädetyn
enimmäistakaisinmaksuajan kuluessa.

Lyhennysten lykkäys voidaan myöntää
myös siten, että lykkäysvuosien jälkeen
maksettavia puolivuotis- tai lyhennysmaksu-
ja tarkistetaan laina-aikaa muuttamatta.

Maaseutuelinkeinopiiri myöntää hakemuk-
sesta lykkäyksen ja korkovapauden Inarin
kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen an-
nettua hakemuksen johdosta lausunnon.

Maaseutuelinkeinopiiri voi myöntää lyk-
käyksen ja korkovapauden määrätyillä eh-
doilla tai peruuttaa myönnetyn helpotuksen,
milloin se katsoo siihen olevan lykkäyksen
myöntämisehtojen mukaan syytä.

30 §

Avustuksen siirtäminen

Jos sen tilan, jonka kuntoonpanoa varten
investointi- tai asuntoavustus on myönnetty,
omistaja vaihtuu töiden aloittamisen jälkeen,
maaseutuelinkeinopiiri voi siirtää oikeuden
maksamatta olevaan avustukseen uudelle
omistajalle edellyttäen, että hän täyttää avus-
tuksen myöntämiselle säädetyt edellytykset
ja että kolttalain 36 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettu lupa on annettu hänelle.

31 §

Lainan irtisanominen

Maaseutuelinkeinopiiri voi kolttalain
36 §:n 3 momentissa ja 37 §:n 1 momentis-
sa mainittujen tapausten lisäksi määrätä lai-
nan kokonaan tai osaksi heti takaisin mak-
settavaksi

1) jos lainan saaja on käyttänyt lainavaroja
muuhun kuin niitä myönnettäessä edellytet-
tyyn tarkoitukseen;

2) jos lainan saaja on lainaa tai sen maksa-
tusta hakiessaan salannut lainan myöntämi-
seen tai maksamiseen olennaisesti vaikutta-
via seikkoja tai antanut niistä olennaisessa
kohdassa erheellisen tiedon;

3) jos lainoituksen kohteena olevaa han-
ketta ei ole tehty valmiiksi asetetussa määrä-
ajassa tai hyväksyttyä suunnitelmaa noudat-
taen;

4) jos tila on pirstottu taikka tila tai osa
siitä on luovutettu toiselle;

5) jos kolttatila tai sen rakennukset ovat
joutuneet lainan saajan toimenpiteen tai lai-
minlyönnin johdosta rappiolle eikä rappiolle
joutumisen voida katsoa johtuneen alaikäi-
syydestä, vanhuudesta, sairaudesta tai muus-
ta sen kaltaisesta syystä;

6) jos vakuuden arvo on siinä määrin alen-
tunut, että lainasta takaisin maksamatta ole-
van pääoman periminen vaarantuu;

7) jos koron tai lyhennyksen suorittaminen
on viivästynyt kauemmin kuin 3 kuukautta
erääntymispäivästä lukien;

8) jos lainan saaja tai takaaja on joutunut
konkurssiin tai hakee akordia taikka jos ta-
kaaja on kuollut eikä lainan saaja kehotuk-
sesta ole asettanut lainan antajan hyväksy-
mää riittävää vakuutta;

9) jos tila tai sen osa myydään ulosottotoi-
min;
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10) jos lainan saaja on lainan nostamista
seuraavan viiden vuoden aikana ilman pa-
kottavaa syytä lopettanut lainan myöntämi-
sen perusteena olevan toimintansa tai olen-
naisesti supistanut sitä tai ilman maaseu-
tuelinkeinopiirin suostumusta luovuttanut
tuen kohteena olevaa käyttöomaisuutta; tai

11) jos lainan saaja on kieltäytynyt anta-
masta lainan valvontaa varten tarvittavia tie-
toja, asiakirjoja tai muuta aineistoa taikka
kieltäytynyt avustamasta tarpeellisessa mää-
rin tarkastuksen suorittamisessa.

32 §

Myyntihintasaamisen irtisanominen

Maaseutuelinkeinopiiri voi irtisanoa valti-
on myyntihintasaamisen, kolttalain 33 §:n 1
momentissa tarkoitettu kustannusosuus mu-
kaan lukien, kokonaan tai osaksi heti takai-
sin maksettavaksi soveltuvin osin samoin
perustein kuin laina voidaan irtisanoa edellä
31 §:n 1 momentin 2 ja 4—11 kohdan mu-
kaan. Maaseutuelinkeinopiiri voi irtisanoa
saamisen kokonaan tai osaksi myös, jos ti-
lalla tai lisäalueella olevia rakennuksia ei ole
palovakuutettu täydestä arvostaan.

33 §

Avustuksen takaisinperiminen

Maaseutuelinkeinopiiri voi kolttalain
36 §:n 3 momentissa, 37 §:n 1 momentissa
ja 39 §:ssä säädetyn lisäksi määrätä avustuk-
sen maksettavaksi osaksi tai kokonaan takai-
sin soveltuvin osin samoin perustein kuin
laina voidaan irtisanoa 31 §:n 1 momentin
1—5 ja 10—11 kohdan mukaan.

34 §

Irtisanotun pääoman takaisinmaksuaika

Kun laina, avustus tai valtion saaminen
määrätään kokonaan tai osaksi takaisin mak-
settavaksi, on samalla päätettävä, onko mak-
settavaksi tuleva määrä suoritettava yhtenä
tai useampana eränä, ei kuitenkaan yli kolmen
vuoden maksuajalla.

35 §

Irtisanomiskorko

Jos avustus, valtionlaina, valtion myynti-

hintasaaminen tai kustannusosuus määrätään
osittain tai kokonaan takaisin maksettavaksi,
peritään maksettavaksi määrätylle pääomalle
12 prosentin vuotuista korkoa. Edellä 31 §:n
1 momentin 1, 2 ja 10 kohdassa tarkoitetuis-
sa tilanteissa on korko kuitenkin 16 prosent-
tia.

Jos takaisinperiminen perustuu 31 §:n 1, 2
tai 10 kohtaan, peritään irtisanomiskorko
avustuksen tai lainan kunkin erän nostami-
sesta lukien. Jos takaisinperiminen perustuu
omaisuuden tai sen osan luovutukseen, tilan
jakamiseen taikka tuen kohteena olleen toi-
minnan lakkaamiseen tai olennaiseen supis-
tamiseen, peritään 1 momentissa mainittu ir-
tisanomiskorko omistusoikeuden siirtymises-
tä, tilan jakamisesta taikka toiminnan lak-
kaamisesta tai olennaisesta supistumisesta
lukien. Muissa tapauksissa irtisanomiskorko
peritään takaisinperimistä koskevan päätök-
sen antamispäivästä lukien.

36 §

Viivästyskorko

Jollei kolttalaissa ja tässä asetuksessa tar-
koitettuja valtiolle tulevia maksuja suoriteta
määräajassa, peritään maksamatta jätetystä
suorituksesta korkolain (633/1982) mukaista
viivästyskorkoa, kuitenkin vähintään
35 §:ssä mainitun koron suuruista korkoa.

6 luku

Kolttien asiainhoito

37 §

Kyläkokouksen koolle kutsuminen

Luottamusmiehen tulee huolehtia siitä, että
varsinainen kyläkokous kutsutaan vuosittain
koolle, kuitenkin viimeistään kunkin kalente-
rivuoden syyskuussa.

Vaatimus ylimääräisen kyläkokouksen
koolle kutsumisesta on esitettävä kirjallisesti
kolttien luottamusmiehelle. Luottamusmie-
hen on vaatimuksen saatuaan viipymättä kut-
suttava ylimääräinen kyläkokous koolle.

Jollei kyläkokousta ole kutsuttu koolle tai
jollei kokouksen pitämistä koskevaa vaati-
musta ole voitu esittää luottamusmiehelle,
varaluottamusmiehen tai kolttaneuvoston
tulee kokousta vaatineiden kolttien pyynnös-
tä kutsua kyläkokous koolle.
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38 §

Kokouskutsu

Kutsu kyläkokoukseen on julkaistava vä-
hintään seitsemän päivää ennen kokousta yh-
dessä koltta-alueella yleisesti leviävässä sa-
nomalehdessä ja pantava nähtäville Inarin
kunnan ilmoitustauluille. Kyläkokous voi
päättää, että kokouksesta ilmoitetaan muulla-
kin tavoin.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen
aika ja paikka sekä ne tärkeimmät asiat, joita
kyläkokouksessa on tarkoitus käsitellä.

39 §

Kolttaneuvosto

Kolttaneuvoston tehtävistä säädetään kolt-
talain 45 §:ssä.

Kolttaneuvoston kutsuu koolle luottamus-
mies.

Kolttaneuvostossa käsiteltävät asiat valmis-
telee kolttien luottamusmies.

40 §

Päätöksenteko

Jos kyläkokouksessa tai kolttaneuvostossa
ilmenee erimielisyyttä asian ratkaisemisessa,
päätetään asia äänestyksellä. Päätökseksi
tulee enemmistön kannattama ehdotus ja
äänten mennessä tasan se ehdotus, jota pu-
heenjohtaja on kannattanut. Vaalin osalta
ratkaisee kuitenkin arpa.

41 §

Luottamusmiehen tehtävät

Kolttien luottamusmiehen tehtävänä on:
1) huolehtia kolttien kyläkokousten ja

kolttaneuvostojen koolle kutsumisesta sekä
niiden tekemien päätösten täytäntöönpanosta;

2) antaa tietoja ja neuvoja koltille myön-
nettävien etujen hakemisessa ja käyttämises-
sä;

3) seurata lainsäädäntöä, viranomaisten
päätöksiä ja muita toimenpiteitä, joilla voi
olla vaikutuksia kolttien toimeentulolle ja
muille elinolosuhteille, sekä tehdä viran-
omaisille aloitteita epäkohtien poistamiseksi;
sekä

4) hoitaa ne muut tehtävät, jotka lainsää-

dännössä, kolttien luottamusmiehen oh-
jesäännössä tai kyläkokouksen taikka koltta-
neuvoston päätöksellä luottamusmiehen teh-
täväksi määrätään.

Kolttaneuvostojen yhteinen kokous voi
vahvistaa ohjesäännön, jossa annetaan tar-
kempia määräyksiä kolttien luottamusmiehen
tehtävistä.

42 §

Ehdokasasettelu luottamusmiesvaaliin

Luottamusmiesvaaliin voidaan panna eh-
dolle kolttalain 46 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettu henkilö, jota vähintään viisi luottamus-
miesvaalissa äänivaltaista henkilöä on kirjal-
lisesti ehdottanut luottamusmieheksi. Ehdot-
tajien on kirjallisesti ilmoitettava ehdokkaan-
sa vaalilautakunnan puheenjohtajalle tai jä-
senelle.

43 §

Vaalilautakunnan tehtävät

Luottamusmiesvaalin toimeenpanoa varten
valitun vaalilautakunnan tehtävänä on:

1) vaalin käytännön valmistelut;
2) äänioikeutettujen luettelon laatiminen;
3) ehdokaslistan laatiminen ja julkaisemi-

nen;
4) vaalin ajasta ja vaalitavasta päättäminen

ja siitä ilmoittaminen;
5) annettujen äänien laskeminen;
6) pöytäkirjan laatiminen vaalista; ja
7) vaalin tuloksen vahvistaminen ja sen

ilmoittaminen.
Jos määräajassa on asetettu vain yksi eh-

dokas luottamusmieheksi, vaalilautakunta
vahvistaa viipymättä ehdokkaan tulleen vali-
tuksi luottamusmieheksi. Vaalilautakunta
ilmoittaa tästä hänelle kirjallisesti. Luotta-
musmiehen valinnasta on lisäksi tiedotettava
siten, kuin kolttalain 50 §:ssä säädetään.

7 luku

Erinäiset säännökset

44 §

Rajoituksista vapauttamiset ja siirrot

Kolttalain 36 §:ssä ja 38 §:n 3 momentissa
tarkoitettua lupaa, rajoituksista vapauttamista
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ja ennakkotietoa koskeva hakemus on toimi-
tettava Inarin kunnan maaseutuelinkeinovi-
ranomaiselle, joka lähettää sen oman lausun-
tonsa kanssa maaseutuelinkeinopiirille. Ha-
kemukseen on liitettävä tilan luovutuskirja
alkuperäisenä tai oikeaksi todistettuna jäljen-
nöksenä taikka luonnos luovutuskirjaksi.

Kun tila tai alue, jota rasittaa kolttalaissa
tarkoitettu myyntihintasaaminen tai laina,
kokonaan tai osaksi luovutetaan toiselle eikä
myyntihintasaamista tai lainaa määrätä mak-
settavaksi takaisin, maaseutuelinkeinopiiri
voi hakemuksesta siirtää myyntihintasaami-
sen tai lainan kokonaan tai osaksi luovutuk-
sensaajan vastattavaksi.

Siirtoa koskevasta hakemusmenettelystä on
voimassa, mitä 1 momentissa säädetään. Ha-
kemukseen liitettävään luovutuskirjaan tai
sen luonnokseen tulee sisältyä luovutuksen-
saajan sitoumus siitä, että hän ottaa saamisen
vastattavakseen.

45 §

Kiinteistörekisterin pitäjän tehtävät

Kiinteistörekisterin pitäjän on tehtävä maa-
seutuelinkeinopiirin ilmoituksesta kiinteistö-
rekisteriin asianomaisen tilan kohdalle mer-
kintä siitä, että kolttalain nojalla muodostettu
tila on sanotun lain 36 §:n 1 ja 2 momentis-
sa tarkoitettujen rajoitusten alainen.

Milloin maaseutuelinkeinopiiri on koltta-
lain 36 §:n 2 momentin nojalla vapauttanut
tilan tai sen osan sanotun lain mukaisista ra-
joituksista, on maaseutuelinkeinopiirin ilmoi-
tettava siitä edelleen kiinteistörekisterin pitä-
jälle kyseisiä rajoituksia koskevan merkin-
nän poistamiseksi kiinteistörekisteristä tai
merkinnän tekemiseksi tilan vapauttamisesta
rajoituksista. Viimeksi mainittu on voimassa
myös, milloin maaseutuelinkeinopiiri on val-
tiolle takaisin tulleen tilan tai sen osan koh-
dalta päättänyt, että se käytetään muihin
kuin kolttalain tai luontaiselinkeinolain tar-
koituksiin.

Kiinteistörekisteriin 1 ja 2 momentin mu-
kaisesti tehdystä merkinnästä kiinteistörekis-
terin pitäjän tulee lähettää ilmoitus asian-
omaiselle lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin
pitäjälle, jonka tulee tehdä vastaava merkintä
asianomaiseen lainhuuto- ja kiinnitysrekiste-
riin.

46 §

Metsähallintoviranomainen

Kolttalain 9 §:n 1 momentin 2, 3, 5 ja 6
kohdassa sekä 2 momentissa tarkoitetun
metsähallintoviranomaisen luvan tai suostu-
muksen antaa metsähallituksen Ylä-Lapin
luonnonhoitoalue, jonka on tarvittaessa pyy-
dettävä lausunto asianomaiselta kolttaneu-
vostolta.

47 §

Velkajärjestelyhakemus

Vapaaehtoista velkajärjestelyä koskeva
hakemus jätetään maaseutuelinkeinopiirille.
Hakemukseen on liitettävä 50 §:n 3 momen-
tissa tarkoitetun suunnittelijan maa- ja met-
sätalousministeriön määräämin tavoin laati-
ma selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta
sekä ainakin sen velkojan lausunto, jonka
myöntämien luottojen järjestelyä hakemus
pääasiassa koskee.

48 §

Vapaaehtoisen velkajärjestelyn edellytykset

Lainansaajan voidaan katsoa joutuneen
kolttalain 59 §:n 1 momentissa tarkoitettui-
hin pysyviin taloudellisiin vaikeuksiin, jos
hän on tullut tai on ilmeisessä vaarassa tulla
maksukyvyttömäksi eikä maksukykyä voida
pysyvästi palauttaa tämän asetuksen 29 §:n
mukaisilla toimenpiteillä taikka sellaisilla
varoilla, jotka ovat saatavissa hakijan yritys-
pääomia haitallisesti vähentämättä.

Kolttalain 60 §:n 2 momentissa tarkoite-
tuissa tapauksissa vapaaehtoinen velkajärjes-
tely voidaan suorittaa valtionlainojen ja
myyntihintasaamisten osalta, jos näiden saa-
misten osuus hakijan kaikista veloista on yli
60 prosenttia tai yli 80 prosenttia hakijan
pitkäaikaisista luotoista.

49 §

Velkojen järjestely

Kolttalain 59 §:n mukaisessa vapaaehtoi-
sessa velkajärjestelyssä on velallisen maksu-
kyvyn palauttamiseksi ensisijaisesti piden-
nettävä lainojen ja saamisten takaisinmaksu-
aikaa ja alennettava korkoa. Valtionlainojen
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ja -saamisten koron alentamisen edellytykse-
nä on muissa kuin kolttalain 60 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetuissa tapauksissa, että
myös muut merkittävät velkojat alentavat
vuotuisia lainanhoitokustannuksia tai ovat
kahden vuoden kuluessa ennen hakemuksen
jättämistä perineet vuotuiset lyhennykset ja
korot alempina kuin lainaa myönnettäessä on
hakemuksessa tarkoitettujen lainojen osalta
sovittu taikka viiden vuoden aikana merkit-
tävästi helpottaneet hakijan luottojen hoitoa.
Valtionlainojen ja -saamisten lyhennyksille
ja koroille voidaan samoin poikkeuksin ja
edellytyksin myöntää maksuhelpotuksia
enintään viideksi vuodeksi, mikäli hakijan
maksuvalmiutta ei voida palauttaa edellä
mainituilla muilla toimenpiteillä.

Kolttalain 59 §:n mukainen vapaaehtoinen
velkajärjestely voidaan suorittaa ilman kolt-
tatilan muiden yhteisomistajien tai -haltijoi-
den taikka takaajan suostumusta, jos velka-
järjestely tulee myös heidän hyväkseen eikä
velkajärjestely ole vastoin velkajärjestelyn
hakijan ja muiden yhteisomistajien vastuun
jakoa koskevia sitoumuksia taikka takaussi-
toumusta.

50 §

Suunnittelun aloittaminen

Maaseutuelinkeinopiirin on annettava va-
paaehtoista velkajärjestelyä koskeva hake-
mus oman lausuntonsa kanssa selvityksen
laatineelle tai, lausunnon antaneen luottolai-
toksen kanssa neuvoteltuaan, muulle suunni-
telman laatijalle. Lausunnossaan maaseu-
tuelinkeinopiirin on myös ilmoitettava käsi-
tyksensä vakuutena olevan omaisuuden ar-
vosta. Maaseutuelinkeinopiirin on samalla
ilmoitettava suunnittelijalle, korvaako valtio
suunnittelukustannukset.

Velkajärjestelyä koskevaa hakemusta ei
kuitenkaan anneta 1 momentissa tarkoitetulle
suunnittelijalle, jos hakemukseen liitetyn
alustavan selvityksen tai luottolaitoksen lau-
sunnon perusteella taikka muutoin jo tässä
vaiheessa on todettavissa, ettei vapaaehtoisen
velkajärjestelyn edellytyksiä ole olemassa.
Maaseutuelinkeinopiirin on tällöin annettava
päätös asiassa.

Kolttalain 61 §:ssä tarkoitetun suunnitel-
man voi laatia maaseutuelinkeinopiirin tehtä-
vään päteväksi katsoma neuvontajärjestön
toimihenkilö tai vastaavasti muu riittävän
asiantuntemuksen ja kokemuksen omaava

henkilö, joka on perehtynyt asianomaiseen
toimialaan.

51 §

Suunnitelman laatiminen

Vapaaehtoisen velkajärjestelyn hakijan
tulee suunnittelijan pyynnöstä kohtuullisessa
määräajassa antaa suunnittelijalle maa- ja
metsätalousministeriön määräämät asiakirjat
ja toimia muutoinkin velkajärjestelyn edelly-
tysten selvittämiseksi maa- ja metsätalousmi-
nisteriön määräämällä tavalla.

Suunnitelman laatijan tulee perehtyä haki-
jan omistaman kolttatilan olosuhteisiin, ha-
kijan toimintaan, yrityksen ja yrittäjän ta-
loudelliseen asemaan sekä mahdollisuuksiin
tuotantoa muuttamalla, omaisuutta rahaksi
muuttamalla tai muulla tavoin parantaa haki-
jan maksuvalmiutta ja yrityksen toiminta-
edellytyksiä. Suunnitelmaan tulee sisältyä
laskelma yrityksen tuloista, menoista, mak-
suvalmiuden kehittymisestä, investoinneista
ja pääomantarpeesta riittävän pitkältä ajan-
jaksolta.

Suunnitelman laatijan on ennen suunnitel-
man laatimista kuultava hakijan niitä velko-
jia, joiden saamisia aiotaan järjestellä. Suun-
nitelman laatijan on myös neuvoteltava mai-
nittujen velkojien kanssa suunnitelmaan si-
sällytettävistä toimenpiteistä. Tarvittaessa on
muitakin velkojia kuultava.

Jos suunnittelija ja hakija yhdessä toteavat,
ettei velkajärjestelyn edellytyksiä ole, suun-
nittelijan on ilmoitettava kirjallisesti sekä
velkojille että maaseutuelinkeinopiirille, ettei
suunnittelua jatketa ja samalla palautettava
hakemus maaseutuelinkeinopiirille.

52 §

Velkajärjestelysopimus

Suunnittelijan on toimitettava laatimansa
suunnitelma maaseutuelinkeinopiirille tarkas-
tettavaksi sekä samalla palautettava hake-
musasiakirjat. Todettuaan vapaaehtoisen vel-
kajärjestelyn edellytysten täyttyvän ja annet-
tuaan velkajärjestelyhakemukseen päätöksen
siltä osin, kuin kysymys on kolttalain
59 §:ssä tarkoitetusta valtionlainojen ja -saa-
misten järjestelystä, maaseutuelinkeinopiiri
laatii suunnitelman mukaisen sopimuksen.

Sopimuksessa hakijan, velkojien ja maa-
seutuelinkeinopiirin on omalta osaltaan si-
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touduttava suunnitelman edellyttämiin toi-
menpiteisiin. Sopimuksen ehdoiksi on otet-
tava, mitä tämän pykälän 1 ja 3 momentissa
ja 53 §:ssä säädetään vapaaehtoisesta velka-
järjestelystä. Sopimukseen tulee sisältyä
myös korvaus hakijalle 50 §:ssä tarkoitetun
selvityksen laatimisesta aiheutuneista kustan-
nuksista siltä osin, kuin selvityksen kustan-
nukset ylittävät maa- ja metsätalousministe-
riön asettaman omavastuuosuuden.

Sopimus tulee voimaan sen jälkeen kun
maaseutuelinkeinopiiri ja ne velkojat, joiden
saamisia suunnitelman mukaan on tarkoitus
järjestellä, sekä hakija ovat allekirjoittaneet
sopimuksen. Mikäli joku velkojista jättää
sopimuksen allekirjoittamatta eivätkä hänen
saatavansa hakijalta ylitä viittä prosenttia
sopimukseen sisältyvistä hakijan veloista,
voi sopimus muiden sopijapuolten osalta
kuitenkin tulla voimaan.

Jos edellytyksiä sopimuksen allekirjoitta-
miselle ei ole tai jos sopimus ei tule voi-
maan, maaseutuelinkeinopiirin on kuitenkin
tutkittava kolttalain 60 §:n 2 momentissa tar-
koitetun valtionlainojen ja -saamisten vapaa-
ehtoisen järjestelyn edellytykset.

53 §

Velkajärjestelysopimuksen seuranta ja
muuttaminen

Maaseutuelinkeinopiirin on seurattava vel-
kajärjestelysopimuksen toteutumista. Velalli-
sen on maa- ja metsätalousministeriön mää-
räämin tavoin annettava maaseutuelinkeino-
piirille seurantaa varten tarvittavat tiedot.

Maaseutuelinkeinopiirin on huolehdittava
siitä, että suunnitelmaan sisältyvät laskelmat
ja toimenpiteet pysyvät ajantasaisina ja to-
teuttamiskelpoisina. Tällöin maaseutuelinkei-
nopiiri voi tarvittaessa käyttää apuna suunni-
telman laatijaa tai muuta 50 §:n 3 momen-
tissa tarkoitettua henkilöä, jonka kustannuk-
set korvataan valtion varoista.

Velkajärjestelysopimusta voidaan tarvitta-
essa muuttaa. Sopimusta muutettaessa nou-
datetaan soveltuvin osin, mitä 51 §:ssä sää-
detään. Valtionlainojen ja -saamisten osalta
velkajärjestelyn tarkistukset tulevat nouda-
tettaviksi ilman sopimuksen muutosta, jos
tarkistukset perustuvat muutoksenha-
kemuksen johdosta annettuun päätökseen.

54 §

Vapaaehtoisen velkajärjestelyn raukeaminen

Maaseutuelinkeinopiiri voi 52 §:ssä tarkoi-
tetun sopimuksen muita sopijapuolia kuultu-
aan päättää, että vapaaehtoinen velkajärjeste-
ly raukeaa, jos:

1) velallinen on velkajärjestelyä hakiessaan
tai menettelyn kestäessä salannut järjestelyyn
olennaisesti vaikuttavia seikkoja tai antanut
niistä olennaisessa kohdassa erheellisen tie-
don ja velallisen menettely on ollut sopi-
muksen muiden osapuolten kannalta erityi-
sen moitittavaa;

2) vapaaehtoinen velkajärjestely on perus-
tunut suunnitelmaan tai sopimukseen, jonka
toteuttamiselle ei velallisen toimenpiteiden
tai laiminlyöntien johdosta enää ole sopi-
musta muuttamallakaan edellytyksiä; tai

3) jos velallisen olosuhteissa on muuten
tapahtunut sellainen muutos, että vapaaehtoi-
sen velkajärjestelyn jatkamiselle ei enää ole
perusteita.

Maaseutuelinkeinopiiri voi määrätä sopi-
muksen raukeamaan siten, että järjestellyt
kolttalain 59 §:n 2 momentissa tarkoitetut
valtionlainat ja -saamiset palautetaan sen
suuruisiksi kuin ne olivat ennen sopimuksen
tekemistä vähennettynä järjestelyn aikana
maksetuilla lyhennyksillä, koroilla ja muilla
suorituksilla. Maaseutuelinkeinopiiri voi 1
momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetussa ti-
lanteessa irtisanoa valtionlainat ja -saamiset
kokonaan tai osaksi.

8 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

55 §

Rajoituksista vapautuminen

Milloin kolttalain 67 §:ssä tarkoitettu
omaisuus, joka on eräiden kolttien asuttami-
sesta annetun lain 3 §:ssä tai 24 päivänä elo-
kuuta 1984 annetun kolttalain (611/1984)
12 §:ssä säädettyjen rajoitusten alainen, va-
pautuu näiden säännösten mukaisesta käyttö-
tarkoituksestaan, vapautuu se samalla myös
sanotuista rajoituksista. Maanmittaustoimis-
ton on maaseutuelinkeinopiirin ilmoituksesta
tehtävä asiasta merkintä kiinteistörekisteriin
ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäjän
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maanmittaustoimiston ilmoituksesta lainhuu-
to- ja kiinnitysrekisteriin siten, kuin edellä
45 §:ssä säädetään.

56 §

Valtionmaa Nitsijärvellä

Inarin kunnan Nitsijärvellä sijaitseva tont-
tialue rakennuksineen jää edelleen valtion

omistukseen huoltotarkoituksia ja tilapäistä
majoitusta varten.

57 §

Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä
helmikuuta 1997.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1997

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä
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1 lååkk

Tuärjjõõzz miõttmuuΩΩ õudltõõzz

1 §

PersonlaΩ õudltõõzz

Õudltõssân sää´mlää´jj (253/95) mieldsa õudl-
tõõzz vuä˘˘muªªe lij, ªtõ oocci lij mätt´tõõttam da
põ´stti ha´rjjted kõõ∏∏mest le´ddi põrggâm.
Õõu´dpeä´lnn celkkum tõn õõstˇani vuei´tet
määddvuä´sttemlääin jeälstemtääl håmm’muªªe,
põrttlääin da -veä´ˇˇvuõπ da investointilääin da -
veä´ˇˇvuõπ ∏uõ˚˚asraajjmuªªe, ªleädgtem vääras,
∏ää´cchuõl vääras, pirrõssuejlaΩ õõl˚tõõzzid da
ä´rbbvue´ˇˇpirrõõzz ruõkkmuªªe vuei´tet miõttâd.

Tääl jeä´t vuä˘˘u, säämlää´jj 22 §:st õõl˚tum
ää´ªª mie´ldd loo˚˚kani, vuâππeed jeät-ka
määddvuä´sttemlääin tääl håmm’muªªe miõttâd
nåkkam ooumΩe, kåå´tt jiõ∏∏ lebe koonn
pie´llkuei´mm lij määddvuä˘˘amooccmuuΩΩ tue-
jjeempoodd lebe läinnää´ªª rä´tˇˇemmen teâud-
dam 50 ee´ˇˇed. Ceälkkum ââ´kkraajâst vuei´tet
seΩa moksted jee´rab vââ´jjest, õudltõssân lij, ªtõ
ooumaΩ lij jäänmõssân 55 ee´ˇˇed.

Jee´res tuärjjõõzz ko põrttlääin da -veä´ˇˇvuõπ
ij vuä˘˘ miõttâd ooumΩe kåå´tt lij teâuddam 65
ee´ˇˇed. Põrttlääin da -veä´ˇˇvuõπ ooππ põõrt
raajjmuªªe ij seΩa vuä˘˘ miõttâd 65 ee´ˇˇed teâud-
dam ooumΩe. Pie´llkuie´min vää´ldet lokku nuõ-
rab ââ´ˇˇ.

Ââ´jjtemes ooumaΩ vuäitt piâssâd vuäzzlõΩân
sää´mlää´jj vuâlla kuulli tuåimin, jõs on lij veänc-
cõõttâm lebe jõs son vuämaªt sää´mtääl
õõutsââ´jest puärrseezzvuei´m lebe suänast
nuu´bbin lebe jõs tõõzz liâ jee´res jee´rab veä´r.

2 §

Tuärjjõõzz miõttmuª jäänbõõzzid

Määddvuä´sttemlääin tääl lebe vuu´vd
håmm’muuΩΩ vääras vuei´tet miõttâd õhtsõªªe

kuâhttsa lebe jäänbõõzzid saa´mid , kook jeä´la
pie´llkuei´m, pâı tâ´l ko puk õõutsââ´jest
vuämªteeja teâudde sää´mlää´jj 4 da 5 §:sest
ªiõtt’tuum õudltõõzz.

Jõs õudltõõzz kuõskki tääl lebe vuu´vd
õõ´utsââ´jest vuämªsteejin hå´t de õhtt teâudd
sää´mlää´jj 4 da 5 §:sest ªiõtt’tuum õudltõõzzid da
vuämaªst täälast lebe vuu´vdest õõccmõsân kuäl-
mad vue´zz, vuei´tet si´jjid õ´htseªªe miõttâd
jee´rab ko 1 momenttist ceälkkum sääm´lää´jj
vuâlla kuulli õudltõõzzid. Näkkmid oummid
ji∏∏ines ªe vuei´tet miõttâd kõõ∏∏mest le´ddi õudl-
tõõzz, jõs tääl lebe vuu´vd jee´res õõu´tsâajest
vuämªsteeja õu´dde tõõzz miõttmuuΩΩ. Kuä´ss
kõõ∏∏mest lij ∏uâ˚˚asraajjâm- lebe cää´cc-
huõlltuâjast, koon riikk spraavdââtt, âlgg miõtt-
muuΩΩâst lee´d mie´ldd ªe ˇiddõs piijjmest
panttva´stõsse sõddâm lääinast lebe riikk
vuä˘˘mest.

2 lååkk

Lääin da veä´ˇˇvuõπ

3 §
Sää´mlää´jj 10 §:sest ceälkkum määdd-

vuä´sttemlääin vuä˘˘at miõttâd tääl, tõn vuässad-
vuõπ lebe lââ´ssmäädd håmm’muªªe sää´mlää´jj
5 §:sest ceälkkum ooumΩe, kåå´tt ha´rjjad lebe
älgg ha´rjjted sää´mlää´jjest ceälkkum luâπ-
jie´llemvue´jj da jeälast lebe siird∏ââtt põõªªi nalla
håmm’mam jânnmes. Määddvuä´sttemlääin
vuä˘˘at miõttâd ªe nåkkam sää´mlää´jj 5 da
6 §:sest ceälkkum ooumΩe da õhtõ´sse, kåå´tt
håmm tääl, vuässadvuõπ sää´mlää´jj 3 §:s 2 mo-
menttist ceälkkum u´ccpõrggmuuΩΩ vääras.

4 §

Investointiläinn da -veä´ˇˇvuõtt

Määddvuä´sttemlääin vuä˘˘at miõttâd ªe nåk-
kam sää´mlää´jj 5 §:sest ceälkkum ooumΩe, kåå´tt

Sää´masetõs

Addon Helssnest 14 peei´v nuu´bbmannust 1997
—————

Mädd- da meä´ctäällministeeria ∏uä´ijtemmest ªiõtt’teet nu´bbmannu 24. peeiv 1995 uvddum
sää´mläkka (253/1995) nuäjjee´l:
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håmm põrtt’tääl, tõn vuässadvuõπ lebe vuu´vd,
ko´st puätt põõªªi nalla jeälsted.

Sää´mlää´jj 10 §:s 1 moment 2 sââ´j a vue´ll-
sââ´jest investointilääin da veä´ˇˇvuõπ vuei´tet
miõttâd ammatlaΩ kue´llªee´llemest, tâkai mädd-
täälast da spesialmäddtäälast da sää´mlää´jj 3 §:z 2
momentist ceälkkum u´ccpõrggâmest taarbªeei
pååπ ââ´nnemvuämªstõõΩΩ håmm’muªªe.

Puä˜˜tääl ha´rjjtem vääras vuä˘˘at miõttâd 1
momenttist ceälkkum investointilääin da inves-
tointiveä´ˇˇvuõπ sokkpuõccui da ªe obb puä˜˜jeäl
håmm’muªªe. Investointilääin vuä˘˘at miõttâd
moottorˇeâlk da jee´res jânnamvuâjjamneä´vv da
tõi´d kuulli neävvai da ªe jee´res jiõggtemes
puä˜˜täälast taarbªem pååπneä´vvai håmm’m-
uªªe.

Spesialmäddtääl da sää´mlää´jj 3 §:z 2 mo-
menttist ceälkkum u´ccpõrggmuuΩΩ veeideem
õhttvuõπâst vuei´tet investointilääin da inves-
tointiveäˇˇvuõπ miõttâd pâi tâ´l ko vuei´net ªtõ
nu´t kuåstteet tuärjjeem põrggmuª lââ´zzad sâmai
jäänab tuâjjvõõjjlaΩvuõπid, tue´jjeem jaloste-
mää´rv lebe kääzzkâ´stmuuΩΩid. Jõs ooπeem
ââ´nnemvuämªstõõzz håmm’muªªe lij ääjab miõt-
tum riikk teä´˝˝in veä´ˇˇvuõtt, läinn lebe kork-
ktuärjjõs, veä´ˇˇvuõπ vuei´tet miõttâd pâı tõõi
pääi´ˇi, mõõk lââ´zzte tuâjjvõõjjlaΩvuõπid, tue-
jjeem jalostemää´rv lebe kää´zzkâ´stmuuΩΩid .

Mäddtääl, spesialmäddtääl, puä˜˜tääl, kue´ll-
ªeellmuuΩΩ da sää´mlää´jj 3 §:z 2 momenttist ce-
älkkum u´ccpõrggâm vääras vuei´tet miõttâd in-
vestointilääin da -veä´ˇˇvuõπ sää´mlää´jj 10 §:s 1
moment 2 sõõ´ji b da d vue´llsââ´jest ceälkkum
õõl˚tõõzzid da mäddtääl vääras ªe ceälkkum mo-
ment 2 sââ´j c vue´llsââ´jest ceälkkum õõl˚tõõzzid.
Spesialmäddtääl, ammatlaΩ kue´llªee´llem da
sää´mlää´jj 3 §:z 2 momentist ceälkkum u´ccpõrg-
gâmuuΩΩ vääras vuei´tet lââ´ssen miõttâd lääin
põõªªinallªem ââ´nnemkapitaalen 5 §:z mie´ldd.

5 §

Ââ´nnemkapital’läinn

Lääin põõªªinallªem ââ´nnemkapitaalen
vuä˘˘at miõttâd altteem- lebe veeideem vuâlaz
ammatlaΩ kue´llªeellmuªªe, spesialmäddtallu da
sää´mlää´jj 3 §:z 1 moment — tist ceälkkum
u´ccpõrggmuªªe da ceälkkum hååmmi jått’tem
lebe juä´tˇkem vääras. Lääin vuei´tet miõttâd ªe
suhdantei ta´ssjem vääras, jõs mainsted põrgg-
mest, jõs kõõ∏∏mest le´ddi põrggmuuΩΩ jeä´t vuõit-
tu vuänkõª ääi´j pi´ªtti ââ´nnemkapital
lââ´zztemtää juä´tˇked. Lââ´sstarbbân ˇiõ∏∏ât
vuä˘˘kani kuâππjam tuotto, ko verddjet tõn nor-
malpoddu.

6 §

Jått’temveä´ˇˇvuõtt

Jått’temveä´ˇˇvuõπ vuei´tet miõttâd sää´m-
lää´jj 3 §:z 2 momentist ceälkkum u´ccpõrggmest
lebe ammatlaΩ kue´llªee´llemest ªõddi tuâjj-
viõkk’kuulid õõutâst, kuõi´test lebe koolmâst
jått’temee´jjest, kåå´tt la´sˇˇeet tõn ee´jjest ko tue-
jjeemtuåim lebe veeiduum tuejjeemtuåim altteª.
Põrggja jicces vuei´tet jått´temveä´’ˇˇvuõtt miõt-
tâd pâi altteeja lebe tõõzz ve´rddjemnallªem
põrggâmtuåimi vääras. Veä´ˇˇvuõtt meä´rreet
reknasttum ee´ˇˇpuåπi mie´ldd jeänmõssân
70 000 mä´rˇked oummust kåå´tt lij obbpeivvsaΩ
tuâjast.

7 §

Lääin da veä´ˇˇvuõπ jeärrsa ko põrggja

Põrttlääin da veä´ˇˇvuõπ da investointilääin da
— veä´ˇˇvuõπ ∏uõ˚˚asraajjmuªªe, ∏ää´cchuõl
vääras, ªleädgtem vääras, ä´rbbvue´ˇˇpirrõõzz
ruõkkmuªªe da pirrõssuejlaΩ õõl˚tummuuΩΩid
vuei´tet miõttâd ªe jeärrsa ko põrggmuuΩΩ
ha´rjjteeja sämmlõ´ªªe.

8 §

Läinn da veä´ˇˇvuõtt põõrt vääras

Põrttlääin- da veä´ˇˇvuõπ vuei´tet miõttâd
põõrti raajjmuªªe, kooi sââ´jj, vuâππrä´tˇˇõs, tek-
niklaΩ konstruktio da neävv liâ õõl˚tummnallªem
da jeällemkuul liâ mååΩna. Ko nåkkmid lääinaid
miõttât âlgg ˇiõccâd tõt, ªtõ tõõja tuåimivuei´m
õõudâsvii˚˚ât ªiõ˝˝ pirrõs ªlaaj.

Raajjlmin, kook raajât da ªõõ´reet põrttlääin da
-veäˇˇvuõπ vie´ˇˇin, vuä˘˘ põõrt ªooratvuõtt
lee´d jeänmõssân 160 nellj∏iõkkmettred da kuõi´t
seämma põõrtâst le´ddi põõrt raajjmuuΩΩ da
ªõõ´reem vääras õhtseªªe 200 nellj∏iõkkmettred.
Jee´rab veä´rest vuä˘˘ põõrt ªooradvuõtt lee´d
õõu´dpeä´lnn ceälkkum siõmmna ªõõrab. Nåk-
kam põõrt ªooradvuõtt, koon ªõõ´reet, vuäitt lee´d
ªe ªõõrab mâid õõud´peälnn lij ceälkkum, leªa
põõrt ªooradvuõttân, mõõn vääras lainn miõttât,
vää´ldet lokku seΩa jeänmõssân 250
nellj∏iõkkmettred.

9 §

Läiinai määnmõsmeä´r

Lääinai jeänmõsmeä´r liâ:
1) määddvuä´sttemlääinast 85% håmmam-

hââ´ddest, kåå´tt vuei´tet priimmâd



244 Nr 133

2) põrttlääinast da raajjmuªªe miõttum inves-
tointilääinain 80% kuullplaan meä´rest, kåå´tt
vuei´tet priimmâd;

3) ââ´nnemkapitallääinast 60% tõn ââ´nnem-
kapitaalest, kåå´tt taarb∏et peä´l ee´jj sest da suh-
dannelääinast jäänmõssân 80% tõn ââ´nnem-
kapitaal lââ´zztem meä´rest, kåå´tt taarb∏et peä´l
ee´jj se´st; da

4) jee´res lääinain jäänmõssân 65% tõin kuul-
lplaan lebe kuuli meä´rest, kåå´tt vuei´tet priim-
mâd.

10 §

Veä´ˇˇvuõπi jeänmõsmeä´r

Veä´ˇˇvuõπi jeänmõsmeä´r liâ:
1) investointiveä´ˇˇvuõπâst raajjâmpõõrt vää-

ras, kåå´tt taarb∏et mäddtääl, spesialmäddtääl da
jee´res luâπjie´llemvue´jj ha´rjtemmest , 60%
priimmum kuullplaan meä´rest;

2) investointiveä´ˇˇvuõπâst u´ccpõrggmuuΩΩ
vääras 60% priimmum kuulin;

3) põrttveä´ˇˇvuõπin, jeä´llempirrõs da tuejj-
pirrõs pue´remmest da pirrõssuejlaΩ investointin
50% priimmum kuullplaan meä´rest;

4) jee´res veä´ˇˇvuõπin 40% priimmum kuullp-
laan meä´rest lebe nåkkam kuulin koi´d vuei´tet
priimmâd;

Jått’temveä´ˇˇvuõπi meä´rr, kåå´tt lij
la´sˇˇuum priimmum vee´res tuejjlaid mahssum
pä´lˇˇkuulin da 6 §:z 2 moment ceälkkum
ee´ˇˇpuåπain vuäitt lee´d pue´ttinallªem:

1. jått’temee´ˇˇ55 %
2. jått’temee´ˇˇ50 %
3. jått’temee´ˇˇ45 %

11 §

Lääinai da veä´ˇˇvuõπi jooccmuª

Läinn- da veä´ˇˇvuõttoocccmuª liittjinees âlgg
kuåstteet Aanâr kåå´dd jânnampäi´ˇˇjie´llem-
ver´˝˝nekka, koonn âlgg kuåstteet oocmuª
ceälkkmuuΩΩineezz jânnampäi´ˇˇjie´llem-
vue´ˇˇkruu´ge rä´tˇkeem vääras. Jõs seämma
ha´∫ˇkõsse oo˜˜ât lääin da ªe veä´ˇˇvuõπ, âlgg
läinn- da veä´ˇˇvuõttooccmuª kue´ππed seämma
ääi´j. OoccmuuΩΩâst âlgg håmmad ªe Palggsi Õht-
tõõzz ceälkkmuª, jõs ooccmuª vuâππaav
pie´ˇˇnes lebe obbnes puä˜˜tääl ha´rjjtummuªªe.

OoccmuuΩΩâst da tõn liitjin âlgg ∏i´l˝˝eed
ha´∫ˇˇõõzz plaan, kuullplaan da oocci
mä´hssemvalmªvuõtt. Ooccmuªªe âlgg ªe piijjâd
mie´ldd ªe kä´nntemvuõttrekknõs, jõs tuärjjõõzz
oo˜˜ât sää´mlää´jj 3 §:sest ceälkkum põrggâ-

muªªe. Ooccmuªªe â´lgg ªe piijjâd mie´ldd jee´res
∏i´l˝gõõzzid nu´t mähtt jânnampäi´ˇˇjie´llem-
vue´ˇˇkruug tää´rˇben meä´rrad.

Investointilääin da -veä´ˇˇvuõπ âlgg ooccâd
õuddel ââ´nnemvuämªstõõzz håmm’muuΩΩ lebe
tõõi raajjâm- lebe jeeres tuâij alttuumuuΩΩ , koid
teäggted. U´ccpõrggmuuΩΩ jått’temveä´ˇˇvuõπ
âlgg ooccâd õu´ddel ko tuejjeemtuåim altteet.

Määddvuä´sttemläinnooccmuª âlgg kuåstteet
jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruu´ge pirr ee´jj
se´st kaupp- da jee´res vuä˘˘amˇii´rj vuâllaˇee´rj-
temmest.

Läinn- da veä´ˇˇvuõttooccmuª, kåå´tt lij kuåst-
tuum jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruu´ge mâ´n-
njlubun ko 3 momenttist lij õõl˚tum, vuei´tet
vä´ldded ˇiõttõõllâd, jõs jânnampäi´ˇˇjie´llem-
vue´ˇˇkruug jee´rab veä´r diõtt nu´t riâªª.

3 lååkk

Läinn- da veä´ˇˇvuõttmääin

12 §

Läinnäi´˝˝

Lääin läinnäi´˝˝ lij lääintemsââ´jest ̌ idd ååreel
pue´ttinallªem:

1) määddvuä´sttemläinn 5—25 ee´ˇˇed;
2) investoiniläinn tuejjeempõõrt vääras 5—25

ee´ˇked;
3) põrttläinn 10—20 ee´ˇked;
4) ä´rbbvue´ˇˇpirrõõzz ruõkkmuªªe miõttâm

läinn 5—10 ee´ˇˇed;
5) jee´res lääin 5-15 ee´ˇˇed.
Läinnmääinaid meä´rremmen âlgg vä´ldded

lokku tän-a oummu väärkõsvuõtt, puåπ, piârkõsk-
kvuõπ, pue´ttiää´j investointi da jee´res suu eko-
nomlaª mä´hssemvalmªvuõtt.

13 §

Tuâi tuejjeemäi´˝˝ da tõn koo´ˇˇummuª

Tuâjj, koonnn vääras lij miõttum sää´mlää´jjest
ceälkkum veä´ˇˇvuõtt lebe läinn, âlgg tue´jjeed
vaalmâs kuõi´t ee´jj se´st lääin lebe veäˇˇvuõπ
miõttmest, jõs tuâi tuejjeemäigga jeä´t leäkku
miõtt’tum koo´ˇˇummuª. Jõs tuâı vääras lij miõt-
tum veä´’ˇˇvuõtt lebe läinn, reknastet
õõudpeä´lnn meärrääi´j lääin miõttmest.

Õõudpeä´lnn 1 momenttist ceälkkum koo´ˇˇ-
ummuuΩΩ âlgg ooccâd õu´ddel ko meä´rräi´˝˝
poott. Koo´ˇˇummuuΩΩ vuei´tet miõttâd vuârast
jäänmõssân õhtt ee´ˇˇ da õ´htseªªe jäänmõssân
kuõi´htt ee´jj.
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Koo´ˇˇummuuΩΩ kuõskki ooccmuª âlgg
kuåstteet Aanar kåå´dd jânnampäi´ˇˇjie´llem-
vue´ˇˇkruu´ge, kåå´tt riâªª koo´ˇˇummuuΩΩ
miõttmest.

4 lååkk.

Määdd håmm’muª da kaaupªummuª

14 §

Määdd ooccmuª

Sää´mlää´jj 28 §:sest ceälkkum määdd-
vuä˘˘amooccmuª âlgg tuejjeed mädd- da
meä´cctäällministeria nanneem pue´mmja da
kuåstteet Aanâr kåå´dd jânnampäi´ˇˇjie´llem-
vue´ˇˇkruu´ge.

15 §

Määdd håmm’muª

Jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug âlgg sää´m-
lää´jj 28 §:sest ceälkkum ooccmuuΩΩi diõtt ä´l˝˝ed
taarb mie´ldd tuåimmad määdd håmm’muªªe
sää´mlää´jj õõl˚tõõzzid.

Jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug pââjj
hââ´dd da tue´jjad vuä´sttemta´rjjõõzz da ªe âânn
huõl kauppˇii´rj tuejjemmest da vuâllaˇee´rj-
temmest nåkkam vuämªstõõzzâst, kåå´t vue´stet
lebe vaajtet rii´ˇe.

16 §

Plaannevdõõzz tuejjummuª

Eevdõõzz sää´mlää´jj 17 §:sest ceälkkum
määdd ââ´nnemplaan tue´jjad taarb∏emmest
jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug ve´r˝˝oo-
umaΩ. Jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug vuäitt
u´vdded su´nne vue´ˇkõõzzid tõ´st, mâi´d plaan
tuejjemmen âlgg vä´ldded lokku.

Plaanâst âlgg kuâsttjed tõk tääl, vuu´vd da
jee´res õudltõõzz, koid vuâππeet da tõõi võõjla
vuä˘˘i da kaupphââ´dd mähss- da jee´resmääi-
naineez.

Kuä´ss plaan i´llä tarbb tuejjeed, tuejjad
jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug kaaupªem-
riâªªâm sää´mlää´jj 29 §:z mie´ldd.

17 §

Plaanâst teâπtummuª

Õõu´dpeä´lnn 16 §:st ceälkkum plaanevdõõzz
tuejjeem alttemmest âlgg teâπted Aanar kåå´ddest
aalmilaΩ lkeâzatest da Aanâr kåå´dd i´lmm-

temtaaulâst. Tõst âlgg lââ´ssen i´lmmted ˇii´rjin
Aanar kådda da tõi´d oummid, kook liâ tuejjääm
määddvuä˘˘amooccmuuΩΩ. Norrõõzzid vuei´tet
ââ´nned taarb mie´ldd plaan tuejjeeempoodd.

Norrõõzzin vuei´tet riâªªâd jee´res norrõõzzi
ââ´nnmest da tõin i´lmmtemmest.

18 §

Plaan nannummuª

Jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug âlgg
i´lmmted tuejjuum plaanne´vdõõzzâst tuõπ-
ªtemnalla Aanâr kådda da sää´msuåvtõ´sse da
määdd ooccjid. Jõs vuu´vdest i´llä priimmum lebe
nannuum vââjjmõª, plaane´vddõs âlgg ââ´nned
aalmilaz kuâsttjemmest Aanar kåå´ddest 30 peei´v
ääi´j tõ´st, ko ∏uäi´jtõsse piijjmest lij i´lmmtum
nu´t mä´htt kååddlaΩ i´lmmtõõzz kåå´ddest
i´lmmtet. Tõt kåå´tt ij tuõtt priim plaane´vddõõzz,
âlgg kuåstteed keerjlaΩ mu´ªttõs plaan vuâstta
jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruu´ge õu´ddel ko
∏uäi´jtõ´sse piijjâmpodd poott.

Jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug nannad
plaan. Jõs vuämªstõs ee´vdet ââ´nned jee´res ko
tän lää´jj õõl˚tõõzzid ij-ka jânnampäi´ˇˇ-
jie´llemvue´ˇˇkruugâst leäkku tõn mie´ldd mâi´d
meä´rreet jee´res laa´jjin vuõiggâdvuõtt luõvted
riikk mäddvuämªstõõzz, jânnampäi´ˇˇjie´llem-
vue´ˇˇkruug âlgg jijjâs ceälkkmuuΩΩin se´rdded
plaan tän pääi´ˇ mädd- da meäcctäällministeeria
rä´tˇˇeem vääras.

Jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug riâªª
määddvuä˘˘amooccmuuΩΩ heel˚emmest lebe tõst
jeä´t riâªªu ni mâi´d jõs oocci i´llä jäkktõõllâm
17 §:z mie´ldd uvddum kå∏∏muuΩΩ lebe ij tieu´d
määdd vuä˘˘muuΩΩ õudeltõõzzid lebe oocci ij
jue´tˇ jijjâs määddvuä˘˘amooccmuuΩΩ. Jânnam-
päi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug âlgg veâl kullâd oocci
õuddel ko rä´tˇˇad ää´ªªest, jõs kuullmuuΩΩ jeä´t
veal leäkku tuejjuum plaan ˇiõttõõllmen.

19 §

Kauppˇee´rj tuejjummuª da vuâllaˇii´rjtummuª

Jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug tuejjat da
vuâllaˇii´rjat kauppˇii´rjid riikk peä´lest.

Vue´stti âlgg vuâllâˇii´rjted kauppˇi´rjj
jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug u´vddem 30
peei´v kookka meä´rrääi´j se´st ä´ªtõõzzin, ªtõ
jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug vuäitt ˇi∏∏âd
vuõi´˝gâdvuõπ vuästtmuªªe puuttâm.

Ko kõõ∏∏mmest lij vuä´mªstõs, kåå´tt luõvtet
jee´rab ko säämlää´jj õõl˚tõõzzid, kauppˇee´rj
tuejjad da vuâllaˇee´rjad riikk peä´lest jânnam-
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päi´ˇˇjie´llem-vue´ˇˇkruug, jõs tõt lij nannääm
plaan mii kuâskk määdd âânnmmuuΩΩ lebe muπoi
riâªªâm luõvtemmest. Muπoi õõud´dpeä´lnn ce-
älkkum tuåimin âânn huõl mädd- da
meä´cctäällministeria.

20 §

Hââ´dd o´ππest meä´rrummuª

Jõs õõu´dpeä´lnn kauppˇii´rj ˇee´rjtummuzz
vuâmmªet, ªtõ hââ´dd meä´rremmen lij reknas-
tummum puästtad lebe jee´res oªvdõõttmõª,
jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇ-kruug nannât
hâa´dd o´ππest. Kuä´ss kõõ∏∏mest lij plaanâst,
koonn mädd- da meä´ctäällministeria lij nannääm
plaanâst, mädd- da meä´cctäällministeria nannâd
hââ´dd. Jõs puästtad reknastummuª lebe jee´res
oªvdõõttmõª lij occkaΩ, tõt vuei´tet kue´ππed teev-
kani.

Jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug lebe, jõs
kõõ∏∏mest lij plaanâst. koonn mädd- da meäcc-
täällministeria lij nannääm, mädd- da meä´cc-
täällministeria nannât nu´t ªe hââ´dd o´ππest, jõs
tääl lebe vuu´vd ä´rvv lij jiânnai mottjam mâ∫∫a
tõ´st ko hâ´dd lij meä´rruum ij-ka kauppˇi´rjj leâk-
ku veâl vuâllaˇii´rjtum.

Mâid 2 momenttist meä´rreet, jäkktõõlât suåppi
sõõ´jin ªe tâ´l ko kõõ∏∏mest liâ vuässadvuõπ da
vuõi´ggâdvuõπ.

21 §

Riikk vuä˘˘muuΩΩi ååsktõõzz

Jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug âlgg
ââ´nned huõl tõ´st ªtõ riikklääinain da kaupp-
hâ´ddvuä˘˘muuΩΩin liâ nokk pue´r ååsktõõzz.
Jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇ-kruug ªe luõvât
mååusat ååsktõõzzid ˇiddõõzz vuä´mªsteeja
mâ∫∫a ko riikkläinn da kaupphâ´ddvuä˘˘muuΩΩ
liâ loopp räjja mahssum.

22 §

I´lmmtõs määddmett’teemkonttra

Jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug âlgg saraz
i´lmmted mäddmett’teemkonttra ˇiiddõs
vuä´mªstõõzz luõ´vtemmest mii lij ªõddâm sää´m
lää´jj mie´ldd da mie´ldd loo˚˚eel ªe luõvtõõzz
mõõk lia tuejjuum lää´jj olggpeällsaid õõl˚tõõzzid.

23 §

Kaupphââ´dd mååusadmähssmuΩ

Sää´mtääl da lââ´ssvuu´vd kaupphââ´dd

mååusadmä´hssemäi´˝˝ vue´jjimeâldaΩ mähss-
määinaivuõi´m lij õõccmõssân vitt da jäänmõssân
25 ee´ˇked. Kaupphâ´dd, jõs tõt ˇii∏∏ât taarb-
lõΩΩân vuä˘˘i ekonomlaΩ sââ´jj lokku vää´ldeel,
vueitet u´vdded ªe obbnes veäl˚as vue´jjimeâldaΩ
mähssmääinaivuei´m.

Kaupphââ´dd mååusadmä´hssemääi´j meä´rr-
emmen âlgg vä´ldded lokku kõõ∏∏mest le´ddi
oummu väärkõsvuõtt, puåπ, piârkõskkvuõπ,
puettiääi´j investointi da jee´res ää´ªª mõõk vaaik-
te suu ekonmlaΩ sâ´jjses.

5 lååkk

Mähssmuª da mååusad pe´rrjummuª

24 §

Läinn- da veä´ˇˇvuõttväärai mähsmmuª

Jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug mähss
määddvuä´sttemlääin jäänmõssân kuõi´htten
mä´hssemvuârast. Läinnväär â´l˝˝e saraz ââ´nned
kauppˇii´rjest suåppum kaupphââ´dd, meädda-
mä´hssemlääinai da lääin mähsmuªªe, kåå´tt lij
vuä˘˘um kaaup teäggummuªªe.

Jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug mähss
jee´res lääinaid da veä´ˇˇvuõπid õhtten lebe
jäänab, jäänmõssân seΩa neljjen vuârast. Lääin leb
veä´ˇˇvuõπ vuä˘˘i âlgg u´vdded taarblaΩ
∏i´l˝˝õõzz mä´hssem da väärai ââ´nnem kååcc-
muuΩΩ vääras.

25 §

VuõnnummuuΩΩi da koorki pe´rrjummuª

Riikk vuä˘˘muuΩΩi da lääinai vuänummuuΩΩ
da koork pe´rrjet nu´t ªtõ vuänummuuΩΩ da koork
mie´rr lij õ´htseªªe jue´ˇk pie´llee´jj ˇee´jjest
meâlggat seämma ªoora lebe seämma ªoora
pie´llee´ˇˇvuänummuΩΩivuei´m. Lääin da koork
ªâ´dde mä´hssemnalla jue´ˇˇ neelljad mannu
lebe kålggmannu mââ´imõs peei´v. Lääin korkk
âlgg mä´hssed jue´ˇˇ läinnvue´zz kaggem-
peei´vest loo˚˚eell, jõs sää´mlää´jj 14 §:sest ij
jee´rab ªõõdd.

Jõs põrggi saneerammuuΩΩâst uvddum lää´jj
(47/1993) lebe privaatoummu veä´l˝˝ªiõttõõlmest
uvddum lää´jj (57/1993) mie´ldd uvddum
suu´vdemstuu´l riâªªmest ij jee´rab ªõõdd, riikk
vuä˘˘muuΩΩ da lääin ªâ´dde mä´hssemnalla tän
ceäkksest ªiõtt’tuumnalla, ko ceälkkum mõõn-
tõõllmest suåppum heâlptõõzz po´tte. Ko suåvât
vuõssmõssân ceälkkum lää´jj 97 §:sest lebe
nu´bbeen ceälkkum lää´jj 78 §:sest õõl˚tum
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jä´rjstõõllmuuΩΩin lebe sää´mlää´jj mie´ldd
jiõ∏∏välddsaΩ veä´l˝˝ªiõttõõllmuuΩΩin, âlgg riikk
vuõ˘˘muuΩi da lääinai mä´hssemvuâlla ªõddmest
suåvtet mâid tän ceäkksest ªiõtteet.

Riikk vuä˘˘muª da läinn âlgg 29 §:sest õõl˚tum
mä´hssemheâlptõõzz mie´ldd loo˚˚eel mä´hssed
vä´stt rii´ˇˇe sää´mlää´jj 14 §:z 1 momenttist da
30 §:z 1 momenttist ªiõttuum ääi´jest, jõs põrgg-
âmsaneerammuΩΩast , privaatoummu veä´l˝˝-
järstõõlmest lebe jiõ∏∏välddsaΩ veä´l˝˝järjs-
tõõllmest jee´rab ªõõdd.

26 §

Lääinai, kaupphââ´dd da kuullvuässadvuõπ
pe´rrjummuΩ

Lääinai, kaupphõõ´ddi da kuullvuässadvuõπi
vuänummuuΩΩi da koorki mahssupiijjmest,
kue´ddmest da tilittemmest âlgg suåppi sõõ´ji jäk-
ktõõllâd, mâı´d ªiõtt’teet riikk teä´˝˝vuä˘˘muuΩΩi
mahssupii´jjmest, kue´ddmest da tilittimmest
uvddum asetõõzzâst (559/1967) meä´rreed ko
kõõ∏∏mest liâ tõst ceälkkum vuä˘˘muuΩΩ.
Kue´ddemve´r˝˝ne´ˇˇen lij seΩa mädd- da
meä´cctäällministeeria teâttkuvddlõs.

27 §

Lei´˝˝vuänummuª

Veäl˚laΩ da jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug
vuei´tte suåppâd mååusadmähsmuuΩΩi mä´hss-
mest da lei´˝˝vuänummuuΩΩi mä´hssmest da tõõi
vaiggtõõzzâst mä´hssemnalla ªõddi vuänum-
muuΩΩid. Lei´˝˝vuänummuΩΩâst huõlkani â´l˝˝e
korkkvuâr mä´hssed määuskâni kapitaale pue´tti
peei´v tõst ko vuänummuuΩΩ lia mahssum.

28 §

Määus kook â´l˝˝e mä´hssed õhtten vuârast

Tâ´l ko ooππ määddvuä´sttemlääin kaaggât,
âl´gg läinn lebe riikk vuä˘˘muª sää´m-,
luâπjie´llemvue´ˇˇ-, puä˜˜tääll-, mäddtääll- da
mäddjânnamjie´llemvue´ˇˇlää´jj damäädd-
ââ´nnem- da jee´res õõu´dbu aazztemlää´jj
mie´ldd, kåå´tt la´sttai ju´n ääi´jab vuästtum tääl
lebe vuu´vd da koonn vue´stti lij välddam jicces
va´sttjem lebe mä´hssem nalla, seämma ko koork,
saraz mä´hssed õhtten vuârast mååusad.

Tõt ˇii lij luõvtam tääla lebe vuässadvuõπ tää-
last vuei´tet peä´stted luõvâs va´sttemmen lääinast
lebe riikk vuä˘˘mest, õudltõssân lij ªtõ luovtõõzz
vuä˘˘i lij ju´n ääjab leämmaª mie´ldd va´stem-
men pie´lstes lääinasta lebe vuä˘˘mest ij-ka tä´st

va´stemmest luõvâs peästtmuª hai´tte lääin lebe
vuä˘˘muuΩΩ mååusad mähssmuuΩΩ.

Sää´mlää´jj mie´ldd uvddum lääinai da jee´res
riikki vuä˘˘muuΩΩi loppvue´zzi mä´hssmest jäk-
ktõõlat, mâid uvddum lää´jjest måttmi riikk
vuä˘˘muuΩΩi perrjemmest (682/66) ªiõtteet.

29 §

Ma´nnjummuuΩΩ da korkkluävsvuõtt

Lääinvalddi siõmna ääi´j pi´ªtti ekonomlaΩ
vaiggâdvuõπi heâlpeem diõtt vuei´tet riikk
vuä˘˘muuΩi da lääinai vuäneem’määusaid miõt-
tâd ma´nnjeem da korkkluõvsvuõπ jeänmõssân
õõut ee´jje vuârast, õ´htseªªe seªa jäänmõssân lååi
ee´ˇked.

VuänummuuΩΩi ma´nnjummuª vuei´tet miõt-
tâd nu´t ªtõ mååusadmä´hssemääi´j kookkeet
ma´nnjeemee´jji meä´rin da ma´nnjuum vuänum-
muªvue´zz pe´rrjet seämma mähssvue´zzest ko al-
ggmååusadmähssäi´˝˝ lij puuttâm.

Vuänummuuzzi ma´nnjummuª vuei´tet ªe
miõttâd nu´t ªtõ ma´nnjeemmee´jji mâ∫∫a tõ´st
mä´hssem peä´llekksaΩ — lebe vuäneemmääus-
aid ta´rˇˇeet läinnääi´j muu´ttˇani.

Jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug meâtt
oooccâm ˇee´jjest ma´nnjummuuΩΩ da kork-
kluõvsvuõπ mâ∫∫a ko Aanar kåå´dd ânnam-
päi´ˇˇjie´llemve´r˝˝ne´ˇˇ lij ouddam ceälkk-
muuªªâs ooccmuuΩΩâst.

Jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug vuäitt miõt-
tâd ma´nnjummuuΩΩ da korkkluõvsvuõπ mie´rr-
uum määinaivuei´m lebe ˇeässõõttâd miõttum
heâlptõõzz, kuä´ss tõt vuäinn tõõzz lij veä´rr.

30 §

Veä´ˇˇvuõπ serddmuª

Jõs tõn tääl, mõõnn kuddân raajjâm vääras lij
miõttum investointi- lebe põrttveä´ˇˇvuõtt,
vuämªsteei vaaijtaav mâ∫∫a tõ´st ko tuâij liâ ju´n
alttiuum, jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug
vuäitt se´rdded veä´ˇˇvuõπ ooππ vuämªsteeja, õu-
deltõssân lij ªtõ son teâudd veä´ˇˇvuõπ ouddmuªªe
meärruum õudltõõzzid da ªtõ sää´mlää´jj 36 §:z
1 momenttist ceälkkum låå´pp lij su´nne uvddum.

31 §

Lääin luõvâsceälkkmuª

Jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug vuäitt
sää´mlää´jj 36 §:z 3 momenttist da 37 §:z 1 mo-
menttist ceälkkum ªõddmuuΩΩi lââ´ssen
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meä´rreed lääin obbnes lebe pie´ˇˇnes tõ´st saraz
mä´hssed mååusad:

1) jõs lääin vuä˘˘i lij âânnam läinnväärid
jee´res õõl˚tõsse ko mâ´id lääin miõttmen lääi
õõl˝tõs;

2) jõs lääin vuä˘˘i lij lääin lebe veä´ˇˇvuõπ
ooccmen peittam vääΩnai sõõ´jin teâπaid, kook
lejje vaaikted lääin miõttmuªªe lebe mähsmuªªe
lebe ouddam tõin samai puäst teâπaid;

3) jõs lääintum ha´∫ˇˇõs ij leäkku tuejjuum
vaalmõª pijjum meä´rrääij se´st ij-ka priimmum
plaan leäkku jäkktõõllum;

4) jõs täääll lij juõkkum lebe tääll lebe tõn
vue´ss lij luävtum nobba;

5) jõs sää´mtääll lebe tõn raajjâlm liâ lääin
vuä˘˘i tuåim lebe huõltemmesvuõπ diõtt
pillªõõvvâm ij-ka tõõzz leäkku veä´rren vuä˘˘i
vue´llekksaªvuõtt, puärsvuõtt, puõccmuª lebe
jee´rab nåkkam veä´rrr;

6) jõs ååskõõzz ä´rvv lij nu´t jiânnai vuâllnam,
ªtõ lääin määuskani åårri vuei´vvkapitaal mååu-
sadmähssmuª sätt kuâππjet määuskani;

7) jõs koork lebe vuänummuΩΩ mähssmuª lij
mâ∫∫nam jäänab ko 3 määnpââi mä´hssem-
peei´vest loo˚˚eel;

8) jõs lääin vuä˘˘i lebe tuâ˚˚teei jouddam
konku´rsse tai ååcc akordi lebe jos tuâ˚˚teei lij
jäämm’mam lebe lääin vuä˘˘ı leäkku raukkmest
huõlkani piijjâm riittjeejai ååsktllzz, mõõn lääin
u´vddi lij raukkâm;

9) jõs tääll leb tõn vue´ss kaaupªet åål˚as-
metteel;

10) jõs lääin vuä˘˘i lij lääin kaggmest 5 ee´jj
se´st jee´rab pääklaΩ veä´rtää jõskkâm tõn tuåim,
kåå´tt lij leämmaª lääin miõttâm vuâππan lebe
jiânnaI õõccääm tõn tuåim lebe jânnam-
päi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug låå´vtää luõvtâm
ââ´nnemvuämªstõõzz, mõõnn vääras tuärjjõs lääi
uvddum; lebe

11) jõs lääin vuä˘˘i lij ˇeâlddõõttâm u´vddmen
nåkkam teâπaid, ä´ªªˇii´rjid ebe jee´res aunnsid,
mâi´d taarbªet lääin ââ´nnem kåå´ccmest lebe jõs
son lij taarblaªnalla ˇeâlddõõttâm veä´ˇktemmen
ta´rˇˇõõzz tuejjemmest.

32 §

Kaupphââ´ddvuä˘˘muuΩΩ uõvâsceälkkmuª

Jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug vuäitt
luõvâscie´lˇˇed riikk kaupphâ´ddvuä˘˘muuΩΩ,
sää´mlää´jj 33 §:z 1 momenttist õõl˚tum kuull-
vuässadvuõtt mie´ldd loo˚˚el, obbnes lebe
pie´ˇˇnes saraz mååusadmä´hssed ªiõtteeli sõõ´jin
seämmä vuâππõõzin ko läinn vuei´tet luõv-

âscie´lˇked õõu´dpeä´lnn 31 §:z 1 momenttt 2 da
4—11 sõõ´ji mie´ldd. Jânnampäi´ˇˇjie´llem-
vue´ˇˇkruug vuäitt luõvâscie´lˇˇed vuä˘˘muuΩΩ
obbnes lebe pie´ˇˇnes ªe tâ´l, jõs täälast lebe
lââ´ssvuu´vdest åårri raajlmid jeä´t leäkku
ååsktum tiiudd ää´rvest.

33 §

Veä´ˇˇvuõs mååusatpe´rrjummuª

Jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug vuäitt
sää´mlää´jj 36 §:z 3 momenttist, 37 §:z 1 mmentti-
st da 39 §:sest ªiõtt’tuum lââ´ssen meä´rreet
veä´ˇˇvuõπ obbnes lebe pie´ˇˇnes mååus-
atmä´hssed ªiõtteeli sõõ´jin seämmä vuâππõõzin
ko läinn vuei´tet luõvâscie´lˇked õõu´dpeä´lnn
31 §:z 1 momentt 1-5 da 10-11 sõõji mie´ldd.

34 §

Luõvâsceälkkum kapitaal
mååusadmä´hssemäi´˝˝

Kuä´ss läinn, veä´ˇˇvuõtt lebe riikk vuä˘˘muª
meä´rreet obbnes lebe pie´ˇˇnes mååus-
admä´hssed, âlgg tâ´l ªe riâªªâd, âlgg-a mååus-
admä´hssmem mie´rr mä´hssed õhttân lebe jään-
ben vue´ssen, ij seΩa pâi´l kolmm ee´jj mähss-
ää´jin.

35 §

Luõvâsceä´lˇˇemkorkk

Jõs veä´ˇˇvuõtt lebe riikk vläinn, riikk
kaupphâ´ddvuä˘˘muª lebe kuullvuässadvuõtt
meä´rreet obbnes lebe pie´ˇˇnes mååus-
admä´hssed,pe´rrjet kapitaale, kåå´tt lij meä´r-
ruum maausatmä´hssd, 12 % ekksaΩ korkk.
Õõu´dpeä´lnn 31 §:z 1 momentt 1,2 da 10 sââ´jest
ceälkkum ªõddmuuΩΩin lij korkk seΩa 16 %.

Jõs mååusadpe´rrjummuΩ vuâππaavv 31 §:z 1,2
da 10 sâjja, pe´rrjet luävâsceä´lˇˇemkorkk
veä´ˇˇvuõπ lebe lääin jue´ˇˇ vue´zz kaggmest
loo˚˚eel. Jõs mååusatpe´rrkummuΩ vuâππaavv
vuämªstõõzz lebe tõn vue´zz luõvtummuªªe, lebe
nåkkam tuåim, koonn vääras lij tuärjjõz miõttum,
loopptummuªªe lebe tuåim ªõõrab õõccummuªªe,
pe´rrjet 1 momenttist ceälkkum luõvâscie´lˇˇ-
emkorkk vuämªstõsvuõi´ggâdvuõπ se´rddmest,
tääl jue´ˇˇmest lebe tuåim puuttmest lebe ªõõrab
oo´ccemmest. Jee´res sõõ´jin luõvâscie´lˇˇem-
korkk pe´rrrjet mååusat tõn peei´vest ko
mååusatpe´rrjemmest uu´deª riâssâm.
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36 §

Mâ∫∫nemkorkk

Jõs sää´mlää´jjest lebe tän asetõõzzâst
õõl˚tumum rii´ˇˇe puõ´tti määusaid mahssu
mie´rrääi´jest, pe´rrjet määu´skai kuâππjam mää-
usast korkklää´jj (633/1982) mie´ldd mâ∫∫nem-
koork, jäänmõssân seΩa 35 §:sest ceälkkum ªoora
koork.

6 lååkk

Saa´mi aa´ªªi håi´ddmuª

37 §

Kå∏∏muª sijddsåbbra

Õu´ddoummu âlgg ââ´nned huõl tõ´st ªtõ jiõ∏∏
sijddsååbbar kåå∏∏ad noorrââttâd jue´ˇˇ ee´jj,
seΩa mââ´njmõssân ∏õh∏∏mannusta kõõ∏∏mmest
le´dd ka´ldaree´jj.

˛eerjlaΩ kaibbjummuª pâı´lmeärrsaΩ sijdds-
åbbra kå∏∏muªªe âlgg u´vdded saa´mi õu´dd-
oumΩe. Saraz ko õu´ddooumaΩ lij vuä˘˘am
kai´bbjummuuΩΩ, âlgg suu kå∏∏ad pâi´llmeärrsaΩ
sijdsååbbar noorrââttâd.

Jõs õu´ddooumaΩ i´llä kå∏∏am sijddsåbbar
noorrââttâd lebe kaibbjummuΩ ill- vuõittum
kue´ππed õu´ddooumΩe, âlgg väärrõu´ddoummu
lebe sää´msuåvtõs kå∏∏ad kaibbjummu sijddsååb-
bar noorââttâd.

38 §

Kå∏∏muª sijddsåbbra

Kåccmuª sijddsabbra âlgg i´lmmted
uu´ccmõssân 7 pei´vved õu´ddel såbbred õõutâst
aalmilaΩ keâzaa´test, kåå´tt i´lmmªtââvv sää´m-
vuu´vdest da piijjâd vuei´nnma Aanâr kåå´dd
i´lmmtõstau´lle. Sijddsååbbar vuäitt ªe riâªªâd , ªtõ
aijddsåbbrest i´lmmtet ªe jee´resnalla.

Sååbbarkå∏∏mest âlgg i´lmmted såbbar äi´˝˝
da päi´ˇˇ da veäΩnjummuΩ ää´ªª, koi´d såbbrest
juu´rdet ˇiõttââllâd.

39 §

Sää´msuåvtõs

Sää´msuåvtõõzz tuejjin ªiõtt´teet sää´mlää´jj
45 §:sest.

Õu´ddooumaΩ kå∏∏ sää´msuåvtõõzz noorõõt-
tâd.

Õu´ddooumaΩ valmªtââll aa´ªªid, koid ˇiõt-
tõõlât sää´msuåvtõõzzâst.

40 §

Riâªªm tuejjummuª

Jõs sijddsåbbrest lebe sää´msuåvtõõzzâst ªâ´dd
jee´resmiõlvuõπ mõ´nne ää´ªª rä´tˇˇemmen,
riâªªeet ää´ªªest jiõnsteel. Riâªªmen ªâdd tõt
ee´vdtõs, koon jäänmõs oummin lij kue´ddtam da
jõs jiõn liâ seämma jiânnai, tâ´l tõt ee´vdtõs, koon
saa˚˚jåå´πteei lij kue´ddtam. Ko kõõ∏∏mest lij
vaal, tâ´l vue´rbb rätˇˇad ää´ªª.

41 §

Saa´mi õuddoummu tuej

Saa´mi õu´ddoummu tuejjan lij;
1) ââ´nned huõl ªtõ saa´mi sijddsabbar da

sää´msuåvtõõzz kåå∏∏ad noorõõttâd da tõõi tue-
jjeemi riâªªmuuΩΩi tiuddepiijjmest;

2) u´vdded teâπaid da veu´ˇˇõõzzid saa´mid
miõttâm õudltõõzzi ooccmest da ââ´nnmest;

3) ∏uõvvâd laa´jjituejjummuΩΩ, ve´r˝˝nee´ˇˇı
riâªªmid da jee´res tuåimaid, mâi´nn sätt leed må-
kamne vaikktõs saa´mi jeä´llempuåπaid da tue-
jjeed alttõõzzid ver˝˝nee´ˇˇıd puereem sõõ´jin;

4) håiddad jee´res tõi´d tuâjaid, mõõkk laa´jjin,
saa´mi õu´ddoummu vue´ˇˇõsmeä´rrõõzzâst lebe
sijddsåbbar lebe sää´msuåvtõõzz riâªªmin tuejjan
meä´rreet.

Sää´msuåvtõõzzi õhttsaΩ sååbbar vuäitt nan-
need vue´ˇˇõsmeärrõõzz, ko´st uu´det tää´rˇab
meä´rrõõzzid õu´ddoummu tuejast.

42 §

Õu´ddooumaΩvaali ee´vdˇen piijjmuª

Õu´ddooumaΩvaalin vuei´tet piijjâd ee´vdˇen
sää´mlää´jj 46 §:z 2 momenttist õõl˚tum ooumaΩ,
koonn õõccmõssân vitt nåkkam oummu, kookk liâ
jiõnnvääldla õu´ddooumaΩvaalin, liâ ee´vdtam
õu´ddooumΩen. Tõk ˇeäk pe´jje ee´vdeˇ âl´l˝˝e
ˇeerjlaΩ i´lmmted ee´vdˇes vaall’lu´vddkåå´dd
saa˚˚jåå´πteei lebe vuäzzla.

43 §

Vaall’lu´vddkåå´dd tuej

Tõn vaall’luvddkåå´dd, kåå´tt lij valljuum pii-
jjâd toi´mme õu´ddooumaΩvaalid, tuejjan lij:

1) valmªtõõllâd vaali praktiklaΩ ää´ªª;
2) tuejjeed loo˚˚tõs jiõnstemvuõiggâdvuõttlain;
3) tuejjeed da ∏õõπted ee´vdeˇlistt;
4) riâªªâs vaali pooddâst da vaallnää´lest da

i´lmmted tõ´st;
5) reknastted uvddum jiõn;
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6) raajjâd på´rddˇi´rjj vaalin da
7) nanneed vaali ªõddmuª da i´lmmted tõ´st.
Jõs meä´rrääi´j e´st lij õu´ddooumaΩee´vdˇen

pijjum pâi õhtt ee’vdeˇ, vaall´lu´vddkå´dd nannad
ta´lsi sto tät eevdeˇ lij valljuum ouddooumΩen.
Vaall´lu´vddkå´dd i´lmmad tä´st ˇeerjlaz su´nne.
Õu´ddoummu valljemmest âlgg lââ´ssen teadted
nu´t mähtt sää´mlää´jj 70 §:sest siõtt´teet.

7 lååkk

Jee´rab meärrõõzz

44 §

Raajjtõõzzin luõvâspeä´sttmuΩ da serddmuuΩΩ

Ooccmuª mii kuâskk lää´mlää´jj 36 §:sest da
38 §:z 3 momenttist õõl˚tummu låå´v, rääjjtõõzzin
luõvâspeä´sttmuuΩΩ lebe õõudˇiõttteâd, âlgg
lue´ππed Aanâr kåå´πd jânnampäi´ˇˇjie´ll-
emvue´ˇˇver´˝˝nekka, kåå´tt vuõlttâd tõn
jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruu´ge da peejj
tõõzz mie´ldd jijjâs ceälkkmuuΩΩ. Ooccmuªªe âlgg
piijjâd mie´ldd tääl alggluõvtemˇi´rjj lebe tuõttân
tuõπªtum kopio luõvtemˇii´rjest lebe vuõsstue-
jjuum luõvtemˇi´rjj.

Tâl ko tääll lebe vu´vdd, koon la´sttaij
sää´mlää´jjest ceälkkum kaupphâ´ddvuä˘˘muª
lebe läinn, obbnes lebe pie´ˇˇnes luõvtet nobba
ijka kaupphâ´ddvuä˘˘muuΩΩ lebe lääin meä´rreet
mååusat mä´hssed, jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇ-
kruug vuäitt ooccâm ˇee´jjest se´rdded kaupp-
hâ´ddvuä˘˘muuΩΩ lebe lääin nu´t ªtõ luõvtõõzz-
vuä˘˘i vasttad obbnes lebe pie´ˇˇnes tõ´st.

SerddmuuΩΩ kuõskki ooccâm’mõõntõõllmest
lij viõ˚˚âst tõt mâıd 1 momenttist ªiõtt’teet. Ooc-
muuΩΩ mie´ldd pijjum luõvtemˇee´rjest lebe tõ´st
vuõsstuejjuum põmmjest âlgg lee´d mieldd
luävtõõzzvuä˘˘i cõõnõõttmuª tõ´st, ªtõ son va´sttad
vuä˘˘muuΩΩâst.

45 §

˛iddõsrekister õõ´nni tuej

˛iddõsrekisterõõ´nni âlgg jânnampäi´ˇˇ-
jie´llemvue´ˇˇkruug i´lmmtõõzzâst tue´jjeet
ˇiddõsrekistra meârkkmuª kõõ∏∏mest le´ddi tääl
puõtt tõst, ªtõ sää´mlää´jj mie´ldd vuâπππuum tääll
lij ceälkkum lää´jj 36 §:z 1 da 2 momenttist
õõl˚tum rääjjtõõzzi vuâlaΩ.

Kuä´ss jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug lij
36 §:z 2 momentt mie´ldd luävâspeä´sttam rää-
jjtõõzzin tääl lebe vue´zz tõ´st, âlgg jânnam-
päi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug i´lmmted tõ´st ̌ iddõs-

rekisterõõ´nja, ªtõ ˇiddõsrekisterõõnni väldd rää-
jjtõõzzid kuõskki meärkkmuuΩΩ meädda ˇiddõs-
rekisterist lebe tuejjad meârkkmuuΩΩ tääl rää-
jjtõõzzin uõvâspeä´sttmest. Mââimõssân ceälk-
kum lij viõ˚˚âst ªe tâ´l, ko jânnampäi´ˇˇ-
jie´llemvue´ˇˇkruug lij riâªªâm tõn täälast lebe tõn
vue´zz est, kåå´tt lij puättam mååusat rii´ˇe, ªtõ tõt
ââ´net jee´res ko sää´mlää´jj lebe luâπjie´ll-
emvue´ˇˇlää´jj õõl˚tõõzzid .

˛iddõsrekistra 1 da 2 momentti mie´ldd tue-
jjuum meârkkmuuΩΩâst âlgg ˇiddõsrekisterõõ´nni
i´lmmted kõõccmest le´ddi lää´jj∏uârvvmuª- fa
ˇiddeemrekisterõõ´nnja, koon âlgg tuejjeed
seämmanallªem meärkkmuª kõõ∏∏mest le´ddi
lää´jj∏uârvvmuª- da ˇiddeemrekistra.

46 §

Meä´cchalltõsve´r˝˝ne´ˇˇ

Sää´mlää´jj 9 §:z 1 momentt 2, 3, 5 da 6 sââ´jest
da 2 momenttist õõl˚tum meä´cchalltõsver´˝˝-
nee´ˇˇ låå´v lebe miõttmõõΩΩ oudd Pâjj-
Sää´mjânnam luâπhåiddanvu´vdd koon âlgg
taarbªemmest kõõ∏∏âd ceälkkmuª kõõccmest
le´ddi sää´msuåvtõõzzâst.

47 §

Ooccmuª veä´l˝˝ªiõtt’õõlmuªªe

JiõccvälddsaΩ veä´l˝˝ªiõttõõlmuuΩΩ kuõskki
ooccmuª kue´πet jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇ-
kruu´ge. Ooccmuªªe âlgg piijjâd mie´ldd 50 §:z 3
momenttist õõl˚tum plaanjeeja ceälkkmuª, kåå´tt
lij tuejjuum mädd- da meä´cctäällministeeria
vue´ˇˇõõzzi mie´ldd, oocci ekonomlaΩ sâa´jest da
õõccmõõzzâst tõn veä´lju´vddi ceälkkmuª, koon
u´vddem lääinai järjstõõllmuuΩΩ ooccmuª
vuõss’sâââ´jest kuâskk.

48 §

Jiõccväldds veä´l˝˝ªiõttõõlmuuΩΩ õudeltõõzz

Lääinvuä˘˘i vuei´tet ˇiõ∏∏âd jouddam nåkkam
põõªªi ekonomlaΩ vai˝˝âdvuõπid, koid sää´m-
lää´jj 59 §:z 1 momenttist lij õõl˚tum, tâ´l jõs son lij
sõddâm tai sätt tuõπi lee´d vaarâst ªõddâd nåkk-
men kåå´tt ij pââ´st mähssed ijka suu mähssem-
pâ´sttmuuΩΩ põõªªi nalla vuõittu pue´reed tän
asetõõzz 29 §:sest õõl˚tum tuåimivuei´m lebe nåk-
kam väärivuei´m, mõõkk liâ vuä˘˘mest oocci
porggâmkapitaalid ∏uu´t jiânnai oo´ccˇani,

Sää´mlää´jj 60 §:z 2 momenttist õõl˚tum
ªõddmuuΩΩi puõtt vuei´tet jiõccvääldlaΩ
veä´l˝˝ªiõttõõlmuª tuejjeed ko kõõccmest liâ riik-
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klääin lebe kaupphâ´dvuä˘˘muuΩΩ, jõs tääi
vuä˘˘muuΩΩi vuässadvuõtt lij oocci puki vie´ljin
pâi´l 60% lebe pâi´l 80% oocci ku´ˇesäiggsaΩ lääi-
nain.

49 §

Vie´lji järjstõõllmuª

Sää´mlää´jj 59 §:z mie´ldd tuejjuum jiõc-
cvääldlaΩ veä´l˝˝ªiõttõõlmuuΩΩâst âlgg veä´l-
jiva´lddi mä´hssempâsttmuuΩΩ pue´reem diõtt
vuõss´sââ´jest kõõˇˇed lääinai lebe vuä˘˘muuΩΩi
måusatmähssmu2ääi´j da vue´leed koork. Riik-
klääinai da -vuä˘˘muΩΩi koork vue´leem õudltõs-
sân lij jeerab ko sää´mlää´jj 60 §:z 2 momenttist
õõl˚tum sõõ´jin, ªtõ ªe jee´res sõõrab vie´lju´vddi
vue´lee ekksaΩ lääinhåiddamkuulid lebe liâ kuõi´t
ee´jj poodd õõu´dpeä´lnn ooccmuuΩΩ kue´ππem
pe´rrjam ekksaΩ vuänummuuΩΩid da koorkid
vue´lben ko mâi´d lääin miõttmen leä´t oocmest
ceälkkum lääinain suåppum lebe viiπ ee´jj äi´j liâ
jeänab heâlpääm oocci lääinai håiddmuuΩΩ. Riik-
klääinai da — vuä˘˘muΩΩi vuänummuuΩΩida da
koorkid vuei´tet seämma nalla miõttâd mä´hss-
emheâlptõõzzid jäänmõssân viiπõs ee´jjes, jõs
oocci mä´hssemvalmªvuõπ jeä´t pue´reed õõu´d-
peä´lnn ceälkkum jee´res tuåimaivuei´m.

Sää´mlää´jj 59 §:z mie´ldd tuejjeem jiõ∏∏-
vääldlaΩ veä´l˝˝ªiõttõõlmuª vuei´tet tuejjeet
jee´res sää´mtääl õ´htseªªe vuämªteejai tai vaald-
ªeejai lebe tuâkkeeja miõttmuuΩΩtää, jõs veä´l˝˝-
ªiõttõõlmuª ªâdd sij pue´rren ij-ka veä´l˝˝-
siõttõõlmuª leäkku tõõi ∏õõnõõttmuuΩΩi vuâstta,
mõõkk kuesˇˇe veä´l˝˝ªiõttõõlmuuªª oocci da
jee´res õ´htseªªe vuämªsteei va´steem jue´ˇˇ-
muuΩΩ lebe tuâkkõscõõnnõõtmuuΩΩ.

50 §

Plaanjem altttummuª

Jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug âlgg
u´vdded jiõccvälddlaΩ veä´l˝˝ªiõttõõlmuuªª
kuõskki ooccmuª jijjõs ceälkkmuuΩΩines
∏iõ´l˝˝õõss raajj´ja lebe, kol lij suåvtõõllâm ceälk-
kmuuΩΩ ouddam läinninstituuttin, jee´res plaan
raajj´ja. Jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug âlgg
ceälkkmuuΩΩstes u´vdded jijjõs ååskas tõn
vuämªstõõs ää´rvest, mii lij lääin ååsktõssân. Se-
ämmast jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug âlgg
i´lmmted plaan raajj´ja, ko´rvvat-ko riikk plaan-
jemkuulid.

Veä´l˝˝ªiõttõõlmuuΩΩ kuõskki ooccmuuΩΩ je´t
seΩa uvddu 1 momenttist õõl˚tum plaan raajj´ja,
jõs ooccma mie´ldd pijjum vuõs∏iõ´l˝˝õõzzâst

lebe läinninstituut ceälkkmuuΩΩâst lebe muπoi
ju´n tän rääi´jest lij vuei´nnmest, ªtõ õudeltõõzz
jiõccvääldlaΩ veä´l˝˝ªiõttõõlmuªªe jiâ leäkku.
Jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug âlgg tâ´l
u´vdded riâªªâm tän ää´ªªest.

Sää´mlää´jj 61 §:sest õõl˚tum plaan vuäitt raa-
jjâd vue´ˇkeemõhtõõzz tuåimmååoumaΩ, koon
jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug lij ̌ iõ∏∏âm ªtõ
lij põ´stti tõn tuõ´jju lebe muπoi jee´res nåkka
ooumΩ, ˇeä´st lij nokk ä´ªªtobddâmvuõπ ja mätt-
jummuuΩΩ da kåå´dd tåbdd kõõccmest le´dd
tuåimmvuu´vd.

51 §

Plaan raajjmuª

Jiõ∏∏vääldalΩ veä´l˝˝ªiättõõlmuuΩΩ oocci âlgg
plaan raajji raukkmest ªiõ˚˚ meä´rrääi´j se´st
u´vdded plaan raajj´ja mädd- da meäcctäällminis-
teeria meä´rreem ä´ªªˇii´rjid da ªe muπoi tuåim-
mad mädd- da meäcctäälministeeria meärreem
nalla etõ õudeltõõzzid veä´˝˝ªiõttõõlmuªªe
vuei´tet se´lvvtet.

Plaan raajji âlgg tobsttõõttâd oocci sää´mtääl
jeällmõõΩΩid, oocci tuåimaid, põrggâm da põrggi
ekonomlaΩ sâ´jja da võõjlaΩvuõπid tuejjeem
muu´tteel, vuämªstõõzz teä´˝˝en muu´tteel lebe
jee´res nalla pue´reed oocci mähssemvalmªvuõπ
da põrggâm tuåimmamõudltõõzzid. Plaanâst âlgg
lee´d mie´ldd reknõstõs põrggâm puåain, kuulin,
mä´hssemvalmªvuõπ ªõddmest, investointin da
kapiatltaarbâst nokk ku´ˇes äi´˝gpoodd se´st.

Plaan raajji âlgg kuullâd õu´ddel plaan raajj-
mest tõi´d oocci viel´luvddjid, kooi vuä˘˘muuΩΩid
juu´rdet järjstet. Plaan raajji âlgg ªe suåvtõõllâd
ceälkkum vie´lju´vddivuei´m tuåimain mõõk liâ
plaanâst mie´ldd. Taarbªemmest âlgg ªe jee´res
vie´lju´vddjid kuullâd.

Jõs plaan raajji da oocci õõutsââ´jest vuei´nne,
ªtõ õudeltõõzz veä´l˝˝ªiõttõõlmuªªe jiâ leäkku,
plaan raajji âlgg ˇeerjlaå i´lmmted nut vie´l-
ju´vddjid ko ânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruu´ge,
stõ plaanjemtuâi jeä´t juätkku da seämmast vuält-
teet mååusat oocmuª jânnampäi´ˇˇjie´llem-
vue´ˇˇkruu´ge.

52 §

Veä´l˝˝ªiõttõllâmsuåppmuª

Plaan raajji âlgg kuåstteet plaan
jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruu´ge ta´rˇˇeem
diõtt da seämmast u´vdded mååusat oocc-
âmä´ªªpõmmai. Jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇ-
kruug tejjad plaan mieldd suåppmuuΩΩ, mâ∫∫a ko
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lij ˇiõccâm ªtõ õudltõõzz veä´l˝˝ªiõttõõmuªªe
teâuddjâ´vve da lij ouddam veä´l˝˝ªiõttõõ-
llâmooccmuªªe riâªªâm tõõi sõõji, ko kõõ∏∏mest lij
59 § õõl˚tummuin riikklääinai da vuä˘˘muuΩΩi
ªiõttõõlmest.

SuåppmuuΩΩâst oocci, vie´lju´vddi da jânnam-
päi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug â´l˝ge jue´ˇˇkaª
peä´lstes ∏õõnõõttâd tõid tuåimaid, mõõk liâ
plaanâst. SuåppmuuΩΩ mäinnan âlgg vä´ldded
mâid tän ceäkkaz 1 da 3 momenttista da 53 §:sest
ªiõtteet jiõ∏∏vääldlaΩ veä´l˝˝ªiõttõõllmest. Suåpp-
muuΩΩqst âlgg lee´d mie´ldd se korvvõs ooccja
50 §:sest õõl˚tum se´lvvtõõzz raajjmest ªõddâm
kuulin tõõi sõõ´ji, ko selvtõõzz kuul mâ´nne pâi´l
jiõ∏∏va´stteemvue´zz, mõõnn meä´cc- da mädd-
täällministeria lij piijjâm.

Suåppmuª puätt viõ´ˇˇe tõn mâ∫∫a ko õõl˚tum
∏i´l˝gõõzz jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug da
tõn vielu´vddi, kooi vuä˘˘muuΩΩid plaan mie´ldd
juu´rdet järjstõõllâd, da oocci liâ vuâllaˇii´rjtam
suåppmuuΩΩ. Jõs ̌ ii-ne vie´lju´vddjin kuâππ oocc-
muuΩΩ vuâllaˇee´rjtekani jiâ-ka suu vuä˘˘muuΩΩ
ooccjest mõõn pâi´l vitt prosent suåppmuuΩΩâst
mie´ldd leddi oocci vie´ljin, vuäitt suåppmuª
jee´res suåppâmpie´li puõtt pue´ttet viõ´ˇˇe.

Jõ suåppmõõΩΩ vuâllaˇee´rjtummuªªe jiâ leäk-
ku õudeltõõzz lebe jos suåppmõΩ ij puä´π viõ´ˇke,
jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug âlgg seΩa
tu´tˇkeed sää´mlää´jj 60 §:z 2 momenttist õõl˚tum
riiklääinai da -vuä˘˘muuΩΩi jiõ∏∏välddlaΩ ªiõt-
tõõlmuuΩΩ õudõltõõzzid.

53 §

Veä´l˝˝ªiõttõõllâm seu´rrjummuª da mottmuª

Jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug âlgg seu´rr-
jed veä´l˝˝ªiõttõõllâmsuåppmuuΩΩ teâuddjum-
muuΩΩ. Vie´ljva´lddi âlgg mädd- da meä´ctääll-
ministeeria meä´rreem naalivuei´m u´vdded
teâπaid jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruu´ge
seu´rrjem vääras.

Jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug âlgg
ââ´nned huõl tõ´st ªtõ plaanâst mie´ldd le´ddi rek-
nõstõõzz da tuåim liâ ääi´j tää´zzest da tõõi mie´ldd
vuäitt tuåimmad. Täst jânnampäi´ˇˇjie´llem-
vue´ˇˇkruug vuäitt ââ´nned veä´ˇken plaan raajji
lebe jee´res 50 §:z 3 momenttist ääl˚tummu oum-
mu, koon kuul ko´rvveet riikk tie´˝˝in.

Veä´l˝˝ªiõttõõllâmsuåppmuuΩΩ vuei´tet
mu´ttet taarbªemmest. Ko suåppmuuΩΩ muu´ttet,
tâ´l jäkktõõlât ªiõttõõlli sõõ´jin mâı´d 51 §:sest
meä´rreet. Riikklääinai da -vuä˘˘muuΩΩi puõtt
veä´l˝˝ªiõttõõllâm järjstõõllmuuΩΩ ta´rˇˇum-
muuΩΩ puä´tte jäkktõõllâm nalla suåppmuuΩΩ

muu´ttˇnai, jõs ta´rˇˇummuuΩΩ vuâπjâ´vve
riâΩΩma mii lij uvddum muttâzooccmuuΩΩ
ˇee´jjest.

54 §

JiõccvälddlaΩ veä´l˝˝ªiõttõõllmuuΩΩ jõskkmuª

Jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug vuäitt
52 §:sest õõl˚tum suåppmuuΩΩ riâªªâd, mâ∫∫a ko
lij kuullâm jee´res ªuåppipeä´lid, ªtõ jiõ∏∏välddlaΩ
veä´l˝gªiõttõõlmuª jâskk, jõs:

1) jõs vie´ljva´lddi lij veä´l˝˝ªiõttõõllmuuΩΩ
ooccmen lebe mõõntõõllâm pe´ªttmen peittam
nåkkam aa´ªªid, mõõk lejje vaaikted jiannai
ªiõttõõmuªªe lebe ouddam veäΩnai pääi´ˇest puäst
teâπ lebe vie´ljva´lddi mõõntõõllmuª lij leämmaª
jee´res suåppji ∏õõ´lmi ˇiii∏∏eel lij tuõπi läittem;

2) jiõ∏∏välddlaΩ veä´l˝gªiõttõõlmuª lij vuâπ-
jjõõvvâm plaane lebe suåppmuªªe, koon teudd-
epiijjmuªªe ij teänab vie´ljva´lddi tuåimai lebe suu
aa´ªªi hue´neld håiddmuuΩΩ diõtt leäkku teänab
õudeltõõzz, hå´t de suåppuª muutt∏et;

3) jõs vie´ljva´lddi jeällmõõΩΩin lij muπoi
ªõddâm nåkkam muttâs, ªtõ jiõ∏∏välddlaΩ
veä´l˝gªiõttõõlmuuΩΩ juätkkmuªªe ij teänab kaun-
nu vuâππ.

Jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug vuäitt
eä´rreet suåppmuuΩΩ jõskkâd nu´t, ªtõ järjstummu
sää´mlää´jj 59 §:z 2 momenttist õõl˚tummu riik-
klääin da-vuä˘˘muuΩΩ uu´det mååusat seämma-
ªoorªen ko tõk lejje õõudpeä´lnn suåppmuuΩΩ tue-
jjeem, leªa nu´t ªtõ tõin liâ ˇeä´ppummu järjstõõl-
lâm poodd mahssum vuänõõzzin, koorkin da jee-
res määusain. Jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug
vuäitt 1 momentt 1 da 2 sââ´jest õõl˚tumm ªõdd-
mest luõvâscie´lˇked riikklääinaid da -vuä˘˘-
muuΩΩid obbnes lebe pie´ˇˇnes,

8 lååkka

Viõ´ˇˇepuättmuª da serddääi´jmeä´rrõõzz

55 §

Rääjjtõõzzin luõvâspiâssmuª

Kuä´ss sää´mlää´jj 67 §:sest õõl˚tum vuämªstõs,
kåå´tt lij saa´mi aazztemmest uvddum lää´jj
3 §:sest lebe pårggmannu 24 peei´v 1984 uvddum
sää´mlää´jj (611/84) 12 §:sest meärruum rääjjtõõz-
zi vue´lnn, peäss luõvâs tääi rääjjtõõzzi mie´ldd
le´ddi ââ´nnemõõl˚tõõzzin, peäss tõt seämmast ªe
ceälkkum rääjjtõõzzin. Mäddmett´teemkonttâr
âlgg jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug i´lmtõõ-
zzâst tuejjeed ää´ªªest meârkkmuª ˇiddõsrekistra
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da lää´jj∏uârvvmus- da ˇiddeemrekisterõõnni
mäddmett´teemkonttâr i´lmtõõzzâst da lää´jj-
cuârvvam- da ˇiddeemrekistra nu´t mähtt
õõu´dpeä´lnn 45 §:sest ªiõtt´teet.

56 §

Riikkjânnam Nje´˘˘jââu´rest

Aanâr kåå´dd Nje´˘˘jââu´rest åårri tonttvu´vdd

põõrtines kuâππai veâl riikk vuämªstõsse riik
huõlltuâjai da siõmmna ääi´j põªtti jeälstummuuΩΩ
vääras.

57 §

Viõ´ˇˇepuättmuΩ da serddäi´˝˝meä´rrõs

Tät asetõs puõtt viõ´ˇˇe 19 peei´v nuu´´bb-
mannust 1997.

Helssnest 14 peei´v nuu´bbmannust 1997

Tää´ssvää´ld presidentt

MARTTI AHTISAARI

Mädd- da meä´ctäällministeria Kalevi Hemilä
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Liite Saamenkielinen käännös

1 lååkk

AalmilaΩ siõtt’tõõzz

1 §

Lää´jj tmie´rr

Tän lää´jj täävtõssân õõudâsviikkâd sää´m-
´meer da -vuu´vd jie´llem da pi´r˝˝eemvuõtt-
vââjlaΩvuõπid da ruõkkâd da õõudâsviikkâd
sää´mkulttuur.

Tän lää´jj vuâlaΩ tuåimid viõ´ˇˇe piijjmen âlgg
vuâmmªed vuõss saa´jest:

1) saa´mi luâπ- da jee´res jie´llemvue´jji da
sää´mkulttuur õõudâsviikkmuª da jie´llemvue´jji
mää∫gpeällsâΩen tuejjummuª

2) jälstempõõrti da jeälstem- da tuâjjpirrõõzz
pue´rummuª

3) sää´mtääli pue´rummuª da tõõi põõΩΩtummuª
saa´min

4) luâπree´˝˝esvuõπi pi´ªtti äu´ˇˇummuª,
ä´rbbvue´ˇˇpirrõõzz ruõkkmuª da ªe jee´res
pirrõsaa´ªªid; da

5) di ªe jee´resnalla sää´mvuu´vd õõudâviikk-
muªªe

2 §

Sää´mvu´vdd

Tän lää´jj vuâlaΩ tååimid spraavdõõπât
sää´mvuu´vd õõudâsviikkâm vääras

Sää´mvu´vdd lij tän lää´jj miel´dd vu´vdd,
kåå´tt ªâdd

1) nuõrttjest riikk raaj räjja
2) sââu´jest Låttjo´ˇˇe Kattajââu´r räjja da tõn

liinj räjja, kåå´tt mâânn Kattajââ´ur viõstârpeä´ln
Ruohojââ´uri räjja da tõõi låå´ddˇe´rddempeä´l
Kuruvuei´v räjja da tõ´st õõudâs Mattojââu´r
viõsttârpeä´l Nä∫∫vuõn viõstârˇeâ∏∏a mie´ldd
loo˚˚eel Keväjââu´r vu´vdd obbnes.

3) Viõstrest liinj räjja, kåå´tt mâânn

ˇe´jjmiel´dd Nä∫∫vuõn Tsarminjaar˚ tâ´vvˇeâcca
da tõs´t Paal˚âssuõllja da tõ´st õõudâs Kärppä-
suõllu, Varttasuõllu, Koutukinsuõllu, Lihasuõllui,
Kuorpasuõllu, Pahtasalmensuõllui da Pisternjaar˚
nuõrttpeä´l da Naamajââu´r tääl tâ´vvpeä´l
Nje´˘˘jââu´r Siiri∏ue´lm Lammassuâllja da veâl
õõudâs Iijââu´r Ruâvnja´r˝˝e da Aanar da Ucc-
joo˚˚ kåå´ddi kõskksaΩ raaj täjjaCuõ´lmmvää´r
puõtt; da

4) tâ´vven Aanar da Uccjo˚˚ raaj räjja

3 §

Põrggâmvu´vdd

Tän lää´jj mie´ldd luâπjie´llemvue´ˇˇen
loo˚˚ât u´ccmäddtääll da spesialmäddtääll da
kue´llªeellmuª, mie´ccstummuª da puä˜˜tääll di ªe
mue´rjjuussmuª , kuõbbri noorrmuª da nåkkam
jee´res oππsmõõvvi luâπree´˝˝esvuõπi äu´ˇˇum-
muª.

Tät lää´ˇˇ kuâskk ªe jee´res u´ccpõrggmuuΩΩ,
(mie´ldd loo˚˚eel alggpohttmuª) mii oudd tuâj
põrggja da suu peârri vuäzzlaid da ªe tõn ool veâl
jee´res oummid nu´t, ªtõ tõt va´sttâd jeänmõsân
kolmm ee´ˇˇtuâjjpääi´ˇ. Jõs põrggâmest lij sa´mi
jijjâz pri´meâr saa´mi pi´r˚˚eemvuõ´tte , vuei´tet
ªe ªuu´râb põrggâmuΩΩ lääinted da veä´ˇˇted ko
mâi´d lij õõu´dpeä´lnn ceälkkum.

4 §

SämmlaΩ

Tän lää´jj mie´ldd sämmlaΩân ˇiõ∏∏ât oummu,
kåå´tt jijjõ∏ ˇeâ∏∏ sämmlõΩΩen, õudltõssân lij, ªtõ
son jiõ∏∏ lebe koon puärssin lebe ääjjjin da ääkkin
hå ́ t de õhtt lij mättjam vuõsmâs ̌ iõllân sää ́ m ̌ iõ
l , lebe son lij näkkam oummu kåå ́ rmla∏ lebe son
lij õõudjab lää ´ˇˇªiõtt ´tõõzzâst ceälkkum
ªõddâmvuoπlaΩ sämmlaΩ lebe näkkam oummu da
suu kå ´rmmla∏.

Sää´mlää´ˇˇ

Addon Helssnest 24 peei´v nuu´bbmannust 1995
—————

Riikkpeei´vi riâªªâm mie´ldd ªiõtt’teet:

Nr 253/1995

HE 243/1994
MmVM 35/1994

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/1994/19940243
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5 §

Tuõrjjõõzz vuâla oummu da põrggâm

Tän lää´jj vuâlla kuulli lääinain, veä´ˇˇvuõπin
da jee´res tuärrjõstuåimin vuäitt piâssâd
vuäzzlõzân nåkkam sämmlaΩ, koon põõªªi je-
älstempäi´ˇˇ lij sää´mvuu´vdest, da kåå´tt lij eko-
nomalaΩ saa´jes da jie´llemvue´jjes da ªe ooumΩen
lij nåkkam, ªtõ suu kännad tuärjjad. Seämma
kuâskk ªe sämmla pie´lkuei´m. Tuõrjjõzz
u´vddemen vää´ldet lokku oocci da suu
pie´llkueim puåtti, vää´rkõsvuõtt da jee´res jeäll-
mõõΩΩ.

Tän lää´jj vuâlla kuulli tuåimin vuäitt piâssâd
vuäzzlõΩân ªe ââ´jjtemes ooumaΩ, jõs tõõzz liâ
jee´rab veä´r.

Tän lää´jj vuâlla kuulli tuåimin ij vuei´t piâssâd
vuäzzlõΩân nåkkam ooumaΩ, koon jijjâs lebe
piellkuie´m õ´httereknasttum puåtti jee´res ko tän
lää´jjest ceälkkum põrggmest liâ ªuu´rab ko
meä´cctäällministeria nânneem mie´rr.

Õõudpeä´lnn 3 §:st ceälkkum põrggmmuΩΩ
(põrggâm vuäitt obbnes lebe pâi pie´ˇˇnes
toi´mmjed sää´mvuu´vdest) vuei´tet tuärjjat jõs tõn
lij ââ´nnem toolkven sännla pi´r˝geemvuõi´tte da
põrggmest liâ vââjlaΩvuõπ ªõddât kännteejen.

6 §

Põrggâmåå´bleˇ

Tän lää´jj vuâlla kuuli tuärjjõõzz vuei´tet
u´vdded:

1) luâπlaΩ ooumΩe
2) mää∫g luâπlaΩ ooumΩe õhttseΩΩe; da
3) nåkkam õhtõsse, kåå´tt ªâdd luâπlaΩ oum-

muin da koon täävtõssân lij vuõsstuâjjan tän
lää´jjest ceälkkum põrggmuª.

Õudltõssân tuõrjjõõzz ouddmuªªe 1 momenttist
3 sââ´´jest ceälkkum õhttõ´sse lij tõt, ªtõ tõn tiudd-
vuäzzlain lebe vuäzzlain pâ´jjel pie´ll liâ nåkkam
oummu , kook jijj lebe kooi piârri vuäzzla
vuässâ´tte tuärjjam tue´jjummuªªe. Jee´rab veä´r
diõtt vuei´tet õhtõ´sse miõttâd tuõrjjõõzz ªe tâ´l, ko
tiuddvuäzzlõªân liâ ªe jee´res oummu ko sää´m.

7 §

TuärjjamvuâlaΩ õhtõõzz

Tän lää´jj vuâlla kuulli tuärjjõõzz vuei´tet
u´vdded nåkkam pääiklaΩ da ªe jee´res õhtõõzzid,
kook liâ privatvuämªstõzzâst da kook õõudâs-
ve´ˇˇe tän lää´jjest ceälkkum põrggâm- lebe
kulttuuraa´ªªid.

Tuärjjõõzz vuei´tet u´vdded ªe nåkkam siõmm-

na ªuu´rbib õhttsaΩ hååmmaid, koin liâ vuäzz-
lõΩΩen ªe jeärraz ko sää´m lebe pääiklaΩ õhttõõzz.
Riikk da kå´dd vuei´tte ªe ä´l˝ged vuäzzlõΩΩân
õhttsâΩ hååmmaid.

8 §

Måttam tuõrrjõstuåim jee´res läaa´jji mie´ldd

Sää´mvuu´vd palggsid tuärjjeet puä˜˜tääll’lää-
´jj (161/90) mie´ldd. Muπoi 4:st ceälkkum saa´mid
uu´det õudltõõzzid tän lää´jj mie´ldd. Tõk va´sttee
puä˜˜tääll’lää´jjest da luâπjie´llevue´ˇˇlää´jjest
ceälkkum õudltõõzzid.

Tän lää´jj mie´ldd tuõrjjõõzz jeä´t uvddu nåk-
kam hommu, koonn vääras lij uvddum veä´ˇˇ-
vuõtt, riikkläinn lebe korkktuärjjõsläinn mõnne
jee´res lää´jj mie´ld.

9 §

Måttam vuõiggâdvuõπ

Sämä´mvuu´vdest jeälsteeja sämmlast lij
vuõiggâdvuõtt jee´res korvvõõzztää tän vuu´vd
riikk jânnamin da ∏aa´˜˜in::

1) vä´ldded jijjâz puä´lddemmuõrrtaarbees
vääras riikk meä´ccest viirrâm muõrid da
kå´ªˇˇmuõrid, leªa ij seΩa raajjmu´ªªe ântteeja
muõrid;

2) vä´ldded vie´lttemes taarpees vääras raa-
jjâm-, puä´lddem-, da jee´res kuättaaunâsmuõrid
da ªe raajjâm- da jee´res kuätt’taarbees vääras
ªäu´rrvuõddâz da mäddväjjaz ttõõi˚ , kooi˚ miec-
challtõõzz ver˝˝oummu meä´rre;

3) raajjâd puä˜˜-, mie´ccstummuª-, da kue´ll-
ªee´llemˇeâmpaid, kue´llpoo´˚rvid da ääi´taid
taarblaΩ paai´ˇid mie´cchalltõõzz låå´v ˇee´jjest;

4) raajjâd säätkaid da äärdaid jee´rab låå´vitää;
5) lue´ªtted skoottid luõttu da ∏uõppâd tõi´d

suei´nid, lõõstid, njoorm da vuåªªid da mie-
´cchalltõõzz låå´vin ªe kõõccâd jeäkkal

6) rai´vvjed peäld, pooΩn da palggsid; da
7) ªee´lled kue´l riikk jânnmest
Meä´cchalltõõzz ve´r˝˝nee´ˇˇin låå´vin vuei-

´tet 1 momeent 1, 2, 4 da 7 saa´jest ceälkkum
õudltõõzzid u´vdded jee´rab veä´rest ªe õhttõõz-
zid, koid sää´m ko´lle. Meäcchalltõõzz ver-
´˝˝ne´ˇˇ vuäitt u´vdded 3 saa´jest ceälkkum
õudeltõõzz ªe õhtõsse, kåå´tt ªeell kue´l da 6
saa´jest ceälkkum õudltõõzz pääi´ˇoolaΩ palggsa.

Õõudpeä´lnn 1 momeent 3 da 5 saa´jest ceälk-
kum låå´v vuä˘˘ u´vdded pâi tâ´l, jõs tän raajj-
muuΩΩ tuejjummuª lebe jäkkal kõõccmuª lij
ââ´nnem nu´vddmen peârri pi´r˝˝eemvuõπ lebe
luâπjie´llemvue´ˇˇtuâjai ˇee´jjest jeârmmjen.
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2 Lååkk

Lääin da jee´res tuõrjjõstuåim

10 §

Läinn- da veä´ˇˇvuõttõudltõõzz

Tän lää´jj mie´ldd vuei´tet lääin da veä´ˇˇvuõπ
miõttâd pue´ttinalla;

1) Määddvuä´sttemlääin tääl, tõn vuässadvuõπ
lebe lââ´ssmäädd håmm’muªªe, de tâ´l täällan
ˇiõ∏∏ât ªe määddha´∫ˇˇeemläkka (396/4),
luâπjie´llemvue´ˇˇläkka, puä˜˜tääll’lää´jj (590/
69) ja puä˜˜tääll’läkkada õõu´dbu sää´mlaa´jjid
vuâππeel vuâππummu da tõi´d ve´rddjem tääl;

2) investointilääin da veä´ˇˇvuõπ
a) luâπjie´llemvue´ˇˇ- da jeeres u´ccpõrggmest

taarblaΩ ˇiiddõs da pååπ ââ´nnemvuämªtõõΩΩ
håmmam vääras;

b) luâπjie´llemvue´ˇˇ-, da jee´res u´ccla˚an
põrggmest taarblaΩ tuejjeem-, äitt-, aazztem- da
kääzzkâ´sttemraajjmõõΩΩi, 9 §:st ceälkkum raajl-
mi da tõi´d kuulli maªinai da jee´res seäm-
manallªem raajlmi raajjmuuΩΩ, ªuu´rummuuΩΩ da
pue´reem tuâjai vääras da tuâjjpirrõõzz pue-
´rummuªªe, ä´rbbvue´ˇˇpirrõõzz ruõkkmuªªe da
pirrõssuejlaΩ investointid;

c) ääid raajjâmkuuli vääras, tâl ko äidd raajât
mäddtäälljânnmen â´ntteeja määdd pirr di peäld
da viistsõõ´ji rai´vvjem da pue´reem vääras;

d) cuõ˚˚as raajjmuªªe, ∏ää´˜˜ håmm’muªªe,
kuânvii˚˚i raajjmuªªe da ªleä´dgtem vääras;

3) põrttlääin da veä´ˇˇvuõπ põõrt da tõõzz kuul-
li täällraajjmõõΩΩi raajjmuuΩΩ, ªuu´reem da teevv-
muuΩΩ vääras di jie´llempirrõõzz pue´reem di tõõi
õhttvuõπâst ªe a´rbbvue´ˇˇpirrõõzz ruõkkâm vää-
ras;

4) âânnemkapital’lääin spesialmäddtääl, am-
matlaΩ kue´llªee´llem da 3 §:z 2 momentist ceälk-
kum u´ccpõrggâm altteem da ªuu´reem õhtt-
vuõπâst da suhdantei ta´ssjem vääras; da

5)jått’temveä´ˇˇvuõπ ammatlaΩ kue´llªee´llem
da 3 : 2 momenttist ceälkkum u´ccpõrggâm alt-
teem da ªuu´reem diõtt ªõddâm paa´lˇid ja kõõs-
klaΩ tuâjjviõkk’kuulid di põrggi jijjâz pä´lˇˇ’kuu-
lid, miõk liâ õõudˇittetuõ´lltuõ´lljumuuΩΩi vuâla.

Lääin da veä´ˇˇvuõπ u´vddmest da uvdde-
mõudltõõzzin ªiõtt’teet tää´rˇben asetõõzzin.

Vuõiggâdvuõπ tän lää´jjest ceälkkum veä´ˇˇ-
vuõ´tte ij vuä˘˘ åål˚asmetteed.

11 §

Kue´lliªtummuuΩΩ

Mäddtääl õõudâsviikkâm fondi tie´˝˝ivui´m
vuei´tet håmmad kue´lââl˚aid sää´mvuu´vd

∏aa´˜˜id i´stteem vääras da tue´jjeet ªe jee´res tuåi-
mid, mõõk kue´sˇˇe kue´ll∏aa´˜˜i håiddamtuåi-
mid.

Õõudpeä´lnn 1 momenttist ceälkkum tuåimast
reä´ªª jânnampäi´ˇˇ-jie´llemvue´ˇˇkruug, kåå´tt
vuäitt tõõi viõ´kkepiijjmuuΩΩ u´vdded meä´cch-
alltõ´sse , ªiil- da kue´lltääl tu´tˇeemstrooitla lebe
kue´llªee´llemkåå´ddid.

12 §

Måttam cuâ˚˚âsraajjâm- da ∏ää´cchuõlltuâı

Riikk vuäitt, jos tõõzz lij tarbb, raajjâd lebe
raajted sää´mtäälai vääras taarblaΩ cuâ˚˚asraaj-
jâm- da ∏ää´cchuõlltuâjaid. Jânnampäi´ˇˇjie-
´llemvue´ˇˇkruug reäªª ää´ªªest.

Jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug kâdd 1 mo-
mentti mie´ldd rajjum ∏uõkku kuddân ââ´nnmest
tõn räjja ko ∏uâ˚˚as lij luõvtum privat cuâkksen
lebe aalmilaΩ ∏uâkksen ââ´nnem diõtt.

13 §

SluuΩbtuärjjõs

Jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug vuäitt riikk
täällarvvõõzzâst cuäi´jtum tie´˝˝in u´vdded
veä´ˇˇvuõπ nåkkam hååmmaid, mââivui´m
õõudâsvii˚˚ât da ruõkkât sää´mvuu´vd kulttuur-,
teâtt- da jee´res sluuΩbid.

3 lååkk

Läinn- da veä´ˇˇvuõttmääi´n

14 §

Läinnäi´˝˝ da korkk

Läi´nnäi´˝˝ lij jeänmõsân 25 ee´ˇˇed. Lääin
korkk lij 4%.

Lääin, mõõk liâ uvddum raajjmuuΩΩ tuejjeem,
teevvmuuΩΩ da ªuu´reem vääras di ªe määdd-
vuä´sttemlääin lij koorktemmes kuõi´t vuõsmâs
ee´jj ääi´j.

Lääinai vuõsmâs vuänõs’määus pe´rrjet tõn
mähsspeei´v, kåå´tt kuõi´t ee´jj ˇee´jjest vuõs-
mâsân ªâdd lääin lebe tõn vuõsmâs teä´˝˝vue´zz
kaggmest.

15 §

Lääinai da veä´ˇˇvuõπi jäänmõsmeä´r

Lääin vuei´tet u´vddet jeämõsân 85%
vuämªstõõzz håmmamhââ´ddest lebe nåkkam
kuulin, mâi´d vuei´tet priimmâd.
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Veä´ˇˇvuõπ vuei´tet u´vdded jeänmõsân 60%
nåkkam kuulin, koid vuei´tet priimmâd.

Rää´jtõs ij seΩa kuõsk tuärjjõõzzid, mõõk liâ
ceälkkum 13 §:st.

Jõs hommu uu´det veä´ˇˇvuõπ di ªe lääin,
veäˇˇvuõπ da lääin õhttsaΩmie´rr vuä˘˘ kä´tted
hååmm puk kuulid obbnes,

Mäddvuä´sttemlääin ij vuä˘˘ u´vdded nåkkam
kaaup teäggeema, mâ´st vuämªtõõzz luõvtõshâ´dd
moªtt debe lij jeänab ko mâi´d päi´ˇˇkåå´dd
â´ntteeja hâ´dd lij.

16 §

Lääin ååsktõõzz

Lääin ååsktõssân âlgg lee´d täällkiddjummuª.
Lääin vuei´tet seΩa u´vdded ªe jee´res
priimmânallªem ˇiddjummuuΩΩ vuâstta,

17 §

Lääintõs da tõn kuõskki meä´rrõõzz

Läinnaa´jin, lääinai vuänõõzzin da koork piijj-
mest, määusai mähssäi´˝˝pooddâst, mââ´njem-
mest lebe riikklääin korkkluõvâsvuõπ miõttmest,
kapitalmeä´rstes vää´nes vuä˘˘mõõΩΩ õõut vuâra
spravdõõttmest lebe muπoi vuä´nkab ää´jest da
jee´res läinnmääinai pirr ªiõtt’teet tää´rˇben
asetõõzzin.

18 §

Lääin da veä´ˇˇvuäπ miõttmuª

Lääinaid da veä´ˇˇvuõπid meâtt jânnam-
päi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug .

Õuddel ko jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug
reäªª lääin lebe veä´ˇˇvuõπ miõttâm, vuei´tet, jõs
oo˜˜ât, håmmad kåå´dd jânnampäi´ˇˇjie´llem-
ve´r˝˝oummui ceälkkmuª da taarbªemmest ªe
jee´res ceälkkmuuΩΩid nu´t mä´ht asetõõzzâst
ªiõtt’teet.

19 §

Rââjjâm jåå´πtummuª da ta´rˇˇõõzz

Mädd- da meä´ctäällministeeria vuäitt
taarbªemmest u´vdded tän lää´jj da tõn ˇee´jjest
uvddum asetõõzz tää´rˇab meä´rrõõzzid raajjmest,
mõõnn tän lää´jj mie´ldd tuärjjeet.

Raajjmuªªe miõttum veä´ˇˇvuõπi da lääinai
âânnmuuΩΩ kåå´ccem da mähssõudltõõzzi tuõttâm
diõtt âlgg raajjâmpääi´ˇest ââ´nned raajjâm-
låå´ppriâªªmest meä´rruum ta´rˇˇõõzzid: jân-
nampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug vuäitt tuärjjõõzz

u´vddmen mie´rreed ââ´nned ªe jee´res miõlstes
taarblaΩ ta´rˇˇõõzzid. Ta´rˇˇõõzzid spravdââtt
kåå´dd raajjmuªta´rˇˇeeja lebe raajjâmlåå´pp-
riâªªmest meä´rruum ooumaΩ raajteei mahssu. Jos
raajjâmlåå´v jeä´t taarbªukku, ta´rˇˇõõzz vuäitt
tue´jjeed ªe ˇii-ne jee´res ââ´nteeja ooumaΩ, koon
jânnampäi´ˇˇjie´llem-vue´ˇˇkruug preemm.

Raajjmuªta´rˇˇeeja âlgg ªe jee´res ko 2 mo-
menttist ceälkkum paai´ˇin veä´ˇˇted tän lää´jj
viõ´ˇˇepiijjmest spraavdõõπeel õudeltõõzz oocci
mahssu raajjmõõΩΩi arvvõõzzid, ta´rˇˇõõzzid da
jee´res tuåimmses kuulli tuâjaid.

20 §

Kååccmuª

Mädd- da meä´cctäällministeriast, mädd- da
me´cctäällministeria teâttsluuΩpkuvddõõzzâst da
jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruugâst lij vuõi´gg-
âdvuõtt u´vdded vää´ld oummuid tuejjeed
ta´rˇˇõõzz veä´ˇˇvuõπi da lääinai ââ´nnemest.
Lääin da veä´ˇˇvuõπ vuä˘˘ı âlgg ∏uäi´jted sijjid
pukid taarblaΩ tiill- da jee´res å´ªªˇii´rjid da ªe
jee´resnalla veä´ˇˇted ta´rˇˇõõzz tue´jjemmest.

4 lååkk

Määdd håmm’muª

21 §

Vuästt- da serddmõõntõõllmuª

Jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug vuäitt
vuä´stted tän lää´jj meä´ri vääras täälaid,
täälvue´zzid, vuõi˝˝âdvuõπid da vuässõõzid.
Kaupphâ´dd ij vuä˘˘ lee´d pâı´l tõn poddsaΩ
â´ntteeja hââ´dd.

Jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug vuäitt
ââ´nned tän lää´jj meä´rid ªe mäddtääll’lää´jj
(188/77), luâπjie´llemvue´ˇˇlää´jj, puä˜˜tääll-
’lää´jj da jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇlää´jj
(1295/78) meä´ri vääras jee´res nalla ko
vuõi´ggâdvuõπâst håmmad mädd- da meä´cc-
täällmäädda uvddum läkka (391/78) vuâππeel
ho´mmjum määdd.

Jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruugâst lij vu-
õi´ggâdvuõtt vaaijted vaaldªemes määdd jeärrsi
vuämªtam määddaid lebe jee´res riikk ver˝˝põõrti
vaaldªem määdddaid. Jõs vaajtemnallªem määdd
jeä´la seämma ärvvsa, ko´rvveet räätktõs teä´˝˝en.

Meäcchalltõs serdd, mâ∫∫a ko jânnam-
päi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug lij tõ´st esitõõzz
tue´jjääm, jijjõs vaaldªem vuâlaΩ riikk määddast
tän lää´jj meä´rid taarbªem määddaid jânnam-
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päi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug vaaldªem vuâlla.
Meä´cchalltõõzz vaaldªem vuâlaΩ määddaid
vuei´tet se´rrded ªe õu´ddˇi´tte jânnam-
päi´ˇˇjie´llem-vue´ˇˇkruug vaaldªem vuâlla,
vuõss’sââjest jeälstumuªªe â´ntteejai tääli
vuâππeem vääras. Jõs meä´cchalltõs da
jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug jiâ piâzz
õõutmiõ´lle serddemvuâlaΩ määddain, âlgg ä´ªª
viikkâd rä´tˇkeem diõtt mädd- da meä´cc-
täällministeeria.

22 §

Määdd lå´nstummuª päkk∏uârvvamkaaupâst

Päkkcuârvvamkaaupâst rii´ˇˇe lå´nstum tääll
da jee´res sämmla sää´mvuu´vdest vuämªstem tääl
l lebe tõn vue´ss vuei´tet, huõlˇâni tõs´t mâi´d
päkkcuârvvakaaupâst rii´ˇke uvddum lääjj 7 §:st
ªiõtt’teet, ââ´nned tän lää´jj meä´rid di u´vdded tõn
sämmlõ´ΩΩe, kåå´tt ää´jben tõn vuämªsti lebe suu
pie´llkuei´mmses lebe suännai lebe kuäba-ne
suännai preeddanviõr 2 låå˚˚ast ceälkkum rue´tte
lebe peâmmpärnna lebe näkkam oummu
pie´llkueimma, hå´t de tät ij tiud∏e tän lää´jj 5 §:st
meä´rruum õudltõõzzid. Lå´nstum tääl ââ´nnmest
vuei´tet â´nteejai saa´ji jäkktõõllâd tõn, mâi´d
päkk∏uârvvamkaaupin kaaupªem täälai rii´ˇˇe
lå´nstemmest uvddum lää´jj 7 §:z 4 momenttist lij
mie´rruum. Lå´nstum tääl vuei´tet u´vdded ªe
õhtse´ΩΩe kuâhttsa lebe mä∫∫gsa tän ceäkksest
ceälkkum ooumΩe.

23 §

Åål˚asmetteemˇeâldd

Tän lää´jj mie´ldd riikk vuä´sttem kiiddâs
vuämªstõõzz ij vuä˘˘ åål˚asmetteed åål˚-
asvä´lddemlää´jj 4 låågg 24 §:z mie´ldd õõudbu
vuämªteeja lebe suu vuä˘˘amoummu vie´ljest,
mõõnn tääll ij leäkku panttvuõiggâdvuõπ mie´ldd
lebe jee´resnalla välddam oolâs.

5 lååkk

Määdd kaaupªummuª

24 §

Määddkaaupªemtuåim

Õõu´dpeä´lnn 4 §:st ceälkkum sämmlõ´ΩΩe
vuei´tet u´vdded vuõss’sââ´jest jeälstem vääras
taarbªem toont se´sttuõ´lljeeja jeänmõsân 5 heh-
taar tääll. Tõn ij vuä˘˘ jee´rab ªiõ˚˚ veä´rtää
u´vdded jee´res päikka ko jeä´rmaˇpaai´ki

ool˚peälla. Jee´rab veä´rest vuei´tet seΩa u´vdded
mõnne ve´rdd ªuu´rab õõu´dpeä´lnn ceälkkum
täällad.

Sää´m ääjab vuämªstamma tallu vuei´tet
u´vdded lââ´ssmäädd, vuässõõzz da vuõigg-
âdvuõπid, jõs lij vuei´nnmest, ªtõ tõk liâ taarblaΩ
luâπjie´llevue´jj ha´rjjtummuªªe, leªa ij jeänab ko
mâı´d puä˜˜tääll’lää´jjest da luâπjie´llem-
vue´ˇˇlää´jjest ªiõt’tteet. Sämmlõ´ΩΩe da 6 §:st ce-
älkkum põrggmid vuei´tet uccpõrggmuuΩΩ vääras
u´vdded ªe määdd.

Õõu´dpeä´lnn 1 momenttist ceälkkum tääl ij
vuä˘˘ u´vdded kuâhttsa lebe mä∫∫gsa õ´htseΩe.
Tõn vuä˘˘ u´vdded seΩa pie´llkuei´mid.

Tääl vääras vuei´tet vuâππeed juâkklää´jjest
(604/51) ceälkkum ââ´nnemvuõiggâdvuõtt jue´ˇˇ
päikka nuu´bb tääl se´st (tl. vuõiggâdvuõtt ªee´lled
kue´l, jåå´tted ∏õõπ, vä´ldded ∏ää´˜˜).

25 §

Måttam või´ggâdvuõπ ∏äcca

Tääl da lââ´ssjânnam vuõiggâdvuõπâst tâ´l ko
tõt vuâππeet riikk meä´ccjânnma, lij viõ˚˚âst tõt,
mâı´d lää´jjest (meä´rrõõzz kõskkraajâst ∏ää´˜˜est
da ∏aa´˜˜i juâ˚˚ast) 5 §:z da 9 §:z 2 momenttist
ªiõtt’teet. Kuä´ss vuâππeet mä∫gg täällad lebe
lââ´ssjânnmed seämma poodd, tõõi vääras vuei´tet
rätkkad ªiõttlõs õhttsaΩ ∏ää´ccpäi´ˇˇ. Vuâππan
õhttsaΩ vuässõõzzi meä´rreema liâ täälai da
lââ´ssmääddai manttaal. Vuõi´ggâdvuõt jeä´t seΩa
kuõ´ªˇˇpaikka u´vddu.

26 §

Määdd âânnmuª jee´res meä´rid

Jõs hommum vuämªstõõzz jeä´t taarbªukku tän
lää´jj meä´rid, vuei´tet tõt ââ´nned luâ’´π-
jie´llemvue´ˇˇlää´jj, jânnampäi´ˇˇjie´llem-
vue´ˇˇlää´jj lebe puä˜˜tääll´lää´jj meä´rid lebe
ââ´nned tõn jee´res meä´rid jä´ˇˇtõõlee´l tõn
mâi´d vuõiggâdvuõπâst luõvted riikk mädd-
vuämªstõõzz da puåttipu´htti vuõiggâdvuõπid lij
lää´jjest (687/78) meä´rruum.

27 §

Määdd ââ´nnemplaan

Jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug âlgg tue-
jjeed jijjâs-i määddââ´nnemplaan ho´mmjummu
lebe jee´res nalla hommum määddast, pe´ce tâ´l
jõs kõõ∏∏mest lij pâı õõut lebe måttam 24 §:st
ceälkkum tääl lebe jee´res vuu´vd vuâππemmest
lebe 25 §:st ceälkkum vuämªstõõzzâst.



259Nr 253/1995

Tâ´l ko vuämªstõõzz ââ´net jee´res ko tän lää´jj
meä´ri vääras ijka jânnampäi´ˇˇjie´llem-
vue´ˇˇkruugâst leäkku, tõn mie´ldd mäht lij
jee´rben ªiõtt’tuum, vuõiggâdvuõtt riikk mädd-
vuämªstõõzz luõvted, âlgg tät vue´ss tän ää´ªªest
se´rdded mädd- da meä´cctäällministeeria ˇiõt-
tõõlâm diõtt.

Plaan siiskâst, raajjmest da mõõntõõlmin,
mäi´d tõn õõutvuõπast âlgg jä´ˇˇted tõn mâıd
tää´rˇben meä´rreet asetõõzzâst.

28 §

Mädd ooccmuª

Määdd oo˜˜ât jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇ-
kruugâst ˇii´rjin. OoccmõõΩΩâst âlgg ceälkkumuª
håmmad kåå´dd jânnampäi´ˇˇjie´llemver´˝˝-
oummust da taarbªemmest ªe saa´mi sijddsåbbar
ceälkkmuª.

29 §

Kauppriâªªmõª

Jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug reäªª tääl,
pääi´ˇ lebe jee´res õudltõõzz kaaupªemmest oocc-
ja di mähss- da jee´res luovtemmääinain.

Tääl, vuu´vd lebe jee´res õudltõõzz kaupp-
hâ´dden meä´rreet ââ´nnem’meä´r mie´ldd ªõddi
â´ntteeja hâ´dd.

30 §

Kaupphââ´dd vä´sttmähssemäi´˝˝ da korkk

Tääl lebe lââ´sspääi´ˇ kaupphââ´dd
vä´sttmähssemäi´˝˝ lij jeänmõsân 25 ee´ˇˇed da
jue´ˇˇekksaΩ korkk lij 4 %. Kaupphâ´dd lij
koorkte´mes kuõ´htt ee´jj ääi´j tõn rää´jest ko
kauppˇe´rjj lij vuâllaˇee´rjtum. Kaupphââ´dd
vuänõõzzi pe´rrjummuª altteªkue´πet tõn
mä´hssempeei´v, mii vuõssmõsân ªâdd kuõi´t
ee´jje kee´jjest kauppˇee´rj vuâllaˇee´rjtemmest.
Tõõi õõudpeälnn 24 §:st ceälkkum jee´res vuu´vdi
da vuässõõzi peä´lest mä´hssemäi´˝˝ lij jeän-
mõsân 10 ee´ˇˇed da ekksaΩ korkk lij 8%.

Tõt vue´ss tääl lebe lââ´ssvuu´vd kaupp-
hââ´ddest, kåå´tt i´llä uvddum mie´rrummu
mähssemmääinaivui´m veä´l˝gen, âlgg mä´hssed
kauppˇee´rj vuâllakee´rjtemmen lebe mie´rrä-
äi´jest. Mie´rräi´˝ ij vuä˘˘ lee´d vitt ee´ed kõõˇˇab
kaauptuejjeem-peei´vest loo˚˚eel. Tâ´l ko kaupp-
hââ´dd vue´zz jeä´t mahssu kauppˇee´rj
vuâllˇii´rjtemmen, âlgg tõ´st mä´hssed ekksaΩ
koork 8 %. Tän kaupphââ´dd vue´zz vuõsmâs

vuänõõzz da koork pe´rrjet tõn mä´hssempeei´v,
mii vuõssmõsân ªâdd koolm määnpââi kee´jjest
kauppˇee´rj vuâllaˇee´rjtemmest.

Kaupphõõ´ddi pe´rrjemmest, määusai mââ-
´jemmest da korkkluõvsvuõπ miõttmest tä´rˇben
meä´rreet asetõõzzin,

31 §

Määddmett’teemtuåi´mtõõzz

Jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug määdd-
metteeminsinõõr lebe suu meä´rrõõzzâst määdd-
metteemteknikko vuäitt spraavdõõttâd juâkklää´jj
mie´ldd siõtt’tuum mäddmetteemtuåi´mtõõzz, mii
kooll tän lää´jj viõ´ˇˇepiijjmuªªe. Jânnam-
päi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug vuäitt ªe ra´ddjed tän
lää´jj mie´ldd ªõddi määddmetteemtuåimtõõzzi
â´l˝˝e piijjmest.

Riikk mähss määddmetteemtuåimtõõzzi tuåim-
tõsmääusaid, mõõkk ªâ´dde tän lää´jj viõ´ˇˇe pi-
jjâm ˇee´jjest.

32 §

Kaaupªummuª

Kauppˇii´rji raajjmest da vuâllaˇii´rjtemmest
da ooππ hââ´dd meä´rremmest oªvdõõttmuuΩΩ
diõtt lebe vuämªstõõzz ää´rvest ªõddâm jõnn mut-
tâz diõtt meä´rree asetõõzzin.

Ko riikk luõvât täälaid lebe lââ´ssvuu´vdit lebe
vuässõõzzid õhttsaΩ jânnmid lebe vuõigâdvuõπid
jee´reabnallªem vuõiggâdvuõπid tän lää´jj
mie´ldd, tâ´l jeä´t jeäˇˇtukku tõn, mâı´d mäddviõr
1 låå˚˚ 2 §:st meä´rreet luõvtempõmmai vuõiggân
tuõπªte´mmest. Luõvtempõmmjest âlgg ∏ue˘˘ad,
ªtõ vuâππan tääl lebe jânnampääi´ˇ vuä˘˘muªªe
lij tät lää´ˇˇ. Ko oo˜˜ât lää´jj∏uârvvmuuΩΩ tõi´d
tän lää´jjest ceälkkum vuä˘˘muuΩΩid, mâi´nn
riikk lij tääl lebe jânnam luõvteejen, ij leäkku
tarbb ∏uäi´jted ∏iõl˚tõs õõu´dbu vuämªteeja
vuämªtõsvuõi´ggâdvuõπâst. Tâ´l ko lää´jj∏uârvv-
muΩΩ oo˜˜ât nåkkam vuämªstõõzz vuä˘˘muªªe,
kåå´t lij õhttuum ju´n åårri tallu tõn manttaal
kaaggee´l lebe mie´rrvoudda nu´t ªtõ tõn vää´ldet
lokku tõn manttaal meä´rremmen, alggpuäπlaΩ
vuä˘˘ampõmmjen heivvai veer˚la´∏∏ânja vuõig-
gântuõπªstum kopia ∏iõl˚tõõzzâst, kåått se´st
tuõ´llai manttaalreknâ´stõõzz.

33 §

Panttvuõiggâdvuõtt

Tääll lebe jânnampäi´ˇˇ lij panttân
kaupphâa´dd, tõn koork da pe´rjjemkuuli
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mä´hssmest kaaupraajjâmpeei´vest la´sˇˇeem
õuddvuõi´˝˝âdvuõπin. Hââ´dd korkines vuä˘˘at
jee´rab riâªªâmtää täälast lebe jânnampääi´ˇest
åål˚asväl´ldded huälˇâni tõ´st, mõõn kuu´ˇˇ tõk
liâ leämmaª määu´sˇânai, tõn po´reââd mie´ldd
nu´t mä´htt meä´rreet piiπi da määusai
pe´rrjemmest uvddum lää´jjest (367/61).

Mâi´d 1 momenttist kaupphâa´ddest ªiõtt’teet,
kuâskk seämmanalla tõn hâa´dd, mii lij tallu lebe
lââ´ssvoudda uvddum vuässõõzzâst õhttsaΩ jânn-
ma meä´rruum, da tõn koork. Hââ´ddest koorkines
lij seΩa seämma õu´ddvuõiggâdvuõtt ko mâi´d lij
ªiõtt’tuum õlmmvuõi´ggâdvuõπlaΩ määusaid,
mõõkk mâ´nne täälain, da tõt vuä˘˘at pe´rrjet
tõ´st, ̌ ii pe´rrjem poodda lij tääl lebe lââ´ssvuu´vd
vuämªseei.

Kuul korkines vuä˘˘at jee´rab riâªªâmtää tää-
last lebe jânnampääi´ˇest åål˚asväl´ldded
huälˇâni tõ´st, mõõnn kuu´ˇˇ tõk liâ leämmaª
määu´sˇânai, tõn po´reââd mie´ldd mä´htt
meä´rreet piiπi da määusai pe´rrjemmest uvddum
lää´jjest. Tõid vuä˘˘ pe´rrjed tõ´st, ˇii pe´rrjem
poodd lij tääl lebe jlââ´ssvuu´vs vuämªsteei.

Panttvuõiggâdvuõπâst ˇiddjemrekistra tue-
jjeem i´lmmtõõzzin ªiõtt’teet tää´rˇben laa´jjin.

34 §

Tääl kuõskki ooccmuuΩΩ

Jõs riikk lij tän läkka vuâππeeja lää´jj∏uârvam-
lebe ˇiddjemää´ªªest ooccjen, ä´ªªˇii´rjid vuä˘˘at
vuõltteed påå´ªt mie´ldd suudâmstoulla, suud-
âmkåå´dd su´vddja lebe suudâmstuu´l kanslia

35 §

¢uâ˚˚asraajjâm- da ∏ää´cchuõlltuâi

Jõs riikk lij raajjâm lebe raajtam tän lää´jj vuâl-
la kuuli täälai vääras ∏uâ˚˚as- da ∏ää´˜˜-
huõlltuâjaid, kuulin pe´rrjet tääl vuämªsteejast tõt
mie´rr, mâi´nn tääl ä´rvv (ko tõt ââ´net jijjâz
meä´rre) sätt lee´d pâjjnam tuâjai ˇee´jjest, jään-
mõsân seΩa 10 proseent tallu ªõddâm kuuli
meä´rest. Meä´rr, mii pe´rrjet, vä´sttmä´hss-
emäi´˝˝ lij 10 e´ˇˇed da tõn ekksaΩ korkk nellj
proseent. Pe´rrjemmest meä´rrad jânnam-
päi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug.

Pe´rrjummuªªe da mä´hssem hiâlpuummuªªe,
luõvâsceälkkmuΩΩe da ªe jee´res aa´ªªid
lij ââ´nteei vue´zzin viõ˚˚âst, mii kaupphõõ´ddi
pirr ªiõtt’teet.

6 lååkk

Täälai rää´jtõõzz

36 §

Rää´jtõõzz

Vuõiggâdvuõtt’tuåi´mm, mâi´nn jânnam-
päi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug låå´vtää luõvtet tän
läkka vuâππeel vuâππuum tääll lebe vu´vdd lebe
tõn vue´ss, lij kuddtemes. Jânnampäi´ˇˇ-
jie´llemvue´ˇˇkruug âlgg miõttâd låå´vv tâ´l, ko
vuä˘˘jen lij Aanar kåå´ddest jeälsteeja tiudd-
välddsaΩ sämmlaΩ, kåå´tt ij vuämaªt tän lää´jj
vuâlla kuulli tääl, lebe ko vuä˘˘jen le´∏∏i nåkkam
ooumaΩ, kåå´tt ä´rbbjee∏ luõvteeja. ̨ eäzz-ne jeär-
rsa låå´v sätt miõttâd pâı tâ´l, ko tõõzz liâ aaibâs
pue´r veä´r.

Õõudpeä´lnn 1 momenttist ªiott’tuum rää´jj-
tõõzz liâ viõ˚˚âst 20 ee´ˇˇed tõn peei´vest, ko
täälast lebe lââ´ssvuu´vdest rajjum kauppˇe´rjj lij
vuâllaˇii´rjtum. Tääl vuä˘˘ ˇiddjed, rää´jtõõzzi
cõõgˇanai, jee´res vuõiggâdvuõπ ko vu´vrrvuõigg-
âdvuõπ tuâkkõssân ja pa´nttjed vie´lj mä´hssem
tuâkkõssân da åål˚asmetteed di kaaupªed
päkk∏uârvvamkaaupin. Jânnampäi´ˇˇjie´llem-
vue´ˇˇkruug vuäitt, kuä´ss tõõzz liâ aaibâs pue´r
veä´r, lueªtted luõvâs tääl lebe tõn vue´zz tän ceäk-
ksest ªiõtt’tuum rää´jjtõõzin.

Jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug vuäitt
lâ´htted õu´ddlest tän paragraafist riõªªum låå´v da
tõn luõvâsceälkkmuuΩΩ kuõskki riõªªma määin,
ªtõ tän lää´jj vuâlla kuulli läinn lebe
kaupphâ´ddvuä˘˘am âlgg obbnes lebe pie´ˇˇnes
mä´hssed vä´stt koorkines. Jõs tääl vääras lij miõt-
tum tän lää´jj vuâlla kuulli veä´ˇˇvuõtt ij-ka tõn
miõttmest leäkku mõõnnâm 10 ee´ˇˇed, de
riõªªma sätt ªe lâ´htted määin ªtõ ceälkkum
veä´ˇˇvuõtt lebe tõn vue´ss âlgg tâ´llsi mä´hssed
vä´stt rii´ˇˇe,

37 §

Jee´rab lââ´ssmääin

Tâ´l ko tän läkka vuâππeel määdd, lääin lebe
raajjâmveä´ˇˇvuõπ vuä˘˘am ooumaΩ lebe tõt,
keäzz suu tääl lebe tõn vue´zz vuämªstõs- lebe
vaaldªemvuõiggâdvuõtt lij serddjõõvvâm lebe, jõs
sij liâ jäänbõs, ij-ka õhttkaan see´st leäkku koolm
ee´jj se´st põõªªinalla jeälstam tän täälast,
jânnampäi´ˇˇjie´llem-vue´ˇˇkruug vuäitt meä´r-
reed tâ´l ªtõ tääl lebe vuu´vd kuõskki riikk
vuä˘˘muª, riikkläinn lebe veä´ˇˇvuõt âlgg
mä´hssed mååusat. Jõs veä´ˇˇvuõπ miõttmest lij
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mõõnnâm 10 ee´ˇked, veä´ˇkvuõπ jeä´t vuõittu
meä´rreed mä´hssed mååusat.

Kaupp- da veä´l˝˝ˇii´rjida veä´ˇˇvuõπi miõtt-
muuΩΩ kuõskki riâªªmid âlgg vä´ldded mäinn nu´t
ko 1 momeent ªiõtt’tõõzzin lij ceälkkum. Kaupp-
da veä´l˝˝ˇii´rjid vuei´tet vä´ldded mie´ldd
(vuä˘˘am luõvâsceälˇkem di kaupp- da läinn-
määinain moªtebe suåppum säkkkoorki
meä´rreem vaa´rin) ªe jee´res määinaid, mõõk
kue´sˇˇe tääl lebe vuu´vd âânnmuuΩΩ,
vuä˘˘muuΩΩ pe´rjjem staanmuuΩΩ, lääin âânn-
muuΩΩ di taarblõªªân ˇiõccum jee´reab määinaid.

7 lååkk

Vuä˘˘muuΩΩi pe´rrjummuª

38 §

Kaupphõõ´ddivuä˘˘muuΩΩi da lääinai luõvâsce-
älkkmuª

Jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug vuäitt 36 da
37 §:st ªiõtt’tjummu lââ´ssen asetõõzzâst tää´rˇben
ªiõtt’tummu vuâππõõzivuõi´m meä´rreed tän lää´jj
vuâlaΩ riikk kaupphâ´ddvuä˘˘muuΩΩ da riik-
klääin mä´hssed mååust pie´ˇˇnes lebe obbnes
õhttân lebe mä∫ggen pie´ˇˇest, jõs veäl˚laΩ lij
riikkâst määdd vuä´sttmen lebe lääin ooccmen
ouddam vääΩnai sõõ´jin puäst lebe muπoi mõõn-
tõõllâm ploottai nalla, luõvtâm tääl pie´ˇˇnes lebe
obbnes lebe i´llä jä´ˇˇtõõllâm 61 §:st ceälkkum
plaan lebe jõs tääll lij jouddam kaaupªed
åål˚asvä´lddemtuåimin. Jânnampäi´ˇˇjie´llem-
vue´ˇˇkruug vuäitt asetõõzzin tää´rˇben
ªiõtt’teem vuâππoozivui´m meä´rreed kaupp-
hâ´ddvuä˘˘muuΩΩ da lääin tâ´lsi vä´st mähssem-
nalla ªe tâ´l ko veäl˚laΩ i´llä jä´kktõõllam kauppa-
da veä´l˝˝kerjja pijjum jee´res määinaid.

Pe´rjjemnallªem 1 momenttist ceälkkum riikk
kaupphâ´ddvuä˘˘muuΩΩid da riikklääinaid vuä˘˘
pe´rjjed jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug lää˚˚-
laΩ riâªªmid vuâππeel åål˚asmetteel tõn po´reâdin
ko mii lij piiπi da määusai pe´rrjemmest
åål˚asmetteel uvddum lää´jjest ªiõtt’tuum. Tän
lää´jjest ceälkkum riikk kaupphâ´ddvuä˘˘muΩΩi
da riikklääinai määus kooi mähssempei´vv lij
mõõnnâm, vuä˘˘ pe´rrjed ceälkkum po´reââdin
jee´rab riõªªâmtää.

Jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug vuäitt
u´vdded õuddlest teâπ tõ´st, ªâddtvu tuåim
ˇee´jjest riikklääi´n lebe kaupphâ´ddmõhss-
muuΩΩ luõvasceälkkmuª lebe veä´ˇˇvuõπ vä´stt
pe´rrjummuª.

39 §

Veä´ˇˇvuõπi vä´sttpe´rrjummuª

Tän läkka vuâππeel uvddum veä´ˇˇvuõπ
vuei´tet pe´rrjet obbnes lebe pie´ˇˇnes vä´st
rii´ˇˇe, jõs:

1) veä´ˇˇvuõtt lij miõttum puä´st vuâππ-
oozivuõi´m;

2) veä´ˇˇvuõπ vuä˘˘i lij ouddam vääΩnai
sõõ´jin puäst teâπaid, mõõk liâ vaikktam
veä´ˇˇvuõπ miõttmuªªe lebe mähsmuªªe lebe
muπoi lij leämmaª ploottai;

3) veä´ˇˇvuõπ vuä˘˘i lij juõkkum tääl viiπ ee´jj
se´st veä´ˇˇvuõπ vuä˘˘mest;

4) veä´ˇˇvuõπ vuä˘˘i lij viâlt’temes veä´rtää
loopptâm tuejjummuΩΩ, mõõn vääras lij vuä˘˘am
tuärjjõõzz lebe uu´ccääm tõn viiπ ee´jj se´st
veä´ˇˇvuõπ mââimõs lebe, jõs veä´ˇˇvuõtt i´llä
mahssum obbnes, mââimõõzzân kaggum
teä´˝˝vue´zz mä´hssmest;

5) veä´ˇˇvuõπ vuä˘˘i lij kaaupªam tuärjjummu
vuämªstõõzz viiπ ee´jj se´st veä´ˇˇvuõπ, lebe jõs
veä´ˇˇvuõtt i´llä mahssum obbnes, mââimõõzzân
kaggum mähssvue´zz mä´hssmest;

6) veä´ˇˇvuõπ vuä˘˘i i´llä jä´ˇˇtõõllam
veä´kkvuõttriâªªâm jee´res määinaid.

Jälstempõõrt vääras miõttum veä´ˇˇvuõπ
vuei´tet veâl ªe tâ´l pe´rrjed vä´stt, jõs tuärjjummu
põrttâst jiõ∏∏ veä´ˇˇvuõπ vuä˘˘i lebe suu
vuõiggâdvuõπvuämªsteejes ij leäkku jeälstam
uu´ccmõsân 10 ee´ˇˇed veä´ˇˇvuõπ miõttâm.

Veä´ˇˇvuõπ ij vuä˘˘ mie´rreed vä´sttpe´rrjed
teänab mâ∫∫a tõst ko 10 ee´kked lij mõõnnâ’
veä´ˇˇvuõπ miõttmest. Pe´rrjemnallªem veä´ˇˇ-
vuõπ vuä˘˘ vä´ldded tõn täälast, mõõnn vääras tõt
lij miõttum, seämma õuddvuõiggâdvuõπin ko tää-
lin mõõnni õlmmvuõiggâdvuõπlaΩ määusain
ªiõtt’teet. Pe´rjjummuΩ vuä˘˘ tuejjeed piiπi
åål˚asväl´lddmest meärruum po´reââdin.

40 §
Luõvâsceälkkmuª- da mâ∫∫nemkoork
Mahssu meä´rruum veä´ˇˇvuõπi, kaupp-

hâ´ddvuä˘muuΩΩi da lääinai luõvõsceä´lˇkem-
koorkâst da mâ∫∫namma mähssvue´zzid mähs-
sem koorkâst da tõõi pe´rrjemmest ªiõtt’teet
asetõõzzin.

41 §

Kaupphâ´ddvuä˘˘muuΩΩi da lääinai koorki
ta´rˇˇummuª

Tääl, lââ´ssvuu´vd lebe vuässõõzz kaupphââ´dd
da lääinai ekksaΩ koork vuei´tet ta´rˇˇeed
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ääjmõsân kuuπâd läinnee´jj aal˚âst loo˚˚eel jeän-
mõsân kuõi´htt proseent mâ∫∫a lääin vä´lddemest
aalmilaΩ korkktää´zzest ªõddâm muttsid va´steel.

8 lååkk

Saa´mi aa´ªªi håi´ddmuª

42§

Sijddsååbbar

Njauddâm da Njällem-Keväjââu´r siidâst
ââ´net sijddsååbbar õõut vuâra ka´lndaree´jjest.
Lââ´ssen vuei´tet ââ´nnet pâ´ilmeär’rsaΩ
sijddsåbbrid nu´t mähtt jiõ∏∏ sijddsååbbar riâªª
lebe sää´msuåvtõs lebe õuddooumaΩ vuäinn, ªtõ
tõõzz lij tarbb lebe, jos uu´ccmõsân 10 j iidâst
jeälsteeja jiõnstemvuõiggâdvuõttne´ˇˇed tõn tätta
i´lmtemmes ää´ªª ˇiõttõõllâm vääras.

Sijddsåbbra kå∏∏mest ªiõtt’teet tää´rˇben
asetõõzzin,

43 §

Vuässõõttâmvuõiggâdvuõtt da riâªªõmvä´ldd

 Sijddsåbbrest vuä˘˘a aa´ªªin riõªªâd såbbra
noorrõõttân vuõrâsoummu, kook põõªªinalla jeäls-
te siidâst da sij pie´llkuei´m. Jõs såbbrest kiõttõõl-
lâm vuâlaΩ ä´ªª kuâsk jee´res oummu õudeltõõzzid
da vuõiggâdvuõπid, lij su´st tän ää´ªª peä´lsest
vuõiggâdvuõtt vuässõõttâd såbbra da vä´ldded
saakkvuâr.

Siijdsååbbar lij riâªªamvääldlaΩtâ ´l, ko pää ´iˇ
â ´lnn liâ 15 tiuddekksa sämmla lebe sij pie ´llku-
eim, kook jeälste põõªªi nalla siidâst.

44 §

Sijddsåbbrest kiõttõõllâm ää´ªª

Sijddsåbbrest ˇiõttõõlât:
1) esitõõzz da ceälkkmuuΩΩ saa´mi jie´llem-

vue´jjid da jeällmõõΩΩid kuõski kookkaskue´ddi
lebe vuâπjuurdlaΩ aa´ªªin;

2) sää´msuåvtõõzz vuäzzlai da vää´rrvuäzzlai
va´ljjummuª; da

3) vaall’lu´vddkåå´dd va´lljummuª saa´mi õhtt-
sâz õu´ddoummu vaali diõtt

Sijddsååbbar vuäitt u´vdded 1 momentti 1
sââ´jest ceälkkum aa´ªªid ªe sää´msuªvtõ´ªªe ˇiõt-
tõõllâm vääras.

Sijddsåbbar vuei´tte noorõõttâd ªe õhttsaΩ
såbbra säärnõõttâd da riâssâd 1 momenttist ceälk-
kum kuhttu siid õhttsaΩ aa´ªªin.

Vaall’lu´vddkå´dd âlgg va´lljeed uu´ccmõsân
kutt määnpââi õu´ddel ko õuddoummu ooππ
tuåimmpââi älgg.

45 §

Säämmsuåvtõõzz

Sijddsåbbrest ˇiõttõõllâm aa´ªªi valmªtõõll-
mest da sijddsåbbri riâªªmi viõ´ˇˇé piijjmest
â´nne huõl Njauddâm da Njä´llem-Keväjââu´r
siijdi sää´msuåvtõõzz. Sää´msuåvtõõzzi tuâjjan lij
u´vdded celkkmuuΩΩid ve´r˝˝oummuid 44 §:z 1
momeent 1 sââ´jest ceälkkum aa´ªªin tâ´l, ko
ää´ªªest lij ˇiirâs jeä´t-ka sijddsåbbar vuõittu
kå∏∏ad ää´ªª ˇiõttõõllâd. Säämsuåvtõõzz vuei´tte
lââ´ssen u´vdded ceälkkmuuΩΩid:

1) puä˜˜-, meä´ccstem- da kue´llˇeâmpp-
ooccmuuΩΩin;

2) määddvuä˘˘anooccmuuΩΩin;
3) sää´mtäälai luõvtemlåå´vin;
4) sää´mvuu´vd ââ´nnmest; da
5) jee´res seämmanallªem aa´ªªin, mõõk tâ´lsi

kuâsˇˇe saa´mid.
KuhttΩe sää´msuåvtõsse va´lljeet koolm

ka´lendaree´jj ääjas nellj vuäzzla da vuäzzlaid
kuõi´htt vää´rrvuäzzla. Vuäzzla da vä´rrvuäzzla
â´l˝˝a lee´d 43 §:st vuõsmâs ciâlkâst ceälkkum
oummu. Kuhttu sää´msuå saa˚˚jåå´πteejen lij
saa´mi õuddooumaΩ.

Sää´msuåvtõõzz vuei´tte norrõõttâd ªe õhttsaΩ
norrõ´sse, ko´st kiõttõõlât saa´mi õhttsaΩ aa´ªªid.

Sää ´msuåvtõs lij riâªªamvääldlaΩ tâ ´l, ko pääi
´ˇ â ´lnn lia saa˚˚jåå πteei lââ ´ssen kuõi ´htt
vuäzzla lebe vää ´rrvuäzzla.

46 §

ÕuddooumaΩ

Saa´mi õhttsaΩ aa´ªªid håi´ddad da saa´mi õudl-
tõõzzid kåå´cced vuei´tet va´lljeed saa´mi
õu´ddooumaΩ, koonn tuåimmpââ´jj lij seämma
ku´ˇˇ ko sää´msuåvtõõzz

vuäzzlain. Sää´msuåvtõõzzi õhttsaΩ såå´bbar
va´lljad saa´mi õuddooumΩe vää´rroummu, kåå´tt
håi´dd õuddoummu tuâjaid tâ´l ko õuddooumaΩ ij
vuei´t lebe son lij cõglvaΩ. Õuddoummu tuâjain
ªiõtt’teet tää´rˇben asetõõzzin.

ÕuddooumaΩ da suu vää´rrooumaΩ âlgg lee´d
4 §:st ceälkkumnallªem ooumaΩ, jeälsted
sää´mvuu´vdest, siõltteed sää´mˇiõl da kåå´tt lij
tän tuõjju põ´stti.
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47 §

Vaall’lu´vddkå´dd

KuhttuΩ sijddsååbbar va´lljad 3 vuäzzla jijjâz
siijd vaall’lu´vddkådda da sijjid jue´ˇˇeΩΩe jijjâz
vää´rroummu õuddoummuvaal tuåimtem vääras.
Vaall’lu´vddkåå´dd vuäzzlõΩen da vuäzzlai
vää´rrooumΩen vuei´tet va´lljeed pâi tõn siidâst
põõªªi nalla jeälsteeja da tuõjju tuõttâm ooumaΩ.
Vaall’lu´vddkåå´dd norrâ´tte õõutsâjja va´lljeed
kõskstez vaall’lu´vddkåå´dd saa˚˚jåå´πteei da
vää´rrsaa˚˚jåå´πteei, vaall’lu´vddkå´dd vuei´tte
tuåimmad ªe juâkkõssân, mõõkk liâ riõssâm-
vääldla koolmin vuäzzlain.

Vaall´lu´vddkåå´dd tuâjain ªiõtt’teet tää´rˇben
asetõõzzin.

48 §

ÕuddooumaΩvaal

Saa´mi õuddooumaΩ va´lljeet ee´vdˇen pijjum
oummuin vaalin, ko´st jä´ˇˇtet jeänbõsvaallnää´l.
Ee´vdˇen piijjmest da vaal tuåimtemmest
ªiõtt’teet tää´rˇben asetõõzzin.

Vaalin liâ jiõnstemvuiõggâdvuõπla Aanar
kåå´ddest jeälsteeja tiuddvääldla sää´m da sij
pie´llekuei´mez. Jiõggˇii´rjteeja, sie´brkå´dd da
sää´m parlamentt âl´gg taarbªemmest u´vdded
taarblaΩ teâπaid vaall’loo˚˚tõõzz tuejjemeem vää-
ras. Juõ´ˇˇkast Aanar kåå´ddest jeälsteeja sämm-
last da suu pie´llkuei´mmstes lij vuõiggâdvuõt
ta´rˇkeed vaall’låå˚˚tõõzz.

ÕuddååumaΩvaalâst ªâdd va´lljummu tõt oou-
maΩ, kåå´tt lij jeänmõs vuä˘˘am jiõnid kuhtu siid
jiõnid õ´htte la´sˇeel. Jõs jiõnid leä´t vuä˘˘um
seämma jiânnai ä´ªª ra´tˇˇeet seämma jiõnmie´r
vuä˘˘am oummui kõõsk vue´rbin. Vaall’lu-
´vddkå´dd nâânasm tâ´lsi vaali mâ∫∫a ââ´nnem
såbbrest vaall vaalpå´rddˇee´rjid vuâππeel vaall
puåtti..

49 §

Vaa´ll’l´vddkåå´dd riâªªmest veinnmuª

Vaall’lu´vkåå´dd riõªªma vuäitt 48 §:n 2 mo-
menttist ceälkkum ooumaΩ ooccâd muttâz
vuâππeel tõõzz, ªtõ riâªªâm neeu´rad suu
vuõiggâdvuõπâz lebe tõt lij sõddâm

puäst po´reâdin lebe tõt lij muπoi lää´jj vuâstta.
Veimmmuª âlgg raajjâd ˇeerjlaΩ nalla
Sää´mjânnam läänvuõiggâdvuõi´tte 30 peei´v
ˇee´jjest tõ´st, ko vaal puäπ lij uvddum õlmmsa.
Muttâz ooccmest jä´ˇˇtõõlat muπoi, mâi´d muttâ-
zooccmest vaaldªemaa´ªªin uvddum lää´jjest
(154/50) lij ªiõtt’tuum.

50 §

Riõªªmest teâπtummuª da tiâttanvuä˘˘muª

Sämmla ˇiõ∏∏ât vuä˘˘am sijddsåbbar lebe
saa´msuåvtõõzz riâªªmest lebe vaal ªõddmest teâπ
tâ´l ko riâªªâm lebe vaallªõddmuuΩΩ kuõskki
på´rddˇe´rjj täävtõs lij pijjum vuei´nnemnalla
Aanar kåå´dd i´lmmtõstau´lle lebe saa´mi õud-
doummu konttra, RiâªªmuuΩΩ da vaali puåtti
vuei´tet lââ´ssen veâl u´vdded älmmsa ªe
päi´ˇˇkåå´ddest aalmilaΩ keâzaa´test, jõs
sijddsååbbar nu´t reäªª. Kuäss riâªªâm kuâskk
pâi õõut sämmla, tiâttanvuä˘˘muª lij ªõddâm tâ´ l,
ko riâªªâm lij uvddum tän ooumΩe tuõπstõõlaΩ
nalla.

51 §

Riâªªâm kuddtemesvuõtt

Saa´mi sijddsåbbar ja sää´msuåvtõõzz riâªªma
vuä˘˘ sää ´mvuu ´vdest jeälsteei tiuddekksaΩ
sämmlaΩ lebe suu bie ´llekuei ´mm lebe sää
´msuavõõzz vuäzzlaΩ raukkâd muttâz Sää ´mjân-
nam läänvuõiggâdvulπâst, jõs riâªªâm lij ªõddâm
puäst po ´readin lebe jee ´resnalla lij lää ´ˇˇed
vuâstta. Seämm vuõi ́ ggâdvuõtt lij tõ ́ st, ̌ eän vuõi
ggâdvuõπ riâªªam neeu ´rat.

Muttâz ij seΩa vuä˘˘ raukkâd nåkkam riiâªªma,
koot se ´st tuõ ´llai ceälkkmuuΩΩ ve ´r˝˝nekka, jõs
ceälkkmuª ij ∏õõn ve ´r˝˝nee ´ˇˇ.

Muttâz âlgg raukkâd 30 peei ´v se ´st tõ ´st ko
riâªªmest lij teâπtum. Muπoi muttâz raukkmest
jäkkted tõn mâid lij ªiõtt´tuum lää ´jjest, mii
kuâskk muttâz raukkâm vaaldªemaa ´ªªin (154/
50).

9 lååkk

Jeä´resnallªem meä´rrõõzz

52 §

Peäld rai´vvjummuª

Peäldrai´vvjummuuΩΩ mie´räiggsaΩ rää´jtum-
must uvddum lää´ˇˇ (1381/91) ij kuõsk nåkkam
rai´vvjummuuΩΩ, mõõnn vääras lij miõttum läinn
lebe veä´ˇˇvuõtt tän läkka vuâππeel lebe koon
vuâ’ππan lij tän lää´jj 9 §:z 1 momentti 6 sâjja
vuâππeel uvddum låå´pp.

53 §

Puä˜˜skääπ

Tän lää´jjest ceälkkum tääl lebe vuu´vd
vuämªsteejast ij vuei´tet vuä˘˘ad ko´rvvõõzz puõc-
cui tuejjeem skääπain.
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54 §

KååddlaΩ- da ceerkavlaΩpiiππ

Riikk ij taarbâs mä´hssed kååddlaΩ- da
ceerkavlaΩpiiπ tän lää´jj mie´ldd ho´mmjummu
tääl lebe vuu´vd puåttjin tõn ka´lndaree´jjest,
kuäss vuämªstõs lij ªõddâm mädd- ja
meä´cctäällministeeria vaaldªem vuâlla .

55 §

Viõ´ˇˇepiijjâmve´r˝˝nee´ˇˇ

Mädd- ja meä´cctäällministeria, Sää´mjânnam
jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug, mädd- ja
meä´cctäällministeeria teâttsluuΩpkuvddlõs, Aa-
nar kåå´dd jânnampäi´ˇˇjie´llemver´˝˝nee´ˇˇ da
meä´cchalltõs kâdde tän lää´jj viõ´ˇˇepiijjâm.
Meä´cchalltõõzz Pâjj-Sää´mjânnam luâπhåidd-
vuu´vdd kâdd riikk määddai da ∏aa´˜˜i kâ´ddmest
saa´mvuu´vdest da tõi´d kuõskki lää´jjest ceälk-
kum jee´res tuåimain. Mädd-da meä´cctääll-
ministeria vuäitt taarbªemmest u´vdded tää´rˇab
mie´rrõõzzid mõõntõõlmin, mâı´d jä´ˇˇtõlat tõn
lää´jj viõ´ˇˇepiijjmest..

56 §

Kuullmuª

Riikk da kåå´dd ver˝˝nee´ˇˇi kiõttõõlâm vuâ-
laΩ 44 §:st moment 1 sââ´jest ceälkkum aa´ªªin
ver´˝gnee´kk â´l˝˝a va´rrjed saa´mi sijddsåbbra
da säämsuåvtõõzzid vââjlaΩvuõtt ceälkkmuuΩΩ
ouddmuªªe. Ceälkkmuªraukkmuª vuä˘˘at vuõlt-
teet saa´mi õuddooumΩe, koonn âlgg kå∏∏ad
sää´msuåvtõõzz õhttsaΩ norrõ´sse ää´ªª ̌ iõttõõllâd.
Jõs sijddsååbbar i´llä serddam ceälkkmuuΩΩ oudd-
muuΩΩ sää´msuåvtõ´sse, âlgg õuddooumaΩ kå∏∏ad
ªe sijddsåbbar ää´ªª ˇiõttõõllâd.

Palggsi õhtõ´sse da päikalaΩ palggsid âlgg
va´rrjed vââjlaΩvuõtt celkkmuuΩΩ ouddmuªªe nåk-
kam puä˜˜tääl kuõskki aa´ªªin, koin sätt lee´d
jõnn pri´meâr puä˜˜håiddmuªªe.

57 §

Kuuli ko´rvvmummuª

Sää´msuåvtõõzzi sååbbarpää´lˇ, mä´tˇˇkuul da
jee´res kuul ko´rvveet sää´msuåvtõõzz
saa˚˚jåå´πteeja, vuäzzla da piissra mäddtääl õõu-
dâsviikkâmfondi tie´˝˝in nu´t mähtt  mädd- da
mie´cctäällministeria tää´rˇben meä´rrad.

Sää´m õuddoummu tuâjast määu´set pää´lˇ da
kuuli korvvõõzz riikk täällarvõõzzâst pirree´jji
∏uäi´jtem mie´rrtie´˝˝in nut mähtt Säämjânnam
läänhalltõs jee´rab meä´rrad.

Vaall’lu´vddkåå´dd sååbbarpää´lˇ, mä´tˇˇkuul
da jee´res kuul ko´rvveet riikk täällarvõ´sse
pirree´jji vä´lddem mie´rrtie´˝˝est mähtt sizz-
aa´ªªiministeria tää´rˇben meä´rrad.

58 §

Väärai âânnmuª

Mäddtääl õõudâsviikkâmfonda vääraid vuei´tet
tõn lââ´ssen, mâi´d tõõi ââ´nnmest ªiõtt’teet,
ââ´nned pue´ttinallªem tän lää´j ˇee´jjest ªõddâm
mõõnnmuuΩΩid:

1) määdd da jee´res vuämªstõõzz vuästtmuªªe;
2) hommum vuämªstõõzz håiddmuªªe da

teevvmuªªe;
3) lääintummuªªe da tõn kuõskki mõõn-

nmuuΩΩid;
4) veä´ˇˇvuõπid;
5) riikk raajtem tuâjaid;
6) riikk raajtem ∏uõkkui teevvmuªªe;
7) 7 §:z 2 momenttist ceälkkum riikk vuäzz-

laΩvuõi´tte;
8) sää´mvuu´v õõudâsviikkmuΩΩ kuõskki

tu´tˇˇõõzzi da ∏iõl˚tõõzzi raajjmuªªe;
9) uccpõrggi da uccpõrggjen ju´rddjeei ªkoo-

u´ljummuªªe; di
10) ˇiõl joortemtuâjain ªõddi kuulid.

59 §

Riikklääinai jiõ∏∏välddsaΩ veä´l˝˝ªiõttõõllmuuΩΩ
õudltõõzz

Põõªªi ekonomalaΩ vaiggâdvuõπid jouddam
lääinvuä˘˘i ekonomalaΩ vue´jj heâlpeem diõtt
vuei´tet tue´jjeet riikklääinai da riikk kaupp-
hâ´ddvuä˘˘muuΩΩi jiõccvälddsaΩ veä´l˝˝ªiõt-
tõõllmmuª, jõs lij vuei´nnmest, ªtõ veä´l˝˝siõt-
tõõllmuª pohtt ââibâs jõnn pue´rõõzz lääinvuä˘˘i
ekonomalaΩ vuâkka. Jos sämmlõõΩe lij miõttum
riikkläinn tän läkka lebe luâπjie´llemvue´ˇˇläkka
lebe puä˜˜tääll’läkka vuâππeel da täin laa´jjin ce-
älkkum jie´llemvue´ˇˇtue´jjummuuΩΩ vääras da
jie´llemvue´ˇˇtuejjumuª lij loopptum, veä´l˝˝siõt-
tõõllmuªªe vuä˘˘at ä´l˝˝ed pâı tâ´l, jõs lääinvuä˘˘i
põõrt jeä´t vuõittu jee´res nalla staanâd. Mâi´d
õõudpeä´lnn ªiõttõõtõõlât, ij cõõgg miõttmuuΩΩ
u´vddem põrggi saneerammuuΩΩâst uvddum lää´jj
(47/93) 97 §:st lebe privaatoummu veä´l˝˝ªiõt-
tõõlmest uvddum lää´jj (57/93) 78 §:st ceälkkum
mõõntõõllmest.
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JiõccvälddsaΩ veä´l˝˝ªiõttõõllmuª vuäitt kuõsk-
kâd tän läkka 76 §:st ceälkkum laa´jjid,
luâjie´llemvue´ˇˇläkka, puä˜˜tääll’läkka,
puä˜˜põrtttääll’läkka, jânnampäi´ˇˇjie´llem-
vue´ˇˇläkka da mäddtääll’läkka vuâππääm
riiklääinaid da -vuä˘˘muuΩΩid.

JiõccvälddsaΩ veä´l˝˝siõttõõllmest suåppum
veä´l˝˝kõskkvuõttmääinai muttâz kuâs´ˇke ªe
tuâkkeeja da jeärraz vie´lj oolâs välddam oummu
seämma ko kuälmad oummu tõõi sõõ´ji ko
kõõ∏∏mest lij suu vuämªstõõzzâst, kåå´tt lij pijjum
lääin ååsktumªen nu´t mähtt asetõõzzâst tää´rˇben
ªiõtt’teet.

Veä´˝˝siõttõõllmuuΩΩ jee´res õudeltõõzzin
ªiõtt’teet tää´rˇben asetõõzzin.

60 §

Veä´l˝˝ªiõttõõlmuuΩΩ vue´jj

Jiõ∏∏välddsaΩ veä´l˝˝siõttõõlmuuΩΩâst riik-
klääinai da -vuä˘˘muuΩΩi vä´sttmä´hssemääi´j
vuei´tet kõõ´ˇˇeed, koork vue´leed da miõttâd
vuänõõzzi da koorki mä´hsmest mähss-
luovâsvuõπid nu´t mähtt asetõõzzin ªiõtt’teet.
Mähssluõvâsvuõπ lääin vuänõõzzid ij ªeΩa vuä˘˘
miõttâd jee´res vue´zzin ko lääinai käu´nnååsktõs
lebe lainnu likstõs- lebe seämmanallªem
tuejjummuΩΩâst uvddum tuâkkõs stään peäggtum-
mu vuänõõzz mähsmuuΩΩ. Pâı aaibâs lossâd
veä´rest läinnääi´j vuei´tet jiõ∏∏välddsaΩ
veä´l˝˝siõttõõllmest kõõ´ˇˇeed pâi´l 14 §:z 1 mo-
menttist ceälkkum ääi´j.

Jõs seämma lääinvuä˘˘ja korkktuärjjõs- lebe
jee´res vie´lj miõttâm vie´lju´vddi jiâ pie´lstes tuõtt
veä´l˝˝ªiõttõõllmuªªe, riikklääinai da -vuä˘˘-
muuΩΩi jiõ∏∏välddlaΩ ªiõttõõllmuªªe vuei´tet
ä´l˝˝ed pâı tâ´l, jõs tõõzz liâ jee´rab veä´r da riik-
klääinai da -vuä˘˘muuΩΩi vue´ss oocci pukin
vie´ljin lij ªuu´rab asetõõõzzin ªiõtt’tuum mie´rred.

61 §

¢iõl˚tõõzz da plaan

Õuddel jiõ∏∏välddsa veä´l˝˝ªiõttõõlmuuΩΩ
lääinvuä˘˘i ekonomalaΩ vue´jjest âlgg cuäi´jted
ååsklaΩ ∏iõl˚tõs da raajâd plaan tõi´n tuåimin,
mââivuõi´m lääinvuä˘˘i põrggmuª, tâ´l jõs nåk-
kam tuejjummuuΩΩ lij riikklääinain tuårjjum, da
ekonomalaΩ vue´ˇˇ raaveet. Veä´l˝˝ªiõttõõl-
muuΩΩ õudltõssân lij tõt, ªtõ riikk, lääinzvuä˘˘i da
veârrâmstrooitel vuâllaˇee´rjte suåppmuuΩΩ tõin
tuåimin mõõkk liâ mie´ldd plaanâst.

Suåppmuª suõppai tõõzz kuulli lääin
veä´l˝˝ˇe´rjjmääin da riikklääinast uvddum ce-

älkkmuuΩΩ määinaid tõõi vue´zzi peälnn ko tõi´n
lij suåppum. Suåppmuªªe kuulli riikk kaupp-
hâ´ddvuä˘˘muuΩΩi suåppmuuΩΩ mie´ldd mä´hss-
emnalla ªõddâm määusaid vuä˘˘at pe´rrjed
jee´res riâssâmtää 32 §:z 2 momenttist ªiõtt’tuum
naa´livuõi´m.

62 §

Veä´l˝˝ªiõttõõlmuuΩΩ jõskkmuª

Jõs lääinvuä˘˘i ei jää´ˇˇed 61 §:st ceälkkum
plaan lebe suåppmuuΩΩ, tõi´d vuâππõõvvâm jiõc-
cvälddsaΩ veä´l˝˝ªiõttõõllmuª vuei´tet meä´rreed
jõskkâd asetõõzzin tää´rˇben ªiõtt’tuum naa´li-
vuõi´m da vaiktõõzzivuõi´m.

Jõs lääinvuä˘˘ja nââneet põrggi saneeram-
muΩΩâst uvddum läkka vuâππeeja saneerammuª-
programm lebe privatoummu veä´l˝˝ªiõt-
tõõlmuªªe uvddum läkka vuâππeeja mähssempro-
gramm, 61 §:sse vuâππeeja jiõccvälddsaΩ
veä´l˝˝ªiõttõõllmuª jâskk. Suudâmstuu´l âlgg pro-
graamm nâânemmen vuâmmªed jõccvälddsaΩ
veä´l˝˝ªiõttõõllmu´ªªe sizzkuulli lääin da
vuä˘˘muuΩΩ veä´l˝˝ªiõttõõllumuΩΩtää.

63 §

Muttâz oocmuª

Jânnampäi´ˇˇjie´llemvue´ˇˇkruug tän
lää´jjest ceälkkum ää´ªªest tuejjääm riâªªma vuä˘˘
ooccâd muttâz veeineel jânnampäi´ˇˇjie´ll-
emvue´jji veinnamlu´vddkådda 30 peei´v se´st tõn
peei´v rää´jest, kuä´ss veinni lij vuä˘˘am teâπ
riâªªmest.

V einnamˇii´rjj vuei´tet 1 momenttist ceälk-
kum ªõddmuΩΩâst tuåimted ªe tõõzz ve´r˝˝-
ooumΩe, koon riâªªma muttâz oo˜˜ât, di tõn âlgg
vuõltteed veinnâmˇi´rjj de ää´ªªest nårrjam
ä´ªªkee´rj da ceälkkmuuΩΩâz muttâzoocâm-
ve´r˝˝nekka,

Õõudpeä´lnn 1 momenttist ceälkkum
veinnamu´vddkåå´dd 36, 37 da 38 §:st peäggtum
ää´ªªest ouddam riâªªma vuä˘˘ ooccâd muttâz
veeineel pââjmõs vaaldªenvuõiggâdvuõi´tte tõn
po´reâdin ko mâı´d muttâzooccmest vaald-
ªemaa´ªªin u´vddum lää´jjest ªiõtt’teet. Jee´res
peäggtummu veinnamlu´vddkåå´dd tän lää´jjest
ceälkkum aa´ªªin ouddam riâªªmid vuäitt ooccâd
muttâz pâı tâ´l , jõs pââjmõs vaaldªemvuõigg-
âdvuõtt meâtt veinnamlåå´v. Låå´vv vuei´tet miõt-
tâd pâi tâ´l, jõs lää´jj suåvtõõlâm diõtt jee´res
seämmanallªemaa´ªªin lebe vuõiggâdvuõttprak-
tiikka õõutnallªemvuõπ diõtt lij veäΩnai, ªtõ ä´ªª
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vii˚˚at pââjmõs vaaldªemvuõiggâdvuõi´tte rä´tˇk-
eem vääras lebe låå´v miõttmuªªe lij jee´res lossâd
veä´rr.

64 §

Riâªªmi määus

Tän läkka vuâππeel uvddum riâªªmin pe´rrjet
määus nu´t mähtt määusai pe´rrjemmest jee´rab
ªiõtt’teet lebe mie´rreet. Jânnampäi´ˇˇjie´ll-
emvue´ˇˇkruug riâªªâm lij ªeΩa määustemmes.

65 §

Tää´rˇab ªiõtt’tõõzz, meä´rrõõzz da vue´ˇˇõõzz

Tää´rˇab ªiõtt’tõõzz tän lää´jj viõ´ˇˇepiijjmest
uu´det asetõõzzin.

Mädd- da meä´cctäällministeria vuäitt u´vdded
tän lää´jj da tõõzz vuâππõõvvi asetõõzz tää´rkab
meä´rrõõzzid lääinai, veä´ˇˇvuõπi da jee´res tän
lää´jjest ceälkkum õudltõõzzi miõttmest. Mädd-
da meä´cctäällministeria nâânnat ªe kaupp- da
veä´l˝˝ˇe´rjjvõõ´jid, ooccâm- da riâssâmvõõ´jid
da jee´res tän lää´jj viõ´ˇkepiijjmuuΩΩ diõtt taar-
blaΩ vââ´jj da mõõntõõllâmnää´llvue´ˇˇõõzz.

10 lååkk

Viõ´ˇˇepuättmuª- da serddªiõtt’tõõzz

66 §

Viõ´ˇˇepuättmuª

Tät lää´ˇˇ puätt viõ´ˇˇe 1. peei´v ˇiππmannust
1995.

Täin laa´jjin kåå´mtet pårggmannu 24. peei´v
1984 uvddum säämlää´ˇˇ (611/84) tõõzz mâ∫∫a
tuejjuum muttsivuõi´m.

Õuddel tän lää´jj viõ´ˇˇepuättmuuΩΩ vuei´tet
ä´l˝˝ed tõn viõ´ˇkepiijjuuΩΩ vääras taarblaΩ tuåi-
mid.

67 §

Serddjõõvvi vuämªstõs

Kåå´mtummu sää´mläkka da jee´res õõudbu
sää´mlää´jjªiõtt’tõõzzid vuâππeel hommum vu-
ämªstõs , mõõnn ââ´nnmest ij õuddel tän lää´jj
viõ´ˇˇepuättmuΩΩ leäkku meä´rruum lebe kåå´tt
sâdd luõvâs ceälkkum lää´jjªiõtt’tõõzzid vuâππ-
eeja âa´nnemmeä´rin, lij hommun tän lää´jj
meä´rid.

68 §

Måttam õõudbu lää´jjªiõtt’tõõzz vuâlla kuulli
tuåim da vuõiggâdvuõttkõskkvuõπ

Saa´mi jeälstââ´ttmest uvddum lää´jj (273/55)
da saa´mi määddªiõttõõllmuuΩΩ (593/69) da
kåå´mtummu sää´mläkka vuâππeeja riikk da veâr-
râmstrooitel vuä˘˘muuΩΩ vä´sttmä´hssemääi´j da
koork da jee´res määinai peä´lest jä´ˇˇtet tän lää´jj
viõ´ˇˇe pue´ttemen ªiõtt’tõõzzid da tõi´d
vuâππeeja suåppumuªmääinad, mõõk le´jje vi-
õ˚˚âst. Mâ∫∫a tän lää´jj viõ´ˇkepue´ttemest ªõddi
peäggtum sää´mläkka vuâππeeja vuä˘˘muuΩΩ
vä´sttmä´hssemääi´j, koork da jee´res määinai
peä´lest jä´ˇˇtet nu´t ªe ceälkkum lää´jj määinaid.

Tän lää´jj viõ´ˇˇe pue´ttmen viõ˚˚âst leämmaª
ªiõtt’tõõzzid jä´ˇˇted nu´t ªe tõõi aa´ªªi peä´lest,
mõõk ªe mmuπoi ko´lle 1 momenttist ceälkkum
viõ´ˇˇepiijjmuªªe da koin jeä´t tän låå˚˚ast jee´res
nalla ªiõtt’tukku. Ceälkkum kuâskk ªe riikk
piiππluovâsvuõπid da mähssheâlpuumuuΩΩid,
riikk raajtem tuâjaid da täälai rää´jtõzzid. Täälai
luõvtemlåå´v da rää´jtõõzzin luovâsluâªttmuuΩΩ
vuei´tet õõudpeä´lnn ceälkkum lää´jjªiõtt’tõõzzin
moksteel miõttâd 36 §:st ªiõtt’tuum mie´ldd da
tõ´st ªiõtt’tuum mõõntõõlm jä´ˇˇtõõleel. Muttâ-
zooccmuuΩΩ peä´lest jä´ˇˇtet suåvtõõvi vue´zzin,
mâıd 63 §:st ªiõtt’teet. Asetõõzzin vuei´tet u´vdded
ceälkkum lää´jjªiõtt’õõlmuuΩΩâst jee´resnallªem
mõõntõõllâmnää´llªiõtt’tõõzzid.

69 §

Õõudbui lääinai riikkveârrâm da håiddpää´lˇ

Õuddel tän lääjj viõ´ˇkepue´ttem miõttum
68 §:st ceälkkum lää´jjªiõtt’tõsse vuâππeel miõt-
tum lääinai riikkveârrâm da läinnhåiddkuuli
ko´rvvõõzi peä´lest jä´ˇˇtet meä´rrõõzzid da tõid
vuâππeel uvddum meä´rrõõzzid da tõi´d
vuâ’ππeeja suåppmuªmäinaid, mõõkk le´jje
viõ˚˚âst ko tät lää´ˇˇ pue´πi viõ´ˇˇe.

70 §

Õõudbu panttvuõiggâdvuõπ

Õõudpeä´lnn 66 §:st ceälkkum lää´jjªiõtt’tõ´sse
vuâππeel kaaupªum tääll lebe vu´vdd, mii lij tän
lää´jj viõ´ˇˇepue´ttem panttân riikk kaupp- lebe
kaupphâddvuä˘˘muuΩΩ da tõn koork mä´hsmest
tõn räjjja ko vuä˘˘muΩ lij loopp räjja mahssum, lij
veâl-ki seämma määinaivuõi´m panttân ceälk-
kum vuä˘˘muuΩΩ mä´hsmest.

Tääll lebe vu´vdd lij panttân tän lää´jj vi-
õ´ˇˇepue´ttem poodd viõ˚˚âst leämmaª lää´jj-
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ªiõtt’tõ´sse vuâππeel ªe 1 momentist ceälkkum
lää´jjªiõtt’tõ´sse vuâππeeja nåkkam kaupp- da
kaupphâ´ddvuä˘˘muuΩΩ mähssmest koorkines,
kåå´tt lij sõddâm mâ∫∫a tän lää´jj viõ´ˇke-
pue´ttemest lebe koonn panttvuõiggâdvuõπâst ij
leäkku tuejjuum õuddel ceälkkum äi´˝˝poodd
ilmtõõzz su´vddja (koonn ä´ªª kuâskk).

Õõudpeä´lnn 1 momenttist ceälkkum lää´jj-
ªiõtt’tõ´sse vuâππeeja kuullvuäzzõõzz da tõõi koor-
ki mä´hssmest lij tääll (koonn ä´ªª kuâskk) lebe
vu´vdd panttân nu´t mähtt 1 da 2 momenttist
ªiõtt’teet.

Tâ´l ko tääll lebe vu´vdd lij panttân 2 moment-
tist ªiõtt’tummu nalla, de jânnampäi´ˇˇjie´llem-
ver´˝˝ooumaΩ âlgg su´vddja (koonn ä´ªª kuâskk)
i´lmmtõs pantvuõiggâdvuõπ kuõskki mie´rˇkõõzz
tuejjeem vääras Kiddjemrekistra. Ko vuä˘˘muª lij
puk mahssum, âlgg jânnampäi´ˇˇjie´llemkruug
vuõltteed i´lmmtõs su´vddja (koon ä´ªª kuâskk) ªtõ
tääll lebe vu´vdd lij luovâs panttveârrmest.

71 §

Väärai âânnmuª

Mäddtääll õõudâsviikkâmfondi vääraid
vuei´tet ââ´nned ªe nåkkmid 68 §:st ceälkkum
lää´jjªiõtt’tõõzz viõ´ˇˇepijjmuuΩΩ kuõskki
meä´rid, mâi´d tõi´d lij õ´nnum õuddel tän lää´jj
viõ´ˇˇepue´ttem.

72 §

Jee´res serddªiõtt’tõõzz

Vuõsmâs 42 §:st ceälkkum sijddsååbbar âlgg
ââ´nned kuuπ määnpââı se´st tän lää´jj
viõ´ˇˇepue´ttmest da vuõsmâs õuddooumaΩvaal
âlgg ââ´nned ee´jj se´st lää´jj viõ´ˇˇepue´ttmest.
Sää´msuåvtõõzz alttee tuâjas saraz mâ∫∫a tõ´st, ko
tõk liâ va´lljuum sijddsåbbrest. Sää´msuåvtõõzz
da õuddoummu vuõsmâs tuåimmpââjj peªtt 1996
ee´jj loopp räjja. Lää´jj 56 §:z lää´jjªiõtt’tõõzzid
suåvtõõlât emansa ko sää´msuåvtõõzz da õuddoou-
maΩ liâ va´lljuum. Mâı´d sää´msuåvtõõzzin da
õuddoummu tuâjain ªiõtt’teet, suåvtet emansa ko
sää´msuåvtõõzz da õuddooumaΩ lij va´ljjuum.

Tän lää´jj viõ´kˇe pue´ttmen kåå´mtum sää´m-
läkka da puä˜˜tääll’läkka da luâjie´llemvue´ˇˇ-
läkka vuâππeeja da ooccmuuΩΩ vue´lnn le´ddi
saa´mi läinn- da veä´ˇˇvuõttooccmuuΩΩ da
saa´mid luõvtem täälaid da vuu´vdit kuõskki alt-
tuum ââ´nnemplaan ˇiõttõõlât loopp räjja
jä´ˇˇtõõleel peäggtummu laa´jji ªiõtt’tõõzzid,

73 §

Sie´vvenªiõt’tõs

Kuäss jee´res pääi´ˇest lääjjest sie´vet
kåå´mtummu sää´mläkka, õõl˚ad seävvmuª tän
lää´jj va´stteeja ªiõtt’tõõzz, jõs õõudpeä´lnn tän
lää´jjesr ªiõtt’tummu ij jee´res ªõõdd.

Helssnest 24 peei´v nuu´bbmannust 1995

Tää´ssvää´ld presidentt

MARTTI AHTISAARI

Mädd- da meä´ctäällministeria Mikko Pesälä
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Lää´ˇˇ leimmpiiππlää´jj 30 §:z mu´ttmest

Addon Helssnest 24 peei´v nuu´bbmannust 1995
—————

Riikkpeei´vi riâªªm mie´ldd
muu´ttet pårggmanu 6. peei´v 1943 uvddum leimmpiiππlää´jj (662/43) 30 §:z 1 momeent 1 sââ´jj, nu´t

ko tõt lij rosttovmannu 28. peei´v 1990 uvddum lää´jjest (1333/90), pue´tti nalla:

30 §
˛iiddõs vuämªstõsvuõiggâdvuõπ luõvtemˇe´rjj

lij luovâs leimmpiiπâst:
— — — — — — — — — — — — — —

3) ko tääl, tõn vue´zz lebe vuu´vd luõvteejen lij
riikk da luovtõs ªâdd jânnâpäi´ˇˇjie´lle-
vue´ˇˇlää´jj (1295/90), puä˜˜tääll’lää´jj (161/90),

luâπjie´llemvue´kˇlää´jj (160/84) lebe sää´mlää´jj
(253/95) meä´rid:
— — — — — — — — — — — — — —

————

Tät lää´ˇˇ puätt viõ´ˇˇe 1 peei´v ˇiππmannust
1995.

Helssnest 24 peei´v nuu´bbmannust 1995

Tää´ssvää´ld presidentt

MARTTI AHTISAARI

Mädd- da meä´ctäällministeria Mikko Pesälä

Liite Saamenkielinen käännös
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