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Valtioneuvoston asetus

N:o 768

porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2000

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä, säädetään 21 päivänä tammikuuta 2000 annetun porotalouden ja luontaiselinkeinojen
rahoituslain (45/2000) 69 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Siltä osin kuin 2 momentissa ei toisin sää-

detä, 21 päivänä tammikuuta 2000 annettu
porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoi-
tuslaki (45/2000) tulee voimaan 1 päivänä
syyskuuta 2000.
Lain 2—4 luku sekä 20—25, 29, 36, 38,

58, 59, 61, 62, 70, 73—75, 79 ja 80 § tule-
vat kuitenkin voimaan valtioneuvoston ase-
tuksella erikseen säädettävänä ajankohtana.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

syyskuuta 2000.

Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Hallitusneuvos Timo Tolvi
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1994

Stáhtaráπi ásahus
boazodoalu ja luodduealáhusaid ruhtadanlága fábmuiboahtimis

Addojuvvon Helssegis borgemánu 10. beaivve 2000
—————

Stáhtaráπi eana- ja meahccedoalloministeriija áªªemeannudeami vuoπul dahkkojuvvon mearrádusa
mielde, mearreduvvo 21. beaivve oππajagimánus 2000 addojuvvon boazodoallo ja luondduealáhusaid
ruhtadanlága (45/2000) 69 §:n 1 momeantta mielde:

1 §
Dan mielde go 2 momeanttas ii nuppe láhkai

mearreduvvo, de oππajagimánu 21. beaivve 2000
addojuvvon boazodoalu- ja luondduealáhusaid
ruhtadanláhka boahtá fábmui borgemánu 18.
beaivve 2000.

Lága 2 lohku, 3 lohku, 4 lohku, 5 logu 20—25 §
ja 29 §, 7 logu 36 §, 38 §, 10 logu 58 §, 59 §, 61 §,

62 §, 12 logu 70 §, 73—75 §, 79 § ja 80 § bohtet
goittotge fábmui stáhtaráπi ásahusain sierra mear-
reduvvon áigemuttus.

2 §
Dát ásahus boahtá fábmui ∏ak∏amánu 1.

beaivve 2000.

Helssegis borgemánu 10 beaivve 2000

Eana- ja meahccedoalloministtar Kalevi Hemilä

Hálddahusáráππi Timo Tolvi

Nr 768

Liite Saamenkielinen käännös



Valtioneuvoston asetus

N:o 769

eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen velkojen järjestelyistä

Annettu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2000

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä, säädetään 21 päivänä tammikuuta 2000 annetun porotalouden ja luontaiselinkeinojen
rahoituslain (45/2000) 6, 30, 31, 33, 66, 67 ja 68 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan porotalouden ja
luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000),
jäljempänä rahoituslaki, 6 ja 11 luvun mu-
kaisten vapaaehtoisen velkajärjestelyn ja
määräajan voimassa olevien tukien toteutta-
miseen.

2 §

Kertaluonteisuus

Samaa luottoa voidaan rahoituslain ja tä-
män asetuksen nojalla järjestellä vain kerran,
jollei jäljempänä toisin säädetä. Ensisijaisesti
järjestely toteutetaan rahoituslain 11 luvun
mukaisesti. Rahoituslain 6 luvun mukaista
vapaaehtoista velkajärjestelyä ja 11 luvun
mukaisia määräajan voimassa olevia tukia
on haettava samalla kertaa. Vapaaehtoista
velkajärjestelyä voidaan kuitenkin hakea,
vaikkei haettaisi 11 luvun mukaista tukea.
Jos yritykselle on jo myönnetty tämän ase-

tuksen mukaista tukea eikä tuen myöntämi-
sestä ole kulunut enempää kuin viisi vuotta,
uutta tukea ei voida myöntää lukuun otta-
matta poikkeuksellisia ja odottamattomia
tilanteita, joista yritys ei ole itse vastuussa.
Tällaisena tilanteena voidaan pitää hakijan
sairautta, pysyvää työkyvyttömyyttä, pitkäai-
kaista työttömyyttä, huoltovelvollisuuden

olennaista lisääntymistä tai muuta näihin
rinnastettavaa erityistä syytä.
Määräaikaisten maksuvapautuksien ja

maksuhelpotuksien myöntämistä koskevat
työvoima- ja elinkeinokeskuksen ja maa- ja
metsätalousministeriön ratkaisut on tehtävä
31 päivään joulukuuta 2001 mennessä.

2 luku

Vapaaehtoinen velkajärjestely

3 §

Velkajärjestelyn edellytykset ja keinot

Vapaaehtoisen velkajärjestelyn edellytyk-
senä muissa tilanteissa kuin rahoituslain
31 §:n 4 momentissa tarkoitetussa tilanteessa
on se, että korkotukilainaa tai muuta luottoa
myöntäneistä velkojista merkittävimmät
omalta osaltaan osallistuvat velkojen järjes-
telyyn rahoituslain 30 §:n 4 momentin mu-
kaisilla keinoilla, jolleivät ne ole velkajärjes-
telyä edeltäneen viiden vuoden aikana jo
selvästi alentaneet velkajärjestelyn hakijan
vuotuisia velanhoitokuluja siten, että viiden
vuoden ajalta myönnetyt vapautukset mu-
kaan lukien rahoituslaissa säädetty edellytys
täyttyy.
Henkilön ikä ei ole esteenä vapaaehtoisen

velkajärjestelyn toteuttamiselle.
Vapaaehtoisessa velkajärjestelyssä velalli-

sen maksukyvyn palauttamiseksi on ensisi-
jaisesti pidennettävä lainojen ja saamisten
takaisinmaksuaikaa, myönnettävä lyhennys-
ten ja korkojen suorittamisesta lykkäyksiä ja
alennettava korkoa.
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4 §

Vapaaehtoisen velkajärjestelyn hakeminen

Vapaaehtoista velkajärjestelyä haetaan työ-
voima- ja elinkeinokeskukselta maa- ja met-
sätalousministeriön vahvistaman kaavan mu-
kaisella lomakkeella.
Hakemukseen tulee liittää seuraavat selvi-

tykset:
1) jäljennökset hakijan ja hänen puolisonsa

veroilmoituksista tai veroehdotuksista hake-
musta edeltäneeltä vuodelta sekä hakijan ja
hänen puolisonsa verotodistus kahdesta vii-
meksi toimitetusta verotuksesta;
2) selvitys hakijan veloista maa- ja metsä-

talousministeriön vahvistaman kaavan mu-
kaisella lomakkeella;
3) selvitys hakijan taloudellisesta tilantees-

ta maa- ja metsätalousministeriön vahvista-
man kaavan mukaisella lomakkeella;
4) selvitys hakijan varallisuudesta maa- ja

metsätalousministeriön vahvistaman kaavan
mukaisella lomakkeella;
5) kirjallinen selvitys hakijan taloudellisten

vaikeuksien pääasiallisista syistä; sekä
6) kirjallinen selvitys tilan välttämättömis-

tä investointitarpeista seuraavien viiden vuo-
den aikana.
Kirjallisen selvityksen yrityksen taloudel-

lisesta tilanteesta maa- ja metsätalousminis-
teriön vahvistaman kaavan mukaisella lo-
makkeella laatii työvoima- ja elinkeinokes-
kuksen päteväksi katsoma neuvontajärjestön
toimihenkilö tai muu henkilö, jolla on riit-
tävä asiantuntemus ja kokemus ja joka on
perehtynyt asianomaiseen toimialaan.
Työvoima- ja elinkeinokeskus voi vaatia

hakijalta asian ratkaisemiseksi tarpeellisia
muitakin kuin 2 momentissa tarkoitettuja
selvityksiä.

5 §

Hakemuksen käsittely

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen tulee
pyytää hakemuksesta päävelkojien lausunnot
ja ilmoitukset siitä, suostuvatko ne järjestele-
mään saataviaan.
Hakemuksen, velkojien antamien lausun-

tojen ja suostumusten sekä muun hankki-
mansa selvityksen perusteella työvoima- ja
elinkeinokeskus arvioi sen, voidaanko haki-
jan katsoa joutuneen pysyviin taloudellisiin
vaikeuksiin ja oletetaanko velkajärjestelyn

olennaisesti parantavan lainansaajan ta-
loudellista tilannetta. Jos työvoima- ja elin-
keinokeskus katsoo, ettei sanottuja edelly-
tyksiä ole olemassa, sen on annettava päätös
asiasta. Mikäli edellytysten katsotaan olevan
olemassa, työvoima- ja elinkeinokeskuksen
on toimitettava hakemus lausuntonsa kanssa
työvoima- ja elinkeinokeskuksen päteväksi
katsomalle neuvontajärjestön toimihenkilölle
tai vastaavasti muulle riittävän asiantunte-
muksen ja kokemuksen omaavalle henkilöl-
le, joka on perehtynyt asianomaiseen toi-
mialaan, velkajärjestelysuunnitelman laati-
mista varten.
Jos hakija on hakenut vapaaehtoisen vel-

kajärjestelyn lisäksi määräaikaista maksu-
helpotusta, työvoima- ja elinkeinokeskuksen
tulee ensin tehdä vapaaehtoista velkajärjes-
telyä koskeva ratkaisu, minkä jälkeen sen
tulee toimittaa maksuhelpotusta koskeva ha-
kemus lausuntonsa kera maa- ja metsätalous-
ministeriön käsiteltäväksi.

6 §

Velkajärjestelysuunnitelman laatiminen

Velkajärjestelysuunnitelman laatijan tulee
perehtyä hakijan tilaan, toimintaan, yrityksen
ja yrittäjän taloudelliseen asemaan sekä
mahdollisuuksiin omaisuutta rahaksi muutta-
malla tai muulla tavoin parantaa hakijan
maksuvalmiutta ja yrityksen toimintaedelly-
tyksiä.
Velkajärjestelysuunnitelmaan sisältyvän

toimenpidesuunnitelman tulee sisältää laskel-
ma yrityksen tuottojen ja kulujen kehittymi-
sestä seuraavan kolmen vuoden aikana sekä
selvitys niistä toimenpiteistä, joilla velallinen
aikoo tervehdyttää yrityksen toimintaa.
Suunnitelmaan tulee lisäksi sisällyttää las-
kelma, jossa arvioidaan velanhoitomenojen
alentamisen tarve.
Toimenpidesuunnitelmaan tulee sisältyä

selvitykset puunmyyntituotoista seuraavien
viiden vuoden aikana, omaisuuden myynnis-
tä saatavista tuloista sekä siitä, miten yrityk-
sen toimintaa voidaan tehostaa ja sen kus-
tannuksia vähentää kannattamattomia tuotan-
non osia lopettamalla tai muulla tavoin.
Jos suunnitelman laatija ja hakija yhdessä

toteavat, ettei velkajärjestelyn edellytyksiä
ole, suunnitelman laatijan on ilmoitettava
kirjallisesti velkojille ja työvoima- ja elinkei-
nokeskukselle, ettei suunnittelua jatketa ja
samalla palautettava hakemus työvoima- ja
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elinkeinokeskukselle. Muussa tapauksessa
suunnittelijan on toimitettava suunnitelma
työvoima- ja elinkeinokeskukseen, joka tar-
kastaa suunnitelman ja edellytysten täyttyes-
sä antaa päätöksen valtionlainojen ja valtion
saamisten järjestelystä ja kustannusten kor-
vaamisesta sekä laatii suunnitelman mukai-
sen sopimuksen.

7 §

Maksuvapautus velkajärjestelyssä erityisen
painavista syistä

Maa- ja metsätalousministeriö voi myöntää
erityisen painavista syistä rahoituslain 31 §:n
2 momentin ensimmäisen virkkeen estämättä
maksuvapautuksen valtionlainojen lyhennys-
maksuista, jos velallisen maksukykyä ei voi-
da palauttaa muilla toimenpiteillä. Tällöin
maksuvapautuksen myöntämisen edellytyk-
senä on hakijan esittämä kirjallinen selvitys
siitä, että maksuvapautuksella voidaan turva-
ta hakijan ja hänen perheensä pääasiallisessa
asuinkäytössä oleva asunto, jossa velallinen
vakituisesti asuu. Maksuvapautus voidaan
myöntää siten, että valtionlainan pääomaa
alennetaan.
Rahoituslain 31 §:n 3 momentin mukaises-

sa maksuvapautuksessa maksuvapautuksen
voi myöntää työvoima- ja elinkeinokeskus.

8 §

Korkotukilainojen järjestely

Jos vapaaehtoinen velkajärjestely koskee
vain korkotukilainoja, työvoima- ja elinkei-
nokeskus voi antaa suostumuksensa velka-
järjestelyyn. Velkajärjestelyn edellytyksenä
on kuitenkin se, että luottolaitos ja velallinen
ovat yksimielisiä suoritettavista toimenpiteis-
tä. Korkotukilainojen vapaaehtoisella velka-
järjestelyllä saa laina-aikaa pidentää enintään
rahoituslain 27 §:n 1 momentin mukaiseen
enimmäisaikaan saakka.

9 §

Kustannusten korvaaminen

Työvoima- ja elinkeinokeskus päättää vel-
kajärjestelysuunnitelman laatimisesta haki-
jalle aiheutuneiden kustannusten korvaami-
sesta valtion varoista. Maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksella säädetään tarkemmin

omakustannusosuudesta ja kustannusten kor-
vaamiseen liittyvistä menettelytavoista.

10 §

Velkajärjestelysopimuksen voimaantulo

Velkajärjestelysopimus tulee voimaan työ-
voima- ja elinkeinokeskuksen, velkajärjeste-
lysopimuksessa mainittujen velkojien ja ha-
kijan allekirjoitettua velkajärjestelysopimuk-
sen. Jos kaikki velkajärjestelysopimuksessa
mainitut velkojat eivät allekirjoita sopimusta,
se voi kuitenkin tulla voimaan sopimuksen
allekirjoittaneiden velkojien osalta edellyt-
täen, että sopimukseen osallistumattomien
velkojien saatavat eivät ylitä viittä prosenttia
sopimukseen sisältyvistä hakijan veloista.
Jos edellytyksiä velkajärjestelysopimuksen

allekirjoittamiselle ei ole tai jos sopimus ei
tule voimaan, työvoima- ja elinkeinokeskuk-
sen on tutkittava rahoituslain 30 §:ssä tarkoi-
tettujen valtionlainojen ja valtion muiden
saatavien vapaaehtoisen velkajärjestelyn
edellytykset.

11 §

Velkajärjestelysopimuksen seuranta ja
muuttaminen

Velallisen on annettava työvoima- ja elin-
keinokeskukselle tarvittavat tiedot velkajär-
jestelysopimuksen seurantaa varten. Tätä
koskeva ehto tulee liittää velkajärjestelysopi-
mukseen.
Työvoima- ja elinkeinokeskuksen tulee

seurata velkajärjestelysopimuksen toteutu-
mista. Sen on huolehdittava erityisesti siitä,
että suunnitelmaan sisältyvät laskelmat ja
toimenpiteet velkajärjestelyn toimeenpanemi-
seksi laaditussa suunnitelmassa pysyvät ajan-
tasaisina ja toteuttamiskelpoisina. Työvoima-
ja elinkeinokeskus voi tarvittaessa hankkia
teknistä seurantaa varten palveluja hallin-
nonalan ulkopuolelta. Valtio korvaa toimek-
siannon aiheuttamat kustannukset.
Tarvittaessa velkajärjestelysopimusta voi-

daan muuttaa noudattaen soveltuvin osin
sopimuksen tekemistä koskevia säännöksiä.

12 §

Vapaaehtoisen velkajärjestelyn raukeaminen

Jos vapaaehtoinen velkajärjestely rahoitus-
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lain 34 §:ssä säädetyin edellytyksin määrä-
tään raukeamaan, palautetaan järjestellyt val-
tionlainat ja valtion muut saatavat sen suu-
ruisiksi kuin ne olivat ennen sopimuksen
tekemistä vähennettynä kuitenkin maksetuil-
la lyhennyksillä, koroilla ja muilla suorituk-
silla. Suoritukset kohdistetaan ensisijaisesti
korkoihin ja toissijaisesti pääomiin, jollei
muuta voida osoittaa.
Velkajärjestelysopimuksessa alennetun

korkotukilainan koron määrä voidaan työ-
voima- ja elinkeinokeskuksen päätöksellä
määrätä palautettavaksi luottolaitokselle siitä
ajankohdasta, jolloin rahoituslain 34 §:ssä
tarkoitettu raukeamisperuste on syntynyt.
Muutoin korkotukilainojen ja muiden pank-
kilainojen osalta menetellään velkajärjeste-
lysopimuksen rauetessa siten kuin sopimuk-
sessa on sovittu.

3 luku

Määräajan voimassa olevat tuet

13 §

Edellytykset

Määräajan voimassa olevan tuen myöntä-
misen edellytyksenä on se, etteivät taloudel-
liset vaikeudet ole aiheutuneet velallisen
omasta menettelystä. Velkaantumisen ei voi-
da katsoa aiheutuneen omasta syystä, jos
maksukyvyttömyys on aiheutunut:
1) sairaudesta, jonka johdosta velallinen

on menettänyt ansaintamahdollisuutensa;
2) pysyvästä työkyvyttömyydestä;
3) pitkäaikaisesta työttömyydestä;
4) huoltovelvollisuuden olennaisesta li-

sääntymisestä;
5) suhdannevaihteluiden aiheuttamasta

huomattavasta vakuusarvojen alenemisesta;
6) luonnonolosuhteiden poikkeuksellisesta

vaihtelusta;
7) poikkeuksellisesta tuotteiden hintakehi-

tyksestä; tai
8) muusta näihin verrattavasta seikasta.
Työttömyys katsotaan pitkäaikaiseksi, jos

se on jatkunut yhtäjaksoisesti tai lähes yhtä-
jaksoisesti kaksi vuotta. Opiskelijaa taikka
opinto-, hoito- tai vuorotteluvapaalla olevaa
henkilöä ei voida katsoa työttömäksi.
Tuen myöntämiseksi maksukyvyttömyyden

on pitänyt johtaa konkreettiseen pakkohuuto-
kaupan uhkaan, lainojen irtisanomiseen tai

muuhun vastaavaan luottojen eräännyttämis-
toimenpiteeseen.

14 §

Valtion saatavien maksuvapautuksen
myöntäminen rahoituslain 66 §:n perusteella

Elinkeinon harjoittamisesta ja asunnon
hankkimisesta aiheutuneiden valtion saata-
vien erääntyneiden lyhennysten ja korkojen
suorittamisesta voidaan myöntää maksuva-
pautuksia rahoituslaissa säädetyllä tavalla si-
ten, että maksuvapautuksen myöntäminen ei
edellytä muiden velkojien osallistumista vas-
taavaan menettelyyn omien saataviensa osal-
ta.

15 §

Kannattavuusarviointi

Elinkeinon palautumisen kannattavaksi
maksuvapautuksella arvioi työvoima- ja elin-
keinokeskus. Tarvittaessa työvoima- ja elin-
keinokeskus voi pyytää arviointiin lisäselvi-
tystä neuvontajärjestöiltä. Arvioinnista tulee
laatia asiakirja.
Jos rahoituslain 66 §:ssä tarkoitettua mak-

suvapautusta haetaan ainoastaan asunnon
hankkimisesta aiheutuneiden valtionlainojen
järjestelemiseksi, kannattavuusarviointia ei
edellytetä. Velallisen tulee kuitenkin esittää
talousselvitys, jossa voidaan osoittaa, että
velalliselle kertyy riittävästi maksuvaraa jäl-
jelle jäävien asuntoluottojen hoitamiseksi.
Velallisen maksuvaran riittävyyttä arvioita-

essa on otettava huomioon velallisen varal-
lisuus, rahaksi muuttamisesta kertyvät varat,
velallisen nettotulot sekä hänen ansaintamah-
dollisuutensa ottaen huomioon hänen ikänsä,
työkykynsä ja muut olosuhteet, velallisen
välttämättömät elinkustannukset, velallisen
elatusvelvollisuus sekä muut vastaavat velal-
lisen maksukykyyn vaikuttavat seikat.

16 §

Maksuvapautuksen hakeminen

Maksuvapautusta on haettava maa- ja met-
sätalousministeriön vahvistaman kaavan mu-
kaisella lomakkeella. Hakemus on toimitetta-
va asianomaiseen työvoima- ja elinkeinokes-
kukseen 31 päivään joulukuuta 2000 men-
nessä.
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Hakemukseen tulee liittää seuraavat selvi-
tykset:
1) jäljennökset hakijan ja hänen puolisonsa

veroilmoituksista tai veroehdotuksista hake-
musta edeltäneeltä vuodelta sekä hakijan ja
hänen puolisonsa verotodistus kahdesta vii-
meksi toimitetusta verotuksesta;
2) luottolaitoksen selvitys 10.9.1993—

1.5.1999 syntyneistä valtionlainojen pääoma-
ja korkorästeistä; ja
3) luottolaitoksen selvitys niistä valtion-

lainojen lyhennys- ja korkoeristä, joille on
myönnetty maksulykkäyksiä 1.11.1996—
1.5.1999.

17 §

Rahoituslain 67 §:n mukaisen
maksuhelpotuksen myöntäminen

korkotukilainana

Rahoituslain 67 §:ssä tarkoitettua korkotu-
kilainaa voivat myöntää rahoituslain 3 §:ssä
mainitut luottolaitokset. Luottolaitos voi
myöntää korkotukilainaa enintään maa- ja
metsätalousministeriön korkotukipäätöksestä
ilmenevän määrän.

18 §

Korkotukilainan myöntämisen edellytykset

Korkotukilainaa voidaan myöntää oman
asunnon hankintaa varten tai elinkeinon har-
joittamisesta aiheutuneiden luottolaitoksen
myöntämien vapaarahoitteisten luottojen va-
kauttamiseksi.
Asuntolainoja ovat uuden asunnon rakenta-

misesta, valmiin asunnon ostamisesta, laa-
jentamisesta tai peruskorjauksesta aiheutu-
neet lainat ja lainoihin liittyvät verot ja muut
kulut. Järjestelyn edellytyksenä asunto-
lainojen osalta on, että edunsaaja käyttää
pääasiallisesti luottojen kohteena olevaa
asuntoa omana tai perheenjäsentensä vaki-
tuisena asuntona.
Elinkeinon harjoittamista koskevien laino-

jen ja lainoihin liittyvien verojen ja muiden
kulujen vakauttamiseksi voidaan myöntää
korkotukilainaa, jos velallinen esittää selvi-
tyksen siitä, että luotot on nostettu ja käytet-
ty kokonaisuudessaan sen elinkeinon harjoit-
tamiseen, jonka toimialalla elinkeinonharjoit-
taja edelleen toimii.

19 §

Kannattavuusarviointi

Elinkeinon palautumisen kannattavaksi
maksuhelpotuksella arvioi työvoima- ja elin-
keinokeskus. Tarvittaessa työvoima- ja elin-
keinokeskus voi pyytää arviointiin lisäselvi-
tystä neuvontajärjestöiltä. Arvioinnista tulee
laatia asiakirja.
Jos elinkeinonharjoittajan velkamäärä on

niin suuri, ettei lainan myöntämisenkään
voida katsoa riittävästi auttavan häntä, ei
korkotukilainaa voida myöntää. Elinkeinon
harjoittamisen lopettavalle tai lopettaneelle
ei voida myöntää korkotukilainaa vakautta-
mistarkoitukseen.

20 §

Korkotukilainan ja valtiontakauksen
hakeminen

Maksuhelpotusta haetaan maa- ja metsäta-
lousministeriön vahvistaman kaavan mu-
kaisella lomakkeella. Hakemus on toimitetta-
va asianomaiselle työvoima- ja elinkeinokes-
kukselle 31 päivään joulukuuta 2000 men-
nessä. Hakemukseen tulee liittää seuraavat
selvitykset:
1) pankin antama selvitys vapaarahoittei-

sen asuntolainan tai elinkeinon harjoittami-
seen myönnetyn lainan pääoman ja korkojen
rästeistä ennen 1 päivää toukokuuta 1999
sekä selvitys lainojen käyttötarkoituksesta; ja
2) jäljennökset hakijan ja hänen puolisonsa

veroilmoituksista tai veroehdotuksista hake-
musta edeltäneeltä vuodelta sekä hakijan ja
hänen puolisonsa verotodistus kahdesta vii-
meksi toimitetusta verotuksesta.
Maksuhelpotusta koskeva hakemus on toi-

mitettava työvoima- ja elinkeinokeskukseen,
joka toimittaa sen lausuntoineen maa- ja
metsätalousministeriölle.

21 §

Korkotukilainan määrä, laina-aika ja korko

Korkotukilainan pääomaa voidaan puoltaa
myönnettäväksi enintään vastaava määrä
kuin vakautettavien lainojen pääomista ve-
roineen ja muine kuluineen, luottoehtojen
mukaisista koroista ja viivästyskoroista yh-
teensä muodostuu. Korkotukilainoja voidaan
myöntää tämän asetuksen nojalla enintään
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10 miljoonaa markkaa. Korkotukilainaa ei
voida myöntää ulkomaan valuutan määräise-
nä.
Korkotukilainan laina-aika voi olla enin-

tään kymmenen vuotta. Luottolaitoksen kor-
kotukilainasta perimä korko saa olla enin-
tään sen koron suuruinen, jota luottolaitos
yleisesti kulloinkin soveltaa samanlaisiin
tarkoituksiin myönnettäviin lainoihin lisätty-
nä korkotukilainojen myöntämisestä ja hoita-
misesta aiheutuvilla ylimääräisillä kustan-
nuksilla. Maa- ja metsätalousministeriöllä on
oikeus olla hyväksymättä lainaa korkotuki-
lainaksi, jos luoton kokonaiskorko poikkeaa
edellä mainitusta.

22 §

Korkotukilainan nostaminen, erääntyminen
ja korkojaksot

Myönnetty korkotukilaina on nostettava
yhdessä erässä viimeistään 31 päivänä jou-
lukuuta 2001. Korkotukilainan lyhennysten
ja korkojen tulee erääntyä säännöllisesti yhtä
suurin lyhennyserin joko puoli- tai neljän-
nesvuosittain.

23 §

Korkotuen suuruus ja maksaminen

Valtion suorittaman korkotuen suuruus on
enintään neljä prosenttiyksikköä. Lainansaa-
jan on kuitenkin maksettava vähintään kah-
den prosentin vuotuista korkoa. Korkotuen
loputtua lainansaajan on maksettava lainasta
kokonaiskoron suuruista korkoa. Korkotukea
voidaan maksaa enintään viideltä vuodelta.
Maa- ja metsätalousministeriö maksaa kor-

kotuen hakemuksesta luottolaitokselle erik-
seen kultakin korkojaksolta tai sen osalta.

24 §

Korkotuen maksamisen lopettaminen ja
takaisinperiminen

Korkotuen maksaminen voidaan lopettaa,
jos lainansaaja tai luottolaitos ei ole täyttä-
nyt lainalausunnossa luoton myöntämiselle
asetettuja ehtoja.
Jos korkotuki lopetetaan, se maksetaan

lopettamista koskevan päätöksen antamispäi-
vään saakka.
Korkotuki voidaan periä takaisin, jos lai-

nansaaja ei ole täyttänyt lainalausunnossa
asetettuja ehtoja. Takaisinperimisestä, val-
vonnasta ja tietojen antamisesta säädetään
rahoituslaissa.

25 §

Valtiontakaus

Valtiontakauksesta säädetään erikseen an-
nettavalla valtioneuvoston asetuksella.

4 luku

Erinäiset säännökset

26 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
syyskuuta 2000.
Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä

oleviin vapaaehtoisiin velkajärjestelyhake-
muksiin voidaan soveltaa tämän asetuksen
vapaaehtoista velkajärjestelyä koskevia sään-
nöksiä.

Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Hallitusneuvos Timo Tolvi
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Stáhtaráπi ásahus
dihto boazodoalu ja luondduealáhusaid velggiid ordnedeamis

Addojuvvon Helssegis borgemánu 10. beaivve 2000
—————

Stáhtaráπi eana- ja meahccedoalloministeriija áªªemeannudeami vuoπul dahkkojuvvon mearrádusa
mielde, mearreduvvo 21. beaivve oππajagimánus 2000 addojuvvon boazodoallo ja luondduealáhusaid
ruhtadanlága (45/2000) mielde:

1 Lohku

Almmolaª njuolggadusat

1 §

Heivehansuorgi

Dát ásahus heivehuvvo boazodoalu ja
luondduealáhusaid ruhtadanlága (45/2000),
ma∫∫elis ruhtadanlaga, 6 ja 11 loguid ∏uovvu eak-
todáhtolaª vealgeordnedemiid ja mearreáiggi siste
fámus leahki doarjagiid olláªuhttimii

2 §

Gearddelunddotvuohta

Seamma loana sáhttá dán ásahusa vuoπul
ordnedit duªªe oktii, jus ma∫∫elis ii nuppe láhkai
mearreduvvo. Ovddemustá ordnedeapmi dahkko
ruhtadanlága 11 logu mielde. Ruhtadanlága 6 logu
∏uovvu friijaeaktosaª vealgeordnedeami ja 11 logu
∏uovvu mearreáiggi siste fámus leahki doarjagiid
galgá ohcat seamma heave. Eaktodáhtolaª vealge-
ordnedeami sáhttá goittotge ohcat, vaikke ii
ozaªiige 11 logus oaivvilduvvon doarjaga.

Jus fitnodahkii lea juo mieπehuvvon dán ásahu-
sa ∏uovvu doarjaga iige doarjaga mieπeheamis leat
gollan eanet go vihtta jagi, de oππa doarjaga ii
sáhte mieπehit, earágo spiehkastatdiliin ja vuord-
detmeahttun diliin, mat eai gula fitnodaga ovddas-
vástádusa vuollái. Dákkáraª dillin sáhttá lohkat
ohcci buohcuvuoπa, bissovaª bargonávccahis-
vuoπa, guhkesáigásaª bargguhisvuoπa, fuolahan-
geatnegasvuoπa ∏ielga lassáneami dahje dáid sul-
lasaª erenomáª siva.

Mearreáigásaª máksinfriijavuoπaid ja máksin-
geahpudemiid mieπeheami guoskevaª bargofáb-

mo- ja ealáhusguovddáza ja eana- ja meahccedo-
alloministeriija ∏ovdojumit galget dahkkojuvvot
ma∫imustá juovlamánu 31. beaivve 2001.

2 lohku

Eaktodahtolaª vealgeordnedeapmi

3 §

Vealgeordnedeami gáibádusat ja vuogit

Eaktodahtolaª vealgeordnedeami gáibádussan
lea earret 31 §:a 4 momeanttas oaivvilduvvon dilis
dat, ahte reantodoarjjaloana ja eará loana
mieπehan velgojeaddjiin eanemus mearkkaªahtti
loanaaddit ieΩas bealis váldet oasi velggiid
ordnedeapmai ruhtadanlága 30 §:a 4 momeanttas
oaivvilduvvon vugiiguin. Eaktun lea, ahte dat eai
leat vealgeordnedeami viπa ovddit jagi áigge ∏iel-
gasit vuolidan vealgeordnedeami ohcci jahkásaª
vealggidikªungoluid nu, ahte viπa jagi áigge
mieπehuvvon geahpedemiid vuhtii válddedettiin
ruhtadanlágas mearreduvvon gáibádus olláªuvvá.

Persovnna ahki ii leat hehttehussan eaktodáh-
tolaª vealgeordnedeami olláªuhttimis.

Eaktodahtolaª vealgeordnedeamis velggola∏∏a
máksinnávccaid máhcaheamis galgá vuosttaΩet-
tiin joatkit loanaid ja oaΩΩumiid ruovttoluottamák-
sináiggi, mieπehit daidda ma∫idemiid ja vuolidit
reanttu.

4 §

Eaktodáhtolaª vealgeordnedeami ohcan

Eaktodáhtolaª vealgeordnedeapmi ohccojuvvo
bargofábmo- ja ealáhusguovddáΩis eana- ja
meahccedoalloministeriija nannen skoviin.

Liite Saamenkielinen käännös
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Ohcamuªªii galgá laktit ∏uovvovaª ∏ilgehusaid:
1) kopiijaid ohcci ja su beallela∏∏a vearroalm-

muhusain ohcamuªa ovddit jagis sihke ohcci ja
beallela∏∏a vearroduoπaªtus guovtti ma∫imuª do-
aimmahuvvon vearuhusas;

2) ∏ilgehus ohcci velggiiguin eana- ja meahcce-
doalloministeriija nannen skoviin;

3) ∏ilgehus ohcci ekonomalaª dilis eana- ja
meahccedoalloministeriija nannen skoviin;

4) ∏ilgehus ohcci opmodagas eana- ja meahcce-
doalloministeriija nannen skoviin;

5) girjjálaª ∏ilgehus ohcci ekonomalaª váttis-
vuoπaid váldosivain;

6) girjjálaª ∏ilgehus dálu vealtameahttun inves-
terendárbbus ∏uovvovaª viπa jagi áigge.

Girjjálaª ∏ilgehusa fitnodaga ekonomalaª dilis
eana- ja meahccedoalloministeriija nannen sko-
viin dahká bargofábmo- ja ealáhusguovddáΩa
dohkkehuvvon ráππeorganisaªuvnna doaibmao-
lmmoª dahje sullasaª eará olmmoª, geas lea doar-
vái buorre áªªedovdamuª ja vásáhus aªªáigullevaª
doaimmas.

Bargofábmo- ja ealáhusguovddáª sáhttá gáibi-
dit ohccis áªªi gieπahallamii earáge dárbbaªlas
∏ilgehusaid go, mat leat 2 momeanttas oaivvildu-
vvon.

5 §

Ohcamuªa gieπahallan

Bargofábmo- ja ealáhusguovddáª bivdá ohca-
muªas váldovelgoheaddjiid cealkámuªaid ja alm-
muhusaid das, ahte álgetgo dat ordnedit sin
oaΩΩumiid.

Ohcamuªa, velgoheaddjiid addán cealkámu-
ªaid ja miehtamiid sihke eará ∏ielggadusaid, maid
bargofábmo- ja ealáhusguovddáª lea skáhppon,
bargofábmo- ja ealáhusguovddáª arvvoªtallá, sáht-
titgo dadjat ohcci gártan bissovaª ekonomalaª
váttisvuoπaide ja návdojuvvogo vealgeordnedea-
mi ∏ielgasit dásset velgola∏∏a ekonomalaª dili. Jus
bargofábmo- ja ealáhusguovddáª oaidná, ahte
daddjon gáibádusat eai gávdno, de dat galgá addit
mearrádusa áªªis. Jus gáibádusat leat, de galgá
bargofábmo- ja ealáhusguovddáª doaimmahit
ohcamuªa cealkámuªain ráππenorgánisaªuvnna
olbmui, man bargofábmo- ja ealáhusguovddáª
oaidná gelbbolaΩΩan dahje sullasaª eará olbmui,
geas lea doarvái buorre áªªedovdamuª ja vásáhus
aªªáigullevaª doaimmas, vealgeordnedeapmeplá-
na dahkamii.

Jus ohcci lea ohcan eaktodáhtolaª vealge-
ordnedeami lassin mearreáigásaª máksingeahpu-
deami. Dalle bargofábmo- ja ealáhusguovddáª gal-
gá vuos dahkat mearrádusa eaktodáhtolaª vealge-

ordnedeamis, ja easkka dan ma∫∫á galgá doaim-
mahit máksingeahpudeapmeohcamuªa eana- ja
meahccedoalloministeriija gieπahallamii.

6 §

Vealgeordnedeapmeplána dahkan

Plánejeaddji galgá dutkat ohcci dili, doaimma,
fitnodaga ja fitnodatolbmo ekonomalaª dillái sih-
ke vejolaªvuoπaide opmodaga ruhtan dahkamii
dahje eará vugiin buoridit ohcci máksinattálda-
gaid ja fidnodaga doaibmavejolaªvuoπaid.

Vealgeordnedeapmai gullevaª doaibmaplána
galgá sisttisdoallat árvvoªtallama fitnodaga
boaπuid ja goluid ovdáneamis ∏uovvovaª golmma
jagi áigodagas sihke ∏ilgehusa daid doaimmain,
maiguin velggolaª áigu buoridit fitnodaga doaim-
ma. Plánas galgá leat dáid lassin árvvoªtallan, mas
árvvoªtallojuvvo vealgedikªungoluid vuolideami
dárbu.

Doaibmaplána galgá sisttisdoallat ∏ielggadus-
aid muorravuovdinboaπuin ∏uovvovaª viπa jagi
áigge, opmodaga vuovdimis boahtán boaπuin sih-
ke das, mo fidnodaga doaimma sáhttá beaktil-
mahttit ja dan goluid geahpedeamis gánnátmeaht-
tun buvttadeami osiid heaittihemiin dahje eará
vugiin.

Jus plánejeaddji ja ohcci ovttasráπiid gávnna-
heaba, ahte vealgeordnedeami gáibádusat eai leat,
plánejeaddji galgá almmuhit girjjála∏∏at velgo-
headdjiide ja bargofábmo- ja ealáhusguovddáΩii,
ahte plánen ii jotkojuvvo ja seammas galgá máh-
cahit ohcamuªa bargofábmo- ja ealáhusguovddá-
Ωii.

Muπuid plánejeaddji galgá doaimmahit plána
bargofábmo- ja ealáhusguovddáΩii, mii dárkkista
plána ja gáibádusaid olláªuhtedettiin addá mear-
rádusa stáhtaloanaid ja stáhta oaΩΩumiid ordne-
deamis ja goluid buhttemis sihke dahká plána
mielde ráhkaduvvon soahpamuªa.

7 §

Máksinfriijavuohta vealgeordnedeamis
earenomáª lossa sivaid geaΩil

Eana- ja meahccedoalloministeriija sáhttá
mieπehit velgolaΩΩii ruhtadanlága 31 § 2 mome-
anttas ∏ilgejuvvon máksinfriijavuoπa stáhtalo-
anaid oanedanmávssuin, jos velgola∏∏a máksin-
návcca ii sáhte máhcahit eará vugiiguin. Máksin-
friijavuoπa mieπiheami gáibádussan lea ohcci gir-
jjálaª ∏ielggadus das, ahte máksinfriijavuoπain
sáhttá dorvvastit ohcci ja su bearraΩa visti, mas
velgolaª váldooasis ássá. Máksinfriijavuoπa sáhttá
mieπehit stáhtaloanaid kapitála vuolidemiin.
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Ruhtadanlága 31 §:a 3 momeanttas oaivvildu-
vvon máksinriijavuoπa sáhttá mieπehit bargofáb-
mo- ja ealáhusguovddáª.

8 §

Reantodoarjjaloanaid ordnedeapmi

Bargofábmo- ja ealáhusguovddáª sáhttá lohpi-
dit vealgeordnedeami jus eaktodáhtolaª vealge-
ordnedeapmi guoská duªªe reantodoarjjaloanaid.
Vealgeordnedeami eaktun lea goittotge dat, ahte
loatnalágádus ja velgolaª leaba ovttaoaivilis pláne-
juvvon doaimmain. Reantodoarjjaloanaid eakto-
dahtolaª vealgeordnedemiin loatnaáiggi oaΩΩu jo-
atkit eanemustá ruhtadanlága 27 § 1 momeanttas
oaivvilduvvon eanemusmeari rádjai.

9 §

Goluid buhtten

Bargofábmo- ja ealáhusguovddáª mearreda
vealgeordnedeapmeplána dahkamis ohccái ªad-
dan goluid buhttemis. IeΩasgoasttidanoassi ja go-
luid buhttemii gullevaª doaimmat mearreduvvojit
dárkileappot Eana- ja meahccedoalloministeriija
ásahusain.

10 §

Vealgeordnedeami fábmuiboahtin

Vealgeordnedeapmesoahpamuª boahtá fábmui
bargofábmo- ja ealáhusguovddáΩa, vealgeordne-
deapmesoahpamuªas máinnaªuvvon velgojeadd-
jiid ja ohcci vealgeordnedeami vuollái∏áledettiin.

Jusbuot vealgeordnedeapme-soahpamusaª
máinaªuvvon velgoheaddjit eai ∏ále vuollái soah-
pamuªa, sáhttá dat goittotge boahtit fábmui daid
bealis, geat leat vuollái∏állán soahpamuªa dainna
eavttuin, ahte soahpamuªa olggobeallái báhcán
velgojeaddjiid oaΩΩumat eai leat badjel vihtta pro-
seantta ohcci velggiin, mat gullet soahpamuªªii.

Jus eai leat gáibádusat vealgeordnedeapme-
soahpamuªa vuollái∏állimii dahje jus soahpamuª
ii boaπe fábmui, bargofábmo- ja ealáhusguovddáª
ferte dan lassin guorahallat stáhtaloanaid ja stáhta
eará oΩΩumiid gáibádusaid, mat leat runtadanlága
30 §:s.

11 §

Vealgeordnedeapmesoahpamuªa ∏uovvun ja
rievdadeapmi

Velggolaª lea geatnegahtton addit bargofábmo-
ja ealáhusguovddáΩii dárbbaªlas dieπuid vealge-
ordnedeapmesoahpamuªa ∏uovvumá váras. Dat

diehtu, mii guoská dan, galgá laktojuvvot vealge-
ordnedeapmesoahpamuªªii.

Bargofábmo- ja ealáhusguovddáª galgá ∏uovvut
vealgeordnedeapmesoahpamuªa olláªuvvama.
Dat galgá gohcit earenomáΩit dan, ahte plánii gul-
levaª árvvoªtallamat ja doaibmabijut vealge-
ordnedeami olláªuhttimis bissot áigemeriid siste ja
dakkárin, áhte daid sáhttá olláªuhttit. Bargofáb-
mo- ja ealáhusguovddáª sáhttá dárbbu mielde
skáhppot bálvalusaid teknihkalaª ∏uovvumii
hálddahussuorggi olggobealde. Stáhta buhtte dáid
goluid, mat bohtet bargogoh∏∏umiin.

Vealgeordnedeapmesoahpamuªa sáhttá dár-
bbu mielde rievdadit soahpamuªas namuhuvvon
njuolggadusaid mielde. Stáhtaloanaid ja stáhta
eará oaΩΩumiid bealis rievdadusohcama dihte
dahkkojuvvon vealgeordnedeami dárkkistusat
bohtet ∏uovvuma láhkai vealgeordnedeapme-
soahpamuªa rievdatkeahttá.

12 §

Eaktodáhtolaª vealgeordnedeami healban

Jus eaktodáhtolaª vealgeordnedeapmi ruhta-
danlága 34 §: mearreduvvon eavttuin mearredu-
vvo healbat, máhcahuvvojit stáhtaloanat ja stáhta
eará oaΩΩumat dan sturrosaΩΩan go dat ledje ovdal
soahpamuªa dahkama. Dain goittotge geahpedu-
vvojit máksojuvvon oanádusat, reanttut ja eará
mávssut. Mávssut ∏ujuhuvvojit ovddemustá reant-
tuide ja de easkka kapitálaide, jus eará ii sáhte
∏ájehit.

Vealgeordnedeapmesoahpamuªas vuolidu-
vvon reantodoarjjaloana reanttu meari lea vejolaª
mearredit máhcahit loatnalágádussii dan áige∏uo-
ggás, goas ruhtadanlága 34 §:s oivvilduvvon heal-
banágga lea ilbman. Muπuid reantodoarjjaloanaid
ja eará bá∫koloanaid bealis meannuduvvo veal-
geordnedeapmesoahpamuªa healbbadettiin nu
movt lea soahpamuªas sohppojuvvon.

3 lohku

Doarjagat, mat leat fámus mearreáiggi

13 §

Gáibádusat

Mearreáiggi fámus leahki doarjaga mieπehe-
ami gáibádussan lea, ahte ekonomalaª váttis-
vuoπaid sivva ii leat velggola∏∏a láhttemis. Veal-
gáduvvama ii sáhte dulkot boahtán ieΩas sivas, jus
máksinnávccahisvuoπa sivvan lea:

1) buohccivuohta, man sivas velggolaª lemas-
sán ánssáªanvelolaªvuoπaidis;
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2) bissovaª bargonávccahisvuohta;
3) guhkesáigásaª bargguhisvuohta;
4) fuolahangeatnegasvuoπa ∏ielga lassáneapmi
5) konjuktuvramolsaªuddamiid dagahan dáh-

kádusárvvu mearkkaªahtti njiedjan:
6) luonddudiliid spiehkastatlágan nuppástuv-

van;
7) buktagiid spiehkastahkki haddemolsaªupmi;
8) eará dáidda bálddalasti siva geaΩil
Bargguhisvuohta dulkojuvvo guhkesáigásaΩΩan

jus dat lea joatkaªuvvan boatkanmeahttumin dah-
je measta boatkanmeahttumin guokte jagi. Stuπe-
antta dahje oahppo-, dikªun-, dahje vuorrolobis
leahki olmmoª ii lohkko bargguheapmin.

Doarjaga mieπeheami eaktun lea, ahte
máksinnávccahisvuoπa dihte leat boahtán baggo-
lonisteami áitta, loanaid eretcealkin dahje eará
sullasaª loanaid máksimassii oaΩΩundoaibma.

14 §

Máksinfriijavuoπa mieπeheapmi stáhta
oaΩΩumiidda ruhtadanlága 66 §:a mielde

Ealáhusa hárjeheami ja vistti há∫kemis boah-
tán stáhta oaΩΩumiid ja reanttuid máksimii sáhttá
mieπihit ruhtadanlága ásahusa mielde máksin-
friijavuoπaid dan láhkai, ahte máksinfriijavuohta
ii gáibit eará velgoheaddjiid oassálastit sullasaª
meannudeapmai ieΩas oaΩΩumiid bealis.

15 §

Gánnáhahttivuoπa árvvoªtallan

Bargofábmo- ja ealáhusguovddáª dahká
árvvoªtallama gánnáhahttivuoπas. Bargofábmo- ja
ealáhusguovddáª sáhttá dárbbu mielde bivdit
lasse∏ilgehusaid ráππenorgánisaªuvnnain. Arvvo-
ªtallamis galgá dahkkot áªªegirji.

Gánnáhahttivuoπa árvvoªtallan ii gáibiduvvo
jus ruhtadanlága 66 §:s oaivvilduvvon máksinfrii-
javuohta ohccojuvvo duªªe vistti skáhppomis bo-
ahtán stáhtaloanaid ordnedeapmai. Velggolaª gal-
gá goittotge ordnet ekonomiija∏ilgehusa, mas gal-
gá oidnot, ahte velgolaΩΩii boahtá ruhta báhcán
visteloanaid dikªumii.

Go árvvoªtallojuvvo velggola∏∏a máksinvejo-
laªvuodaid, de ferte váldit vuhtii velggola∏∏a op-
modat, opmodaga ruhtan nuppástuhttin, velggo-
la∏∏a nettoboaπut sihke su dinenvejolaªvuoπat su
agi ektui, bargonáv∏∏aid ektui ja eará diliid ektui.
Maiddái galgá váldit vuhtii velggola∏∏a vealta-
meahttun eallingoluid, velggola∏∏a fuolahange-
atnegasvuoπa sihke eará sullasaª velggola∏∏a
máksinattáldagaide váikkuheaddji sivaid.

16 §

Máksinfriijavuoπa ohcan

Máksinfriijavuoπa galgá ohcat eana- ja meahc-
cedoalloministeriija nannen skoviin. Ohcamuªa
galgá doaimmahit guovllu bargofábmo- ja
ealáhusguovddáΩii juovlamánu 31 beaivve rádjai.

Ohcamuªªii galgá laktit ∏uovvovaª ∏ilgehusaid:
1) kopiijaid ohcci ja su beallela∏∏a vearroalm-

muhusain ohcamuªa ovddit jagis sihke ohcci ja
beallela∏∏a vearroduoπaªtus guovtti ma∫imuª do-
aimmahuvvon vearuhusas;

2) loatnalágádusa ∏ilgehusa 10.9.1993—
1.5.1999 boahtán stáhtaloanaid kapitála- ja rean-
toreastamávssuin;

3) loatnalágádusa ∏ilgehus daid stáhtaloanaid
oanádus- ja reantoeriiguin, maidda leat mieπe-
huvvon máksinma∫ideamit 1.11.1996—1.5.1999.

17 §

Ruhtadanlága 67 §:as oaivvilduvvon
máksingeahpedeami mieπeheapmi

reantodoarjjaloanain

Loatnalágádusat sáhttet mieπehit reantodoar-
jjaloana earenomáª ekonomalaª váttisvuoπaide
ªaddan ealáhusa hárjeheaddjiid ekonomalaª dili
dássemii. Reantodoarjjaloanaid sáhttet mieπehit
ruhtadanlága 3 §:as meroªtallojuvvon loatnalágá-
dusat. Loatnalágádus sáhttá mieπehit reantodoar-
jjaloana eanemustá eana- ja meahccedoallominis-
teriija reatodoarjjamearrádusas daddjon meari.

18 §

Reantodoarjjaloana mieπeheami gáibádusat

Reantodoarjja sáhttá mieπehuvvot ieΩas vistti
skáhppomii dahje ealáhusa hárjeheamis ªaddan
loatnalágádusaid friijaruhtaduvvon loanaid dásse-
mii.

Visteloatnan lohkkojuvvojit oππa vistti hukse-
mis, gárvves vistti oastimis, vistti viiddideamis
dahje vuoππodivvumis boahtán loanat ja loanaide
gullevaª vearut ja eará golut. Visteloanaide lea
gáibádussan dat, ahte ávkeoaΩΩu geavaha váldolo-
anaid cuozahahkan leahki vistti ieΩas dahje su
bearraΩa lahttuid fásta ássanvistin.

Ealáhusa hárjeheapmai guoski loanaid ja lo-
anaide gullevaª vearuid ja eará goluid dássemii lea
vejolaª mieπihit reantodoarjjaloana, jus velggolaª
buktá ∏ilgehusa das, ahte loanat leat loktejuvvon ja
geavahuvvon ollásit dan ealáhusa hárjeheapmai,
man doaibmasuorggis ealáhusa hárjeheaddji ain
bargá.
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19 §

Gánnáhahttivuohtaárvvoªtallani

Bargofábmo- ja ealáhusguovddáª dahká árvvo-
ªtallama gánnáhahttivuoπas. Bargofábmo- ja ealá-
husguovddáª sáhttá dárbbu mielde bivdit
lasse∏ilgehusaid ráππenorgánisaªuvnnain. Árvvo-
ªtallamis galgá dahkkot áªªegirji.

Jus ealáhusa hárjeheaddji loatnamearri lea nu
stuoris, ahte loana mieπeheapmige ii veahket do-
arvai su, reantodoarjjaloatna ii dalle mieπehuvvo.
Reantodoarjjaloana ii sáhte mieπehit stáπás-
mahttimii, jus lea heaitimin dahje áigumin heaitit
ealáhusa.

20 §

Reantodoarjjaloana ja stáhtadáhkádusa ohcan

Máksingeahpudeapmi ohccojuvvo eana- ja
meahccedoalloministeriija nannen skoviin.
Ohcamuªa galgá doaimmahit guovllu bargofáb-
mo- ja ealáhusguovddáΩii juovlamánu 31 beaivve
rádjai.

Ohcamuªªii galgá laktit ∏uovvovaª ∏ilgehusaid:
1) bá∫ggu ∏ilgehus friijaruhtaduvvon visteloana

dahje ealáhusa hárjeheapmai gullevaª loana ka-
pitála ja reanttu reastamávssuin ovdal 1.5.1999 ja
∏ilgehus loanaid geavahandárkkuhusas;

2) kopiijaid ohcci vearroalmmuhusain ma∫i-
muª golmma vearrojagis.

Máksingeahpudeapmeohcamuªa galgá doaim-
mahit bargofábmo- ja ealáhusguovddáΩii, mii das-
to doaimmaha dan oktan cealkámuªain eana- ja
meahccedoalloministeriijai.

21 §

Reantodoarjjaloana mearri, loatnaáigi ja reantu

Reantodoarjja kapitála sáhttá guottihuvvot ea-
nemusta dan sturrosaª meari go stáπásmahttima
loanaid kapitálain oktan vearuin ja eará goluin,
loatnaeavttuid ∏uovvu reanttuin ja ma∫∫onan-
reanttuin oktiibuot ªaddá. Reantodoarjjaloana
sáhttá dán ásahusa mielde mieπehit eanemustá 10
miljon márkki. Reantodoarjjaloana ii sáhte mie-
πehit olgoriikkavaluhta mearis.

Reantodoarjjaloana loatnaáigi sáhttá leat eane-
mustá logi jagi. Loatnalágádusa reantodoarjjaloa-
na reantu oaΩΩu leat eanemustá dan sturrosaª go,
maid loatnalágádus dábála∏∏at ain heiveha seam-
masullasaª loanaide ja dasa lassin oΩΩot dasa boah-
tit vel reantodoarjjaloanaid mieπeheamis ja

dikªumis boahtán badjelmearálaª golut. Eana- ja
meahccedoalloministeriijas lea váldi leat dohk-
ketkeahttá loana reantodoarjjaloatnan, jus loana
oppalaªreantu spiehkasta ovdelis máinnaªuvvon
reanttus.

22 §

Reantodoarjjaloana lokten, earrebeaivvit ja
reantoáigodagat

Mieπehuvvon reantodoarjjaloana sáhttá loktet
ovtta earis ma∫imustá juovlamánu 31 beaivve
2001. Reantodoarjjaloana earit galget leat dihto
áiggiid ja ovtta stuorra oanádusearrin juogo bealle-
dahje njealjádasjagi áigodagain.

23 §

Reantodoarjaga sturrodat ja máksin

Stáhta reantodoarjaga sturrodat lea eanemustá
njeallje proseantaovttadaga. Loanaoa∏∏u galgá
goittotge máksit unnimustá guovtti proseantta jah-
kásaª reanttu. Reantodoarjaga nohkama ma∫∫á
loatnao∏∏u galgá máksit loanastis oppalaª reanttu
sturrosaª reanttu. Reantodoarjja máksojuvvo eane-
mustá viπa jagi áigge.

Eana- ja meahccedoalloministeriija máksá
ohcamuªain reantodoarjaga loatnalágádussii
guπege reantoáigodagas dahje dan oasis ain sierra.

24 §

Reantodoarjaga máksima heaitin ja
ruovttoluottamávssaheapmi

Reantodoarjaga máksin sáhttá heaittihuvvot,
jus loanaoaΩΩu dahje loatnalágádus ii leat deavdán
gáibádusaid, mat ledje loatnacealkámuªas loana
mieπeheamis.

Jus reantodoarjja heaittihuvvo, dat máksojuvvo
loahpahanmearrádusa beaivemeari rádjai.

Reantodoarjja sáhttát mávssahuvvot ruovttoluo-
tta, jus loanoaΩΩu ii leat deavdán loatnacealká-
muªas ásahuvvon eavttuid. Ruovttoluottamávssa-
heapmai, bearráigeah∏∏amii ja dieπuid addimii
heivehit dan, mii ruhtadanlágas lea ásahuvvon.

25 §

Stáhtadáhkádus

Stáhtádáhkádusas mearreduvvo stáhtaráπi sier-
ra ásahusain.
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4 lohku

Erenomáª njuolggadusat

26 §

Fábmuiboahtin

Dát ásahus boahtá fábmui ∏ak∏amánu 1. beai-
vve 2000.

Go dát ásahus boahtá fábmui, de daidda eakto-
dáhtolaª vealgeordnedeapmeohcamuªaide, mat
leat joπus, sáhttá heivehit dán ásahusa eaktodáhto-
laª vealgeordedeami njuolggadusaid.

Helssegis borgemánu 10. beaivve 2000

Eana- ja meahccedoalloministtar Kalevi Hemilä

Hálddahusráππi Timo Tolvi



Sisäasiainministeriön asetus

N:o 770

sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista annetun päätöksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2000

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista 20 päivänä marraskuuta 1996

annetun sisäasiainministeriön päätöksen (871/1996) 1 §:n 1 momentin 3 kohta, sellaisena kuin
se on sisäasiainministeriön päätöksessä 148/1998 sekä

lisätään päätöksen liitteeseen, sellaisena kuin se on mainitussa päätöksessä 148/1998,
poliisiosaston kohdalle viisi uutta kohtaa seuraavasti:

1 §
— — — — — — — — — — — — —
3) ampuma-aseiden ja patruunoiden tarkas-

tus sekä ampuma-aseisiin liittyvät luvat;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
syyskuuta 2000.

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2000

Sisäasiainministeri Kari Häkämies

Neuvotteleva virkamies Ismo Atosuo
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Liite

SISÄASIAINMINISTERIÖN MAKSULLISET JULKISOIKEUDELLISET
SUORITTEET

Suorite Maksu

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

Poliisiosasto

Ampuma-aseisiin liittyvät suoritteet

Ampuma-aseiden tarkastus, hintaryhmä A (tarkastukset suoritetaan ministeriön
toimitiloissa) 95 mk/ase
Ampuma-aseiden tarkastus, hintaryhmä B (tarkastukset suoritetaan asiakkaan
tiloissa ja asiakkaan välineillä ja asiakas antaa tarkastajan käyttöön tarpeellisen
avustavan henkilökunnan. Tarkastettavia aseita on vähintään 30 kpl ja asiakkaalla
on hyväksytty laatujärjestelmä) 24 mk/ase
Patruunoiden tyyppitarkastus 4 500 mk
Patruunoiden erätarkastus 2 000 mk
Patruunatehtaan valvontatarkastus/kaliiperi 2 500 mk

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