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247/2016

Valtioneuvoston asetus
Metsähallituksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Metsähallituksesta annetun lain
(234/2016) 39 §:n 3 momentin, 41 §:n ja 43 §:n nojalla:

1 §

Hallitus

Sen lisäksi mitä Metsähallituksesta annetussa laissa (234/2016), jäljempänä metsähal-
lituslaki, säädetään, hallituksen jäsenistä yksi määrätään maa- ja metsätalousministeriöstä
ja yksi ympäristöministeriöstä.

Hallituksen jäsenellä tulee olla Metsähallituksen yleistehtävien tai liiketalouden asian-
tuntemusta.

2 §

Hallituksen tehtävät

Metsähallituslain 12, 19 ja 33 §:ssä säädettyjen tehtävien lisäksi hallitus:
1) päättää liiketoiminnan hinnoittelun periaatteista ja hinnoittelua koskevan päätösval-

lan käyttämisestä;
2) päättää liiketoiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta;
3) vahvistaa Metsähallituksen työjärjestyksen;
4) päättää Metsähallituksen julkisia hallintotehtäviä ja niiden rahoitusta koskevien so-

pimusten periaatteista julkisten hallintotehtävien yksikön lausunnon saatuaan;
5) päättää metsähallituslain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettujen osakkeiden, osakkuuk-

sien tai jäsenyyksien hankintaa ja luovutusta koskevan esityksen tekemisestä;
6) päättää metsähallituslain 27 §:n 2 momentissa tarkoitetun vakuuden antamisesta;
7) päättää Metsähallituksen toiminnan sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta;
8) päättää toimitusjohtajan tehtävää koskevan sopimuksen ehdoista;
9) päättää toimitusjohtajan sijaisista;
10) päättää aloitteen tekemisestä maa- ja metsätalousministeriölle toimitusjohtajan ir-

tisanomisesta sekä ja erätalousjohtajan virkasuhteen irtisanomisesta ja purkamisesta;
11) päättää aloitteen tekemisestä ympäristöministeriölle luontopalvelujohtajan virka-

suhteen irtisanomisesta ja purkamisesta;
12) käsittelee muut Metsähallituksen kannalta laajakantoiset tai periaatteellisesti tär-

keät asiat ja päättää niistä.
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3 §

Päätöksenteko hallituksessa

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai jos hän on estynyt, varapuheenjohtajan kutsus-
ta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään
puolet muista jäsenistä on läsnä.

Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet menevät
tasan, päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

Hallituksen jäsenellä on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan.

4 §

Palkkiot

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot määrää maa- ja metsätalousministeriö.

5 §

Maakunnalliset neuvottelukunnat

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan neuvotte-
lukunnan Lapin maakunnan alueelle, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueille
sekä Pohjois-Karjalan maakunnan alueelle.

Kuhunkin neuvottelukuntaan kuuluu maa- ja metsätalousministeriön määräämä pu-
heenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä yhdeksän muuta jäsentä, joilla kullakin on varajä-
sen. Neuvottelukuntaan kuuluvien jäsenten tulee edustaa monipuolisesti alueen väestöä,
metsätaloutta, elinkeinoelämää, ympäristönsuojelua ja kansalaisjärjestöjä. Ennen neuvot-
telukuntien asettamista maa- ja metsätalousministeriö pyytää asianomaisilta maakuntien
liitoilta sekä muilta Metsähallituksen toiminnan kannalta tärkeiltä sidosryhmiltä esityksiä
neuvottelukuntiin valittavista henkilöistä.

Neuvottelukunnan tehtävänä on:
1) antaa Metsähallitukselle lausuntoja merkittävistä valtion maa- ja vesialueiden käyt-

töön liittyvistä kysymyksistä;
2) tehdä Metsähallitukselle aloitteita paikallisen väestön aseman huomioon ottamisek-

si ja toimintojen yhteensovittamiseksi Metsähallituksen toimintaa suunniteltaessa.

6 §

Saamelaisten kotiseutualueelle asetettavat neuvottelukunnat

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan neuvotte-
lukunnat Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueille.

Kuhunkin neuvottelukuntaan kuuluu maa- ja metsätalousministeriön määräämä pu-
heenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä seitsemän muuta jäsentä, joilla kullakin on varajä-
sen. Neuvottelukunnassa tulee olla Metsähallituksen, saamelaiskäräjien, kunnan, palis-
kuntien, kalatalousalueen, valtion metsätalousosakeyhtiöstä annetussa laissa (235/2016)
tarkoitetun osakeyhtiön, elinkeinoelämän ja kaupallisten kalastajien edustus. Inarin kun-
taan asetettavassa neuvottelukunnassa tulee olla myös kolttien kyläkokouksen edustaja.

Saamelaisten kotiseutualueelle asetettavan neuvottelukunnan tehtävänä on antaa Met-
sähallitukselle lausuntoja ja tehdä Metsähallitukselle aloitteita metsätaloutta, valtion maan
myyntiä, ostoa, vaihtoa ja vuokrausta, luonnonvarasuunnittelua, moottorikelkkareittien ja
-urien suunnittelua, maastoliikenne-, metsästys- ja kalastuslupia sekä valtion vesien kala-
talouskysymyksiä koskevissa asioissa.
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7 §

Neuvottelukuntien toiminta

Edellä 5 ja 6 §:ssä tarkoitettu neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen es-
tyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä muuta jäsentä on läsnä.

Neuvottelukunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä ole-
vista on kannattanut, tai äänten mennessä tasan se mielipide, johon kokouksen puheenjoh-
taja on yhtynyt.

Neuvottelukunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja muulle jäsenelle makse-
taan palkkiota kokoukseen osallistumisesta valtiovarainministeriön kokouspalkkioita kos-
kevan kulloinkin voimassa olevan suosituksen mukaisesti. Kokoukseen osallistumisesta
ei makseta muuta palkkiota.

Maa- ja metsätalousministeriö määrää lisäksi neuvottelukunnan puheenjohtajan, vara-
puheenjohtajan, muun jäsenen ja varajäsenen päivärahan ja matkakustannusten korvaus-
ten perusteet.

8 §

Ensimmäinen tilikausi

Metsähallituksen ensimmäinen tilikausi päättyy 31 päivänä joulukuuta 2016.

9 §

Kumotun lain nojalla annetun asetuksen soveltaminen

Valtion liikelaitosten kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä annetun valtioneuvoston asetuk-
sen (160/2004) soveltaminen Metsähallitukseen päättyy 15 päivänä huhtikuuta 2016.

10 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2016.

Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2016

Elinkeinoministeri Olli Rehn

Hallitusneuvos Vilppu Talvitie
3



247/2016 

4 

Liite Koltansaamenkielinen käännös 

Valdiasååbbar asetõs 

Meäʹcchalltõõzzâst 

Valdiasååbbar meärrõõzz meâlddsânji šiõtteet Meäʹcchalltõõzzâst uʹvddum lääʹjj (234/2016) 
39 §:t 3 momeent, 41 §:t da 43 §:t vuäivva: 

1 § 

Halltõs 

Tõn lââʹssen mâiʹd Meäʹcchalltõõzzâst uʹvddum lääʹjjest (234/2016), mâʹŋŋlest 
meäʹcchalltõslääʹǩǩ, šiõtteet, halltõõzz vuäzzlain õhtt mieʹrreet mädd- da 
meäʹcctäällministeriast da õhtt pirrõsministeriast. 

Halltõõzz vuäzzlâst âlgg leeʹd Meäʹcchalltõõzz takaitueji leʹbe jäärnaǩtääl ääʹšštobddmõõžž. 

2 § 

Halltõõzz tuej 

Meäʹcchalltõslääʹjj 12, 19 da 33 §:st šiõttummu tueji lââʹssen halltõs: 
1) tuʹmmai jäärnaǩtuåimmjummuž hâʹddummuž vuâđđjurddjin da hâʹddummuž kuõskki

mieʹrreemvääʹld âânnmõõžžâst; 
2) tuʹmmai jäärnaǩtuåimmjummuž alttummšest da loopptummšest;
3) nâânad Meäʹcchalltõõzz tuejjriâššmõõžž;
4) tuʹmmai Meäʹcchalltõõzz õlmmsaid vaaldâšmtuejid da tõi teäggtummuž kuõskki

suåppmõõžži vuâđđjurddjin õlmmsi vaaldâšmtueji juâǥǥtõõzz ceälkkmuužž vuäǯǯmest; 
5) tuʹmmai meäʹcchalltõslääʹjj 4 §:t 2 momeentest õõlǥtum vuässõõzzi, vuässbieʹllvuõđi

leʹbe vuäzzlažvuõđi haʹŋǩǩummuž da ouddmõõžž kuõskki eʹtǩǩõõzz raajjmõõžžâst; 
6) tuʹmmai meäʹcchalltõslääʹjj 27 §:t 2 momeentest õõlǥtum ååsktõõzz ouddmõõžžâst;
7) tuʹmmai Meäʹcchalltõõzz tuejjummuž siisǩâst vuåppmõõžžâst da riiski vaaldšummšest;
8) tuʹmmai tuåimtemjååʹđteei tuej kuõskki suåppmõõžž määinin;
9) tuʹmmai tuåimtemjååʹđteei sâjjsin;
10) tuʹmmai alttõõzz raajjmõõžžâst mädd- da meäʹcctäällministeriaaʹje tuåimtemjååʹđteei

reâuggvuõđ loopptummšest di da luâttskååttrdemtäälljååʹđteei veʹrǧǧvuõđ loopptummšest da 
puʹrǧǧummšest; 

11) tuʹmmai alttõõzz raajjmõõžžâst pirrõsministeriaaʹje luâttkääzzkõsjååʹđteei veʹrǧǧvuõđ
loopptummšest da puʹrǧǧummšest; 

12) ǩiõttââll jeeʹres Meäʹcchalltõõzz vuâđ mieʹldd vaiddsa vaikkteei leʹbe vuâđđjuurdeʹld
tääʹrǩes ääʹšš da tuʹmmai tõin. 

3 § 

Tuʹmmjemtuejj halltõõzzâst 

Halltõs noorââtt saaǥǥjååʹđteei, leʹbe jõs son lij cõggnam, väärrsaaǥǥjååʹđteei kåččmõõžžâst. 
Halltõs lij mieʹrreemvääldlaž, ǥu saaǥǥjååʹđteei leʹbe väärrsaaǥǥjååʹđteei di uuʹccmõsân peäʹl 

jeeʹres vuäzzlain lij pääiʹǩ âʹlnn. 
Halltõõzz tuʹmmstõõǥǥ tuejjeet õõutǩeärdsain jiõni jeäʹnbõõzzin. Jõs jiõn mâʹnne õõutnalla, 

tuʹmmstõkkân šâdd tõt juurd, koon såbbar saaǥǥjååʹđteei lij kanntam. 
Halltõõzz vuäzzlâst lij vuõiggâdvuõtt vuäǯǯad čårrneei juurdes mieʹrǩǩeed påʹrddǩerjja. 

OIKAISU
Liitteet on lisätty oikaisuna.
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4 § 

Paʹlǩǩõõzz 

Halltõõzz vuäzzlai da teäʹǧǧtaʹrǩǩeeji paʹlǩǩõõzz mieʹrrad mädd- da meäʹcctäällministeria. 

5 § 

Mäddkååddla saǥstõõllâmkååʹdd 

Mädd- da meäʹcctäällministeria šiõttad jäänmõsân neellj eeǥǥas vuârstes saǥstõõllâmkååʹdd 
Lappi mäddkååʹdd voudda, Tâʹvv-Vuâđđmäädd da Kainuu mäddkååʹddi vuuʹdid di Tâʹvv-
Kaʹrjjel mäddkååʹdd voudda. 

Juõʹǩǩ saǥstõõllâmkådda kooll mädd- da meäʹcctäällministeria mieʹrreem saaǥǥjååʹđteei da 
väärrsaaǥǥjååʹđteei di ååuʹc jeeʹres vuäzzla, koin juõʹǩǩkâst lij väärrvuäzzlaž. Saǥstõõllâm-
kådda kollʼjeei vuäzzlai puätt eeʹttkâʹstted määŋgpeällsânji vuuʹd narood, meäʹcctääl, 
jieʹllemvueʹǩǩjallu, pirrõs-suõjjõõzz da meerlažorganisaatioid. Ouʹddel saǥstõõllâmkååʹddi 
šiõttummuž mädd- da meäʹcctäällministeria räukk ääʹššvuäʹmsteejin mäddkååʹddi leettin di 
jeärrsin Meäʹcchalltõõzz tuåmmjummuž vuâđ mieʹldd tääʹrǩes čõõnõsjooukin eʹtǩǩõõzzid 
saǥstõõllâmkååʹddid vaalšeejin persoonin. 

Saǥstõõllâmkååʹdd tuejjan lij: 
1) oudd Meäʹcchalltõʹsse ceâlklmid miârkkšeejin valdia mädd- da čääʹccvuuʹdi âânnmõʹšše

õhtteejin kõõččmõõžžin; 
2) tuejjeed Meäʹcchalltõʹsse alttõõzzid pääikla narood statuuzz lokku väʹlddem diõtt da

jiiʹjjesnallšemvuõđi õʹhttešiõttummuž diõtt Meäʹcchalltõõzz tuåimmjummuž plaanummšest. 

6 § 

Säʹmmlai dommvoudda šiõtteei saǥstõõllâmkååʹdd 

Mädd- da meäʹcctäällministeria šiõttad jäänmõsân neellj eeǥǥas vuârstes saǥstõõllâmkååʹdd 
Enontekiö, Aanar da Utsjooǥǥ kååʹddi vuuʹdid. 

Juõʹǩǩ saǥstõõllâmkådda kooll mädd- da meäʹcctäällministeria mieʹrreem saaǥǥjååʹđteei da 
väärrsaaǥǥjååʹđteei di čiččâm jeeʹres vuäzzla, koin juõʹǩǩkâst lij väärrvuäzzlaž. Saǥstõõllâm-
kååʹddest puätt leeʹd Meäʹcchalltõõzz, sääʹmtiiʹǧǧi, kååʹdd, paalǥâskååʹddi, kueʹlltäällvuuʹd, 
valdia meäʹcctäällvuässõsõhttõõzzâst uʹvddum lääʹjjest (235/2016) õõlǥtummu vu-
ässõsõhttõõzz, jieʹllemvueʹǩǩjallu da kaauplai kueʹllšiiʹllʼji eeʹttkâʹsttem. Aanar kådda šiõttee-
jest saǥstõõllâmkååʹddest puätt leeʹd še nuõrttsäʹmmlai siidsåbbar voboršeǩ. 

Säʹmmlai dommvoudda šiõtteei saǥstõõllâmkååʹdd tuâjjan lij uʹvdded Meäʹcchalltõʹsse 
ceâlklmid da tuejjeed Meäʹcchalltõʹsse alttõõzzid meäʹcctääl, valdia määdd kaaupšummuž, 
vuäʹsttmõõžž, vaajtummuž da vuåkrjummuž, luâttreeʹǧǧesvuõđplaanummuž, motorǩeâlkk-
ǩeäini da –rannʼji plaanummuž, luâđastvuejjam-, mieʹcstummuš- di kueʹllšeeʹllemlååʹvid di 
valdia čaaʹʒʒi kueʹlltäällkõõččmõõžžid kuõskki aaʹššin. 

7 § 

Saǥstõõllâmkååʹddi tuåimmjummuš 

Ooudâst 5 da 6 §:st õõlǥtummu saǥstõõllâmkåʹdd noorââtt saaǥǥjååʹđteei leʹbe suu leämmaž 
cõggeen väärrsaaǥǥjååʹđteei kåččmõõžžâst da lij mieʹrreemvääldlaž, ǥu saaǥǥjååʹđteei leʹbe 
väärrsaaǥǥjååʹđteei di uuʹccmõsân nellj jeeʹres vuäzzlain liâ pääiʹǩ âʹlnn. 
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Saǥstõõllâmkååʹdd tuʹmmstõkkân puätt tõt jurddi, koon jeänab ǥu peäʹl mieʹldd åårrjin lij 
kanntam, leʹbe jiõni mõõneen õõutnalla tõt jurddi, koozz såbbar saaǥǥjååʹđteei lij õhttnam. 

Saǥstõõllâmkååʹdd saaǥǥjååʹđteeja, väärrsaaǥǥjååʹđteeja da jeeʹres vuäzzliʹžže määuʹset 
paʹlǩǩõõzz såbbra vuässõõttmõõžžâst valdiateäʹǧǧministeria sååbbarpäʹlǩǩõõzzid kuõskki 
kuäʹssaǥ viõǥǥâst åårri siâzztõõzzi meâlddsânji. Såbbra vuässõõttmõõžžâst jiâ määuʹs jeeʹres 
paʹlǩǩõõzz. 

Mädd- da meäʹcctäällministeria mieʹrrad lââʹssen saǥstõõllâmkååʹdd saaǥǥjååʹđteei, väärr-
saaǥǥjååʹđteei, jeeʹres vuäzzla da väärrvuäzzla peiʹvvtieʹǧǧ da mäʹtǩǩ-koʹrvvõõzzi vuâđ. 

8 § 

Vuõssmõs tillpââʹjj 

Meäʹcchalltõõzz vuõssmõs tillpââʹjj põõtt 31 peeiʹv rosttovmannu 2016. 

9 § 

Jaukkuum lääʹjj vuäivva uʹvddum asetõõzz suåvvtummuš 

Valdia jäärnaǩstroittli rekknâʹsttummšest da teäʹǧǧââʹnnemčiõʹlǧǧtõõzzâst uʹvddum val-
diasåbbar asetõõzz (160/2004) suåvvtummuš Meäʹcchalltõʹsse põõtt 15 peeiʹv njuhččmannu 
2016. 

10 § 

Viõʹǩǩešõddmõš 

Tät asetõs šâdd viõʹǩǩe 15 peeiʹv njuhččmannu 2016. 

Heʹlssnest 8 peeiʹv njuhččmannu 2016 

Jieʹllemvueʹǩǩminiʹstter Olli Rehn 

Halltõsduumšeǩ Vilppu Talvitie 



247/2016 

7 

Liite Pohjoissaamenkielinen käännös 

Stáhtaráđi ásahus 

Meahciráđđehusas 

Stáhtaráđi mearrádusa mielde mearriduvvo Meahciráđđehusas addojuvvon lága (234/2016) 
39 §:a 3 momeantta, 41 §:a ja 43 §:a vuođul: 

1 § 

Stivra 

Dasa lassin mii Meahciráđđehusas addojuvvon lágas (234/2016), maŋŋelis meahciráđđe-
husláhka, mearriduvvo, de stivrra lahtuin okta galgá ovddastit Eana- ja meahccedoalloministe-
riija ja okta Birasministeriija. 

Stivrra lahtus galgá leat Meahciráđđehusa oppalašdoaimmaid dahje fitnodatdoalu áššedov-
damuš.  

2 § 

Stivrra doaimmat 

Meahciráđđehuslága 12, 19 ja 33 §:s mearriduvvon doaimmaid lassin stivra: 
1) mearrida fitnodatdoaimma haddemearridanprinsihpain ja haddemearrideapmái guoskevaš

mearridanválddi geavaheamis; 
2) mearrida fitnodatdoaimma álggaheamis ja loahpaheamis;
3) nanne Meahciráđđehusa bargoortnega;
4) mearrida Meahciráđđehusa almmolaš hálddahusdoaimmaide ja daid ruhtadeapmái guos-

kevaš soahpamušaid prinsihpain, dan maŋŋá go lea ožžon hálddahusdoaimmaid ovttadaga 
cealkámuša; 

5) mearrida meahciráđđehuslága 4 §:a 2 momeanttas oaivvilduvvon ossosiid, osolašvuođaid
dahje lahttovuođaid háhkamii ja luohpadeapmái  guoskevaš árvalusa dahkamis; 

6) mearrida meahciráđđehuslága 27 §:a 2 momeanttas oaivvilduvvon dáhkádusa addimis;
7) mearrida Meahciráđđehusa doaimma siskkáldas goziheamis ja riskkaid stivremis;
8) mearrida beaivválaš jođiheaddji doibmii guoskevaš soahpamuša eavttuin;
9) mearrida beaivválaš jođiheaddji sadjásaččain;
10) mearrida árvalusa dahkamis Eana- ja meahccedoalloministeriijai beaivválaš jođiheaddji

eretcealkimis ja  meahccegeavahanhoavdda virgegaskavuođa eretcealkimis ja heaittiheamis; 
11) mearrida árvalusa dahkamis Birasministeriijai luonddubálvalushoavdda virgegaska-

vuođa eretcealkimis ja heaittiheamis; 
12) gieđahallá Meahciráđđehusa dáfus eará guhkásváikkuheaddji dahje prinsihpalaččat

dehálaš áššiid ja mearrida dain. 
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3 § 

Mearrádusdahkan stivrras 

Stivra čoahkkana ságadoalli, dahje jos son lea eastašuvvan, de várreságadoalli bovdehusa 
dihte. 

Stivra lea mearridanválddálaš, go ságadoalli dahje várreságadoalli sihke uhcimustá bealli 
eará lahtuin leat čoahkkimis mielde. 

Stivrra mearrádusat dahkkojuvvojit ovttageardán jietnaeanetloguin. Jos jienat mannet 
dássálagaid,  de mearrádussan šaddá dat oaivil, maid čoahkkima ságadoalli lea guottihan.  

Stivrra lahtus lea vuoigatvuohta merkehit iežas spiehkasteaddji oaivila beavdegirjái. 

4 § 

Bálkámávssut 

Stivrra lahtuid ja ruhtadoallodárkkisteaddjiid mávssuid mearrida Eana- ja meahccedoallomi-
nisteriija. 

5 § 

Eanagottálaš ráđđádallangottit 

Eana- ja meahccedoalloministeriija ásaha guhkimustá njealje jahkái hávil ráđđádallangotti 
Lappi, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu ja Pohjois-Karjala eanagoddái.   

Guđege ráđđádallangoddái gullet Eana- ja meahccedoalloministeriija mearridan ságadoalli 
ja várreságadoalli sihke ovcci eará lahtu, geain guđesge lea várrelahttu. Ráđđádallangotti lah-
tut galget ovddastit máŋggabealagit guovllu olbmuid, vuovdedoalu, ealáhuseallima, birassuod-
jaleami ja riikkavulošorganisašuvnnaid. Ovdalgo ráđđádallangottit ásahuvvojit, de Eana- ja 
meahccedoalloministeriija bivdá áššáigullevaš eanagottiid lihtuin sihke Meahciráđđehusa do-
aimma dáfus eará dehálaš čanasjoavkkuin árvalusaid dain olbmuid, geat válljejuvvojit 
ráđđádallangottiide.  

Ráđđádallangoddi galgá: 
1) addit Meahciráđđehussii cealkámušaid stáhta eana- ja čáhceguovlluid geavaheapmái

guoskevaš mearkkašahtti áššiin; 
2) dahkat Meahciráđđehussii árvalusaid báikkálaš olbmuid sajádaga vuhtiiváldin dihte ja

doaimmaid oktiiheivehan dihte Meahciráđđehusa doaimma plánedettiin. 

6 § 

Sámiid ruovttuguvlui ásahit oaivvilduvvon ráđđádallangottit 

Eana- ja meahccedoalloministeriija ásaha guhkimustá njealje jahkái hávil  ráđđádallangotti 
Eanodaga, Anára ja Ohcejoga gielddaide. 

Guđege ráđđádallangoddái gullet Eana- ja meahccedoalloministeriija mearridan ságadoalli 
ja várreságadoalli sihke čieža eará lahtu, geain guđesge lea várrelahttu. Ráđđádallagottiin gal-
get leat Meahciráđđehusa, Sámedikki, gieldda, bálgosiid, guolledoalloguovllu, stáhta vuovde-
doallooasussearvvis addojuvvon lágas (235/2016) oaivvilduvvon oasussearvvi, ealáhuseallima 
ja gávppálaš guolásteaddjiid ovddasteaddjit. Anára gildii ásahit oaivvilduvvon ráđđádallangot-
tis galgá leat maiddái nuortalaččaid siidačoahkkima ovddasteaddji.   

Sámiid ruovttuguvlui ásahit oaivvilduvvon ráđđádallangoddi galgá addit Meahciráđđehussii 
cealkámušaid ja dahkat Meahciráđđehussii árvalusaid vuovdedollui, stáhtaeatnama vuovdimii, 
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oastimii, lonuheapmái ja láigoheapmái sihke luondduriggodatplánii, mohtorgielkájohtolagaid 
ja -vuojáhagaid plánemii, meahccejohtalus-, meahcástan- ja guolástanlobiide sihke stáhta 
čáziid guolledoallogažaldagaide guoskevaš áššiin.  

7 § 

Ráđđádallangottiid doaibma 

Ovdalis 5 ja 6 §:s oaivvilduvvon ráđđádallangoddi čoahkkana ságadoalli, dahje jos son eas-
tašuvvan, de várreságadoalli bovdehusa dihte. Ráđđádallangoddi leat mearridanválddálaš, go  
ságadoalli dahje várreságadoalli sihke uhcimustá njeallje eará lahtu leat mielde čoahkkimis.  

Ráđđádallangotti mearrádussan šaddá dat oaivil, maid eanet go bealli čoahkkimii oassálasti 
lahtuin leat guottihan, dahje jos jienat mannet dássálagaid, de dalle mearrádussan šaddá dat 
oaivil, maid čoahkkima ságadoalli lea guottihan.    

Ráđđádallangotti ságadoallái, várreságadoallái ja eará lahttui máksojuvvo máksu  čoahkki-
mii oassálastimis Ruhtaministeriija čoahkkinmávssuide guoskevaš guđege gustojeaddji 
ávžžuhusa mielde. Čoahkkimii oassálastimis ii máksojuvvo eará máksu.  

Eana- ja meahccedoalloministeriija mearrida dasa lassin ráđđádallangotti ságadoalli, 
várreságadoalli, eará lahtu ja várrelahtu beaiveruđa ja mátkegoluid buhttenákkain.   

8 § 

Vuosttas ruhtadoallobadji 

Meahciráđđehusa vuosttas ruhtadoallobadji nohká juovlamánu 31. beaivve 2016.  

9 § 

Gomihuvvon lága vuođul addojuvvon ásahusa heiveheapmi 

Stáhta fitnodatlágádusaid ruhtadoalus ja ruhtadoalloloahpaheamis addojuvvon stáhtaráđi 
ásahusa (160/2004) heiveheapmi Meahciráđđehussii nohká cuoŋománu 15. beaivve  2016. 

10 § 

Fápmuiboahtin 

Dát ásahus boahtá fápmui cuoŋománu 15. beaivve 2016. 

Helssegis cuoŋománu  8. beaivve 2016 

Ealáhusministtar Olli Rehn 

Hálddahusráđđi Vilppu Talvitie 
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