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Valtioneuvoston asetus
koltta-asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti 
kumotaan koltta-asetuksen (133/1997) 3, 5–6, 13, 24, 35–36 sekä 47–54 §, 
muutetaan 1, 2, 4, 7–12, 25–29 § sekä 31 §:n 1 momentin johdantokappale, sellaisina

kuin niistä ovat 26 ja 27§ asetuksessa 593/2007, sekä
lisätään asetukseen uusi 1a § seuraavasti:

1 § 

Henkilökohtaiset edellytykset

Kolttalain (253/1995) 10 §:ssä tarkoitettua asuntolainaa ja -avustusta voidaan myöntää
riippumatta siitä, onko hakija perehtynyt ja kykenevä harjoittamaan kolttalain 3 §:ssä tar-
koitettua yritystoimintaa. Liiiketoimintasuunnitelmaa ei vaadita asuntolainaa ja -avustusta
myönnettäessä. 

Tilaa ei saa, kolttalain 22 §:ssä tarkoitettua tapausta lukuun ottamatta muodostaa hen-
kilölle, joka itse tai jonka puoliso maansaantihakemuksen tekemisajankohtana on täyttä-
nyt 50 vuotta. Mainitusta ikärajasta voidaan kuitenkin erityisestä syystä poiketa edellyttä-
en, että henkilö on enintään 55-vuotias.

Luonnollisen henkilön on tukea hakiessaan oltava 18 vuotta täyttänyt. Tukea voidaan
myöntää 65 vuotta täyttäneelle henkilölle ainoastaan rakennuksen peruskorjaukseen ja vä-
häiseen laajentamiseen. Uuden asuinrakennuksen rakentamiseen tukea ei voida myöntää
60 vuotta täyttäneelle. Puolisoista otetaan huomioon nuoremman ikä.

1 a §

Eräät tuen myöntämisen rajoitukset

Tukea ei saa myöntää eikä myönnettyä tukea maksaa, jos tuen tai sen maksun hakija ei
ole noudattanut eräiden valtion tukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltami-
sesta annetun lain (300/2001) 1 §:ssä tarkoitettua tuen takaisinperintäpäätöstä.

Tukea ei saa myöntää vaikeuksissa olevalle yritykselle. Vaikeuksissa olevalla yrityk-
sellä tarkoitetaan kyseiseen tukeen sovellettavassa valtiontukea koskevassa komission
asetuksessa ja komission suuntaviivoissa valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vai-
keuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (2014/C 249/01) tarkoi-
tettua vaikeuksissa olevaa yritystä.
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2 §

Tuen myöntäminen useammalle henkilölle

Jos tuen kohteena olevan tilan tai alueen yhteisomistajista ainakin yksi täyttää kolttalain
4 ja 5 §:ssä säädetyt edellytykset sekä omistaa tilasta tai alueesta vähintään kolmasosan,
heille voidaan yhteisesti myöntää kolttalain mukainen tuki. Tällaisille henkilöille yksi-
näänkin voidaan myöntää kyseistä tukea, jos tilan tai alueen yhteisomistajat antavat siihen
suostumuksensa. Jos kysymys on valtion toimesta suoritettavasta tienteko- tai vesihuolto-
työstä, tulee suostumuksen sisältää myös kiinteistön saattaminen panttivastuuseen synty-
västä lainasta tai valtion saamisesta.

4 §

Investointilaina ja -avustus

Kolttalain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun pienyritystoiminnan laajentamisen yhteydes-
sä voidaan myöntää kolttalain 10 §:ssä tarkoitettua investointilainaa vain edellyttäen, että
siten saavutetaan tuettavan yritystoiminnan tarjoamien työtilaisuuksien, tuotannon jalos-
tusarvon tai palvelusten oleellinen lisäys. Jos uudistettavan käyttöomaisuuden hankintaan
on aikaisemmin myönnetty valtion varoista avustusta, lainaa tai korkotukea, lainaa voi-
daan myöntää vain työtilaisuuksien, tuotannon jalostusarvon tai palvelusten lisäystä vas-
taavalta osalta.

Kolttalain 3 §:n 2 momentissa tarkoitettuun pienyritystoimintaan voidaan myöntää in-
vestointilainaa ja valtiontakausta, jos hakija täyttää kolttalain edellytykset ja samaan
hankkeeseen myönnetään maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014)
mukaista tukea kolttalain 8 §:n 3 momentin mukaisesti.

7 §

Lainat ja avustukset muulle kuin yrittäjälle

Asuntolainaa ja -avustusta voidaan myöntää myös muulle kuin yritystoimintaa harjoit-
tavalle koltalle.

8 §

Laina ja avustus rakennukseen

Asuntolainaa ja -avustusta voidaan myöntää sijainniltaan, pohjaratkaisuiltaan, teknisil-
tä rakenteiltaan ja varusteiltaan tarkoituksenmukaisten sekä asumiskustannuksiltaan koh-
tuullisten asuntojen aikaan saamiseksi. Kyseistä tukea myönnettäessä on huomiota kiinni-
tettävä myös siihen, että asianomaisilla toimenpiteillä edistetään hyvää ympäristön laatua.

Asuntolainan ja -avustuksen avulla rakennettavassa ja laajennettavassa rakennuksessa
olevan asunnon huoneistoala saa olla enintään 160 neliömetriä ja kahden asunnon raken-
tamista ja laajentamisesta varten yhteensä enintään 200 neliömetriä. Erityisistä syistä voi
laajennuksessa huoneistoala olla edellä mainittua jonkin verran suurempi. Peruskorjatta-
van asuinrakennuksen huoneistoala voi olla edellä sanottua suurempikin, mutta tuettavana
huoneistoalana otetaan kuitenkin huomioon enintään 250 neliömetriä. Talousrakennuksen
tuettava enimmäishuoneistoala on enintään 60 neliömetriä. Kalapirtin tuettava huoneisto-
ala saa olla enintään 40 neliömetriä ja sen yhteyteen rakennettavan varaston enintään
10 neliömetriä.
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9 §

Lainojen ja avustusten yhteismäärä

Kolttalain 10 §:n mukainen valtionlaina ja avustus voivat yhdessä muun julkisen rahoi-
tuksen kanssa olla yhteensä enintään 90 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Julki-
nen rahoitus ja korkotukilaina tai valtiontakauksen kohteena oleva muu laina eivät yhteen-
sä saa ylittää 90 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

10 §

Avustusten enimmäismäärät

Avustusten enimmäismäärät ovat:
1) asuinrakennuksen ja siihen liittyvien talousrakennusten rakentamisessa 45 prosent-

tia sekä niiden laajentamisessa ja peruskorjauksessa sekä asuinympäristön parantamisessa
ja sen yhteydessä perinneympäristön säilyttämisessä 50 prosenttia hyväksytyistä kustan-
nuksista;

2) tien rakentamisessa, sähköistämisessä ja vesihuollossa niiltä osin kuin ne eivät sisäl-
ly; asuinrakennuksen kustannuksiin 40 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista;

3) kalapirtin ja siihen liittyvän saunan sekä varaston rakentamisessa, laajentamisessa ja
peruskorjauksessa 40 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista.

11 §

Lausunnon pyytäminen

Tukea koskevasta hakemuksesta voidaan pyytää Inarin kunnan maaseutuelinkeinovi-
ranomaisen lausunto.

12 §

Laina-aika

Lainan laina-aika on lainoituskohteesta riippuen seuraava:
1) investointilaina tuotantorakennusta varten 5–25 vuotta;
2) asuntolaina 5–20 vuotta;
3) perinneympäristön säilyttämiseen myönnettävä laina 5–10 vuotta; ja
4) muut lainat 5–15 vuotta.
Lainan ehtoja määrättäessä on otettava huomioon asianomaisen henkilön varallisuus,

tulot, perhesuhteet, lähiajan investoinnit ja muut hänen taloudelliseen kantokykyynsä vai-
kuttavat seikat.

25 §

Lyhennysten ja korkojen periminen

Kolttalain mukaisten valtion myyntihintasaamisten lyhennykset ja korot peritään takai-
sin siten, että lyhennyksen ja koron yhteismäärä on puolivuosittain suunnilleen yhtä suuri
tai yhtä suurin puolivuotislyhennyksin. Lyhennykset ja korot erääntyvät maksettaviksi
kunkin huhti- ja lokakuun viimeisenä päivänä. Saamisen korko on suoritettava kunkin lai-
naerän nostopäivästä lukien, jollei kolttalain 14 §:stä muuta johdu.

Jollei yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993) tai yksityishenkilön velkajärjes-
telystä annetun lain (57/1993) mukaisesta tuomioistuimen päätöksestä muuta johdu, mai-
nitussa menettelyssä sovittujen helpotusten lakattua valtion myyntihintasaaminen ja val-
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tionlaina erääntyvät tässä pykälässä säädetyin tavoin. Sovittaessa ensiksi mainitun lain
97 §:ssä tai viimeksi mainitun lain 78 §:ssä tarkoitetusta järjestelystä on valtion myynti-
hintasaamisen ja valtionlainan erääntymisjaksoihin sovellettava tämän pykälän säännök-
siä.

Valtion myyntihintasaaminen on 29 §:ssä tarkoitetut maksuhelpotukset mukaan lukien
maksettava takaisin valtiolle kolttalain 30 §:n 1 momentissa säädetyssä ajassa, jollei yri-
tyssaneerauksesta tai yksityishenkilön velkajärjestelystä muuta johdu.

26 §

Valtionlainojen, myyntihinnan ja kustannusosuuden periminen

Valtionlainojen, myyntihintojen sekä kustannusosuuksien lyhennysten ja korkojen
maksuunpanossa, kannossa ja tilittämisessä noudatetaan, mitä eräiden valtion rahasaamis-
ten maksuunpanosta, kannosta ja tilittämisestä annetussa asetuksessa (559/1967) sääde-
tään siinä mainittujen saamisten osalta. Kantoviranomaisena toimii kuitenkin Valtion-
konttori

27 §

Ylimääräinen lyhennys

Velallinen ja Valtiokonttori voivat sopia valtion myyntihintasaamisen takaisinmaksu-
ajan lyhentämisestä sekä ylimääräisen lyhennyksen maksamisesta ja niiden vaikutuksesta
erääntyviin lyhennyksiin. Ylimääräisestä lyhentämisestä huolimatta on maksamattomalle
pääomalle lasketut korkoerät suoritettava lyhentämistä seuraavina eräpäivinä.

28 §

Yhdellä kertaa maksettavat saamiset

Tilan tai sen osan luovuttanut henkilö voidaan vapauttaa vastaamasta lainasta tai valtion
saamisesta edellyttäen, että luovutuksensaaja on jo ennestään ollut yhteisvastuussa lainas-
ta tai saamisesta eikä vastuusta vapauttaminen vaaranna lainan tai saamisen takaisinmak-
sua.

Kolttalain mukaisten valtion myyntihintasaamisten loppuerien perimisessä noudate-
taan, mitä eräiden valtion saamisten perimisessä kerta kaikkiaan annetussa laissa
(682/1966) säädetään.

29 §

Lykkäykset ja korkovapaudet

Hakijasta riippumattomista syistä aiheutuneiden vaikeuksien lieventämiseksi voidaan
valtion myyntihintasaamisen lyhennysmaksuille myöntää lykkäystä sekä korkovapautta
enintään vuosi kerrallaan, yhteensä kuitenkin enintään kymmenen vuotta.

Lyhennysten lykkäys voidaan myöntää siten, että takaisinmaksuaikaa pidennetään lyk-
käysvuosien määrällä ja lykätyt lyhennyserät peritään yhtä monessa erässä takaisinmak-
suajan päätyttyä. Myyntihintasaaminen on kuitenkin maksettava takaisin kolttalain
30 §:ssä säädetyn enimmäismaksuajan kuluessa.

Lyhennysten lykkäys voidaan myöntää myös siten, että lykkäysvuosien jälkeen mak-
settavia puolivuotis- tai lyhennysmaksuja tarkistetaan laina-aikaa muuttamatta.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää hakemuksesta lykkäyksen ja korko-
vapauden Inarin kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen annettua hakemuksen johdosta
lausunnon.
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Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää lykkäyksen ja korkovapauden
määrätyillä ehdoilla tai peruuttaa myönnetyn helpotuksen, jos se katsoo siihen olevan lyk-
käyksen myöntämisehtojen mukaan syytä.

31 § 

Lainan irtisanominen

Sen lisäksi, mitä kolttalain 37 §:n 1 momentissa säädetään, elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus voi määrätä valtionlainan kokonaan tai osaksi heti takaisin maksettavaksi:

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

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä toukokuuta 2017.

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2017

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

Vanhempi hallitussihteeri Jukka Mirvo
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Liite

Valdiasåbbar asetõs
sääʹmasetõõzz muʹttmest

Valdiasåbbar tuʹmmstõõǥǥ meâlddsânji 
kååʹmtet sääʹmasetõõzz (133/1997) 3, 5, 6, 13, 24, 35—36 di 47—54 § 
muuʹtet 1, 2, 4, 7—12  da 25—29 § di 31 § 1 momeeʹnt aalǥtõskäpplõk, nåkkmen ǥu tõin liâ 

26 da 27 § lääʹjjest 593/2007,  
ilââʹzztet asetõʹssse ođđ 1 a § puõʹttinalla:

1 § 

Persoonla oudldõõzz

Sääʹmlääʹjj (253/1995) 10 §:st miârktum assâmlääin da -veäʹǩǩvuõđ vueiʹtet miõttâd 
soorčǩani tõʹst, lij-a oocci harjjnam da põʹstti spraavdõõttâd sääʹmlääʹjj 3 §:st miârktum 
põõrǥâstuejjummuž. Jäärnaǩtuåimmjummužplaan jiâ õõlǥat aassâmlääin da –veäʹǩǩvuõđ 
miõttâm poodd. 

Tääl ij vuäǯǯ, sääʹmlääʹjj 22 §:st miârktum šõddmõõžž lokku vääʹldkani, raajjâd persooʹne, 
kååʹtt jiõčč leʹbe ǩeän pieʹllkueiʹmm määddvuäǯǯamooccmõõžž tuejjeemääiʹjpoodd lij teâud-
dam 50 eeʹǩǩed. Peäggtum ââʹǩǩraajâst vueiʹtet kuuitâǥ čoʹrsted õõlǥteeʹl, što persoon lij 
jäänmõsân 55-ekksaž.

Luâđla persoon âlgg tuärjjõõzz ooccâm poodd leeʹd 18 eeʹǩǩed teâuddam. Tuärjjõõzz vu-
eiʹtet miõttâd 65 eeʹǩǩed teâuddam persooʹne tåʹlǩ põõrt vuâđđteevvmõʹšše da vännsa šuu-
rummša. Ođđ jälstempõõrt raajjmõʹšše tuärjjõõzz ij vueiʹt miõttâd 60 eeʹǩǩed teâuddam per-
sooʹne. Pieʹllkueiʹmin vääʹldet lokku nuõrab ââʹǩǩ.

1 a §

Måtam tuärjjõõzz miõttmõõžž rääʹjtõõzz

Tuärjjõõzz ij vuäǯǯ miõttâd ij-ka miõttum tuärjjõõzz mäʹhssed, jõs tuärjjõõzz leʹbe tõn mää-
us oocci ij leäkku jääʹǩǩtam måtmi valdia tuärjjõõzz kuõskkji Euroop unioon šeâttmõõžži 
suåvvtummšest uʹvddum lääʹjj (300/2001) 1 §:st miârktum tuärjjõõzz västt-
peʹrrjemtuʹmmstõõǥǥ.

Tuärjjõõzz ij vuäǯǯ miõttâd vaiggâdvuõđâst åårrja põrggsa. Vaiggâdvuõđâst åårrjin 
põrggsest miârktet kõõččmõõžžâst åårrai tuärjjõʹsse suåvldõttjest valdiatuärjjõõzz kuõskkjest 
komissio asetõõzzâst da komissio ooudâsviikkâmvuäinnmõõžžin valdiatuärjjõõzzâst teägg-
temvuuʹd ålggbeällsai vaiggâdvuõđâst åårrji põrggsi peälštõõttma da raajâsoođummša (2014/C 
249/01) miârktum vaiggâdvuõđâst åårri põrggâz.

2 §

Tuärjjõõzz miõttmõš jeänbõʹsse persooʹne

Jõs ouddõõzz  sââʹjjen åårrai tääl leʹbe vuuʹd õhttsažvuäʹmsteejin kuuitâǥ õhtt teâudd 
sääʹmlääʹjj 4 da 5 §:st šiõttuum oudldõõzz di vuäʹmast täälast leʹbe vuuʹdest uuʹccmõsân kuäl-
mad vuäʹzz, siʹjjid vueiʹtet õhttsiʹžže miõttâd sääʹmlääʹjj meâldlaž ouddõs. Näkam persoonid 
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õhttu še vueiʹtet miõttâd kõõččmõõžžâst åårrai ouddõõzz, jõs tääl leʹbe vuuʹd 
õhttsažvuäʹmsteei ouʹdde tõõzz miâsttmõõžžes. Jõs kõõččmõš lij valdia tuåimest spraavdõõtt-
jest čuõkkuraajjâm- leʹbe čääʹcchuõlltuejast, šâdd miâsttmõõžž seʹst ââʹnned še ǩiiddlmi 
sättmõš panttvaʹsttõsse šõddjest lääinast leʹbe valdia vuäǯǯmõõžžâst.

4 §

Investâʹsttemläinn da –veäʹǩǩvuõtt

Sääʹmlääʹjj 3 § 2 momeeʹntest miârktum uʹccpõõrǥâstuejjummuž veeideem õhttvuõđâst vu-
eiʹtet miõttâd sääʹmlääʹjj 10 §:st miârktum investâʹsttemlääin pâi õõlǥteeʹl, što nuʹtt õõstât tu-
ärjjeei põõrǥâstuejjummuž taʹrjjummuš tuâjjšõddmõõžži, puuʹttõõzz pueʹreemäärv leʹbe 
kääzzkõõzzi kõskksaž lââzztõs. Jõs oođeemnalla ââʹnnemjällmõõžž haʹŋǩǩummša lij ääiʹjab 
miõttum valdia vaaʹrin veäʹǩǩvuõđ, lääin leʹbe korggtuärjjõõzz, lääin vueiʹtet miõttâd pâi
tuâjjšõddmõõžži, puuʹttõõzz pueʹreemäärv leʹbe kääzzkõõzzi lââzztõõzz vaʹstteei vuäʹzzest.

Sääʹmlääʹjj 3 § 2 momeeʹntest miârkšõõvvja uʹccpõõrǥâstuejjummša vueiʹtet miõttâd in-
vestâʹsttemlääin da valdiastaanmõõžž, jõs oocci teâudd sääʹmlääʹjj oudldõõzz da seämma 
haʹŋǩǩõʹsse miõttât mäddvuuʹd oouʹdeem staanmõõžžâst uʹvddum lääʹjj (28/2014) meâldla tu-
ärjjõõzz sääʹmlääʹjj 8 § 3 momeeʹnt meâlddsânji.

7 § 

Lääin da veäʹǩǩvuõđ järrsa ǥu põrggja

Aassâmlääin da –veäʹǩǩvuõđ vueiʹtet miõttâd še järrsa ǥu põõrǥâstuejjummuž spraavdõõttja 
nuõrttsäʹmmliʹžže.

8 § 

Läinn da veäʹǩǩvuõtt jälstempõʹrtte

Aassâmlääin da –veäʹǩǩvuõđ vueiʹtet miõttâd sâjjõõzz mieʹldd, vuâđđräʹtǩǩumši mieʹldd, 
teknlai raajõõzzi mieʹldd da neävi mieʹrrmeâldlai di jälstemkuuli mieʹldd mååžnai aassâmpõõr-
ti äigga vuäǯǯam diõtt. Kõõččmõõžžâst åårrai tuärjjõõzz miõtteen feʹrttai vuâmmšõõzz ǩiddjed 
še tõõzz, što ääʹššvuäʹmsteeji tuåimin oouʹdeed pue´r pirroozz slaaj.

Aassâmlääin da –veäʹǩǩvuõđ veäkka rajškueʹttem da šuuʹrummuž vueʹlnn åårrai põõrtâst 
jälstempõõrt  lõnnjšõrradvuõtt  vuäǯǯ leeʹd jäänmõsân 160 mettarčiõkk-kõõsk da kueiʹt jäls-
tempõõrt raajjmõõžž da  šuuʹrummuž diõtt õhttseʹžže jäänmõsân 200 mettarčiõkk-kõõsk. 
Jiijjâsnallšem määinin vuäitt šuuʹreem diõtt lõnnjšõrradvuõtt  leeʹd ooudbeäʹlnn peäggtum 
mõõn-ne veeʹrd šuurab. Vuâđđteevvam jälstempõõrt lõnnjšõrradvuõtt  vuäitt leeʹd še ooud-
beäʹlnn peäggtum šuurab, leâša tuärjjeei lõnnjšõrradvuõttân vääʹldet kuuitaǥ lokku jäänmõsân 
250 mettarčiõkk-kõõsk. Tällpõõrt tuärjjeei jäänmõslõnnjšõrradvuõtt lij jäänmõsân 60 met-
tarčiõkk-kõõsk. Kueʹllǩeâmp tuärjjeei lõnnjšõrradvuõtt vuäǯǯ leeʹd jäänmõsân 40 mettarčiõkk-
kõõsk da tõn õhttvuõʹtte rajškueʹttem seeiltemääit jäänmõsân 10 mettarčiõkk-kõõsk.

9 §

Lääinai da veäʹǩǩvuõđi õhttsažmieʹrr

Sääʹmlääʹjj 10 § meâldlaž valdialäinn da –veäʹǩǩvuõtt vueiʹtte õõutsââʹjest jeeʹres õlmmsa 
teäggtummšin leeʹd õhttsiʹžže jäänmõsân 90 proseeʹnt tuärjjeemânnsain kuulin. Õlmmsaž 
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teäggtummuš da korggtuärjjõsläinn leʹbe valdiastaanmõõžž sââʹjjen åårrai jeeʹres läinn jiâ 
õhttsiʹžže vuäǯǯ pââʹjted 90 proseeʹnt tuärjjeemânnsain kuulin.

10 § 

Veäʹǩǩvuõđi õhttsažmeäʹr

Veäʹǩǩvuõđi õhttsažmeäʹr liâ:
1) aassâmpõõrt da tõõzz õhttneei täällpõõrti raajjmõõžžâst 45 proseeʹnt di tõi šuurummšest 

da vuâđđteevvmõõžžâst di jälstempirrõõzz pueʹrummšest da tõn õhttvuõđâst 
äʹrbbvuõttpirrõõzz seeiltummšest 50 proseeʹnt primmum kuulin 

2) čuõkku raajjmõõžžâst, liâdggtummuž da čääʹcchuõlâst tõin vuäʹzzin ǥu tõk jiâ siskkjõõvv 
aassâmpõõrt kuulid 40 proseeʹnt primmum kuulin

3) kueʹllǩeâmp da tõõzz õhttneei sääun di seeiltemääit raajjmõõžžâst, šuurummšest da 
vuâđđteevvmõõžžâst 40 proseeʹnt primmum kuulin.

11 §

Ceälkkmuž raukkmõš

Tuärjjõõzz kuõskkjest ooccmõõžžâst vueiʹtet raukkâd Aanar kååʹdd mädd-
vuʹvddjieʹllemvueʹǩǩveʹrǧǧneeʹǩǩ ceâlkalm.

12 §

Läinn-äiʹǧǧ

Lääin läinnäiʹǧǧ lij lääintemsââʹjest šõõddeeʹl puõʹttinallšem:
1) investâʹsttemläinn puuʹttemraajõõzz diõtt 5—25 eeʹjj;
2) aassâmläinn 5—20 eeʹjj;
3) äʹrbbvuõttpirrõõzz seeiltummša miõttum läinn 5—10 eeʹjj; da
4) jeeʹres lääin 5—15 eeʹjj.
Lääin määinid meärreen âlgg väʹldded lokku ääʹššvuäʹmsteei persoon väärkõsvuõtt, puåtti, 

piârkõõskõsvuõđ, âʹlddääiʹj investâsttmõõžž da jeeʹres suu ekonomiiliʹžže kueʹddemoddses 
vaikkteei ääʹšš.

25 §

Vuäʹneem-määusi da koorǥi peʹrrjummuž

Sääʹmlääʹjj meâldlai valdia kaupphâʹddvuäǯǯmõõžži vuäʹneem-määus da koorǥ peʹrrjet 
mååusat nuʹtt, što vuäʹneem-määus da koorǥ õhttsažmieʹrr lij pieʹllpiirieeʹjji nuʹt-a seämma 
šurr leʹbe seämma šuurin pieʹllpiirieeʹjjvuäʹneem-määusin. Vuäʹneem-määus da koorǥ šâʹdde 
mäʹhssem vuâlla mäʹhssemnalla juõʹǩǩ njuhčč- da kålggmannu mââimõs peeiʹv. Vuäǯǯmõõžž 
korgg âlgg mäʹhssed juõʹǩǩ läinnmeäʹr kaggâmpeeiʹvest looǥǥeeʹl, õõi ij sääʹmlääʹjj 14 §:st 
jeeʹres puäʹđ.

Õõi ij põrggâz ǩieppummšest uʹvddum lääʹjj (47/1993) leʹbe privattpersoon 
veäʹlǧǧšiõttõõllmõõžžâst uʹvddum lääʹjj (57/1993) meâldlast duõmmišttâm tummstõõǥǥâst 
jeeʹres puäʹđ, peäggtummšest mõõntõõllmõõžžâst suåppum hiâlpummši jõõskeen valdia 
kaupphâʹddvuäǯǯmõš da valdialäinn šâʹdde mäʹhssem vuâlla täʹst peettast šiõtteemnalla. Suåp-
peen vuõssmõsân peäggtem lääʹjj 97 §:st leʹbe mââimõsân peäggtum lääʹjj 78 §:st miârktem 
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šiõttõõllmõõžžâst lij valdia kaupphâʹddvuäǯǯmõõžž da valdialääin mäʹhssem vuâlla šõddâm 
vuârid tuejjeed ââʹnteeinalla tän peett šeâttmõõžžid.

Valdia kaupphâʹddvuäǯǯmõš lij 29 §:st miârktum mähsshiâlpummuž mieʹldd looǥǥeeʹl 
mäʹhssed mååusat valddja sääʹmlääʹjj 30 §:tt 1 momeeʹntest šiõtteen ääiʹjest, õõi ij 
põõrǥâsǩieppummšest leʹbe privattpersoon veäʹlǧǧšiõttõõllmõõžžâst jeeʹres puäʹđ.

26 §

Valdialääinai, kaupphââʹdd da teäʹǧǧââʹnnemvuäʹzz peʹrrjummuš

Valdialääinai, kaupphõõʹddi di teäʹǧǧââʹnnemvuässõõzzi vuäʹneem-määusi da koorǥi mahs-
su piijjmõõžžâst, kuâddmõõžžâst da teäʹǧǧčiõlǥtõõzzâst jääʹǩǩtet, mâiʹd måtmi valdia 
teäʹǧǧvuäǯǯmi mahssu piijjmõõžžâst, kuâddmõõžžâst da teäʹǧǧčiõlǥtõõzzâst uʹvddum 
asetõõzzâst (559/1967) šiõtteet tõʹst peäggtum vuäǯǯmi vuäʹzzest. Kueʹddemveʹrǧǧneʹǩǩen 
tuåimmai kuuitâǥ Valdiakoontâr

27 §

Leiʹǧǧ vuäʹneem-mähss

Veälǥlaž da Valdiakoontâr vueiʹtte suåppâd valdia kaupphâʹddvuäǯǯmõõžž mååustmähs-
sääiʹj vuäʹneem-määusast di leeiǥas vuäʹneem-määus mähssmõõžžâst da tõi vaikktõõzzâst 
mäʹhssem vuâlla šõddmi vuäʹneem-määusid. Leiʹǧǧ vuäʹneem-määusast huõlǩani lij määus-
temma kapitaaʹle laʹsǩǩuum korggmeäʹr mäʹhssed vuäʹneem-määus puõttjin mieʹrrpeeiʹvin.

28 §

Õõut vuâra mäʹhssemnalla vuäǯǯmõõžž

Tääl leʹbe tõn vuäʹzz luõvtam person vueiʹtet peäʹstted vasttõõzzâst lääinast leʹbe valdia vu-
äǯǯmõõžžâst õõlǥteeʹl, što luõvtemvuäǯǯai lij juʹn ouʹddel leämmaž õhttsažvasttõõzzâst lää-
inast leʹbe vuäǯǯmõõžžâst ij-ka vasttõõzzâst peäʹsttmõš vaarâd lääin leʹbe vuäǯǯmõõžž 
mååustmääus.

Sääʹmlääʹjj meâldlai valdia kaupphâʹddvuäǯǯmõõžži loppmeäʹri peʹrrjummšest jääʹǩǩtet, 
mâiʹd måtmi valdia vuäǯǯmõõžži peʹrrjummšest nuʹtt pukveeʹzz uʹvddum lääʹjjest (682/1966) 
šiõtteet.

29 §

Mââʹjummuž da koorǥteʹmvuõđ

Ooccjest soorčǩani koonn-ne mieʹldd šõddmin määinin tuejjeem vaiggâdvuõđi ǩiâpsmem 
diõtt vueiʹtet valdia kaupphâʹddvuäǯǯmõõžž vuäʹneem-määusid miõttâd mââʹjummuž di 
koorǥteʹmvuõđ jäänmõsân õõut eeʹjj vuârast, õhttsiʹžže kuuitâǥ jäänmõsân lååi eeʹjj.

Vuäʹneem-määusi mââʹjummuš vueiʹtet miõttâd nuʹtt, što mååustmäʹhssemääiʹj kuuʹǩǩeet 
mââʹjeemeeʹjji meäʹrin da mââʹjuum vuäʹneem-määusmeäʹr peʹrrjet nuʹtt še vuârin seämma 
meäʹrest mååustmäʹhssemääiʹj looppeen. Kaupphâʹddvuäǯǯmõš âlgg kuuitâǥ mäʹhssed mååusat 
sääʹmlääʹjj 30 §:st šiõttuum jäänmõsmäʹhssemääiʹj pââʹjest.

Vuäʹneem-määusi mââʹjummuš vueiʹtet miõttâd nuʹtt še, što mââʹjeemeeʹjji mâŋŋa 
mäʹhssemnalla pieʹllpiirieeʹjj- leʹbe vuäʹneem-määusid taʹrǩǩeet läinnääiʹj muʹttǩani.
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Jieʹllemvueʹǩǩ-, trafikk- da pirrõskõõskõs meâtt ooccmõõžžâst mââʹjummuž da 
koorǥteʹmvuõđ Aanar kååʹdd mäddvuʹvddjieʹllemvueʹǩǩveʹrǧǧneeʹǩǩ uudeen ooccmõõžž diõtt 
ceâlkalm.

Jieʹllemvueʹǩǩ-, trafikk- da pirrõskõõskõs vuäitt miõttâd mââʹjummuž da koorǥteʹmvuõđ 
meärruum määinin leʹbe maaccted miõttum hiâlpummuž, jõs tõt ǩeäčč tõõzz åårram 
mââʹjummuž miõttâm-määini mieʹldd veäʹr.

31 §

Lääin loopptummuš

Tõn lââʹssen, mâiʹd sääʹmlääʹjj 37 §:t 1 momeeʹntest šiõtteet, jieʹllemvueʹǩǩ-, trafikk- da 
pirrõskõõskõs vuäitt  mieʹrreed valdialääin obbnes leʹbe vuässas tâʹlles mååusat mähssmõššân:

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

Tät asetõs šâdd viõʹǩǩe 22 peeiʹv vueʹssmannu 2017.

Heʹlssnest 18  peeiʹv vueʹssmannu 2017

Mädd- da meä´ctäällminiʹstter Jari Leppä
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