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Laki
porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 41 §:n muuttami-

sesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain (986/2011)

41 § seuraavasti:

41 §

Valtiontakausten enimmäismäärä

Valtiontakaus voidaan myöntää maatilatalouden kehittämisrahaston käyttösuunnitel-
massa vuosittain vahvistetun lainojen pääoman enimmäismäärän rajoissa. Valtiontakauk-
sen kohteena olevien lainojen pääomaa saa samanaikaisesti olla maksamatta enintään
110 miljoonaa euroa mukaan lukien lainat, jotka on myönnetty maatalouden rakennetuista
annetun lain ja sitä vastaavan aikaisemman lainsäädännön nojalla. Edellä mainittua mää-
rää laskettaessa otetaan huomioon myös ennen tämän lain voimaantuloa voimassa ollei-
den säännösten nojalla porotalouden ja muiden luontaiselinkeinojen rakenteen parantami-
seksi myönnettyjen lainojen pääoma, johon kohdistuvan takaajan vastuun toteutumisesta
aiheutuvat menot katetaan maatilatalouden kehittämisrahaston varoista.

————
Tämä laki tulee voimaan 29 päivänä maaliskuuta 2021.
Tätä lakia sovelletaan myös lain voimaan tullessa vireillä oleviin tukihakemuksiin.
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Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
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253/2021  
Liite

Láhka 
boazodoalu ja luondduealáhusaid ráhkadusdoarjagiin addojuvvon lága 41 § rievdadeamis 

Riikkabeivviid mearrádusa mielde  
rievdaduvvo boazodoalu ja luondduealáhusaid ráhkadusdoarjagiin addojuvvon lága 

(986/2011) 41 § čuovvovaččat: 
 

41 § 

Stáhtadáhkádusaid eanemusmearri 

Stáhtadáhkádus sáhttá mieđihuvvot eanandállodoalu ovddidanruhtarádjosa geavahanplánas 
jahkásaččat nannejuvvon loanaid oaiveopmodaga eanemusmeriid rájiid siskkobealde. Loanaid 
oaiveopmodat, mii lea stáhtadáhkádusa čuozáhahkan, oažžu leat mávssekeahttá eanemusat 110 
miljovnna euro, mas leat mielde loanat, ja danveardásaš ovddit láhkaásaheami vuođul. Ovdal 
namuhuvvon meari rehkenasttedettiin váldojuvvo dasa lassin vuhtii maid ovdal dán lága fápmui 
boahtima leamaš njuolggadusaid vuođul boazodoalu ja eará luondduealáhusaid ráhkadusa buo-
rideami várás mieđihuvvon loanaid oaiveopmodat, masa čuohcci dáhkideaddji ovddasvástádusa 
ollašuhttimis šaddan golut gokčojuvvojit eanadállodoalu ovddidanruhtaráju ruhtaváriin. 

——— 
Dát láhka boahtá vuoibmái njukčamánu 29 beaivve 2021. Dat láhka guoskaduvvo maid 

johttáhuvvon doarjjaohcamušaide go láhka boahtá vuoibmái. 
 
Helsingissä 26.3.2021 

 
Tasavallan Presidentti 

Sauli Niinistö 

 
 
 
 

Eanan- ja meahccedoalloministtar Jari Leppä 
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904

2


