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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Det föreslås att 8 § 1 mom. i lagen ändras så att överföringen av ansvaret för att ordna försäljningen av fisketillstånd enligt artikel 10 i avtalet om fisket i Tana älv från närings-, trafik- och
miljöcentralen i Lappland till det i området behöriga fiskeriområdet sker två år senare, det vill
säga den 1 januari 2021 i stället för den 1 januari 2019.
Avsikten är att lagen ska träda i kraft den 1 mars 2019.
—————
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MOTIVERINGAR
1
1.1

Nuläge
Lagstiftning och praxis

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen och som hänför sig till avtalet mellan
Finland och Norge om fisket i Tana älv har satts i kraft genom lagen om sättande i kraft och
tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge
om fisket i Tana älvs vattendrag (176/2017), nedan ikraftsättandelagen. I ikraftsättandelagen
föreskrivs det bland annat om vilka aktörer som svarar för de uppgifter som hänför sig till
verkställandet av avtalet i Finland. Dessutom innehåller lagen närmare bestämmelser om försäljningen av fisketillstånd och rapporteringen av fångst.
Enligt 8 § 1 mom. i ikraftsättandelagen är det närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland,
nedan NTM-centralen i Lappland, som svarar för försäljningen av fisketillstånd fram till den 1
januari 2019, då försäljningen av tillstånd enligt samma moment överförs till det i området
behöriga fiskeriområdet. Enligt lagen om fiske (379/2015) är fiskeriområdena offentligrättsliga föreningar som har till syfte att utveckla fiskerihushållningen inom det egna området och
främja samverkan mellan medlemmarna för ett hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskresurserna (23 §). Fiskeriområdena ska enligt lagen inleda sin verksamhet vid ingången av 2019
och ersätter då de tidigare fiskeområdena, vars verksamhet upphör vid utgången av 2018. De
nya fiskeriområdenas gränser fastställdes genom beslut av fiskerimyndigheten den 13 december 2017. Utsjoki fiskeriområde omfattar alla Tana älvs vattendrag. Fiskeriområdet bildades
genom att ett område i Enare fiskeområde som hörde till Tana älvs vattendrag fördes över till
det som tidigare var Utsjoki fiskeområde.
De nya fiskeriområdena kan alltså inleda sin verksamhet tidigast den 1 januari 2019, då de beslut som NTM-centralerna har fattat med stöd av 22 § i lagen om fiske för att fastställa fiskeriområdenas gränser börjar tillämpas i enlighet med övergångsbestämmelsen i 129 § i lagen
om fiske. De fiskeområden som avses i 68 § i den upphävda lagen om fiske sköter fiskeriområdenas uppgifter enligt 24 § 3–5, 8 och 9 punkten i lagen om fiske till och med den 31 december 2018. Den behörighet som fiskeområdena har under övergångstiden ger dem ingen
möjlighet att ingå förbindelser i anknytning till försäljningen av fisketillstånd för de fiskeriområden som ska inleda sin verksamhet vid ingången av 2019.
Den som svarar för försäljningen av tillstånd ska sköta försäljningen av de tillståndstyper som
anges i 4 § i fiskestadgan för Tana älv i Finland. När det gäller sådana tillstånd enligt 1 och
2 punkten i paragrafen, som säljs till lokala fiskare, ska tillståndssäljaren vid behov kontrollera
att köparen uppfyller villkoret om fast bosättning i älvdalarna vid Tana älvs vattendrag enligt
9 § i ikraftsättandelagen. De tillstånd som reserverats för fisketurism ska säljas i en webbutik
med hjälp av ett program för försäljning av tillstånd och mot den tillståndskod som köparen
får i samband med köpet ska de lösas ut på de platser där tillstånd säljs på orten i fråga. De
tillstånd som får säljas delas upp veckovis mellan Finland och Norge inom ramen för den fastställda tillståndskvoten. Likaså har det i programmet för försäljning av tillstånd tagits hänsyn
till den tillståndskvot som reserverats för ägare som bor utanför älvdalarna vid Tana älvs vattendrag. De tillstånd som har ingått i deras tillståndskvot men som inte har blivit utnyttjade
har återgått till försäljning för fisketurister om de inte har reserverats senast på den föregående
veckans fredag. Systemet när det gäller tillstånden för ägare som bor någon annanstans har varit att man löser ut dem vid platsen för försäljning av lokala tillstånd i Utsjoki, och samtidigt
har även omfattningen av fiskerätten kontrollerats utifrån fastighetsuppgifterna och båtar registrerats.
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För att underlätta uppgiften att sälja tillstånd har NTM-centralen i Lappland skapat ett elektroniskt system för försäljning av tillstånd. Via detta system säljs även den kvot av fritidsfisketillstånden som enligt 5 § 3 mom. i fiskestadgan kan reserveras för sådana innehavare av fiskerätt som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten i fiskestadgan. Om kvoten ska utnyttjas ska det i systemet anges uppgifter om fastighetsinnehav. Uppgiften att sälja tillstånd är mera krävande här
än när det gäller tillstånd som säljs för många andra fiskeområden, eftersom antalet tillstånd
som säljs har begränsats genom en kvot så att det är betydligt mindre än efterfrågan. En del av
de tillstånd som säljs kräver också att tillståndshavaren antingen är fast bosatt i älvdalarna vid
Tana älvs vattendrag eller äger fiskerättigheter av en viss omfattning.
Den som svarar för tillståndsförsäljningen fördelar även i enlighet med 11 § i ikraftsättandelagen tillståndsintäkterna från det föregående året som ersättningar enligt 8 § 1 mom. 1 punkten
till ägarna av vattenområden inom gränsälvsområdet och fungerar i enlighet med 15 § i ikraftsättandelagen som en sådan tjänsteleverantör enligt V avd. 1 kap. 1 § i lagen om transportservice (320/2017) som bistår i registreringsuppgifter och som sköter uppgifter enligt 3 § i
samma kapitel, samt utför för Transport- och kommunikationsverkets registreringsbeslut en
bedömning av huruvida villkoren för registreringsrätten är uppfyllda.
Uppgiften att sälja tillstånd har hittills utförts delvis såsom tjänsteuppdrag hos NTM-centralen
i Lappland. Utöver det har jord- och skogsbruksministeriet beviljat NTM-centralen i Lappland
ett anslag som har använts till att anställa personal för uppgifterna att sälja tillstånd och registrera båtar samt för uppgifter i anknytning till bland annat fiskeövervakningen.
1.2

Bedömning av nuläget

Enligt lagen om fiske ska fiskeriområdena inleda sin verksamhet vid ingången av 2019. Tidpunkten för när fiskeriområdet ska inleda sin verksamhet och ordnandet av försäljningen av
fisketillstånd ska överföras från NTM-centralen i Lappland till fiskeriområdet är alltså i bägge
fallen vid ingången av 2019. Med beaktande av den tid som behövs för att organisera fiskeriområdena på det sätt som föreskrivs i lagen om fiske beräknas den nuvarande tidsplanen för
tillståndsförsäljningen utgöra en risk med tanke på en lyckad tillståndsförsäljning. Fiskeriområdet måste börja vidta åtgärder i anknytning till ordnandet av tillståndsförsäljningen så gott
som omedelbart, vilket med beaktande av de andra moment som ansluter sig till starten av den
nya organisationen kan visa sig vara mycket svårt. Förutom tillståndsförsäljningen kommer
fiskeriområdet även att få uppgifter som gäller registreringen av båtar som används vid fiske.
Tillsammans med Utsjoki fiskeområde har det förts diskussioner om överföringen av uppgiften att sälja tillstånd till Utsjoki fiskeriområde, men man har inte kommit fram till någon lösning för hur man ska kunna säkerställa att tidsramen för överföringen av uppgifterna räcker till
och att kostnaderna hålls skäliga.
Man kan inte låta tillståndsförsäljningen bero på exempelvis omständigheter såsom om fiskeriområdet hinner organisera sig och tillräckligt snabbt utse sådana personer som behövs för en
framgångsrik skötsel av tillståndsförsäljningen eller att besluten överklagas.
För att säkerställa en sömlös övergång i skötseln av de uppgifter som gäller tillståndsförsäljning och registrering av båtar i samband med ändringen av vem som ska svara för dessa uppgifter föreslås det därför att övergångstiden förlängs med två år.
2

Föreslagna ändringar

Det föreslås att 8 § 1 mom. i ikraftsättandelagen ändras så att överföringen av uppgiften att
sälja tillstånd till det i området behöriga fiskeriområdet sker två år senare, det vill säga den
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1 januari 2021 i stället för den 1 januari 2019. Det föreslås att övergångstiden förlängs med
två år för att säkerställa att fiskeriområdet får igång sin verksamhet innan det ska börja sköta
tillståndsförsäljningen. En förlängning av övergångstiden med två år ger även bättre möjligheter för fiskeriområdet att hinna sätta sig in i de uppgifter som överförs till det och exempelvis vid behov hinna utbilda de personer som i framtiden ska sköta uppgifterna. En övergångstid på två år är också bättre än en övergångstid på ett år med tanke på samarbetet mellan
NTM-centralen i Lappland och fiskeriområdet under övergångstiden. Det föreslås inga andra
ändringar i momentet.
3

Propositionens konsekvenser

Propositionen har inga betydande konsekvenser för den offentliga ekonomin. NTM-centralen i
Lappland får enligt nuvarande praxis ett separat anslag för uppgifter som ansluter sig till tillståndsförsäljning, registrering av båtar och fiskeövervakning. Anslagets storlek motsvarar den
andel av försäljningen av fisketillstånd för Tana älv som influtit till staten. Avsikten är att en
del av anslaget ska styras till det i området behöriga fiskeriområdet i stället för till NTMcentralen efter att uppgifterna har överförts. Behovet av finansiering för ordnandet av tillståndsförsäljningen beräknas öka något eftersom en del av arbetet i dag utförs som tjänsteuppdrag vid NTM-centralen i Lappland.
Genom en förlängning av övergångstiden för tillståndsförsäljningen strävar man efter att undvika risken för att den nya organisationen inte ska lyckas inleda försäljningen av tillstånd inom
den tidsram som föreskrivits i den gällande lagen. Om tillståndsförsäljningen misslyckas innebär det en betydande ekonomisk förlust för de lokala näringar som byggts upp kring fisket.
En smidig tillståndsförsäljning har stor betydelse framför allt för turismföretagarna i området.
Fisketurismen vid Tana älv är en viktig näring för dem och de förändringar som det nya fiskeavtalet har fört med sig för utbudet av tillstånd har redan nu ansträngt deras ekonomi.
Förutom att trygga förutsättningarna för de lokala turismföretagarnas näringsverksamhet är ett
annat mål med förlängningen av övergångstiden att trygga ställningen för de lokala innehavarna av fiskerätt och de rättighetshavare som bor på annan ort och att trygga deras möjligheter att utnyttja sin fiskerätt. Enligt artikel 10 i avtalet mellan Finland och Norge om fisket i
Tana älv ska den som vill fiska på gränsälvssträckningen lösa fisketillstånd innan fisket inleds.
Enligt avtalet ansvarar parterna för att organisera försäljningen av tillstånd. Om organiseringen av tillståndsförsäljningen äventyras kan det alltså även begränsa möjligheterna för de lokala
innehavarna av fiskerätt såväl som de rättighetshavare som bor på annan ort att utnyttja sin
fiskerätt, i det fall att tillståndsförsäljningen inte kan ordnas.
4

Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts vid jord- och skogsbruksministeriet. Nödvändigheten av en lagändring kartlades i Utsjoki den 29–30 oktober under flera diskussionsmöten med turismföretagare, delägarlag för samfällda vattenområden, Utsjoki fiskeområde och Utsjoki kommun. På
grund av att ärendet var brådskande sändes propositionen på en två veckor lång remissbehandling mellan den 8 och 21 november 2018.
Utlåtande om propositionen begärdes av finansministeriet, justitieministeriet, NTM-centralen i
Lappland, Forststyrelsen, Naturresursinstitutet, delägarlagen i Nuorgam, Outakoski, Utsjoki
kyrkby och Veahčaknjárga, Utsjoki och Enare fiskeområden, delägarlagen i Alatalo, Iivana
och Pikkujärvi, Tenonlaakson Yrittäjät ry, Saamelaismatkailu ja -yrittäjät ry, Sametinget, Tenon kiinteistönomistajat ry, Lapin Vapaa-ajankalastajat ry, Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation rf, Centralförbundet för Fiskerihushållning rf och Lapin kalatalouskeskus.
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Utlåtanden lämnades av NTM-centralen i Lappland, Forststyrelsen, Naturresursinstitutet, delägarlaget i Utsjoki kyrkby, Utsjoki fiskeområde och Centralförbundet för Fiskerihushållning.
Alla som lämnade utlåtanden ansåg att den föreslagna förlängningen av övergångstiden behövs och är motiverad.
Utsjoki fiskeområde ansåg dock att en förlängning med ett år skulle vara tillräcklig för omorganiseringen. Fiskeområdet föreslog dessutom att man senare skulle kunna överväga att förlänga övergångstiden med ytterligare ett år, om fiskeriområdet trots förväntningarna inte lyckas rekrytera tillräckligt med personal för att sköta uppgifterna. Delägarlaget i Utsjoki kyrkby
ansåg att en övergångstid på ett år är tillräcklig. Delägarlaget framförde dessutom att det i lagen, om man går in för en övergångstid på två år, borde tas in en bestämmelse enligt vilken
ärenden som gäller artikel 10 i avtalet kan överföras till fiskeriområdet redan före ingången av
2021, om fiskeriområdet har tillräckliga resurser för verksamheten.
NTM-centralen i Lappland ansåg i sitt utlåtande att den planerade förlängningen med två år
möjliggör en kontrollerad överföring av ansvaret från NTM-centralen till fiskeriområdet.
NTM-centralen kommer vid behov att stödja fiskeriområdet också efter övergångstiden i enlighet med 20 § 1 mom. 3 punkten i lagen om fiske. NTM-centralen framförde att lagändringen borde träda i kraft så snart som möjligt. Forststyrelsen ansåg att en övergångstid på två år
tryggar att Utsjoki fiskeriområde har tillräckligt med tid och resurser för organiseringen av det
krävande ordnandet av försäljningen av tillstånden för fiske i Tana älv. Forststyrelsen ansåg
att det är viktigt att NTM-centralen vid behov också efter övergångstiden stöder försäljningen
av fisketillstånden. Naturresursinstitutet påpekade att systemet för försäljning av tillstånd är
direkt kopplat till fångstregistret, som upprätthålls inom systemet, och att registrets funktion
bör tryggas i samband med överföringen. Den föreslagna övergångstiden på två år möjliggör
att också denna aspekt beaktas i tillräcklig utsträckning. Centralförbundet för Fiskerihushållning tog inte ställning till övergångstidens längd, men ansåg att det är viktigt att tillräcklig
finansiering till fiskeriområdet tryggas och att NTM-centralen i tillräckligt god tid erbjuder
fiskeriområdet utbildning och stöd för att garantera skötseln av uppgiften. Finansministeriet
inte hade något att anmärka mot förslaget.
Lagändringen behandlades den 7 november 2018 vid förhandlingar med Sametinget om genomförandet av avtalet om fisket i Tana älv. Sametinget ansåg att det inte behövde ordnas separata förhandlingar i ärendet. Sametinget ämnar inte lämna något utlåtande om lagändringen,
utan instämmer med det man i Utsjoki ansåg om behovet av en förlängning.
Jord- och skogsbruksministeriet ansåg att den föreslagna övergångstiden på två år är motiverad för att överföringen av uppgifterna ska kunna ske kontrollerat. Övergångstiden hindrar inte
att Utsjoki fiskeriområdes roll inom skötseln av uppgiften att sälja tillstånd stärks redan under
det första året. NTM-centralen i Lappland lämnar vid behov Utsjoki fiskeriområde sakkunnighjälp med stöd av 20 § 1 mom. 3 punkten i lagen om fiske också efter att uppgiften att sälja
tillstånd har överförts.

5

Samband med andra propositioner

Propositionen har samband med två andra propositioner som behandlas av riksdagen: regeringens proposition om inrättande av landskap (RP 15/2017 rd) och regeringens proposition
om verkställigheten av landskapsreformen och om omorganisering av statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter (RP 14/2018 rd). Om landskapsreformen genomförs innebär det
att närings-, trafik- och miljöcentralerna läggs ner genom den införandelag som ingår i regeringens proposition om verkställigheten av landskapsreformen och om omorganisering av sta-
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tens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter. Detta innebär att den behörighet och de uppgifter som föreskrivits för närings-, trafik- och miljöcentralen i framtiden ska höra till landskapet. Eftersom landskapsreformen ännu behandlas av riksdagen och lagarna ännu inte har
antagits har det emellertid inte varit möjligt att direkt skriva in landskapen i stället för närings, trafik- och miljöcentralerna i propositionen. Avsikten är att landskapsreformen ska träda i
kraft den 1 januari 2021, det vill säga vid samma tidpunkt som den behörighet som gäller försäljningen av fisketillstånd och uppgifter i anknytning till registreringen av fiskebåtar överförs
till fiskeriområdet.
6

I kr a f t t r ä d a n d e

Det föreslås att lagen ska träda i kraft den 1 mars 2019. I så fall kommer den behörighet som
gäller tillståndsförsäljning enligt 8 § och registrering av båtar enligt 15 § temporärt att överföras till fiskeriområdet den 1 januari 2019, men kommer sedan i enlighet med den föreslagna
lagändringen att återgå till NTM-centralen i Lappland den 1 mars 2019. Därefter gäller den till
utgången av övergångstiden.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

Lag
om ändring av 8 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör
till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området
för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (176/2017) 8 § 1 mom.
som följer:
8§
Ordnandet av försäljningen av fisketillstånd
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland svarar för ordnandet av försäljningen av fisketillstånd enligt artikel 10 i avtalet. Från och med den 1 januari 2021 svarar det i området behöriga fiskeriområdet för ordnandet av försäljningen av fisketillstånd.
——————————————————————————————
Denna lag träder i kraft den

20 .

———
—————

Helsingfors den 5 december 2018
Statsminister

Juha Sipilä

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä
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Bilaga
Parallelltext

Lag
om ändring av 8 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör
till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området
för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (176/2017) 8 § 1 mom.
som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
8§

8§

Ordnandet av försäljningen av fisketillstånd

Ordnandet av försäljningen av fisketillstånd

Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Lappland svarar för ordnandet av försäljningen av fisketillstånd enligt artikel 10 i
avtalet. Från och med den 1 januari 2019
svarar det i området behöriga fiskeriområdet
för ordnandet av försäljningen av fisketillstånd.
——————————————

Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Lappland svarar för ordnandet av försäljningen av fisketillstånd enligt artikel 10 i
avtalet. Från och med den 1 januari 2021
svarar det i området behöriga fiskeriområdet
för ordnandet av försäljningen av fisketillstånd.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
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Pohjoissaamenkielinen käännös
Ráđđehusa árvalus riikkabeivviide láhkan bivddu birra Deanu čázádagas, Suoma ja Norgga
gaskasaš soahpamuša láhkaásahansuorgái gullevaš mearrádusaid fápmuibidjan- ja heivehanlága 8 §:a rievdadeamis
EVTTOHUSA VÁLDOSISDOALLU

Lága 8 §:a 1 momeantta evttohuvvo rievdaduvvot nu, ahte ovddasvástádus Deanu guolástansoahpamuša 10 artihkkalis oaivvilduvvon bivdolobiid vuovdima lágideamis sirdašuvašii Lappi
ealáhus, -johtolat- ja birasguovddážis guovllu doaibmaválddálaš guolledoalloguvlui 1.1.2019
sadjái guokte jagi maŋŋelis 1.1.2021.
Láhka lea oaivvilduvvon boahtit fápmui 1 beaivve njukčamánus 2019.
—————
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ÁKKASTALLAMAT
1
1.1

Dáládilli
Láhkaásaheapmi ja geavadat

Suoma ja Norgga gaskasaš Deanu guolástansoahpamuššii gullevaš láhkaásaheami suorgái gullevaš mearrádusat leat biddjojuvvon fápmui guollebivddus Deanu čázádagas Norggain dahkkon soahpamuša suorgái gullevaš mearrádusaid fápmuibidjamis ja heiveheamis addojuvvon
lágain (176/2017), maŋŋelis fápmuibidjanláhka. Fápmuibidjanlágas mearridit earret eará das,
mat bealit vástidit soahpamuša ollašuhttimii gullevaš doaimmain Suomas. Dán lassin lágas
addojuvvojit dárkilut njuolggadusat guolástanlobiid vuovdimis ja sállašiid almmuheamis
Guolástanlobiid vuovdimis vástida fápmuibidjanlága 8 §:a 1 momeantta mielde Lappi ealáhus,
-johtolat- ja birasguovddáš, maŋŋelis Lappi EBI-guovddáš gitta 1.1.2019 rqdjai, goas lobi
vuovdin lea oaivvilduvvon sirdašuvvat guovllu doaibmaválddálaš guolledoalloguvlui. Guolástanlága (379/2015) mielde guolledoalloguovllut leat almmolašvuoigatvuođalaš searvvit, maid
dárkkuhussan lea ovddidit guovllus guolledoalu sihke ovddidit lahtuideaset ovttasdoaimma
guolleváriid ávkkástallama ja diškuma ordnemii (KalL 23 §). Guolledoalloguovllut álggahit
doaimmas lága mielde jagi 2019 álggus ja buhttejit ovddit guolledoalloguovlluid, maid doaibma nohká jagi 2018 loahpas. Ođđa guolledoalloguovlluid ráját nannejuvvojedje guolledoallovirgeoapmahačča mearrádusain 13.12.2017. Ohcejoga guolledoalloguovlu gokčá oppa Deanujoga čázádaga. Dat dahkkojuvvui laktimiin ovddit Ohcejoga guolledoalloguvlui Deanu
čázádahkii gullevaš guovllu Anára guolledoalloguovllus.
Ođđa guolledoalloguovlluid doaibmá sáhttá lágit áramustá 1. beaivve ođđajagimánus 2019, go
EBI-guovddážiid guolástanlága 22 §:a vuođul dahkkon mearrádusaid guolledoalloguovlluid
rájáid nannemii heivehuvvogohtet guolástanlága 129 §:a sirdásannjuolggadusaid mielde. Gomihuvvonguolástanlága 68 §:s oaivvilduvvon guolástanguovllut dikšot guolástanlága 24 §:a
3–5, 8 ja 9 čuoggás oaivvilduvvon guolledoalloguvlui gullevaš doaimmaid 31 beaivái juovlamánu 2018 rádjai. Guolástanguovlluide sirdásanáigin mearriduvvon doaibmaváldi ii atte vejolašvuođa guolástanlobiid vuovdimii gullevaš čatnašumiid dahkamii jagi 2019 álggus álggahan guolledoalloguovlluid beales.
Lohpevuovdimis vástidan beali doaibman lea fuolahit Suomas Deanu guolástannjuolggadusa
4 §:s oaivvilduvvon lohpetiippaid vuovdimis. Paragráfa 1 ja 2 čuoggáin oaivvilduvvon báikegottálaččaide vuvdojuvvon lobiid bokte lohpevuovdi galgá dárbbu mielde sihkkarastit, ahte
oasti deavdá fápmuibidjanlága 9 §:s oaivvilduvvon fásta ássama eavttuid Deanu čázádaga
johkalegiin. Turismabivdui várrejuvvon lobit vuvdojuvvojit neahttagávppis lohpevuovdinprográmmain ja lodnojuvvojit oastima oktavuođas addojuvvon lohpekoda vuostá báikegotti
lohpevuovdinbáikkiin. Vuovdimassii biddjojuvvon lobit leat juhkkojuvvon vahkkosaččat
Suoma ja Norgga gaskka meroštallojuvvon lohpedihtoeari rámmaid siste.
Seammás lohpevuovdinprográmmas lea váldon vuhtii Deanu čázádaga johkalegiid olggobealde ássán eaiggádiidda várrejuvvon lohpedihtoearri. Sin lohpedihtoearis geavatkeahttá báhcán
lobit leat máhccan vuovdimassii turistaguolásteaddjiide, jus dat eai leat várrejuvvon ovddit
vahku bearjadaga rádjai. Eará báikkis ássán eaiggádiid lobiid lea galgan lotnut Ohcejoga
báikkálašlohpevuovdinbáikkiin ja seammá oktavuođas lea dárkkistuvvon maiddái guolástanvuoigatvuođa mearri giddodatdieđuin ja merkejuvvon fatnasiid registarii.
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Lohpevuovdindoaimma dikšuma várás Lappi EBI-guovddáš lea vuođđudan elektrovnnalaš
lohpevuovdinvuogádaga. Vuogádaga bokte vuvdet maiddái guolástannjuolggadusa 5 § 3 momeanttas oaivvilduvvon guolástanlága 2 § 1 momeanttas oaivvilduvvon guolástanvuoigatvuođa hálddašeaddjiide várrejuvvon dihtoeari turismaguolástanlobiin. Dihtoeari geavaheami
várás vuogádahkii galgá addit giddodatoamasteami guoskevaš dieđuid. Lohpevuovdindoaibma
lea dávjá eanet gáibideaddji go máŋggaid earáid guolástanguovlluid vuovdán lobiid bokte, go
vuvdojuvvon lohpemearri lea ráddjejuvvon dihtoeriin jearrama unnibun fuomášahtti láhkai ja
oassi vuovdima várás várrejuvvon lobiin gáibida daid geavaheaddjiin juogo fásta ássama Deanu čázádaga johkalegiin dahje dihto sturrosaš guolástanvuoigatvuođa oamasteami.
Lohpevuovdindoaimmas vástidan bealli juohká maiddái fápmuibidjanlága 11 § mielde ovddit
jagi čoggon lohpeboađuid 8 § 1 momeantta 1 čuoggá buhtadusaide rádjajohkaguovllu čáhceguovlluid eaiggádiidda ja doaibmá fápmuibidjanlága 15 §:a mielde johtolaga bálvalusain addojuvvon lága 320/2017) V oasi 1 logu 1 §:s oaivvilduvvon registrerendoaimmain veahkeheaddji bálvalusfállin, mii dikšu máinnašuvvon logu 3 §:s oaivvilduvvon doaimmaid ja dahká
Johtolat- ja gulahallandoaimmahaga registrerenmearrádusa várás árvvoštallama registrerenvuoigatvuođa gáibádusaid ollašuvvamis.
Lohpevuovdindoaibma lea dássážii ordnejuvvon oassái EBI-guovddáža virgebargun. Dasa
lassin eana- ja meahccedoalloministeriija lea mieđihan Lappi EBI-guovddážii mearreruđa,
maid leat geavahan bálkáhit olbmo lohpevuovdindoibmii ja fatnasiid registrerendoibmii ja ee.
guollebivddu bearráigehččui gullevaš doaimmaid várás.
1.2

Dáládili árvvoštallan

Guolástanlága mielde guolledoalloguovllut álggahit doaimmas jagi 2019 álggu rájes. Guolledoalloguovllu doaimma álggaheapmi ja guolástanlobiid vuovdima ordnema sirdašuvvan Lappi
EBI-guovddážis guolledoalloguvlui dáhpáhuvvet guktot jagi 2019 álggus. Guolástanlágas
ásahuvvon guolledoalloguovlluid ortniiduvvamii dárbbašuvvon áigi buohtastahtton dálá lohpevuovdima guoskevaš áigetávvala lea árvvoštallon dahkat áitaga lohpevuovdima lihkostuvvamii. Guolledoalloguovlu galggašii álggahit lohpevuovdima ordnemii gullevaš doaimmaid
dakkaviđe. Dat sáhttá leat váttis, go váldá vuhtii earáid organisašuvnna vuolggaheapmái gullevaš muttuid. Lohpevuovdima lassin guolledoalloguvlui leat sirdašuvvamin guollebivddus
geavahuvvon fatnasiid registreremii gullevaš doaimmat.
Lohpevuovdindoaimma sirdašuvvamis Ohcejoga guolástanguovllu dikšuma vuollái leat gevvon ráđđádallamat Ohcejoga guolástanguovlluin, muhto ráđđádallamiin ii leat gávdnon
čoavddus, mo doaimmaid sirdima sáhtašii sihkkarastit dán áigetávvalis ja govttolaš goluiguin.
Lohpevuovdima lihkostuvvama ii sáhte guođđit dakkár áššiid duohkái, ahte geargágo guolledoalloguovlu ortniiduvvat ja dahkat lohpevuovdima lihkostuvvan dikšuma ovdii dárbbašlaš
olmmošválljemiid doarvái jođánit dahje šaddetgo válljemat váidalusaid vuollái.
Dán sivas lohpevuovdima ja fatnasiid registreremii gullevaš doaimmaid boatkankeahtes
dikšuma sihkkarastima doaimmain vástidan beali rievddadettiin, sirdásanáiggi evttohat guhkidit guvttiin jagiin.
2

Evttohuvvon nuppástusat

Fápmuibidjanlága 8 §:a 1 momeanta evttohuvvo rievdaduvvot nu, ahte lohpevuovdindoaibma
sirdašuvvá guovllu doaibmaválddálaš guolledoalloguvlui 1.1.2019 sajis guokte jagi maŋŋeleappos 1.1.2021. Sirdásanáigi evttohuvvo jotkojuvvot guvttiin jagiin dan sihkkarastima várás,
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ahte guolledoalloguovlu oažžu doaimmas johtui ovdal lohpevuovdima sirdašuvvama dan
dikšuma vuollásažžan. Sirdásanáiggi joatkin guvttiin jagiin veahkehivččii bealistis maiddái
dan, ahte guolledoalloguovlu gearggašii buorebut vuodjut dasa sirdašuvvan doibmii ja ovdamearkan dárbbu mielde skuvlet olbmuid, geat boahttevuođas dikšot doaimmaid. Guovtti jagi
sirdásanáigi maiddái dagašii ovtta jagi sirdásanáiggi buorebut vejolažžan Lappi EBIguovddáža ja guolledoalloguovllu gaskasaš ovttasbarggu sirdásanmuttu áigge. Eará nuppástusat eai evttohuvvo momentii.
3

Evttohusa váikkuhusat

Evttohusas eai leat mearkkašahtti almmolašekonomalaš váikkuhusat. Lappi EBI-guovddáš
oažžu dálá geavadaga mielde lohpevuovdimii, fatnasiid registreremii ja guolástanbearráigehččui gullevaš doaimmaide sierra mearreruđa, man sturrodat dávista Deanu guolástanlobiin
stáhtii čoggon oasi. Oasi mearreruđas galggašii doaimmaid sirdašuvvama maŋŋá stivret EBIguovddáža sajis guovllu doaibmaválddálaš guolledoalloguvlui. Lohpevuovdima ordnema ruhtadandárbbu leat árvvoštallan stuorrut muhtun veardde, go dálá dilis oassi barggus dahkko
EBI-guovddáža virgebargun.
Lohpevuovdima guoskevaš sirdásanáiggi guhkidemiin figgat garvit riskka das, ahte lobiid
vuovdima álggaheapmi ođđa organisašuvnnas ii lihkostuva fámus lean lágas mearriduvvon
áigetávvalis. Lohpevuovdima eahpelihkostuvvan mearkkašivččii ekonomalaš massima báikegotti olbmuide geaid ealáhus lea huksejuvvon guollebivddu birrasii. Lohpevuovdima njuovžilis ollašuhttimiin lea stuorra mearkkašupmi eandalii guovllu turismafitnodateaiggádiidda,
geaidda Deanu guolástanturisma lea dehálaš ealáhus ja geaid dállodoalu ođđa guolástansoahpamuša mielddis buktán nuppástusat lohpefálaldahkii leat jo dál hehtten.
Báikkálaš turismafitnodatdoalliid ealáhusa doaibmaeavttuid dorvvasteami lassin sirdásanáiggi
guhkidemiin figgat dorvvastit báikkálaš ja olgobáikegottálaš guolástanvuoigatvuođa
hálddašeaddjiid sajádaga ja vejolašvuođa geavahit sidjiide gullevaš guolástanvuoigatvuođa.
Suoma ja Norgga gaskasaš Deanu guolástansoahpamuša 10 artihkkala mielde rádjejohkaossodagas guoli bivdán galgá lotnut guolástanlobi ovdal bivddu álggaheami. Soahpamuša mielde
oassebealit vástidit lobiid vuovdima ordnemis. Lohpevuovdima ordnema vára vuollái šaddan
sáhtašii ná váikkuhit ráddjenláhkái maiddái báikkálaš ja olgobáikegottálaš guolástanvuoigatvuođahálddašeaddjiid vejolašvuhtii geavahit sidjiide gullevaš guolástanvuoigatvuođa, jus lohpevuovdima ordnen ii lihkostuvašii ordnejuvvot.
4

Ášši válmmaštallan

Evttohus lea válmmaštallojuvvon eana- ja meahccedoalloministeriijas. Láhkanuppástusa
dárbbašlašvuohta kártejuvvui Ohcejogas 29.–30.10.2018 turismafitnodatdoalliiguin, oktasaš
čáhceviidodaga osolašgottiiguin, Ohcejoga guolledoalloguovlluin ja Ohcejoga gielddain gevvojuvvon háleštandilálašvuođain. Evttohus sáddejuvvui ášši hohpolašvuođa dihtii guovtti
vahku guhkkosaš cealkima várás 8.–21.11.2018.
Evttohusas bivde cealkámuša stáhtaruhtaministeriijas, vuoigatvuođaministeriijas, Lappi EBIguovddážis, Meahciráđđehusas, luondduriggodatguovddážis, Njuorggáma, Vuovdaguoikka,
Ohcejoga kirkosiidda ja Veahčáknjárgga osolašgottiin, Ohcejoga ja Anára guolástanguovlluin,
Vuolledoalu, Ivvánjávrri ja Pikkujär
vi osolašgottiin, Deanuleagi fitnodatdoallit ry:s, Sámeturisma ja -fitnodatdoallit ry:s, Sámedikkis, Deanu giddodatoamasteaddjit ry:s, Lappi lustaáiggeguollebivdit ry:s, Suoma Lustaáiggeguollebivdiid Guovddášorganisašuvnnas, Guolledoalu
Guovddášlihtus ja Lappi guolledoalloguovddážis.
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Lappi EBI-guovddáš, Meahciráđđehus, Luondduriggodatguovddáš, Ohcejoga kirkosiidda osolašgoddi. Ohcejoga guolástanguovlu. Guolledoalu Guovddášlihttu adde cealkámuša. Buot
cealkámuša addán bealit atne sirdásanáiggi guhkideami dárbbašlažžan ja ákkastallon.
Ohcejoga guolástanguovllu mielas gittotge ovtta jagi lasseáigi reahkkášii organisatoralaš
nuppástussii ja evttohii lassin, ahte jus guolledoalloguovlu ii basttášii rekryteret doarvái bargoveaga doaimmaid dikšuma várás, ođđa ovtta jagi sirdásanáiggi sáhtašii vihkkehallat. Ohcejoga kirkosiidda osolašgoddi oinnii, ahte ovtta jagi sirdásanáigi livččii doarvái guhkki. Kirkosiidda osolašgoddi evttohii lassin, ahte jus láhkanuppástusas mearridit guovtti jagi
sirdásanáigái, láhkii galggašii merkejuvvot cealkka mainna soahpamuša 10 artihkkalii guoskevaš áššiid sáhttá sirdit guolástanguvlui jo ovdal jagi 2021 álggu, go guolledoalloguovl-lus
leat doibmii dárbbašuvvon resurssat.
Lappi EBI-guovddáš celkkii, ahte plánejuvvon guovtti jagi lasseáigi dagašii vejolažžan ovddasvástádusaid hálddašuvvon sirdima EBI-guovddážis guolledoalloguovlluide. EBI-guovddáš
doarju dárbbašettiin guolledoalloguovllu maiddái sirdásanáiggi maŋŋá guolástan-lága 20 §
3 čuoggá mielde. EBI-guovddáš evttohii, ahte láhkanuppástusa galggašii boahtit fápmui nu
jođánit go vejolaš. Meahciráđđehusa mielde guovtti jagi sirdásanáiggiin sihkka-rasto, ahte
Ohcejoga guolledoalloguovllus lea doarvái áigi ja resurssat organiseret Deanu lobiid vuovdima, mii lea hástaleaddji doaibma. Meahciráđđehus anii dehálažžan EBI-guovddáža doarjaga
lohpevuovdindoibmii
dárbbu
maŋŋá
maiddái
sirdásanáiggi
maŋŋá.
Luondduriggodatguovddáš muittuhii, ahte lohpevuovdinvuogádat lea njuolga oktavuođas Deanu
sálašregistarii, man doaibmama berre dárkkistit nuppástusa oktavuođas. Evttohuvvon guovtti
jagi sirdásanáigi dagašii vejolažžan maiddái dán vuhtii váldima. Guolledoalu Guovddášlihttu
ii váldán beali sirdásanáiggi guhkkodahkii, muhto oinnii dehálažžan, ahte guolledoalloguvlui
sihkkarasto doarvái stuorra ruhtadeapmi ja, ahte EBI-guovddáš doarvái árrat fállá guolledoalloguvlui skuvlejumi ja doarjaga doaimmaid dikšuma sihkkarastimiin. Ruhtaministeriijas eai
lean fuomášuhttimat evttohussii.
Láhkanuppástus lei ovdan sámedikkiin gevvojuvvon Deanu guolástannjuolggadusa doaibmabiju guoskevaš ráđđádallamis 7.11.2018. Sámediggi ii oaidnán dárbbašlažžan ordnet sierra
ráđđádallama áššis. Sámediggi ii áiggo cealkit láhkanuppástussii, muhto guorrasa Ohcejogas
boahtán dihtui lasseáiggi dárbbus.
Eana- ja meahccedoalloministeriija oaidná, ahte lohpevuovdimii evttohuvvon guovtti jagi
sirdásanáigi lea ákkastallojuvvon, vai doaimmaid sirdima lea vejolaš ollašuhttot hálddašuvvon vuogi mielde. Sirdásanáigi ii eastte Ohcejoga guolledoalloguovllu rolla nanosmahttima
lohpevuovdindoaimma dikšumis jo vuosttas jagi maŋŋá. Lappi EBI-guovddáš addá dárbbašettiin áššedovdiveahki Ohcejoga guolledoalloguvlui guolástanlága 20 § 3 momeantta
vuođul maiddái lohpevuovdindoaimma sirdáseami maŋŋá.
5

Sorjavašvuohta eará evttohusaide

Evttohus laktása riikkabeivviin gieđahallamis lean eanagottiid vuođđudeapmái guoskevaš
ráđđehusa evttohussii (HE 15/2017 vp) ja eanagotteođastusa ollašuhttimii sihke stáhta lohpe-,
stivren- ja bearráigeahččodoaimmaid ođđasitorganiseremii guoskevaš ráđđehusa evttohussii
(HE 14/2018 vp). Ollašuvadettiin eanagotteođastus oaivvildivččii, ahte ealáhus-, johtolat- ja
birasguovddážat heaittihuvvošedje eanagotteođastusa ollašuhttima ja stáhta lohpe-, stivren- ja
bearráigeahččoorganisašuvnnaid guoskevaš ráđđehusa evttohusa sisttisdoallan fápmuibidjanlágain. Dát oaivvildivččii, ahte evttohusas ealáhus-, johtolat- ja birasguovddážii ásahuvvon
doaibmaválddi geavahivččii ja dasa mearriduvvon doaimmaid divššošii boahttevuođas eanagoddi. Go eanagotteođastus lea ain riikkabeivviid gieđahallamis eaige lágat leat dohkkehuv13
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von, ii evttohussii leat sáhttán bidjat eanagottiid ealáhus-, johtolat- ja birasguovddážiid sadjái.
Eanagotteođastus lea oaivvilduvvon boahtit fápmui 1 beaivve ođđajagimánus 2021 dahjege
seammá áigái, go guolástanlobiid vuovdima ja guollebivdofatnasiid registreremii gullevaš doaimmaid doaibmaváldi sirdašuvašii guolledoalloguovlluide.
6

Fápmuiboahtin

Láhka evttohuvvo boahtit fápmui 1 beaivve njukčamánus 2019. Ná lága 8 §:s mearriduvvon
lohpevuovdimii ja 15 §:s mearriduvvon fatnasiid registreremii gullevaš doaibmaváldi sirdašuvašii vehá áigái guolledoalloguvlui 1.1.2019, muhto máhcašii evttohuvvon láhkanuppástusa
mielde Lappi EBI-guovddážii 1.3.2019 rájes ja livččii dan maŋŋá fámus sirdásanáiggi loahpa
rádjai.
Ovdalis ovdanbuktojuvvon ákkain addojuvvo riikkabeivviid dohkkeheapmái čuovvovaš
láhkaevttohus:
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Láhkaevttohus

Láhka
guollebivddus Deanu čázádagas Norggain dahkkon soahpamuša láhkaásaheami suorgái gullevaš mearrádusaid fápmuibidjamis ja heiveheamis addojuvvon lága 8 §:a nuppástuhttimis

Riikkabeivviid mearrádusa mielde
rievdaduvvojit bivddu birra Deanu čázádagas Norggain dahkkon soahpamuša láhkaásahansuorgái gullevaš mearrádusaid fápmuibidjan- ja heivehanlága (176/2017) 8 §:a 1 momeanta
čuovvovaččat:
8§
Guolástanlobiid vuovdima lágideapmi
Soahpamuša 10 artihkkalis oaivvilduvvon guolástanlobiid vuovdima lágideamis vástida
Lappi EBI-guovddáš. Guovllus doaibmaválddálaš guolledoalloguovlu vástida bivdolobiid
vuovdima lágideamis 1 beaivvi ođđajagimánu 2021 rájes.
——————————————————————————————
Dát láhka boahtá fápmui beaivve

———
mánu 20 .
—————

Helssegis 5. beaivve juovlamánu 2018
Oaiveministtar

Juha Sipilä

Eana- ja meahccedoalloministtar Jari Leppä
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Mielddus
Bálddalasteaksta

Láhka
guollebivddus Deanu čázádagas Norggain dahkkon soahpamuša láhkaásaheami suorgái gullevaš mearrádusaid fápmuibidjamis ja heiveheamis addojuvvon lága 8 §:a nuppástuhttimis

Riikkabeivviid mearrádusa mielde
rievdaduvvojit bivddu birra Deanu čázádagas Norggain dahkkon soahpamuša láhkaásahansuorgái gullevaš mearrádusaid fápmuibidjan- ja heivehanlága (176/2017) 8 §:a 1 momeanta
čuovvovaččat:
Láhka mii lea fámus

Evttohus
8§

8§

Guolástanlobiid vuovdima lágideapmi

Guolástanlobiid vuovdima lágideapmi

Soahpamuša 10 artihkkalis oaivvilduvvon
guolástanlobiid vuovdima lágideamis vástida Lappi EBI-guovddáš. Guovllus doaibmaválddálaš guolledoalloguovlu vástida
bivdolobiid vuovdima lágideamis 1 beaivvi
ođđajagimánu 2019 rájes.
——————————————

Soahpamuša 10 artihkkalis oaivvilduvvon
guolástanlobiid vuovdima lágideamis vástida Lappi EBI-guovddáš. Guovllus doaibmaválddálaš guolledoalloguovlu vástida
bivdolobiid vuovdima lágideamis 1 beaivvi
ođđajagimánu 2021 rájes.
——————————————
———
Dát láhka boahtá fápmui
mánu 20 .
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