
F I N L A N D S  F Ö R F A T T N I N G S S A M L I N G

Muu asiaMnrovvvvom Forststyrelsen Utgiven i Helsingfors den 13 april 2016

234/2016

Lag
om Forststyrelsen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens syfte 

I denna lag föreskrivs om Forststyrelsen. Forststyrelsen är ett statligt affärsverk inom
jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde som styrs av ministeriet. Bestäm-
melser om miljöministeriets styrningsuppgifter finns i 9 §.

Bestämmelser om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning utfärdas särskilt genom
lag.

2 kap.

Forststyrelsens uppgifter

2 §

Forststyrelsens allmänna uppgift

Forststyrelsen ska på ett hållbart sätt använda, vårda och skydda statens jord- och vat-
tenegendom som den besitter. Forststyrelsen ska bedriva en resultatrik verksamhet.

Forststyrelsen ska bedriva affärsverksamhet på sitt område inom ramen för de samhäl-
leliga förpliktelser som ålagts den i denna lag och preciserats i statsbudgeten samt sköta
de offentliga förvaltningsuppgifter som ålagts den.

Forststyrelsen ska verka enligt företagsekonomiska principer samt enligt de mål för
Forststyrelsens tjänster och övriga mål för verksamheten som riksdagen har ställt upp för
den. 

3 §

Affärsverksamheten

Forststyrelsen bedriver affärsverksamhet inom det ekonomiska utnyttjandet av statens
jord- och vattenegendom som anvisats i dess besittning samt genom att administrera akti-
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erna i de dotter- och intressebolag som bedriver affärsverksamhet som ansluter till besitt-
ningen av jord- och vattenegendomen.

I detta syfte ska Forststyrelsen
1) bedriva skogsbruk och leverera virke till kunderna,
2) bedriva affärsverksamhet med marktäktsprodukter,
3) bedriva försäljning och uthyrning av land- och vattenområden, och
4) bedriva projekt- och utvecklingsverksamhet som gäller land- och vattenområden.
Forststyrelsen får dessutom producera frö och plantor samt på annat sätt utnyttja jord-

och vattenegendomen inom dess ansvarsområde ekonomiskt.
Forststyrelsen bedriver skogsbruk inom det aktiebolag som avses i lagen om statens

skogsbruksaktiebolag (235/2016). 
Forststyrelsen svarar för ägarstyrningen av sina dotter- och intressebolag så som före-

skrivs i 6 § i lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007).

4 §

Forststyrelsekoncernen

Forststyrelsen kan ha bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 och 6 § i bokföringslagen
(1336/1997) i ett eller flera inhemska eller utländska företag som har anknytning till dess
affärsverksamhet eller skötseln av de offentliga förvaltningsuppgifter som ålagts den. De
företag i vilka Forststyrelsen har bestämmande inflytande är dotterföretag till Forststyrel-
sen. Forststyrelsen och dess dotterföretag bildar Forststyrelsekoncernen. 

Om värdet av aktierna i ett dotterföretag är betydande eller om bolagsförhållandet mel-
lan Forststyrelsen och dotterföretaget annars bör betraktas som betydande, behövs till-
stånd av statsrådet för förvärv av samt överlåtelse av aktier i dotterföretaget. Tillstånd av
statsrådet behövs också i fråga om motsvarande förvärv eller överlåtelse av betydande del-
ägarskap eller medlemskap i ett annat företag än ett dotterföretag. Beträffande överlåtelse
av fastighetsförmögenhet iakttas dock lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsför-
mögenhet (973/2002). 

Forststyrelsen och dess dotterföretag som bedriver affärsverksamhet inom skogsbruket
står i ett sådant förhållande till varandra som avses i 12 § i lagen om offentlig upphandling
(348/2007). Forststyrelsen och dess dotterföretag får köpa tjänster direkt av varandra. 

Forststyrelsen får inte ge sina dotterföretag koncernbidrag. 
Närmare bestämmelser om hur affärsverksamheten för Forststyrelsens dotterföretag an-

sluter till Forststyrelsens affärsverksamhet, när värdet på dotterföretagens aktier är bety-
dande samt när bolagsförhållandet mellan Forststyrelsen och dotterföretagen är betydande
utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

5 §

Offentliga förvaltningsuppgifter

Forststyrelsen sköter och använder jord- och vattenegendom som är i dess besittning för
skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter. På statens jord- och vattenegendom som ska
skötas inom ramen för de offentliga förvaltningsuppgifterna ställs inga krav på avkast-
ning.

Forststyrelsen sköter för den föreskrivna offentliga förvaltningsuppgifter, som består av
1) uppgifter som föreskrivs i naturvårdslagen (1096/1996) och i författningar om na-

turskyddsområden som inrättats med stöd av den och 1923 års lag om naturskydd
(71/1923), övriga uppgifter som gäller skyddande av naturtyper och arter samt förvärv av
naturskyddsområden,
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2) skötsel och användning av nätverket av naturskyddsområden samt skötsel av övriga
land- och vattenområden och övrig egendom som är avsedda för skötseln av Forststyrel-
sens offentliga förvaltningsuppgifter,

3) tillhandahållande av natur- och friluftstjänster i anslutning till användning av natu-
ren för rekreation samt värnande om kulturegendom,

4) de uppgifter som föreskrivs i ödemarkslagen (62/1991), lagen om fiske (379/2015),
skoltlagen (253/1995), terrängtrafiklagen (1710/1995), jaktlagen (615/1993), lagen om
vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004), räddningslagen (379/2011), ren-
skötsellagen (848/1990), lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar
(986/2011) och lagen om friluftsliv (606/1973),

5) genomförande av vilt- och fiskerihushållningsprojekt samt beviljande av jakt- och
fisketillstånd,

6) jakt- och fiskeövervakning enligt lagen om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervak-
ning (1157/2005),

7) uppgifter som hänför sig till anskaffning och säkerhetsupplagring av frö för
skogsträd.

3 kap.

Förpliktelser som gäller verksamheten

6 §

Allmänna samhälleliga förpliktelser

Som en väsentlig del av den hållbara vården och användningen av naturresurserna ska
Forststyrelsen i tillräcklig grad beakta skyddet och en ändamålsenlig ökning av den bio-
logiska mångfalden tillsammans med de övriga målen för vården, användningen och skyd-
det av skogar, havet och andra naturresurser. Forststyrelsen ska dessutom beakta de krav
som användningen av naturen för rekreation och främjandet av sysselsättningen ställer.

Vården, användningen och skyddet av naturresurser i Forststyrelsens besittning inom
samernas hembygdsområde enligt sametingslagen (974/1995) ska samordnas så att förut-
sättningarna för utövande av samekulturen tryggas, och inom renskötselområdet enligt
renskötsellagen så att de förpliktelser som föreskrivs i renskötsellagen uppfylls.

Forststyrelsen ska vara beredd att sköta sina uppgifter även under undantagsförhållan-
den med iakttagande av jord- och skogsbruksministeriets och, i fråga om försvarsfastighe-
ter, försvarsministeriets föreskrifter. Forststyrelsen ska dessutom följa försvarsministeri-
ets säkerhetsföreskrifter i fråga om försvarsfastigheter och fastigheternas lokalservice.

Forststyrelsen ska lämna räddningsmyndigheterna experthjälp när det gäller att bekäm-
pa skogsbränder och på eget initiativ ha beredskap att i samråd med räddningsmyndighe-
terna förebygga och bekämpa skogsbränder på statsägd mark som Forststyrelsen har i sin
besittning.

Skötseln av de allmänna samhälleliga förpliktelserna ska beaktas när Forststyrelsens re-
sultatmål uppställs.

7 §

Övriga samhälleliga förpliktelser

I sin verksamhet ska Forststyrelsen beakta forskningens, utbildningens, försvarsmak-
tens och gränsbevakningsväsendets markanvändningsbehov.
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4 kap.

Styrningen av Forststyrelsen

8 §

Riksdagens och statsrådets styrning

Vid behandlingen av statsbudgeten ska riksdagen 
1) godkänna Forststyrelsens viktigaste servicemål och andra verksamhetsmål, 
2) godkänna höjningar och sänkningar av Forststyrelsens grundkapital samt besluta om

intagande av anslag i statsbudgeten för höjning av Forststyrelsens grundkapital, 
3) samtycka till att Forststyrelsen upptar lån för finansiering av sin affärsverksamhet, 
4) i fråga om Forststyrelsens affärsverksamhet godkänna maximibeloppet för investe-

ringar under räkenskapsperioden samt bemyndiganden att ingå sådana förbindelser för in-
vesteringar som medför utgifter under senare räkenskapsperioder. 

Statsrådet utfärdar vid behov allmänna bestämmelser om Forststyrelsens verksamhet
och ekonomi. 

9 §

Ministeriets styrning

Jord- och skogsbruksministeriet svarar för resultatstyrningen av Forststyrelsen. Miljö-
ministeriet svarar för resultatstyrningen av Forststyrelsen inom sitt ansvarsområde i fråga
om de offentliga förvaltningsuppgifterna.

Efter det att riksdagen beslutat om statsbudgeten ska det ministerium som är behörigt
besluta om Forststyrelsens servicemål och andra verksamhetsmål, om Forststyrelsens re-
sultatmål och intäktsföringsmål samt vid behov om verkställandet av riksdagens beslut om
ändringar i grundkapitalet. Resultatmålet ska uppställas så att Forststyrelsen kan uppnå af-
färsekonomiskt lönsamma servicemål och andra verksamhetsmål enligt 8 § 1 mom.
1 punkten.

Det ministerium som avses ovan i 1 mom. beslutar om användningen och utbetalningen
av det anslag som avses i 28 §. 

5 kap.

Forststyrelsens organisation och förvaltning 

10 §

Forststyrelsens organisation

Forststyrelsen har en styrelse och en verkställande direktör samt en separat enhet som
svarar för de offentliga förvaltningsuppgifterna. 

Forststyrelsen har andra enheter och funktioner enligt vad som föreskrivs i arbetsord-
ningen.

11 §

Styrelsen

Forststyrelsen har en styrelse med högst åtta medlemmar. 
Statsrådet utnämner styrelsens medlemmar för högst tre år i sänder och förordnar en av

medlemmarna att vara ordförande och en att vara vice ordförande. Styrelsemedlemmarna
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ska vara oberoende på det sätt som konkurrenssituationen förutsätter. Minst en styrelse-
medlem ska företräda Forststyrelsekoncernens personal. Den medlem som företräder per-
sonalen ska vara anställd hos Forststyrelsen eller dess dotterföretag. Forststyrelsens verk-
ställande direktör kan inte vara styrelsemedlem. 

På styrelsemedlemmarna tillämpas vad som i 6 kap. 4 § i aktiebolagslagen (624/2006)
föreskrivs om jäv för aktiebolags styrelseledamöter och i 6 kap. 10 § 1 mom. i den lagen
om styrelseledamöternas behörighet.

Statsrådet entledigar styrelsen eller en styrelsemedlem från uppdraget. 

12 §

Styrelsens uppgifter

Styrelsen leder och övervakar Forststyrelsens verksamhet. Styrelsen har hand om Forst-
styrelsens strategiska ledning och dess förvaltning och ser till att verksamheten ordnas på
behörigt sätt. Dessutom ser styrelsen till att tillsynen över Forststyrelsens bokföring och
medelsförvaltning är ordnad på behörigt sätt samt särskilt att Forststyrelsen sköts enligt
riksdagens och övriga myndigheters beslut och föreskrifter. 

Styrelsen ska
1) göra framställning om budgetförslag för Forststyrelsen samt, i anslutning till det,

framställning om Forststyrelsens servicemål och andra verksamhetsmål samt resultatmål
och intäktsföringsmål för det följande året, 

2) besluta om utveckling av Forststyrelsens verksamhet inom ramen för de mål som
riksdagen och ministeriet uppställt för verksamheten och ekonomin samt följa och rappor-
tera hur målen nås, 

3) ge utlåtande om utnämningen av verkställande direktören, naturtjänstdirektören och
vildmarksdirektören,

4) besluta om Forststyrelsens upplåning, 
5) besluta om Forststyrelsens betydande investeringar och övriga utgifter med lång

verkningstid, 
6) i fråga om de aktier som Forststyrelsen innehar besluta om utövandet av aktieäga-

rens rättigheter i förvaltningen av ett dotterföretag inom Forststyrelsekoncernen, 
7) upprätta Forststyrelsens och Forststyrelsekoncernens bokslut och verksamhetsberät-

telse och i anslutning till dem ett förslag till åtgärder beträffande Forststyrelsens vinst eller
förlust samt sända bokslutet, verksamhetsberättelsen och nämnda förslag till statsrådet för
fastställelse, 

8) besluta vem som har rätt att teckna Forststyrelsens namn, 
9) godkänna de regionala planerna för användning av naturresurser,
10) besluta om hur beslutanderätten i fråga om förvärv samt, enligt vad som bestäms i

lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet, överlåtelse och utarrendering av
fastighetsförmögenhet ska ordnas vid Forststyrelsen,

11) besluta om ersättningssystemet för affärsverkets ledning,
12) behandla och avgöra andra än i 1—11 punkten avsedda ärenden som är vittgående

eller viktiga. 
Styrelsen eller styrelsemedlemmarna får inte följa sådana beslut av styrelsen som stri-

der mot denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser och således är ogiltiga.
Bestämmelser om styrelsens uppgifter i fråga om styrningen och övervakningen av de

offentliga förvaltningsuppgifterna finns i 19 §.
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13 §

Personalens företrädare i styrelsen

Den styrelsemedlem som företräder Forststyrelsekoncernens personal har samma rät-
tigheter och skyldigheter som de övriga styrelsemedlemmarna. Företrädaren för persona-
len har dock inte rätt att delta i behandlingen av ärenden som gäller val eller uppsägning
av Forststyrelsens ledning, ledningens avtalsvillkor, personalens anställningsvillkor eller
stridsåtgärder. 

14 §

Verkställande direktören

Forststyrelsen har en verkställande direktör som leder och utvecklar Forststyrelsens
verksamhet, sköter Forststyrelsens löpande förvaltning samt ser till att bokföringen är lag-
enlig och att medelsförvaltningen är ordnad på ett tillförlitligt sätt. 

Verkställande direktören ska se till att styrelsens beslut verkställs och följa styrelsens
föreskrifter samt informera styrelsen om åtgärder och händelser som är betydelsefulla med
hänsyn till Forststyrelsens verksamhet. 

Verkställande direktören får vidta åtgärder som med beaktande av omfattningen och ar-
ten av Forststyrelsens verksamhet är exceptionella eller av stor betydelse endast om han
eller hon har styrelsens bemyndigande eller om styrelsens beslut inte kan inväntas utan vä-
sentlig olägenhet för Forststyrelsens verksamhet. I det sistnämnda fallet ska styrelsen så
snart som möjligt underrättas om åtgärden.

Vad som i 11 § 3 mom. föreskrivs om jäv för styrelsemedlemmar och styrelsemedlem-
mars behörighet och i 12 § 3 mom. om skyldigheten att inte följa ogiltiga beslut tillämpas
även på verkställande direktören. Verkställande direktören har titeln generaldirektör.

15 §

Den enhet som svarar för de offentliga förvaltningsuppgifterna

För de offentliga förvaltningsuppgifter som föreskrivits för Forststyrelsen svarar den
separata enheten för offentliga förvaltningsuppgifter, som naturtjänstdirektören är chef
för. 

6 kap.

Skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter 

16 §

Uppgifterna för den enhet som svarar för de offentliga förvaltningsuppgifterna

Den enhet som svarar för de offentliga förvaltningsuppgifterna ska svara för skötseln
av de i 5 § avsedda offentliga förvaltningsuppgifter som föreskrivits för Forststyrelsen.

Enheten bereder och föredrar de ärenden som gäller skötseln av offentliga förvaltnings-
uppgifter för Forststyrelsens styrelse.

17 §

Naturtjänstdirektörens och vildmarksdirektörens uppgifter

Naturtjänstdirektören sköter de uppgifter som hänför sig till de offentliga förvaltnings-
uppgifterna och som enligt 2 mom. eller 12 eller 14 § inte hör till styrelsen, verkställande
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direktören eller vildmarksdirektören. Naturtjänstdirektören godkänner och undertecknar
vid sidan av styrelsen det särskilda bokslut som avses i 33 § 1 mom.

De offentliga förvaltningsuppgifter som gäller jakt och fiske samt jakt- och fiskeöver-
vakningen (vildmarksärenden) och som enligt 1 mom. inte hör till styrelsen eller verkstäl-
lande direktören sköts dock i den enhet som svarar för de offentliga förvaltningsuppgifter-
na av vildmarksdirektören. 

18 §

Beslutanderätt i offentliga förvaltningsuppgifter

Naturtjänstdirektören avgör förvaltningsärenden som hänför sig till de i 5 § avsedda of-
fentliga förvaltningsuppgifterna och myndighetsärenden som gäller den enhet som svarar
för de offentliga förvaltningsuppgifterna. Ärenden som gäller jakt och fiske och jakt- och
fiskeövervakningen samt ärenden som gäller den personal som sköter dessa uppgifter av-
görs dock av vildmarksdirektören.

Kvoter kan fastställas områdesvis för de tillstånd eller beslut enligt 4 § i terrängtrafik-
lagen, 5 § i lagen om fiske och 6 § i jaktlagen som gäller användning av ett område i Forst-
styrelsens besittning för det ändamål som avses i dessa lagar.

Inom ramen för kvoterna enligt 2 mom. kan naturtjänstdirektören delegera rätten att fat-
ta beslut om enskilda tillstånd som avses i 4 § i terrängtrafiklagen till en tjänsteman vid
Forststyrelsen eller till en sådan anställd vid Forststyrelsen eller en sådan utomstående
sammanslutning som med avseende på oavhängighet, tillförlitlighet, sakkunskap och an-
dra omständigheter som ska beaktas vid bedömningen är att betrakta som lämplig för upp-
draget. Vildmarksdirektören kan göra detsamma i fråga om beslut om enskilda tillstånd
som avses i 5 § i lagen om fiske och i 6 § i jaktlagen. På verksamheten vid Forststyrelsen
och vid en utomstående sammanslutning som beviljar tillstånd tillämpas till denna del för-
valtningslagen (434/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999), språklagen (423/2003) och samiska språklagen (1086/2003) samt dessutom
vad som i strafflagen (39/1889) bestäms om straffrättsligt tjänsteansvar.

Ett enskilt tillstånd i ett ärende som avses i 3 mom. kan också ges maskinellt och beslut
fattas utan föredragning.

Med undantag för fastställande av ordningsstadga för ett naturskyddsområde eller ett
strövområde samt fastställande av kvoter i enlighet med 2 mom. får naturtjänstdirektören
och vildmarksdirektören skriftligt delegera den beslutanderätt som de har enligt denna pa-
ragraf till en annan tjänsteman inom enheten för offentliga förvaltningsuppgifter.

Beslut om fastställande av kvoter områdesvis ska delges genom offentlig delgivning
med iakttagande av 62 § i förvaltningslagen.

19 §

Styrning och övervakning av de offentliga förvaltningsuppgifterna

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet ska i fråga om sitt ansvarsområde
styra och övervaka skötseln av de offentliga förvaltningsuppgifter som hör till Forststyrel-
sen på det sätt som särskilt föreskrivs om styrning och övervakning av ämbetsverks och
inrättningars verksamhet.

Inom ramen för de i 1 mom. nämnda ministeriernas styrning och övervakning ska Forst-
styrelsens styrelse

1) sörja för den allmänna styrningen och övervakningen av skötseln av de offentliga
förvaltningsuppgifterna,
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2) sörja för att uppgifterna sköts i enlighet med beslut och föreskrifter från riksdagen
och andra myndigheter och för att bokföringen och övervakningen av medelsförvaltning-
en i anslutning till de offentliga förvaltningsuppgifterna har ordnats på behörigt sätt,

3) sedan den fått ett förslag från enheten för offentliga förvaltningsuppgifter fatta be-
slut i ärenden som anges i 12 § 2 mom. 1, 2, 6—8, 10 och 11 punkten.

Inom ramen för de i 1 mom. nämnda ministeriernas styrning och övervakning samt sty-
relsens övervakning ska Forststyrelsens verkställande direktör ansvara för den allmänna
ledningen och utvecklingen av skötseln av de offentliga förvaltningsuppgifter som hör till
Forststyrelsen samt sörja för att den särskilda bokföring som avses i 33 § 1 mom. är lag-
enlig och det särskilda bokslut som avses i 33 § 1 mom. har upprättats på behörigt sätt och
att den medelsförvaltning som gäller skötseln av de offentliga förvaltningsuppgifterna är
ordnad på ett tillförlitligt sätt.

20 §

Ansvar vid skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter

I fråga om ersättande av skada som Forststyrelsen förorsakar vid skötseln av offentliga
förvaltningsuppgifter gäller vad som särskilt bestäms om ersättande av skada som skett
under tjänsteansvar.

21 §

Ändringssökande

Bestämmelser om sökande av ändring i beslut som Forststyrelsen fattar med stöd av na-
turvårdslagen finns i den lagen.

Ändring i andra beslut är sådana som avses i 1 mom. eller beslut enligt 18 § 3 mom.
som gäller enskilda tillstånd får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt
som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Beslut enligt 2 mom. får verkställas trots ändringssökande. Besvärsmyndigheten kan
dock förbjuda verkställighet av beslutet.

22 §

Sökande av ändring i beslut om enskilda tillstånd

Omprövning av beslut om enskilda tillstånd enligt 18 § 3 mom. får begäras hos Forst-
styrelsen på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen.

Ett beslut av Forststyrelsen som meddelats med anledning av en begäran om ompröv-
ning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i
förvaltningsprocesslagen.

Ändring i ett beslut av förvaltningsdomstolen får sökas genom besvär endast om högsta
förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Beslut om enskilda tillstånd som avses i 1 mom. får verkställas även om beslutet över-
klagas. Besvärsmyndigheten kan dock förbjuda verkställighet av beslutet.

23 §

Behörig förvaltningsdomstol

Behörig förvaltningsdomstol är den förvaltningsdomstol inom vars domkrets det områ-
de eller största delen av det område som beslutet gäller är beläget. Om denna grund inte
kan tillämpas, är den förvaltningsdomstol behörig inom vars domkrets hemorten för den
som anfört besvären är belägen.
8



234/2016  
24 §

Avgifter som hänför sig till skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter 

Bestämmelser om påförande av avgifter, dröjsmålsränta, indrivning av avgifter och be-
hörighet att besluta om avgifter i anslutning till Forststyrelsens offentliga förvaltningsupp-
gifter finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Bestämmelser om sö-
kande av ändring i en avgift för en prestation som hänför sig till en offentlig förvaltnings-
uppgift finns i 11 b § i den lagen.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. har
1) invånarna i städerna Kemi och Torneå rätt att inom de områden som anvisas av

Forststyrelsen bedriva jakt på de villkor Forststyrelsen bestämmer för en avgift som mot-
svarar självkostnadsvärdet,

2) kommuninvånarna rätt att avgiftsfritt använda områden som hör till deras hemkom-
mun men som är i Forststyrelsens besittning för sådan terrängtrafik som avses i terräng-
trafiklagen.

En avgift för Forststyrelsens offentligrättsliga prestationer är direkt utsökbar. Bestäm-
melser om indrivning av avgifter finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter
(706/2007).

7 kap.

Forststyrelsens ekonomi

25 §

Eget kapital

Forststyrelsen har ett eget kapital som består av grundkapital, övrigt eget kapital och en
uppskrivningsfond. 

Grundkapitalet är kapital som har placerats i affärsverket och som utgör grund för in-
täktsföringen av vinsten. 

Övrigt eget kapital är kapital som har anvisats Forststyrelsen av dess vinst, eller kapital
som har överförts till Forststyrelsen såsom övrigt eget kapital. Uppskrivningsfonden visar
med vilket belopp värdet av anläggningstillgångarna har skrivits upp. Övrigt eget kapital
och uppskrivningsfonden kan överföras till grundkapitalet. 

26 §

Egendom som är avsedd för offentliga förvaltningsuppgifter

För skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter har Forststyrelsen i sin besittning stat-
sägda naturskyddsområden och ödemarksområden, övriga områden som anvisats eller för-
värvats för skyddsändamål samt övrig egendom som behövs för skötseln av de offentliga
förvaltningsuppgifterna. Den egendom som är avsedd för skötseln av de offentliga förvalt-
ningsuppgifterna hör till Forststyrelsens övriga egna kapital.

27 §

Forststyrelsens lån, säkerheter och borgen

Forststyrelsen får för finansieringen av sin verksamhet uppta lån inom ramen för det
samtycke som riksdagen gett i samband med behandlingen av statsbudgeten. 
9
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Forststyrelsen har rätt att i sin affärsverksamhet använda säkerhet som ställs till förmån
för en utomstående, om behovet att ställa säkerhet baserar sig på lag eller allmänt godtagna
principer som iakttas i en konkurrenssituation. Riksdagen fattar beslut om maximibelop-
pet av säkerheterna i samband med behandlingen av statsbudgeten. Forststyrelsen får inte
ställa borgen eller pantsätta egendom som säkerhet för ett lån som tagits upp av ett dotter-
företag som bedriver affärsverksamhet. 

För lån som upptagits och borgen som ställts av Forststyrelsen tas det till staten ut en
borgensavgift enligt lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti
(449/1988). 

Närmare bestämmelser om upptagande av lån enligt 1 mom., om villkoren för upplå-
ning, om vad lånen får användas till, användningen och arten av de säkerheter som an-
vänds i affärsverksamheten och om hur den avgift som avses i 3 mom. bestäms och tas ut
utfärdas genom förordning av statsrådet. 

28 §

Finansiering av de offentliga förvaltningsuppgifterna

Skötseln av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter finansieras med anslag som
särskilt anvisas i statsbudgeten samt med avgifter och inkomster från skötseln av de of-
fentliga förvaltningsuppgifterna. Skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter kan också
finansieras med offentlig projektfinansiering.

8 kap.

Forststyrelsens personal

29 §

Personal

Personalen vid Forststyrelsen är huvudsakligen anställd i arbetsavtalsförhållande. Per-
soner som sköter uppgifter som innebär utövande av offentlig makt är dock anställda i
tjänsteförhållande, om inte något annat föreskrivs i lag.

På Forststyrelsens tjänstemän, tjänster och tjänsteförhållanden tillämpas bestämmelser-
na om statens tjänsteförhållanden.

I fråga om tjänstekollektivavtalet för Forststyrelsen gäller bestämmelserna i lagen om
statens tjänstekollektivavtal (664/1970), med undantag av 3 § 3 mom. 2 och 4 punkten och
4 mom., 4 § 2 och 3 mom., 5 § 4 och 5 mom. samt 26 § i den lagen. Lagen om statens
tjänstekollektivavtal tillämpas på Forststyrelsen som följer:

1) förhandlings- och avtalspart på arbetsgivarens vägnar i fråga om Forststyrelsens
tjänstekollektivavtal är i stället för vad som anges i 3 § 3 mom. 1 punkten i den lagen
Forststyrelsen eller en sådan registrerad förening till vars egentliga syften hör att bevaka
arbetsgivarnas intressen i fråga om tjänsteförhållandena och till vilken Forststyrelsen di-
rekt eller genom mellanled hör,

2) i stället för vad som anges i 5 § 1 mom. 1 punkten i den lagen, är Forststyrelsen och
den arbetsgivarförening som ingått avtal på dess vägnar och underföreningarna till fören-
ingen bundna av ett tjänstekollektivavtal,

3) i stället för vad som anges i 5 § 2 mom. i den lagen, kan Forststyrelsen bestämma sina
tjänstemäns anställningsvillkor utan att bestämma dem så att de är sämre än vad som gäller
enligt tjänstekollektivavtalet, men i övrigt oberoende tjänstekollektivavtalet,

4) även en sådan underförening till arbetsgivarföreningen som avses ovan i 1 punkten
har sådan uppsägningsrätt som avses i 6 § 2 mom. i den lagen, och
10
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5) vad som föreskrivs om staten eller den statliga förhandlingsmyndigheten i 3 §
3 mom. 3 punkten, 5 § 6 och 7 mom., 8 § 3 och 4 mom., 12 och 18 §, 19 § 2 mom. och 
24 § i den lagen gäller Forststyrelsen och en sådan arbetsgivarförening som avses ovan i 
1 punkten.

Vad som i någon annan lag föreskrivs om den statliga förhandlingsmyndighetens eller 
en statlig myndighets rätt att ingå tjänstekollektivavtal och arbetskollektivavtal eller med 
dessa jämförbara avtal gäller, i fråga om anställningsvillkoren för Forststyrelsens perso-
nal, Forststyrelsen och den arbetsgivarförening som avses i 3 mom. 1 punkten i enlighet 
med dess stadgar.

30 §

Behörighetsvillkor för personalen

Behörighetsvillkor för verkställande direktören är för uppgiften lämplig högre högsko-
leexamen, kännedom om företagsekonomi och Forststyrelsens uppgiftsområde samt erfa-
renhet av ledarskap och i praktiken visad ledarförmåga.

Behörighetsvillkor för naturtjänstdirektören och vildmarksdirektören är lämplig högre 
högskoleexamen, förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten samt erfarenhet av ledar-
skap och i praktiken visad ledarförmåga.

Behörighetsvillkor för andra tjänster vid Forststyrelsen än de som nämns i 1 och 2 mom. 
är att personen i fråga genom sin tidigare verksamhet visat att han eller hon besitter sådan 
förmåga och skicklighet som en framgångsrik skötsel av tjänsten förutsätter.

31 §

Utnämning av personalen 

Verkställande direktören vid Forststyrelsen utnämns och sägs upp av statsrådet efter fö-
redragning från jord- och skogsbruksministeriet. Verkställande direktören utnämns för en 
tid av högst fem år. Före utnämningen ska miljöministeriets och Forststyrelsens utlåtande 
begäras. Jord- och skogsbruksministeriet beviljar verkställande direktören avsked. Om 
verkställande direktören säger upp sig eller sägs upp kan jord- och skogsbruksministeriet 
förordna en person som uppfyller behörighetsvillkoren att tillfälligt sköta uppgifterna som 
verkställande direktör tills en ny verkställande direktör utnämns.

Statsrådet utnämner till tjänsten som naturtjänstdirektör och säger upp naturtjänstdirek-
tören efter föredragning från miljöministeriet. Naturtjänstdirektören utnämns för en tid av 
högst fem år. Före utnämningen ska jord- och skogsbruksministeriets och Forststyrelsens 
utlåtande begäras. Miljöministeriet beviljar naturtjänstdirektören avsked.

Jord- och skogsbruksministeriet utnämner till tjänsten som vildmarksdirektör. Jord- och 
skogsbruksministeriet säger upp vildmarksdirektören och beviljar vildmarksdirektören 
avsked. Före utnämningen ska miljöministeriets och Forststyrelsens utlåtande begäras.

32 §

Personalens deltagande

Forststyrelsen kan besluta att lagen om samarbete inom företag (334/2007) ska tilläm-
pas på Forststyrelsen i stället för lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrätt-
ningar (1233/2013). I koncernsamarbetet inom Forststyrelsekoncernen iakttas i tillämpli-
ga delar lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsfö-
retag (335/2007).
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Om lagen om samarbete inom företag tillämpas på Forststyrelsen, kan den ingå ett så-
dant avtal som avses i 61 § i den lagen.

9 kap.

Forststyrelsens bokföring, bokslut och revision

33 §

Bokföring och bokslut

Forststyrelsen och Forststyrelsekoncernen är bokföringsskyldiga. Om inte något annat
följer av denna lag ska på Forststyrelsens och Forststyrelsekoncernens bokföring och bok-
slut tillämpas vad som i bokföringslagen och aktiebolagslagen föreskrivs om aktiebolags
bokföring och bokslut. Över skötseln av de offentliga förvaltningsuppgifterna enligt 5 §
upprättas särskild bokföring och ett särskilt bokslut med iakttagande av lagen om statsbud-
geten (423/1988) och förordningen om statsbudgeten (1243/1992).

Forststyrelsens och Forststyrelsekoncernens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Forst-
styrelsen ska upprätta ett bokslut och Forststyrelsekoncernen ett koncernbokslut för varje
räkenskapsperiod före utgången av februari månad. Forststyrelsens styrelse och verkstäl-
lande direktör undertecknar Forststyrelsens och Forststyrelsekoncernens bokslut. Forst-
styrelsen och Forststyrelsekoncernen ska lämna in bokslutshandlingarna till jord- och
skogsbruksministeriet. 

Statsrådet fastställer Forststyrelsens och Forststyrelsekoncernens bokslut. Statsrådet
beslutar på basis av bokslutet hur Forststyrelsens vinst ska intäktsföras i statsbudgeten
samt om andra åtgärder som Forststyrelsens verksamhet och ekonomi föranleder. 

Närmare bestämmelser om fastställande av bokslutet utfärdas genom förordning av
statsrådet. Statskontoret får vid behov meddela föreskrifter och anvisningar om den sär-
skilda bokföringen och det särskilda bokslutet samt om lämnande av uppgifter för sam-
manställningen av regeringens årsberättelse. 

34 §

Forststyrelsens balansräkning

När Forststyrelsen inleder sin verksamhet ska statsrådet med stöd av ett bemyndigande
som riksdagen gett i samband med behandlingen av statsbudgeten besluta om vilken stat-
lig egendom som ska överföras i Forststyrelsens besittning samt om vilken del av egendo-
men som ska antecknas som Forststyrelsens grundkapital, övrigt eget kapital eller given
på lånevillkor. Egendom som hör till grundkapitalet värderas till sitt verkliga värde. 

När egendom överförs i den verksamma Forststyrelsens besittning eller när egendom
överförs från Forststyrelsens besittning till statens budgetekonomi, ska beslut om överfö-
ringen fattas och balansräkningen uppgöras med iakttagande av 1 mom. Statsrådet beslu-
tar också för vilket ändamål den egendom som hör till övrigt eget kapital ska anvisas.

Vid överföring av fastighetsförmögenhet i Forststyrelsens besittning eller från Forststy-
relsens besittning till statens budgetekonomi ska jord- och skogsbruksministeriet besluta
om överföringen, när enskilda fastighetsförmögenhetsobjekt eller fastighetsförmögen-
hetskomplex vars verkliga värde är högst fem miljoner euro, överförs. Om det är fråga om
överföring av fastighetsförmögenhet som hänför sig till genomförande av naturvård ska
miljöministeriet besluta om överföringen. Statsrådet beslutar om överföring av enskilda
fastighetsförmögenhetsobjekt eller fastighetsförmögenhetskomplex vars verkliga värde är
högst tio miljoner euro. Överföringen redovisas som en ökning eller minskning av övrigt
eget kapital för affärsverket eller som given på lånevillkor.
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På överföring av fastighetsförmögenhet mellan Forststyrelsen och ett annat statligt af-
färsverk tillämpas lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet.

Fast egendom i Forststyrelsens besittning som försvarsmakten eller gränsbevaknings-
väsendet har nyttjanderätt till får inte överlåtas genom beslut av jord- och skogsbruksmi-
nisteriet eller Forststyrelsen utan försvarsministeriets eller inrikesministeriets samtycke,
om inte statsrådet i enskilda fall beslutar något annat.

Innan beslut enligt 1—3 mom. fattas ska Forststyrelsens revisorer göra en uppskattning
av egendomen och förpliktelserna och värdet på dessa samt ge utlåtande om dem. 

35 §

Revision

Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter för högst fyra år i sänder två revisorer för att
granska Forststyrelsens förvaltning, ekonomi och räkenskaper. Den ena revisorn ska vara
en i revisionslagen (1141/2015) avsedd OFGR-revisor eller revisionssammanslutning
vars huvudansvariga revisor ska vara en OFGR-revisor och den andra revisorn ska vara en
CGR-revisor eller revisionssammanslutning vars huvudansvariga revisor ska vara en
CGR-revisor.

Forststyrelsens revisorer ska granska räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och
bokslut i fråga om Forststyrelsen och Forststyrelsekoncernen. Om Forststyrelsen har ett
dotterföretag som hör till Forststyrelsekoncernen ska Forststyrelsen se till att som dotter-
företagets revisor såvitt möjligt utses åtminstone en av Forststyrelsens revisorer. Forststy-
relsens revisor har rätt att granska dotterföretaget i den utsträckning som revisorn anser
vara behövligt samt att få de utredningar och den hjälp som han eller hon begär av dotter-
företagets styrelse och verkställande direktör. 

Av revisionsberättelsen ska det särskilt framgå huruvida Forststyrelsens
1) förvaltning har skötts enligt lag och förordningar, enligt riksdagens, statsrådets och

ministeriernas beslut och enligt övriga styrbeslut, 
2) bokslut och koncernbokslut är upprättade enligt bestämmelserna och föreskrifterna

om upprättande av bokslut samt huruvida bokslutet, koncernbokslutet och verksamhets-
berättelsen ger riktiga och tillräckliga uppgifter om verksamheten, ekonomin, den ekono-
miska utvecklingen och de ekonomiska ansvaren under räkenskapsperioden, 

3) interna kontroll och revision har ordnats på behörigt sätt. 
I fråga om jäv och tystnadsplikt för Forststyrelsens revisor gäller vad som föreskrivs i

lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (1142/2015). 
Forststyrelsens och Forststyrelsekoncernens verksamhet granskas av Statens revisions-

verk.

10 kap.

Särskilda bestämmelser

36 §

Skadeståndsskyldighet

Forststyrelsens styrelsemedlemmar och verkställande direktör är på det sätt som i
22 kap. i aktiebolagslagen föreskrivs om ledningens skadeståndsskyldighet skyldiga att
ersätta skada som de i sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat Forststy-
relsen. Bestämmelser om skadeståndsskyldighet för revisorerna finns i 10 § i lagen om re-
vision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin.
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Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om väckande av skadeståndstalan enligt
1 mom. för Forststyrelsens räkning. På preskription av talerätten tillämpas 22 kap. 8 § i
aktiebolagslagen.

37 §

Uppträdande som part

Forststyrelsen kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar vid domstolar, hos myn-
digheter och vid förrättningar statens rätt och fördel i de ärenden som gäller Forststyrelsen. 

38 §

Pensioner och andra förmåner samt ersättningar

Pensioner till Forststyrelsens anställda samt andra förmåner och ersättningar som följer
av anställningen och utbetalas centralt, liksom också de familjepensioner till de anställdas
anhöriga som följer av anställningen, betalas av statens medel med iakttagande av vad som
särskilt föreskrivs om dessa förmåner och ersättningar. 

Verkställande direktörens pensionsrätt och andra förmåner och ersättningar enligt
1 mom. bestäms på samma sätt som motsvarande förmåner och ersättningar till Forststy-
relsens anställda. 

De förmåner och ersättningar som avses i 1 och 2 mom. samt den avgift för skötseln av
dem som bestäms enligt lagen om grunderna för avgifter till staten tas ut hos Forststyrel-
sen, om inte något annat föreskrivs någon annanstans om uppbörden av förmånerna, er-
sättningarna eller avgiften eller om prissättningen av tjänsterna för skötseln av förmånerna
och ersättningarna. 

39 §

Delegationer

Till hjälp för det beslutsfattande som gäller användningen av statens områden i Forst-
styrelsens besittning finns det för beaktande av lokalbefolkningen och för främjande av
samordningen av funktionerna delegationer landskaps- eller områdesvis.

I en kommun som i sin helhet hör till samernas hembygdsområde tillsätts det kommun-
visa delegationer med uppgift att handlägga ärenden som gäller en hållbar användning och
skötsel av statens land- och vattenområden och de naturresurser som hör till dem.

Närmare bestämmelser om delegationernas uppgifter, sammansättning, mandatperiod
och tillsättande samt om arvodena för deras ordförande och medlemmar samt om ersättan-
de av kostnader utfärdas genom förordning av statsrådet.

11 kap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

40 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 15 april 2016.
Genom denna lag upphävs lagen om Forststyrelsen (1378/2004), nedan den upphävda

lagen.
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41 §

Förordningar som tillämpas under viss tid

På Forststyrelsen tillämpas i sex månader efter denna lags ikraftträdande följande för-
ordningar som utfärdats med stöd av den upphävda lagen om statliga affärsverk
(1185/2002), om inte annat föreskrivs genom förordning av statsrådet som utfärdats med
stöd av denna lag:

1) statsrådets förordning om gränser och villkor för statliga affärsverks upplåning
(21/2003),

2) statsrådets förordning om de statliga affärsverkens bokföring och bokslut
(160/2004), och

3) statsrådets förordning om särskild bokföring och särskilt bokslut för statliga affärs-
verks övriga verksamhet (1402/2004).

42 §

Övergångsbestämmelser

Uppgifter som tilldelats Forststyrelsen genom lag eller förordning eller med stöd av
dem samt de rättigheter och förpliktelser som hör till Forststyrelsen överförs på den Forst-
styrelse som avses i denna lag.

Forststyrelsens styrelse som tillsatts enligt den upphävda lagen fortsätter som Forststy-
relsens styrelse enligt denna lag tills en styrelse enligt denna lag har tillsatts.

Forststyrelsens verkställande direktör enligt den upphävda lagen fungerar som tillfällig
verkställande direktör vid Forststyrelsen tills statsrådet utnämner verkställande direktören
enligt denna lag. Forststyrelsens naturtjänstdirektör enligt den upphävda lagen fungerar
som tillfällig naturtjänstdirektör vid Forststyrelsen tills statsrådet utnämner naturtjänstdi-
rektören enligt denna lag.

Vid ikraftträdandet av denna lag blir Forststyrelsens vildmarkschef vildmarksdirektör
enligt denna lag.

På Forststrelsens personal i tjänsteförhållande tillämpas vad som i 5 a—5 c § i stats-
tjänstemannalagen (750/1994) föreskrivs om tjänsteförhållanden och tjänster.

Forststyrelsens personal i arbetsavtalsförhållande övergår när denna lag träder i kraft i
anställning hos den Forststyrelse som avses i denna lag. De personer i arbetsavtalsförhål-
lande som är anställda för viss tid övergår till anställning hos Forststyrelsen för den tid an-
ställningsförhållandet för viss tid varar.

Vid fastställandet av de förmåner som gäller i anställningsförhållandet för den personal
som överförs anses anställningsförhållandet fortgå oavbrutet hos staten.

En person i arbetsavtalsförhållande kan överföras utan hans eller hennes samtycke, om
personen överförs inom eller till hans eller hennes pendlingsregion. Med pendlingsregion
avses ett område enligt 1 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002).

Den i denna lag avsedda Forststyrelsen ska iaktta bestämmelserna i det tjänstekollek-
tivavtal och de arbetskollektivavtal som gällde vid den tidpunkt då Forststyrelsen inrätta-
des, så som det föreskrivs i 5 § i lagen om kollektivavtal (436/1946).

På arbetsavtalsförhållandets villkor tillämpas till övriga delar vad som avtalas i kollek-
tivavtalen eller bestäms i lag.

På skadestånd för en gärning eller försummelse som inträffat före ikraftträdandet av
denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
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43 §

Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare bestämmelser om Forststyrelsens första räkenskapsperiod och om bokföring-
en, bokslutet och verksamhetsberättelsen för den perioden, om den särskilda bokföringen
och det särskilda bokslutet, om styrelsens sammansättning, uppgifter, tillsättande och be-
slutanderätt, medlemmarnas behörighet, verkställande direktören samt om arvoden för
styrelsemedlemmar och revisorer  får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Helsingfors den 8 april 2016

Republikens President

 Sauli Niinistö

Näringsminister Olli Rehn
16



234/2016 

17 

Bilaga Översätting till nordsamiska 

Láhka 

Meahciráđđehusas 

Riikkabeivviid mearrádusa mielde mearriduvvo: 

1 lohku 

Oppalaš njuolggadusat 

1 § 

Lága ulbmil 

Dán lágas mearriduvvo Meahciráđđehusas. Meahciráđđehus lea Eana- ja meahccedoallomi-
nisteriija vuollásaš ja dan hálddahussuorggis doaibmi stáhta fitnodatlágádus. Birasministeriija 
stivrendoaimmaid birra mearriduvvo 9 §:s. 

Meahciráđđehusa meahccegoziheami birra mearriduvvo sierra lága vuođul. 

2 lohku 

Meahciráđđehusa doaimmat 

2 § 

Meahciráđđehusa oppalašdoaibma 

Meahciráđđehus geavaha, dikšu ja suodjala iežas hálddašeami vuollásaš stáhta eana- ja 
čáhceopmodaga bistevaš vuogi mielde. Meahciráđđehus galgá doaibmat boađusulbmiliin.  

Meahciráđđehus bargá doaibmasuorggistis fitnodatdoaimmain dán lágas mearriduvvon ja 
stáhta bušeahtas dárkkálmuhtton servodatlaš geatnegahttimiid olis ja dikšu dasa mearriduvvon 
almmolaš hálddahusdoaimmaid. 

Meahciráđđehus doaibmá fitnodatekonomalaš prinsihpaid sihke Riikkabeivviid dasa dohk-
kehan bálvalusulbmiliid ja eará doaibmaulbmiliid mielde.     

3 § 

Fitnodatdoaimma doaibmasuorgi 

Meahciráđđehusa fitnodatdoaimma doaibmasuorgin lea dan hálddašanválddi vuollásaš 
stáhta eana- ja čáhceopmodaga ekonomalaš ávkinatnin sihke eana- ja čáhceopmodaga 
hálddašanváldái guoskevaš fitnodatdoaimmain bargi nieida- ja osolašfitnodatservviid ossosiid 
stivren. 

Dáinna ulbmiliin Meahciráđđehus: 
1) bargá vuovdedoaluin ja doaimmaha muorramateriála áššehasaide;
2) bargá eanaávnnasfitnodatdoaimmain;

RÄTTELSE
Bilagan har tillfogats som rättelse.
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3) bargá eana- ja čáhceguovlluide guoskevaš láigohan- ja vuovdindoaimmain; ja 
4) bargá eana- ja čáhceguovlluide guoskevaš fidno- ja ovddidandoaimmain. 
Meahciráđđehus oažžu dasa lassin bargat siepman- ja vesábuvttademiin sihke dan doaib-

masuorgái gullevaš eará eana- ja čáhceopmodaga ekonomalaš ávkinatnimiin.  
Vuovdedoaluin Meahciráđđehus bargá stáhta vuovdedoallooasussearvvis addojuvvon lágas 

(235/2016) oaivvilduvvon oasussearvvis.   
Meahciráđđehus vástida iežas nieida- ja osolašovttastumiid oamasteaddjistivremis nu go 

stáhta fitnodatsearveoamasteamis ja oamasteaddjibagadallamis addojuvvon lága (1368/2007) 
6 §:s mearriduvvo.  
 

4 § 

Meahciráđđehuskonseardna  

Meahciráđđehusas sáhttá leat dan fitnodatdoaimma dahje dasa čujuhuvvon almmolaš 
hálddahusdoaimmaid dikšumii guoskevaš ovtta dahje moanain suopmelaš  dahje olgoriikalaš 
fitnodagain ruhtadoallolága (1336/1997) 1 logu 5 ja 6 §:s oaivvilduvvon mearridanváldi. Fit-
nodagat, main Meahciráđđehusas lea mearridanváldi, leat Meahciráđđehusa nieidafitnodagat. 
Meahciráđđehusas ja dan nieidafitnodagain čohkiida Meahciráđđehuskonseardna.  

Jos nieidafitnodaga ossosiid árvu lea mearkkašahtti dahje  Meahciráđđehusa  ja nieidafitno-
daga fitnodatgaskavuođa galgá muđui atnit mearkkašahttin, de nieidafitnodagaid vuođđu-
deapmái, nieidafitnodaga ossosiid háhkamii ja luohpadeapmái dárbbašuvvo stáhtaráđi lohpi. 
Stáhtaráđi lohpi dárbbašuvvo maiddái dalle, jos lea jearaldat sullasaš mearkkašahtti oso-
lašvuođa dahje lahttovuođa háhkamis dahje luohpadeamis eará fitnodagas go nieidafitnodagas. 
Giddodatopmodaga luohpadeamis čuvvojuvvo goittotge láhka (973/2002; láhka vuoigat-
vuođas luohpadit stáhta giddodatopmodaga).  

Meahciráđđehus ja dan vuovdedoallofitnodatdoaimmain bargi nieidafitnodat leat nubbi nup-
pi ektui almmolaš háhkamiin addojuvvon lágas (348/2007) 12 §:s oaivvilduvvon gaskavuođas. 
Meahciráđđehus ja dan nieidafitnodat sáhttiba oastit njuolgga nubbi nuppis bálvalusaid.  

Meahciráđđehus ii oaččo addit iežas nieidafitnodahkii konseardnaruhtadoarjaga.   
Dárkilet njuolggadusat Meahciráđđehusa nieidafitnodagaid fitnodatdoaimma gullamis 

Meahciráđđehusa fitnodatdoibmii, nieidafitnodagaid ossosiid árvvu mearkkašahttivuođas sih-
ke Meahciráđđehusa ja nieidafitnodagaid fitnodatsearvvi mearkkašahttivuođas addojuvvojit 
dárbbu mielde  stáhtaráđi ásahusa vuođul.  
 

5 § 

Almmolaš hálddahusdoaimmat 

Meahciráđđehus dikšu ja geavaha iežas hálddašanválddi vuollásaš almmolaš hálddahusdo-
aimmaid dikšuma várás oaivvilduvvon  eana- ja čáhceopmodaga. Almmolaš hálddahusdo-
aimmaid dikšumii oaivvilduvvon stáhta eana- ja čáhceoopmodagas ii leat ekonomalaš gánne-
hangáibádus.     

Meahciráđđehus dikšu dasa mearriduvvon almmolaš hálddahusdoaimmaid, maidda gullet: 
1) luonddusuodjalanlágas (1096/1996) sihke dan ja jagi 1923 luonddusuodjalanlága 

(71/1923) vuođul ásahuvvon luonddusuodjalanguovlluide guoskevaš njuolggadusaide 
vuođđuduvvi  doaimmat, luondotiippaid ja šlájaid suodjaleapmái guoskevaš eará doaimmat 
sihke luonddusuodjalanguovlluid háhkan; 

2) luonddusuodjalanguovlofierpmádaga dikšun ja geavaheapmi sihke Meahciráđđehusa 
almmolaš hálddahusdoaimmaid dikšumii oaivvilduvvon eará eana- ja čáhceguovlluid sihke 
eará opmodaga dikšun; 
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3) luonddu lustageavaheapmái guoskevaš luonddu- ja vánddardanbálvalusaid buvttadeapmi 
sihke kulturopmodaga gáhtten;  

4) meahcceguovlolágas (62/1991), guolástanlágas (379/2015), nuortalašlágas (253/1995), 
meahccejohtaluslágas (1710/1995), meahcástanlágas (615/1993), čáziidikšuma ja meara-
dikšuma lágideamis addojuvvon lágas (1299/2004), gádjunlágas (379/2011), boazodoallolágas 
(848/1990), boazodoalu ja luondduealáhusaid struktuvradoarjagiin addojuvvon lágas 
(986/2011) ja olgolihkadanlágas (606/1973) mearriduvvon doaimmat; 

5) fuođđo- ja guolledollui guoskevaš fitnuid ollašuhttin sihke meahcástan- ja guolástanlobiid 
mieđiheapmi; 

6) Meahciráđđehusa meahccegoziheamis addojuvvon lágas (1157/2005) oaivvilduvvon 
meahccegoziheapmi; 

7) vuovdemuoraid siepmaniid  háhkamii ja sihkkarvuođavurkemii guoskevaš doaimmat. 
 
 
 
 

3 lohku 

Doibmii guoskevaš geatnegahttimat 

6 § 

Oppalaš servodatlaš geatnegahttimat 

Luondduriggodagaid bistevaš dikšuma ja geavaheami mávssolaš oassin Meahciráđđehus 
galgá doarvái bures váldit vuhtii biologalaš máŋggahápmásašvuođa suodjaleami ja vuogálaš 
lasiheami vuvddiid, meara ja eará luondduriggodagaid dikšumii, geavaheapmái ja suodja-
leapmái ásahuvvon eará ulbmiliiguin. Meahciráđđehus galgá dasa lassin váldit vuhtii  luonddu 
lustageavaheami sihke barggolašvuođa ovddideami gáibádusaid.   

Meahciráđđehusa hálddašanválddi vuollásaš luondduriggodagaid dikšun, geavaheapmi ja 
suodjaleapmi  galget heivehuvvot oktii sámediggelágas (974/1995) oaivvilduvvon sámiid 
ruovttuguovllus nu, ahte sámekultuvrrain bargama vejolašvuođat dorvvastuvvojit, sihke boa-
zodoallolágas oaivvilduvvon boazodoalloguovllus nu, ahte boazodoallolágas mearriduvvon 
geatnegahttimat ollašuhttojit.  

Meahciráđđehus ráhkkana dikšut doaimmaidis maiddái spiehkastatdilálašvuođain nu, ahte 
čuovvu Eana- ja meahccedoalloministeriija ja bealuštangiddodagaid hárrái Bealuštanministe-
riija mearrádusaid. Meahciráđđehus čuovvu dasa lassin bealuštangiddodagaid ja daid sad-
jebálvalusaid hárrái Bealuštanministeriija dorvvolašvuođamearrádusaid. 

Meahciráđđehus addá gádjuneiseválddiide áššedovdiveahki vuovdebuollimiid dustemis ja 
ráhkkana ieš vuovdebuollimiid eastadeapmái ja dustemii iežas hálddašan stáhtaeatnamiin 
searválagaid gádjuneiseválddiiguin. 

Oppalas servodatlaš geatnegahttimiid dikšun váldojuvvo vuhtii Meahciráđđehusa boađu-
sulbmiliid ásahettiin.   
 

7 § 

Eará servodatlaš geatnegahttimat 

Meahciráđđehusa doaimmas váldojuvvojit vuhtii dutkama, oahpahusa, bealuštanfámuid ja 
rádjegozihanlágádusa  dárbbut. 
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4 lohku 

Meahciráđđehusa stivren 

 
8 § 

Riikkabeivviid ja stáhtaráđi stivrendoaibmaváldi 

Stáhta bušeahta gieđahallama oktavuođas Riikkabeaivvit:  
1) dohkkeha Meahciráđđehusa guovddáš bálvalanulbmiliid ja eará doaibmaulbmiliid;  
2) dohkkeha Meahciráđđehusa vuođđooaiveopmodaga bajádusa ja vuoládusa sihke mearrida 

mearreruđa váldimis bušehttii mieđihanláhkai Meahciráđđehusa vuođđooaiveopmodaga baji-
deapmái;  

3) suovvá Meahciráđđehusa váldit iežas fitnodatdoaimma ruhtadan dihte loana;   
4) dohkkeha Meahciráđđehusa fitnodatdoaimma hárrái ruhtadoallobaji investeremiid ali-

musmeari sihke fápmudusa dahkat dakkár investerensoahpamušaid, main šaddet golut daidda 
maŋit ruhtadoallobajiide.  

Stáhtaráđđi addá dárbbu mielde oppalašmearrádusaid Meahciráđđehusa doaimmas ja eko-
nomijas.  
 

9 § 

Ministeriija stivrendoaibmaváldi 

Eana- ja meahccedoalloministeriija boađustivre Meahciráđđehusa. Birasministeriija 
boađusstvre Meahciráđđehusa almmolaš hálddahusdoaimmaid hárrái doaibmasuorggistis. 

Go Riikkabeaivvit lea mearridan stáhtabušeahtas, de guoskevaš ministeriija mearrida Meah-
ciráđđehusa bálvalanulbmiliin ja eará doaibmaulbmiliin, Meahciráđđehusa boađusulbilis ja 
boahtunmerkenulbmilis sihke dárbbu mielde vuođđooaiveopmodahkii nuppástussii guoskevaš 
Riikkabeivviid mearrádusa ollašuhttimis. Boađusulbmil galgá biddjojuvvot nu,  ahte Meah-
ciráđđehus sáhttá juksat 8 §:a 1 momeantta 1 čuoggás oaivvilduvvon, fitnodatekonomalaččat 
gánnehahtti bálvalanulbmiliid ja eará doaibmaulbmiliid.  

Ovdalis 1 momeanttas oaivvilduvvon ministeriija mearrida 28 §:s oaivvilduvvon mearreruđa 
geavaheamis ja dan máksimis.   
 

5 lohku 

Meahciráđđehusa organisašuvdna ja hálddahus  

 
10 § 

Meahciráđđehusa organisašuvdna 

Meahciráđđehusas leat stivra ja beaivválaš jođiheaddji sihke sierra almmolaš hálddahusdo-
aimmaid dikšu ovttadat.  

Meahciráđđehusas leat eará ovttadagat ja doaimmat dan mielde, go bargoortnegis mearri-
duvvo. 
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11 § 

Stivra 

Meahciráđđehusas lea stivra, mas leat eanemustá gávcci lahtu.  
Stáhtaráđđi nammada stivrra lahtuid guhkimustá golmma jahkái hávil ja mearrida lahtuin 

ovtta ságadoallin ja ovtta várreságadoallin. Stivrra lahttu galgá leat gilvalandilálašvuođa gábi-
dan vuogi mielde sorjjasmeahttun. Uhcimustá okta stivrra lahtuin galgá ovddastit Meah-
ciráđđehuskonseartna bargoveaga. Bargoveaga ovddasteaddji lahttu galgá leat Meahciráđđe-
husa dahje dan nieidafitnodatsearvvi bálvalusas. Meahciráđđehusa beaivválaš jođiheaddji ii 
sáhte doaibmat stivrra lahttun. 

Stivrra lahttui heivehuvvo, mii oasussearvelága (624/2006) 6 logu 4 §:s mearriduvvo oasus-
searvvi stivrra lahtu easttalašvuođa  ja 10 §:a 1 momeanttas dohkálašvuođas. 

Stáhtaráđđi luoitá stivrra dahje dan lahtu doaimmastis.  
 

12 § 

Stivrra doaimmat 

Stivra stivre ja goziha Meahciráđđehusa doaimma. Stivra fuolaha Meahciráđđehusa strate-
giijalaš jođiheamis, stivremis ja doaimma vuogálaš lágideamis. Dasa lassin stivra fuolaha das, 
ahte Meahciráđđehusa ruhtadoalu ja ruđaiddikšuma goziheapmi lea áššáigullevaš vuogi miel-
de lágiduvvon ja erenoamážit das, ahte Meahciráđđehus doaibmá Riikkabeivviid ja eará ei-
seválddiid mearrádusaid ja njuolggadusaid mielde.  

Stivra galgá:  
1) dahkat árvalusa Meahciráđđehussii guoskevaš bušeahttaevttohussan sihke dasa guoskevaš 

árvalusa, mas bohtet ovdan Meahciráđđehusa čuovvovaš jagi bálvalanulbmilat ja eará doaib-
maulbmilat sihke boađusulbmil ja boahtunmerkenulbmil;   

2) mearridit Meahciráđđehusa doaimma ovddideamis Riikkabeivviid ja ministeriija ásahan 
doibmii guoskevaš ja ekonomalaš ulbmiliid olis sihke čuovvut ja raporteret ulbmiliid juksa-
mis;  

3) addit cealkámuša beaivválaš jođiheaddji, luonddubálvalushoavdda ja meahccegeavahan-
hoavdda nammadeamis; 

4) mearridit Meahciráđđehusa loatnaváldimis;  
5) mearridit Meahciráđđehusa mearkkašahtti investeremiin ja eará guhkásváikkuheaddji go-

luin;  
6) mearridit Meahciráđđehusa stivren ossosiid hárrái oasusoamasteaddjái gullevaš vuoigat-

vuođaid geavaheamis Meahciráđđehuskonserdnii gullevaš nieidafitnodaga hálddahusas;   
7) dahkat Meahciráđđehusa ja Meahciráđđehuskonseartna ruhtadoalloloahpaheami ja do-

aibmačilgehusa ja daid ektui dahkat árvalusa Meahciráđđehusa vuoittuide dahje dáhpagiidda 
guoskevaš doaibmabidjun  sihke doaimmahit ruhtadoalloloahpaheami ja árvalusa stáhtaráđi 
nannenláhkai;   

8) mearridit dain oassebeliin, main lea vuoigatvuohta čállit Meahciráđđehusa namas;  
9) dohkkehit luondduriggodagaid geavaheapmái guoskevaš guvllolaš plánaid; 
10) mearridit  giddodatopmodaga háhkamii, sihke dakko bokte go stáhta giddodatopmodaga 

luohpadanlágas mearriduvvo, giddodatopmodaga luohpadeapmái ja láigoheapmái guoskevaš 
mearridanválddi lágideamis Meahciráđđehusas; 

11) mearridit fitnodatlágádusa njunnošiid bálkkašanvuogádagas; 
12) gieđahallat ja čoavdit eará go 1—11 čuoggás oaivvilduvvon áššiid, main lea 

guhkásváikkuheaddji dahje dehálaš mearkkašupmi.  
Stivra dahje stivrra lahttu ii oaččo čuovvut stivrra dahkan mearrádusa, mii rihkku dán lága 

njuolggadusaid ja lea danin gustomeahttun.  
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Stivrra doaimmain almmolaš hálddahusdoaimmaid stivremis ja goziheamis mearriduvvo 
19 §:s. 
 

13 § 

Bargoveaga ovddasteaddji stivrras 

Stivrras Meahciráđđehuskonseartna bargoveaga ovddasteaddji lahtus leat seamma vuoigat-
vuođat ja geatnegasvuođat go stivrra eará lahtuin.  Bargoveaga ovddasteaddji lahtus ii  goit-
totge leat vuoigatvuohta oassálastit Meahciráđđehusa njunnošiid válljemii dahje earuheapmái, 
njunnošiid soahpamušeavttuide, bargoveaga bálvalangaskavuođa dahje bargodáistalandoaim-
maide guoskevaš áššiid gieđahallamii.    
 

14 § 

Beaivválaš jođiheaddji 

Meahciráđđehusas lea beaivválaš jođiheaddji, mii jođiha ja ovddida Meahciráđđehusa do-
aimma, fuolaha Meahciráđđehusa beaivválaš hálddahusas ja das ahte  ruhtadoallu lea lága 
mielde ja ruđaiddikšun luohtehahtti vuogi mielde lágiduvvon.     

Beaivválaš jođiheaddji galgá fuolahit  stivrra mearrádusaid ollašuhttimis  ja čuovvut stivrra 
mearrádusaid ja dieđihit stivrii Meahciráđđehusa doaimma dáfus mearkkašahtti doaibmabijuin 
ja dáhpáhusain.  

Beaivválaš jođiheaddji oažžu álgit, go váldá vuhtii Meahciráđđehusa doaimma viidodaga ja 
šlája, eahpedábálaš dahje guhkásváikkuheaddji doaimmaide dušše dalle, jos stivra lea su dasa 
fápmudan dahje stivrra mearrádusa ii sáhte vuordigoahtit, almmá ahte čuohcá mealgat Meah-
ciráđđehusa doibmii. Maŋit dáhpáhusas stivrii galgá farggamusat dieđihuvvot jurddašuvvon 
doaimmain.  

Dat, mii 11 §:a 3 momeanttas mearriduvvo stivrra lahtu easttalašvuođas ja dohkálašvuođas 
ja 12 §:a 3 momeanttas geatnegasvuođas guođđit čuovokeahttá gustomeahttun mearrádusa, 
heivehuvvo maiddái beaivválaš jođiheaddjái. Beaivválaš jođiheaddjis lea bajimus hoavdda 
árvonamma.   
 

15 § 

Almmolaš hálddahusdoaimmaid dikšu ovttadat 

Meahciráđđehusas dan bargun ásahuvvon almmolaš hálddahusdoaimmaid dikšu sierra alm-
molaš hálddahusdoaimmaid ovttadat, man hoavdan doaibmá luonddubálvalushoavda.  
 
 

6 lohku 

Almmolaš hálddahusdoaimmaid dikšun  

16 § 

Almmolaš hálddahusdoaimmaid dikšu ovttadaga doaimmat 

Almmolaš hálddahusdoaimmaid dikšu ovttadat vástida 5 §:s oaivvilduvvon, Meahciráđđe-
husa bargun mearriduvvon almmolaš hálddahusdoaimmaid dikšumis. 
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Ovttadat válmmaštallá ja árvala almmolaš hálddahusdoaimmaid dikšunáššiid Meahciráđđe-
husa stivrii.  
 

17 § 

Luonddubálvalushoavdda ja meahccegeavahanhoavdda doaimmat 

Luonddubálvalushoavda dikšu daid almmolaš hálddahusbargguide guoskevaš doaimmaid, 
mat eai 2 momeantta dahje 12 dahje 14 §:a mielde gula stivrii, beaivválaš jođiheaddjái dahje 
meahccegeavahanhovdii. Earret stivrra maiddái luonddubálvalushoavda dohkkeha ja 
vuolláičállá 33 §:a 1 momeanttas oaivvilduvvon sierra ruhtadoalloloahpaheami.    

Meahccebivdui, guolástussii ja meahccegoziheapmái guoskevaš almmolaš hálddahusdo-
aimmaid (meahccegeavahanáššit), mat 1 momeantta mielde eai gula stivrii dahje beaivválaš 
jođiheaddjái, dikšu goittotge almmolaš hálddahusdoaimmaid dikšu ovttadagas meahccegeava-
hanhoavda.  
 

18 § 

Almmolaš hálddahusdoaimmaid čoavdinváldi 

Luonddubálvalushoavda čoavdá 5 §:s oaivvilduvvon almmolaš hálddahusdoaimmaide guos-
kevaš hálddahusáššiid ja almmolaš hálddahusdoaimmaid dikšu ovttadahkii guoskevaš eisevál-
deáššiid. Guolástussii, meahccebivdui ja meahccegoziheapmái guoskevaš áššiid sihke namu-
huvvon doaimmaid dikšu bargovehkii guoskevaš áššiid čoavdá goittotge meahccegeavahan-
hoavda.   

Meahccejohtaluslága 4 §:s, guolástanlága 5 §:s ja meahcástanlága 6 §:s oaivvilduvvon lobii-
de dahje mearrádusaide Meahciráđđehusa hálddašanválddi vuollásaš guovllu geavaheamis 
dieid lágaid mielde mearriduvvon ulbmilii sáhttá nannet guvllolaš dihtoeriid.  

Ovdalis 2 momeanttas oaivvilduvvon dihtoeriid olis luonddubálvalushoavda sáhttá dagahit 
meahccejohtaluslága 4 §:s ja meahccegeavahanhoavda guolástanlága 5 §:s ja meahcástanlága 
6 §:s oaivvilduvvon ovttaskas lobiide guoskevaš mearrádusa Meahciráđđehusa virgeolbmui 
dahje Meahciráđđehusa bálvalusas leahkki dakkár olbmui dahje olggobeale servošii, maid 
sorjjasmeahttunvuođa, luohtehahttivuođa, áššedovdamuša ja eará áššiid, mat galget váldojuv-
vot vuhtii, galgá atnit heivvolažžan dien doibmii. Meahciráđđehusa ja lobiid mieđiheaddji eará 
olggobeale servoša doibmii heivehuvvo dákko bokte, mii hálddahuslágas (434/2003), ei-
seválddiid doaimma almmolašvuođas addojuvvon lágas (621/1999), giellalágas (423/2003) ja 
sámi giellalágas (1086/2003) mearriduvvo sihke dasa lassin, mii rihkoslágas (39/1889) mear-
riduvvo rihkosvuoigatvuođalaš virgevásttus.  

Ovdalis 3 momeanttas oaivvilduvvon áššiide guoskevaš ovttaskas lobi sáhttá addit maiddái 
mašiinnalaččat  ja mearrádusa sáhttá dahkat almmá árvalusaid dahkama.   

Earret luonddusuodjalanguovllu ja vánddardanguovllu ortnenjuolggadusa  addima  sihke 
earret  2 momeanttas mearriduvvon dihtoeriid nannema luonddubálvalushoavda ja meahcce-
geavahanhoavda oažžuba čálalaččat sirdit sudnuide dán paragráfa mielde gullevaš  čoav-
dinválddi eará almmolaš hálddahusdoaimmaid ovttadaga virgeolbmui.  

Guvllolaš dihtoeriid nannenmearrádus galgá addojuvvot diehtun oppalašdiehtunaddimin 
hálddahuslága  62 §:a mielde. 
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19 § 

Almmolaš hálddahusdoaimmaid stivren ja goziheapmi 

Eana- ja meahccedoalloministeriija ja Birasministeriija stivreba ja goziheaba iežaska doaib-
masurggiid hárrái Meahciráđđehussii gullevaš almmolaš hálddahusdoaimmaid dikšuma nu go 
virgebáikkiid ja lágádusaid doaimma stivremis ja goziheamis sierra mearriduvvo. 

Ovdalis 1 momeanttas oaivvilduvvon ministeriijaid stivrema ja goziheami olis  Meah-
ciráđđehusa stivra:  

1) fuolaha almmolaš hálddahusdoaimmaid dikšuma oppalaš stivremis ja goziheamis; 
2) fuolaha das, ahte doaimmat dikšojuvvojit Riikkabeivviid ja eará eiseválddiid mearrádu-

said ja njuolggadusaid mielde ja ahte almmolaš hálddahusdoaimmaid ruhtadoalu ja ruđaid-
dikšuma goziheapmi lea áššáigullevaš vuogi mielde lágiduvvon;  

3) mearrida áššiin, dan maŋŋá go lea ožžon almmolaš hálddašandoaimmaide ovttadaga árva-
lusa, mat ásahuvvojit 12 §:a 2 momeantta 1, 2, 6—8, 10 ja 11 čuoggás.  

Ovdalis 1 momeanttas oaivvilduvvon ministeriijaid stivrema ja goziheami olis Meah-
ciráđđehusa beaivválaš jođiheaddji vástida Meahciráđđehussii gullevaš almmolaš hálddahus-
doaimmaid dikšuma oppalaš jođiheamis ja ovddideamis sihke fuolaha das, ahte  33 §:a 1 mo-
meanttas oaivvilduvvon sierra ruhtadoallu lea lágalaš ja sierra ruhtadoalloloahpaheapmi lea 
áššáigullevaš vuogi mielde dahkkojuvvon ja ahte almmolaš hálddahusdoaimmaid dikšumii 
guoskevaš ruđaiddikšun lea luohtehahtti vuogi mielde lágiduvvon.   
 

20 § 

Vástu almmolaš hálddahusdoaimmaid dikšumis 

Meahciráđđehusa almmolaš hálddahusdoaimma dikšuma dagahan vahága buhttemis lea 
fámus, mii virgevásttu vuođul šaddan  vahága buhttemis sierra mearriduvvo. 
 

21 § 

Nuppástusohcan 

Nuppástusohcamis luonddusuodjalanlága vuođul dahkkojuvvon Meahciráđđehusa 
mearrádussii mearriduvvo namuhuvvon lágas. 

Eará go 1 momeanttas dahje 18 §:a 3 momeanttas oaivvilduvvon ovttaskas lohpái guoskevaš 
mearrádussii oažžu ohcat nuppástusa váidimiin hálddahusriektái nu go hálddahusláhkageava-
hanlágas (586/1996) mearriduvvo.   

Ovdalis 2 momeanttas oaivvilduvvon mearrádusa sáhttá ollašuhttit nuppástusohcamis fuola-
keahttá. Nuppástusohcaneiseváldi sáhttá goittotge gieldit mearrádusa ollašuhttima. 
 

22 § 

Nuppástusohcan ovttaskas lohpemearrádussii 

Ovdalis 18 §:a 3 momeanttas oaivvilduvvon ovttaskas lohpái guoskevaš mearrádussii oažžu 
gáibidit njulgema Meahciráđđehusas nu go hálddahuslágas mearriduvvo. 

Njulgengáibádussii addojuvvon Meahciráđđehusa mearrádussii oažžu ohcat nuppástusa 
váidimiin hálddahusriektái nu go hálddahuslágageavaheapmilágas mearriduvvo. 

Hálddahusrievtti mearrádussii oažžu  ohcat  nuppástusa váidimiin dušše dalle, jos Alimus 
hálddahusriekti mieđiha váidinlobi.   
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Ovdalis 1 momeanttas oaivvilduvvon ovttaskas lohpái guoskevaš mearrádusa sáhttá ol-
lašuhttit nuppástusohcamis fuolakeahttá. Nuppástusohcaneiseváldi sáhttá goittotge gieldit 
mearrádusa ollašuhttima. 
 

23 § 

Doaibmaválddálaš hálddahusriekti 

Doaibmaválddálaš lea dat hálddahusriekti, man  duopmobires mearrádusa vuollásaš guovlu 
dahje eanaš oassi das lea. Jos dán ákka ii sáhte geavahit, de doaibmaválddálaš lea dat háldda-
husriekti, man duopmobire siste váidi ruovttubáiki lea.   
 

24 § 

Almmolaš hálddahusdoaimmaid dikšumii guoskevaš mávssut  

Meahciráđđehusa almmolaš hálddahusdoaimmaide guoskevaš bálvalanmávssuid  mearri-
deamis, maŋŋonanreanttus, mávssuid bearramis ja doaibmaválddis mávssuin mearridettiin 
mearriduvvo stáhta máksinággalágas (150/1992). Almmolaš hálddahusdoibmii gullevaš bálva-
lanmáksui guoskevaš nuppástusohcamis mearriduvvo namuhuvvon lága 11 b §:s. 

Nuppeláhkai, go ovdalis 1 momeanttas mearriduvvo: 
1) Giema ja Durdnosa gávpogiid ássiin lea vuoigatvuohta bivdit meahci  Meahciráđđehusa 

čujuhan guovlluin Meahciráđđehusa mearridan eavttuiguin dakkár mávssuin, mii vástida  
iešgoasttidanárvvu;   

2) gieldalaččas lea vuoigatvuohta geavahit iežas ruovttugildii gullevaš, Meahciráđđehusa 
hálddašanválddi vuollásaš guovllu nuvttá meahccejohtaluslágas daddjojuvvon 
meahccejohtalussii. 

Mávssu Meahciráđđehusa almmosvuoigatvuođalaš bálvalusas sáhttá njuolgga bággobearrat.  
Dan bearramis mearriduvvo vearuid ja mávssuid ollašuhttimis addojuvvon lágas (706/2007). 
 

7 lohku 

Meahciráđđehusa ekonomiija 

25 § 

Iežas oaiveopmodat 

Meahciráđđehusas lea iežas oaiveopmodat, mii čohkiida vuođđooaiveopmodagas, eará iežas 
oaiveopmodagas ja árvobajidanfoanddas.  

Vuođđooaiveopmodat lea fitnodatlágádussii investerejuvvon vuoittu boahtunmerkema 
vuođđun adnojuvvon oaiveopmodat.  

Eará iežas oaiveopmodat lea Meahciráđđehussii dan vuoittus čujuhuvvon oaiveopmodat 
dahje dakkár oaiveopmodat, mii lea sirdojuvvon dasa eará iežas oaiveopmodaga eavttuiguin. 
Árvobajidanfoanda čujuha máksojuvvon geavahanopmodaga árvvu bajádusa meari. Eará iežas 
oaiveopmodaga ja árvobajidanfoandda sáhttá sirdit vuođđooaiveopmodahkan.  
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26 § 

Almmolaš hálddahusdoaimmaid dikšumii oaivvilduvvon opmodat 

Almmolaš hálddahusdoaimmaid várás Meahciráđđehus hálddaša stáhta oamastan luond-
dusuodjalanguovlluid ja meahcceguovlluid, eará suodjalanulbmilii čujuhuvvon dahje háhkko-
juvvon guovlluid sihke eará almmolaš hálddahusdoaimmaid dikšuma dáfus dárbbašlaš opmo-
daga. Almmolaš hálddahusdoaimmaid dikšumii oaivvilduvvon opmodat gullá Meahciráđđe-
husa eará iežas oaiveopmodahkii. 
 
 

27 § 

Meahciráđđehusa loanat ja dáhkádusat 

Meahciráđđehus oažžu váldit iežas doaimma ruhtadan dihte loana dan guorraseami olis, 
maid  Riikkabeivvit lea addán stáhtabušeahta gieđahallama oktavuođas.  

Meahciráđđehusas lea vuoigatvuohta fitnodatdoaimmastis geavahit olggobeale oassebeallái 
oaivvilduvvon dáhkádusa, jos dáhkádusa addindárbu vuođđuduvvá láhkii dahje  gilvalandilis 
čuvvojuvvon oppalaččat dohkkehuvvon prinsihpaide. Riikkabeaivvit mearrida stáhta bušeahta 
gieđahallama oktavuođas dáhkádusaid alimusmeari. Meahciráđđehus ii oaččo mieđihit 
dáhkádusa dahje addit bántta fitnodatdoaimmain bargi  nieidafitnodatsearvvi loana máksima 
dáhkádussan.    

Meahciráđđehusa váldin loanain ja dan addin dáhkádusain berrojuvvo  stáhtii stáhta loat-
naaddimis sihke stáhtadáhkádusas addojuvvon lága (449/1988) mielde mearriduvvon 
dáhkádusmáksu.  

Stáhtaráđi ásahusa vuođul  addojuvvojit dárkilet njuolggadusat 1 momeanttas oaivvilduvvon 
loana váldimis, loatnaváldima eavttuin ja loana geavahanulbmiliin, fitnodatdoaimmas geavahit 
oaivvilduvvon dáhkádusaid geavaheamis ja šlájas sihke 3 momeanttas oaivvilduvvon mávssu 
mearrašuvvamis ja bearramis.  
 

28 § 

Almmolaš hálddahusdoaimmaid ruhtadeapmi 

Meahciráđđehusa almmolaš hálddahusdoaimmaid dikšun ruhtaduvvo stáhta bušeahtas sierra 
čujuhuvvon mearreruđaiguin sihke almmolaš hálddahusdoaimmaid dikšumis boahtti mávssui-
guin ja vuoittuiguin. Almmolaš hálddahusdoaimmaid dikšuma sáhttá ruhtadit maiddái almmo-
laš fidnoruđaiguin. 
 
 

8 lohku 

Meahciráđđehusa bargoveahka 

29 § 

Bargoveahka 

Meahciráđđehusa bargoveaga dábáleamos bálvalangaskavuohta lea bargosoahpamušgaska-
vuohta. Bargiid, geat barget virggálaš válddi sisttisdoalli doaimmaiguin, bálvalangaskavuohta 
lea goittotge virgegaskavuohta, jos lágas ii nuppeláhkai mearriduvvo.    
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Meahciráđđehusa virgeolbmuide, virggiide ja virgegaskavuhtii heivehuvvojit stáhta virge-
gaskavuhtii guoskevaš njuolggadusat.  

Meahciráđđehussii guoskevaš virgeeaktosoahpamuša hárrái lea fámus, mii stáhta virgeeak-
tosoahpamušlágas (664/1970) lea mearriduvvon, earret lága 3 §:a 3 momeantta 2 ja 4 
čuoggáid ja 4 momeantta, 4 §:a 2 ja 3 momeantta, 5 §:a 4 ja 5 momeantta ja 26 §:a. Stáhta vir-
geeaktosoahpamušláhka heivehuvvo Meahciráđđehussii rievdaduvvon hámis nu ahte:  

1) nuppeláhkai go lága 3 §:a 3 momeantta 1 čuoggás daddjojuvvo, de Meahciráđđehusa vir-
geeaktosoahpamuša ráđđádallan- ja soahpamušoassebeallin lea bargoaddi beales Meah-
ciráđđehus dahje dakkár registrerejuvvon ovttastus, mii galggašii vuosttažettiin gozihit bargo-
addiid ovdduid virgegaskavuođain ja masa Meahciráđđehus ovtta dahje moanain oktavuođain 
gullá; 

2) nuppeláhkai go lága 5 §:a 1 momeantta 1 čuoggás daddjojuvvo, de virgeeaktosoahpa-
muššii leat čadnojuvvon Meahciráđđehus ja soahpamuša dan beales dahkan bargoaddiovttas-
tus ja dan vuolleovttastusat;  

3) nuppeláhkai go lága 5 §:a 2 momeanttas daddjojuvvo, de Meahciráđđehus sáhttá mearri-
dit virgeolbmuidis bálvalangaskavuođaeavttuid fuonibun go dat leat dan sohppojuvvon vir-
geeaktosoahpamušas mearritkeahttá nu ahte virgeeaktosoahpamuša muđui dan hehtte;  

4) lága 6 §:a 2 momeanttas oaivvilduvvon eretcealkinvuoigatvuohta lea maiddái ovddit 
čuoggás 1 oaivvilduvvon bargoaddiovttastusa vuolleovttastusas; ja 

5) mii lága 3 §:a 3 momeantta 3 čuoggás, 5 §:a 6 ja 7 momeanttas, 8 §:a 3 ja 4 momeanttas, 
12  ja 18 §:s, 19 §:a 2 momeanttas ja 24 §:s mearriduvvo stáhtas dahje stáhta ráđđádal-
laneiseválddis, guoská Meahciráđđehussii ja ovdalis 1 čuoggás oaivvilduvvon bargoaddiovt-
tastussii.   

Dat, mii eará lágas lea mearriduvvon stáhta ráđđádallaneiseválddi dahje stáhta eiseválddi 
vuoigatvuođas dahkat virge- ja bargoeaktosoahpamušaid dahje daidda buohtastahtti soahpa-
mušaid, guoská Meahciráđđehusa bargoveaga bálvalangaskavuođa eavttuid hárrái Meah-
ciráđđehussii ja njuolggadusaidis mielde 3 momeantta 1 čuoggás oaivvilduvvon bargoaddiovt-
tastussii.   
 

30 § 

Bargoveaga dohkálašvuođagáibádusat 

Beaivválaš jođiheaddjin dohkálašvuođagáibádussan lea doibmii heivvolaš bajit allaskuvla-
dutkkus, fitnodatdoalu ja Meahciráđđehusa doaibmasuorggi dovdamuš sihke jođi-
hanhárjánupmi ja geavadis čájehuvvon jođihanmáhttu.   

Luonddubálvalushoavdda ja meahccegeavahanhoavdda virggi dohkálašvuođagáibádussan 
lea heivvolaš bajit allaskuvladutkkus, hárjánupmi virggi doaibmasuorgái sihke jođi-
hanhárjánupmi ja geavadis čájehuvvon jođihanmáhttu.  

Eará go 1 ja 2 momeanttas oaivvilduvvon Meahciráđđehusa virggiid 
dohkálašvuođagáibádussan lea ovddit doaimmaiguin čájehuvvon máhttu ja návccat, mat 
dárbbašuvvojit virggi vuđolaš dikšumii.  
 

31 § 

Bargoveaga nammadeapmi  

Meahciráđđehusa beaivválaš jođiheaddji nammada ja eretcealká Eana- ja meahccedoallomi-
nisteriija árvalusa vuođul stáhtaráđđi. Beaivválaš jođiheaddji nammaduvvo guhkimustá viđa 
jahkái. Ovdal nammadeami áššis galgá bivdojuvvot Birasministeriija ja Meahciráđđehusa 
cealkámuš. Eana- ja meahccedoalloministeriija mieđiha beaivválaš jođiheaddjái earu. Jos 
beaivválaš jođiheaddji eretcealká iežas dahje eretcelkojuvvo, de Eana- ja meahccedoallominis-
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teriija sáhttá mearridit dohkálašvuođagáibádusaid deavdi olbmo dikšut gaskaboddosaččat 
beaivválaš jođiheaddji doaimmaid dassái, go beaivválaš jođiheaddji nammaduvvo.  

Luonddubálvalushoavdda virgái nammada ja luonddubálvalushoavdda eretcealká 
stáhtaráđđi Birasministeriija árvalusa vuođul. Luonddubálvalushoavda nammaduvvo guhki-
mustá viđa jahkái. Ovdal nammadeami áššis galgá bivdojuvvot Eana- ja meahccedoallominis-
teriija sihke Meahciráđđehusa cealkámuš. Birasministeriija mieđiha luonddubálvalushovdii 
earu.  

Meahccegeavahanhoavdda virgái nammada Eana- ja meahccedoalloministeriija. Eana- ja 
meahccedoalloministeriija eretcealká meahccegeavahanhoavdda ja mieđiha dasa earu.  Ovdal 
nammadeami áššis galgá bivdojuvvot  Meahciráđđehusa ja Birasministeriija cealkámuš. 
 

32 § 

Bargoveaga oassálastin 

Meahciráđđehus sáhttá mearridit ahte dasa ii heivehuvvo ovttasdoaimmas stáhta virgebáik-
kiin ja lágádusain addojuvvon láhka (1233/2013) muhto baicce ovttasdoaimmas fitnodagain 
addojuvvon láhka (334/2007). Konseardnaovttasbarggus Meahciráđđehuskonseartnas čuvvo-
juvvo heivvolaš osiin, mii ovttasdoaimmas suopmelaš ja searvvušviidosaš fitnodatjoavkkuin 
addojuvvon lágas (335/2007) mearriduvvo.  

Jos Meahciráđđehussii heivehuvvo ovttasdoaimmas fitnodagain addojuvvon láhka, de dat 
sáhttá  dahkat namuhuvvon lága 61 §:s oaivvilduvvon soahpamuša. 
 
 
 
 
 
 

9 lohku 

Meahciráđđehusa ruhtadoallu, ruhtadoalloloahpaheapmi ja ruhtadoallodárkkisteapmi 

 
33 § 

Ruhtadoallu ja ruhtadoalloloahpaheapmi 

Meahciráđđehus ja Meahciráđđehuskonseardna leaba ruhtadoallogeatnegasat. Jos dán lágas 
ii nuppeláhkai daddjojuvvo, de Meahciráđđehusa ja Meahciráđđehuskonseartna ruhtadollui ja 
ruhtadoalloloahpaheapmái heivehuvvo, mii ruhtadoallolágas ja oasussearvelágas mearriduvvo 
oasussearvvi ruhtadoalus ja ruhtadoalloloahpaheamis. Ovdalis 5 §:s oaivvilduvvon almmolaš 
hálddahusdoaimmaid dikšumis dollojuvvo sierra ruhtadoallu ja dahkkojuvvo sierra ruhtadoal-
loloahpaheapmi stáhtabušeahttalága (423/1988) ja stáhtabušeahttaásahusa (1243/1992) 
njuolggadusaid mielde.  

Meahciráđđehusa ja Meahciráđđehuskonseartna ruhtadoallobadji lea kaleanddarjahki. 
Meahciráđđehus galgá dahkat guđege ruhtadoallobajis ruhtadoalloloahpaheami, ja Meah-
ciráđđehuskonseardna konseardnaruhtadoalloloahpaheami guovvamánu loahpa rádjai. Meah-
ciráđđehusa stivra ja beaivválaš jođiheaddji vuolláičálliba Meahciráđđehusa ja Meahciráđđe-
huskonseartna ruhtadoalloloahpaheami. Meahciráđđehus ja Meahciráđđehuskonseardna gal-
gaba doaimmahit ruhtadoalloloahpahanáššegirjjiid Eana- ja meahccedoalloministeriijai.  

Stáhtaráđđi nanne Meahciráđđehusa ja Meahciráđđehuskonseartna ruhtadoalloloahpaheami. 
Stáhtaráđđi mearrida ruhtadoalloloahpaheami vuođul Meahciráđđehusa vuoittu boahtunmer-
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kemis  stáhtabušehttii sihke eará doaibmabijuin, maidda Meahciráđđehusa doaimma ja eko-
nomiija dihte lea dárbu álgit.  

Stáhtaráđi ásahusa vuođul addojuvvojit dárkilet njuolggadusat ruhtadoalloloahpaheami nan-
nemis. Stáhtakantuvra sáhttá dárbbu mielde addit mearrádusaid ja rávvagiid sierra ruhtadoalus 
ja ruhtadoalloloahpaheamis sihke dieđuid addimis stivrra jahkečilgehusa čohkkema várás.  
 

34 § 

Meahciráđđehusa balánsa 

Go Meahciráđđehus doaibmagoahtá, de stáhtaráđđi mearrida Riikkabeivviid stáhtabušeahta 
gieđahallama oktavuođas addin fápmudusa  vuođul Meahciráđđehusa hálddašanválddi vuollái 
sirdašuvvi  stáhta opmodagas sihke das, man stuorra oassi opmodagas merkejuvvo Meah-
ciráđđehusa vuođđooaiveopmodahkan, eará iežas oaiveopmodahkan dahje loatnaeavttuin ad-
dojuvvon opmodahkan. Vuođđooaiveopmodahkii gullevaš opmodat árvvoštallojuvvo heivvo-
laš árvvu ektui.  

Go doaibmi Meahciráđđehusa hálddašanválddi vuollái sirdojuvvo opmodat dahje go sirdo-
juvvo Meahciráđđehusa hálddašanválddi vuollásaš opmodat stáhta bušeahttadollui, de  čuvvo-
juvvo sirdimis mearridettiin ja balánssa hábmedettiin 1 momeanta. Stáhtaráđđi mearrida 
maiddái, man ulbmilii eará iežas oaiveopmodahkii gullevaš opmodat čujuhuvvo. 

Go sirdojuvvo Meahciráđđehussii dahje Meahciráđđehusas stáhta bušeahttadollui  giddoda-
topmodat, de Eana- ja meahccedoalloministeriija mearrida dakkár ovttaskas giddodatopmoda-
ga dihto čuozáhaga dahje ollisvuođa sirdimis, man heivvolaš árvu lea eanemustá vihtta mil-
jovnna euro. Jos jearaldat lea luonddusuodjaleami ollašuhttimii guoskevaš giddodatopmodaga 
sirdimis, de áššis mearrida Birasministeriija. Stáhtaráđđi mearrida dakkár ovttaskas giddoda-
topmodaga dihto čuozáhaga dahje ollisvuođa sirdimis, man heivvolaš árvu lea eanemustá logi 
miljovnna euro. Sirdin merkejuvvo fitnodatlágádusa eará iežas oaiveopmodaga lasáhussan 
dahje geahpádussan dahje loatnaeavttuiguin addojuvvon oaiveopmodahkan.  

Giddodatopmodaga sirdimii Meahciráđđehusa ja stáhta eará fitnodatlágádusa gaskkas hei-
vehuvvo stáhta giddodatopmodaga luohpadanláhka.   

Meahciráđđehusa hálddašanválddi vuollásaš giddodaga, mas bealuštanfámuin dahje rádje-
gozihanlágádusas lea geavahanvuoigatvuohta, ii oaččo luohpadit Eana- ja meahccedoallomi-
nisteriija dahje Meahciráđđehusa mearrádusa vuođul, jos Bealuštanministeriija dahje 
Sisáššiidministeriia ii guorras luohpadeapmái, jos stáhtaráđđi ii ovttaskas dáhpáhusain nup-
peláhkai mearrit.  

Ovdalgo Meahciráđđehus dahká 1—3 momeanttas oaivvilduvvon mearrádusa,  de Meah-
ciráđđehusa ruhtadoallodárkkisteaddjit galget árvvoštallat opmodaga ja geatnegahttimiid ja 
daid árvvu sihke addit áššis cealkámuša.  
 

35 § 

Ruhtadoallodárkkisteapmi 

Eana- ja meahccedoalloministeriija ásaha Meahciráđđehusa hálddahusa, ekonomiija  ja ruh-
tadoalu dárkkistit guokte ruhtadoallodárkkisteaddji guhkimustá njealje jahkái hávil. Ruhtado-
allodárkkisteaddjiin nubbi galgá leat ruhtadoallodárkkistanlágas (1141/2015) oaivvilduvvon 
JHT-ruhtadoallodárkkisteaddji dahje ruhtadoallodárkkistansearvvuš, man váldovásttolaš  ruh-
tadoallodárkkisteaddji galgá leat JHT-ruhtadoallodárkkisteaddji ja nubbi KHT-
ruhtadoallodárkkisteaddji dahje ruhtadoallodárkkistansearvvuš, man váldovásttolaš ruhtadoal-
lodárkkisteaddji galgá leat KHT-ruhtadoallodárkkisteaddji. 

Meahciráđđehusa ruhtadoallodárkkisteaddjit galget dárkkistit Meahciráđđehusa ja Meah-
ciráđđehuskonseartna ruhtadoallobaji hálddahusa, ruhtadoalu ja ruhtadoalloloahpaheami. Jos 
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Meahciráđđehusas lea Meahciráđđehuskonserdnii gullevaš nieidafitnodat, de Meahciráđđehus 
galgá fuolahit das, ahte nieidafitnodaga ruhtadoallodárkkisteaddjin válljejuvvo vejolašvuođaid 
mielde uhcimustá okta Meahciráđđehusa ruhtadoallodárkkististeaddjiin. Meahciráđđehusa 
ruhtadoallodárkkisteaddjis lea vuoigatvuohta dárkkistit nieidafitnodaga dan viidodagas go son 
oaidná dan dárbbašlažžan  sihke oažžut nieidafitnodaga stivrras ja beaivválaš jođiheaddjis 
iežas bivdin čielggadusaid ja veahki.    

Ruhtadoallodárkkistančilgehusas galgá áinnas boahtit ovdan, leago Meahciráđđehusa:  
1) hálddahus dikšojuvvon lága ja ásahusaid sihke Riikkabeivviid, stáhtaráđi ja ministeriijaid 

mearrádusaid sihke eará stivrenmearrádusaid mielde;  
2) ruhtadoalloloahpaheapmi ja konseardnaruhtadoalloloahpaheapmi dahkkojuvvon ruhtado-

alloloahpaheapmái guoskevaš njuolggadusaid ja mearrádusaid mielde sihke addetgo ruhtado-
alloloahpaheapmi, konseardnaruhtadoalloloahpaheapmi ja doaibmačilgehus rivttes ja doarvái 
vuđolaš dieđuid  ruhtadoallobaji doaimmas, ekonomiijas, ekonomalaš ovdáneamis ja 
ekonomalaš vásttuin;  

3) siskkáldas goziheapmi ja dárkkisteapmi lágiduvvon áššáigullevaš vuogi mielde.  
Meahciráđđehusa ruhtadoallodárkkisteaddji easttalašvuođas ja čiegusindoallangeatnegas-

vuođas lea fámus, mii almmoshálddahusa ja -ekonomiija ruhtadoallodárkkistanlágas 
(1142/2015) mearriduvvo.  

Stáhta ekonomiija dárkkistanvirgebáiki dárkkista Meahciráđđehusa ja Meahciráđđehuskon-
seartna doaimma. 
 
 
 
 
 
 
 

10 lohku 

Sierra njuolggadusat 

36 § 

Vahátbuhttengeatnegasvuohta 

Meahciráđđehusa stivrra lahttu ja beaivválaš jođiheaddji leaba geatnegahtton buhttet dan  
vahága, maid soai leaba iežaska doaimmas dáhtul dahje fuollameahttunvuođas dagahan 
Meahciráđđehussii nu go oasussearvelága 22 logus oasussearvvi njunnošiidda gullevaš olbmo  
vahátbuhttengeatnegasvuođas mearriduvvo. Ruhtadoallodárkkisteaddji vahátbuhttenbuhtten-
geatnegasvuođas mearriduvvo almmolaš hálddahusa ja -ekonomiija ruhtadoallodárkkistanlága 
10 §:s.   

Ovdalis 1 momeanttas oaivvilduvvon vahága buhttenváidaga bajideamis Meahciráđđehusa 
lohkui mearrida Eana- ja meahccedoalloministeriija. Váidinvuoigatvuođa boarásmuvvamii 
heivehuvvo, mii oasussearvelága 22 logu 8 §:s mearriduvvo. 
 

37 § 

Áššáiosolažžan leahkin 

Meahciráđđehus guoddá ja vástida stáhta beales sihke goziha duopmostuoluin, virggálaš ok-
tavuođain ja doaimmahusain stáhta beroštumiid ja vuoigatvuođaid Meahciráđđehussii guoske-
vaš áššiin.   
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38 § 

Ealáhagat ja eará ovddut sihke buhtadusat 

Meahciráđđehusa bargoveaga ealáhagat ja bálvalangaskavuođa vuođul bargovehkii máksit 
oaivvilduvvon eará  ovddut ja buhtadusat sihke bálvalangaskavuođas boahtti bargoveaga 
oapmahaččaid bearašealáhagat máksojuvvojit stáhta ruđain dan mielde, mii dáin ovdduin ja 
buhtadusain sierra mearriduvvo.  

Beaivválaš jođiheaddji ealáhatvuoigatvuohta ja 1 momeanttas oaivvilduvvon  eará ovddut ja 
buhtadusat mearrašuvvet seamma vuogi mielde go  Meahciráđđehusa bargoveaga vástideaddji 
ovddut ja buhtadusat.   

Ovdalis 1 ja 2 momeanttas oaivvilduvvon ovddut ja buhtadusat  sihke daid dikšumis  stáhta 
máksinággalága mielde mearrašuvvi máksu berrojuvvo Meahciráđđehusas, jos ovdduid, buh-
tadusaid dahje mávssu bearramis dahje ovdduid ja buhtadusaid dikšuma dagahan bálvalushat-
tiin ii eará sajis nuppeláhkai mearriduvvo.  
 

39 § 

Ráđđádallangottit 

Meahciráđđehusa hálddašanválddi vuollásaš stáhta guovlluid geavaheapmái guoskevaš 
mearrádusdahkama veahkkin báikkálaš olbmuid sajádaga vuhtii váldin dihte ja doaimmaid ok-
tiiheiveheami ovddidan dihte leat eanagotti dahje guovllu dási ráđđádallangottit.  

Sámiid ruovttuguvlui ollásit gullevaš gildii ásahuvvojit gielddalaš ráđđádallangottit, maid 
bargun lea gieđahallat stáhta eana- ja čáhceguovlluid sihke daidda gullevaš  luondduriggoda-
gaid bistevaš geavaheami ja dikšuma. 

Ráđđádallangottiid doaimmain, čoakkádusas, doaibmabajis, ásaheamis ja daid ságadoalliid 
ja lahtuid bálkkáin sihke goluid buhttemis addojuvvojit dárkilet njuolggadusat stáhtaráđi ása-
husa vuođul. 
 
 
 
 

11 lohku 

Fápmuiboahtin- ja sirdašuvvannjuolggadusat 

40 § 

Fápmuiboahtin 

Dát láhka boahtá fápmui cuoŋománu 15. beaivve 2016. 
Dán lága vuođul gomihuvvo Meahciráđđehusas addojuvvon láhka (1378/2004), maŋŋelis 

gomihuvvon láhka. 
 

41 § 

Mearreáigái heivehit oaivvilduvvon ásahusat 

Meahciráđđehussii heivehuvvojit ainge guhtta mánotbaji dán lága fápmuiboahtima maŋŋá 
gomihuvvon, stáhta fitnodatlágádusain addojuvvon lága (1185/2002) vuođul addojuvvon 
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čuovvovaš ásahusat, jos dán lága vuođul addojuvvon stáhtaráđi ásahusa vuođul ii nuppeláhkai 
mearriduvvo:  

1) stáhta fitnodatlágádusaid loatnaváldima rájiin ja eavttuin addojuvvon stáhtaráđi ásahus 
(21/2003); 

2) stáhta fitnodatlágádusaid ruhtadoalus ja ruhtadoalloloahpaheamis addojuvvon stáhtaráđi 
ásahus (160/2004); ja 

3) stáhta fitnodatlágádusaid eará doaimma sierra ruhtadoalus ja sierra ruhtadoalloloahpa-
heamis addojuvvon stáhtaráđi ásahus (1402/2004). 
 

42 § 

Sirdašuvvannjuolggadusat 

Meahciráđđehussii lágas dahje ásahusas mearriduvvon dahje daid vuođul addojuvvon do-
aimmat sihke dasa gullevaš vuoigatvuođat ja geatnegahttimat sirdašuvvet dán lága mielde do-
aibmi Meahciráđđehussii. 

Gomihuvvon lága mielde ásahuvvon Meahciráđđehusa stivra joatká dán lágas oaivvilduv-
von vuogi mielde Meahciráđđehusa stivran dassái, go dán lága mielde doaibmi stivra lea ása-
huvvon.   

Gomihuvvon lágas oaivvilduvvon Meahciráđđehusa beaivválaš jođiheaddji doaibmá Meah-
ciráđđehusa gaskaboddosaš beaivválaš jođiheaddjin dassái, go stáhtaráđđi nammada dán lágas 
oaivvilduvvon beaivválaš jođiheaddji. Gomihuvvon lágas oaivvilduvvon Meahciráđđehusa 
luonddubálvalushoavda doaibmá Meahciráđđehusa gaskaboddosaš luonddubálvalushoavdan 
dassái, go stáhtaráđđi nammada dán lágas oaivvilduvvon luonddubálvalushoavdda. 

Go dát láhka boahtá fápmui, de Meahciráđđehusa meahccegeavahanhoavda sirdašuvvá dán 
lágas oaivvilduvvon meahccegeavahanhoavdan. 

Meahciráđđehusa virgegaskavuođas doaibmi bargovehkii heivehuvvo, mii stáhta virgeolm-
mošlága (750/1994) 5 a—5 c §:s mearriduvvo virgegaskavuođas ja virggiin.   

Meahciráđđehusa bargosoahpamušgaskavuođas doaibmi bargoveahka sirdašuvvá dán lága 
fápmui boađedettiin dán lágas oaivvilduvvon Meahciráđđehusa bálvalussii. Mearreáigásaš 
bargosoahpamušgaskavuođas doaibmi olmmoš sirdašuvvá Meahciráđđehusa bálvalussii iežas 
mearreáigásaš bargogaskavuođa bistináigái.   

Sirdašuvvi bargoveaga bálvalangaskavuohta gehččojuvvo bálvalangaskavuhtii guoskevaš 
ovdduid mearrašumi hárrái joatkašuvvan stáhta bálvalusas boatkankeahttá.  

Bargosoahpamušgaskavuođas doaibmi olmmoš sáhttá sirdojuvvot su guorraseami haga, jos 
son sirdojuvvo iežas barggusjohtinguovllus dahje iežas barggusjohtinguvlui. Barggusjohtin-
guovlluin oaivvildit  bargguhisvuođadorvolága (1290/2002) 1 logu 9 §:s daddjojuvvon guovl-
lu.   

Dán lágas oaivvilduvvon Meahciráđđehus čuovvu dan vuođđudettiin guston virgeeak-
tosoahpamuša ja bargoeaktosoahpamušaid mearrádusaid, nugo bargoeaktosoahpamušlága 
(436/1946) 5 §:s mearriduvvo. 

Bargosoahpamušgaskavuođa eavttuide heivehuvvo eará osiin, mii dain bargoeaktosoahpa-
mušain sohppojuvvo dahje lágas mearriduvvo. 

Ovdal dán lága fápmuiboahtima dáhpáhuvvan dahkui dahje healbadeapmái vuođđuduvvi 
vahátbuhtadussii  heivehuvvojit dán lága fápmui boađedettiin guston njuolggadusat.   
 

43 § 

Ásahusaddinvuoigatvuohta 

Stáhtaráđi ásahusa vuođul sáhttá addit dárkilet njuolggadusaid Meahciráđđehusa vuosttas 
ruhtadoallobajis ja dasa guoskevaš ruhtadoalus, ruhtadoalloloahpaheamis ja doaibmačilge-
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husas, sierra ruhtadoalus ja sierra ruhtadoalloloahpaheamis, stivrra čoakkádusas, doaimmain, 
ásaheamis, mearridanválddis ja lahtu dohkálašvuođas, beaivválaš jođiheaddjis sihke stivrra 
lahtuid ja ruhtadoallodárkkisteaddjiid bálkkáin.  
 
 
Helssegis cuoŋománu 8. beaivve  2016 

 
 

Dásseválddi Presideanta 

Sauli Niinistö 

 
 
 

Ealáhusministtar  Olli Rehn 
 

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET     ISSN 1456-9663




