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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till skoltlag 
samt till lag om ändring av 30 § lagen angående stämpelskatt 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

För främjande av skoltbefolkningens och 
skoltområdets levnadsförhållanden och ut
komstmöjligheter samt för bevarande och 
främjande av skoltkulturen föreslås att det 
stiftas en skoltlag som ersätter den gällande 
skoltlagen från 1984. Med stöd av den före
slagna lagen kan finansieringsstöd ges och 
andra åtgärder vidtas inom det skoltområde 
som är beläget i Enare kommun. Dessutom 
skall åtgärder i anslutning till skoltars boende 
kunna vidtas. 

Skolter som idkar naturnäringar och små
skalig företagsverksamhet samt sådana skoltars 
företag skall kunna bli delaktiga av de närings
stödåtgärder som avses i den föreslagna lagen. 
skoltområdets renbeteslag skall däremot 
understödas på basis av renhushållningslagen. 
Stöd skall i begränsad utsträckning kunna 
beviljas också för andra projekt än sådana som 
startats av skoltar, om de direkt främjar 
skoltarnas näringar och kultur. 

Med stöd av den föreslagna lagen skall inom 
skoltområdet kunna beviljas statliga lån för 
förvärv av lägenheter eller delar av lägenheter 
samt investeringslån och -bidrag till stöd för 
idkande av naturnäring och småföretagarverk
samhet. Dessutom skall kunna beviljas statliga 
lån och bidrag för bostäder, vägbyggnad, vat
ten och avlopp, elektrifiering samt bevarande 
av den traditionella miljön, driftskapitallån för 
företagsverksamhet och konjunkturutjämning 
samt i vissa fall också startbidrag. Enligt 
förslaget skall stöd som beviljas enligt den 
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nuvarande renhushållningslagen och naturnä
ringslagen beviljas med stöd av den föreslagna 
lagen. Det skall också stadgas att det stöd för 
småföretagarverksamhet som nu beviljas enligt 
naturnäringslagen skall beviljas med stöd av 
den föreslagna lagen. 

I form av statliga jorddispositionsåtgärder i 
enlighet med förslaget skall skoltar kunna 
tilldelas bostadslägenheter samt områden, an
delar och rättigheter för idkande av naturnä
ringar och annan småföretagarverksamhet. Kö
peskillingen skall till huvuddelen ges som lång
fristig skuld. De lägenheter som tilldelas skoltar 
skall omfattas av överlåtelsebegränsningar 
under 20 års tid efter att köpebrevet underteck
nats. Landsbygdsnäringsdistriktet skall dock 
lättare än för närvarande kunna bevilja över
låtelsetillstånd och av särskilda skäl befria en 
lägenhet från överlå telsebegränsnin garn a. 

Det föreslås också att stadganden om sköt
seln av skoltfrågor på ett sätt som grundar sig 
på skoltarnas traditioner tas in i lagen. Dess
utom föreslås att landsbygdsnäringsdistriktet 
och landsbygdsnäringsmyndigheterna i Enare 
kommun skall ges större befogenheter än hit
tills i samband med verkställigheten av lagen. 

För att överlåtelser som sker för ändamål 
som avses i den föreslagna lagen skall befrias 
från stämpelskatt föreslås att lagen angående 
stämpelskatt ändras till denna del. 

Lagarna avses träda i kraft den 
199 . 
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ALLMÄ~ MOTIVERING 

l. Inledning 

Den skoltbefolkning som vid andra världs
krigets slut flyttade från Petsamo till Finland 
hade i huvudsak fått sin utkomst som noma
der; främst av renskötsel samt av jakt och fiske. 
skolterna fick dessutom extrainkomster av 
flottning, transporter och kreatursskötsel samt 
turistservice. Efter kriget placerades skoltarna 
genom statliga åtgärder till övervägande del i 
Enare kommun; i Näätämö- och Nellimområ
dena samt Keväjärviområdet. 

Ett centralt element i skoltkolonisationen var 
naturnäringarna. Kolonisationen slutfördes 
med stöd av lagen om anskaffande av boplatser 
åt vissa skoltar (273/55) samt med stöd av 
jordregleringslagen berörande skoltar ( 593/69), 
som gavs 1969 i samband med att lagen om 
renskötsellägenheter (590/69) stiftades. I vissa 
fall fick skoltarna jord även med stöd av 
jordanskaffningslagen (396/45) och lagen om 
anskaffande av jord åt personer, tillhörande 
den från förra Petsamo kommun förflyttade 
befolkningen (549/50). De lägenheter som av
sågs i lagen om anskaffande av boplatser åt 
vissa skoltar omfattade ca 3 hektar och var 
huvudsakligen avsedda för boende. Lägenhe
terna bebyggdes med statens medel och över
läts till skoltarna utan vederlag. 

Enligt lagen om anskaffande av boplatser åt 
vissa skoltar fick lägenheterna inte överlåtas åt 
någon annan utan lantbruksministeriets medgi
vande. Tillstånd till överlåtelse fick inte beviljas 
om överlåtelsen skedde till någon annan än en 
skolt och det kunde anses att skoltarnas boen
de- och utkomstmöjligheter försvagades eller 
äventyrades till följd av överlåtelsen. I prakti
ken har överlåtelsetillstånd endast beviljats 
skoltar som varit bosatta inom skoltområdet. 
Det stadgades att inskränkningarna skulle gälla 
50 år efter att överlåtelsebrevet underteckna
des. Inskränkningarna är i kraft till år 2007. 

För lägenheterna kunde till en början inte 
alls beviljas lån med låg ränta av statens medel. 
Genom en ändring av Jagen 1969 (592169) blev 
det möjligt att bevilja byggnads- och syskonan
delslån samt med syskonandelslån jämförbara 
jordinköpslån liksom även lösöreslån för bedri
vande av renskötsel också för de skoltlägenhe
ter som bildats med stöd av den tidigare 
skoltlagstiftningen. Om lån beviljades för en 
lägenhet, trädde också ett förbud att dela 

lägenheten i kraft. Sedan 1974 har även bo
stadslån kunnat beviljas. Genom en lagändring 
som gjordes 1974 (446/74) överfördes beviljan
det av överlåtelsetillstånd till jordbruksstyrel
sens befogenheter och genom en ändring 
(1297/90) av 1984 års skoltlag (611184) från och 
med den l januari 1991 vidare till landsbygds
distriktets befogenheter. 

De lägenheter som bildats med stöd a v 
jordanskaffningslagen och lagen om anskaffan
de av jord åt personer, tillhörande den från 
förra Petsamo kommun förflyttade befolk
ningen har inte varit föremål för överlåtel
seinskränkningar. 

År 1969 blev det möjligt att med stöd av 
jordregleringslagen berörande skoltar av skolt
lägenheter bilda renskötsellägenheter enligt lag
en om renskötsellägenheter genom att tillskotts
område eller andel i samfälld skog tilldelas 
lägenheterna. Härvid befriades lägenheten från 
överlåtelseinskränkningarna enligt skoltlagstift
ningen. I stället omfattades lägenheten av 
bestående överlåtelseinskränkningar enligt Jag
en om renskötsellägenheter. För en lägenhet av 
vilken en renskötsellägenhet bildats kunde be
viljas statligt lån med låg ränta på de villkor 
som anges i jorddispositionslagen (353/58) samt 
bidrag enligt lagen om renskötsellägenheter. 
För skoltar har hittills sammanlagt nio ren
skötsellägenheter bildats. 

Lagen om renskötsellägenheter upphävdes 
genom renhushållningslagen (161 /90), som 
trädde i kraft den l mars 1990. Samtidigt 
började renskötsellägenheterna omfattas av 
stöd enligt renhushållningslagen. De överlåtel
seinskränkningar som avsågs i 26 § Jagen om 
renskötsellägenheter förblev i kraft. 

2. Nuläge 

2.1. skoltarnas nuvarande näringar 

Till skoltområdet hör den del av Enare 
kommun som ligger norr och öster om Enare 
träsk. Inom detta område finns största delen av 
skoltbefolkningen i trakterna av Näätämö, 
Nellim och Keväjärvi. Antalet skoltar som bor 
inom området uppgår för närvarande till ca 
545 personer. Utöver skoltarna bor inom om
rådet sammanlagt 252 andra samer och annan 
befolkning. 
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Arbetsplatserna för befolkningen inom skolt
området fördelar sig på olika näringar som 
följer: 

Arbetsplatser enligt näringsgrenar 

Antalet 
Näringsgren arbetsplatser 

Renskötsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Fiskeri och insamling av natur- 34 
produkter ........................ . 
Jordbruk .. .. .. .... .... .... .... .. .. 3 
Specialjordbruk .................. . 
Skogsbruk .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 21 
Industri och byggnadsarbete . . . . 40 
Hantverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Offentlig service . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
Privat service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 

Sammanlagt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 

För de skoltar som bor inom skoltområdet 
hade fram till utgången av 1991 genom statliga 
åtgärder bildats sammanlagt 233 lägenheter, av 
vilka nio är renskötsellägenheter, 70 sådana 
lägenheter som avses i lagen om anskaffande av 
boplatser åt vissa skoltar, 30 sådana som avses 
i jordregleringslagen berörande skoltar och 85 
sådana som avses i skoltlagen samt resterande 
38 lägenheter som bildats med stöd av de olika 
efterkrigstida kolonisationslagarna. 

I Näätämöområdet är ca 40% av befolk
ningen i arbetsförålder arbetslös. I Nellim
Keväjärvi, som ligger nära tätorten Ivalo, är 
sysselsättningsläget något bättre. 

A v den yrkesverksamma befolkningen inom 
skoltområdet är största delen i någon annans 
tjänst. De största arbetsgivarna är Enare kom
mun, gränsbevakningsväsendet och skogsför
valtningen samt den privata servicesektorn. 

Genom statliga åtgärder har hittills i synner
het renskötsel på skoltområdet understötts. 
Inom området finns för närvarande fyra verk
samma renbeteslag: Vätsäri, Näätämö, Paats
joki och Ivalo renbeteslag. Antalet renar i 
Vätsäri och Näätämö renbeteslag som ägs av 
skoltar har genom statliga stödåtgärder stigit 
från ca 600 renar 1962 till nuvarande 7 500 
inräknade renar. För närvarande får ca 30 
skoltar och deras familjer en väsentlig del av 
sin utkomst av renskötsel. 

Skoltarna har jakt- och fiskerätt på hela 
Enare kommuns område på samma sätt som 
andra kommunmedlemmar. Skoltarna får dock 

fiska gratis inom skoltområdet. skoltarna jagar 
och fiskar främst till husbehov, men det finns 
också några yrkesfiskare. I tillvaratagandet av 
naturprodukter, främst hjortron, blåbär och 
lingon, deltar 40-50 °;(, av matlagen i området. 
Ungefär 80 personer plockar regelbundet även 
för försäljning. Mjölkboskap finns bara på en 
lägenhet, och fårskötsel bedrivs på två. 

2.2. Utbildnings-, kultur- och annan service 

Befolkningen i Nellim-Keväjärvi har på 
rimligt avstånd (50 km) tillgång till postens, 
postbankens och andra bankers service i Ivalo. 
Postanstalten i Sevettijärvi drogs in våren 1992, 
varför också Postbanken Ab:s service i Näälä
möområdet upphörde. Att denna service sak
nas är ett missförhållande som väsentligt för
svagar Näätämöområdets turist- och annan 
service samt utvecklandet av småföretagarverk
samheten. Närmaste postanstalt finns numera 
på ca 130 kilometers avstånd i Enare kyrkby. 

Normal kommunal service finns tillgänglig 
inom skoltområdet. Området betjänas bl.a. av 
kommunens bokbuss. 

Både i Näätämöområdet och NeJlim-Kevä
järviområdet finns en lågstadieskola. I Sevetti
järvi finns dessutom en högstadieskola. skolt
samiskan har ingen särstäJlning inom undervis
ningen i skolorna. I högstadiet i Sevettijärvi får 
dock nära nog alla elever undervisning i skolt
samiska. Grundskolornas kommunala läropla
ner ger också goda möjligheter till undervisning 
i skoltkultur och folktraditioner i samband 
med olika läroämnen. På området finns dess
utom möjlighet att få undervisning i skoltsa
miska och skoltkultur samt annan undervis
ning, som ordnas av medborgarinstitutet. 

Sameområdets yrkesutbildningscentral ger 
undervisning på tvååriga studielinjer även i 
samiskt hantverk och naturnäringar samt ord
nar olika kurser beroende på efterfrågan. Ina
rin Opisto strävar efter att bli utbildningscenter 
för samiska språket och kulturen. Det vore 
möjligt att tillsammans med arbetskraftsmyn
digheterna inrätta även en studielinje för skolt
kultur vid institutet. Det är likaså möjligt att 
främja skoltarnas näringar och kultur genom 
sysselsättningsutbildning. 

Inom skoltområdet verkar Sniimmi ry, vars 
mål är bl.a. att dokumentera och främja 
skoltkulturen. Bevarandet av skoltkulturen 
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främjas dessutom av Koltta-asiain kannatusyh
distys ry, som stöder publikations- och forsk
ningsverksamhet. Dessutom sköter föreningen 
ett allaktivitetshus i Sevettijärvi och två radhus 
för åldringar. För bevarande och främjande av 
hantverksskickligheten verkar en förening med 
namnet Sapmelas Duodjarat ry, som har två 
underavdelningar inom skoltområdet. Under
avdelningen i Sevettijärvi driver också numera 
ett skoltsamiskt traditionshus, som inledde sin 
verksamhet den l juni 1992. 

Inom skoltområdet finns endast ett fåtal 
arbetsplatser för dem som har fått yrkes
utbildning efter grundskolan. Så har också de 
skoltungdomar som skaffat sig en högre utbild
ning till största delen sökt arbete i andra delar 
av Finland. 

2.3. Lokala åtgärder 

Enare kommun satte i samarbete med skol
tarna och länsstyrelsen i Lapplands län 1988 
igång ett projekt för utveckling av skoltområ
deL Projektet har resulterat i utvecklingspro
gram för Nellim och Keväjärvi samt Sevetti-
järv L 

I utvecklingsprogrammen, som blev färdiga 
1989, anses att naturnäringar traditionellt är 
starka inom det skoltsamiska området. I pro
grammen fastslås att utsikterna för dessa när
ingar är positiva. Dessutom beaktas främjande 
av hantverk och annan småföretagsverksamhet 
samt av den offentliga och privata servicen. 

Projektarbetsgruppen har speciellt uppmärk
sammat bevarandet av skoltsamernas kultur 
för kommande generationer. Arbetsgruppen 
har bl.a. föreslagit att ett hembygdsmuseum 
inrättas, att undervisning i skoltsamiska ordnas 
för både vuxna och barn. att litteratur på 
skoltsamiska publiceras, att skoltsamernas mu
sik och folkdanser återupplivas samt att också 
traditionella arbeten och sedvänjor återuppli
vas. En betydande del av projekten har påbör
jats och en del har också redan givit resultat, 
som grundandet av det nämnda traditionshuset 
visar. 

Enare kommun disponerar inte över medel 
uttryckligen för utvecklande av skoltområdet 
och skoltkulturen. De åtgärder som vidtas för 
främjande av skoltområdet och dess befolkning 
sker paraBelit med kommunens övriga utveck
lingsåtgärder. 

2.4. Skötseln av skoltfrågor 

Bland skoltarna finns sedan gammalt bya
stämmor, sidjsobbar, och en förtroendeman. 
Ryastämman har varit ett gemensamt diskus
sionsforum för byborna och tidigare också 
tingsplats. Skoltråd började verka inom Nää
tämö- och Ne1limområdena på 1980-talet. 

Ryastämmor har hållits vid behov och minst 
två gånger i året. Deras viktigaste uppgift har 
varit att bevaka bybornas intressen och rättig
heter samt att sörja för deras utkomstmöjlig
heter. Vid stämmorna har man bl.a. kommit 
överens om fördelning av hävdeområden så, att 
varje hushåll får tillräckligt med fiskevatten 
och betesmark för sin utkomst. Ryastämman 
utövade tidigare också rättskipning i byns inre 
angelägenheter. 

Systemet med byastämmor som organ för 
behandling av skoltarnas interna angelägenhe
ter fungerar alltjämt. Vid byastämmorna ut
övas dock inte längre rättskipning. Däremot 
avger stämmorna utlåtanden och gör framställ
ningar hos myndigheterna i ärenden som gäller 
skoltar. 

I en byastämma får endast de skoltar som är 
bosatta i byn samt, om stämman så beslutar, 
också de övriga byborna delta. För närvarande 
finns två byastämmor: en i Näätämöområdet 
och en i Nellim-Keväjärviområdet. Ryastäm
morna sammankallas av en förtroendeman 
med kunskaper i skoltsamiska, som är ordfö
rande för byastämmorna och väljs av stämmor
na för en treårsperiod. 

Förtroendemannens uppgift är att represen
tera skoltarna hos myndigheter, i Samedelega
tionen och i delegationen för sameärenden 
samt att verkställa byastämmornas beslut, följa 
den lagstiftning som rör skoltar, ge skoltarna 
handledning i fråga om sökande och utnyttjan
de av förmåner och ta initiativ i frågor som rör 
skoltar. Uppgifterna bestäms närmare i det 
reglemente för förtroendemannen som har fast
ställts av Samedelegationen. Till förtroende
mannen betalas kostnadsersättning av medel 
som i statsbudgeten har anvisats för inrikesmi
nisteriets omkostnader. 

Beredningen och verkställigheten av ärenden 
som behandlas vid byastämmorna sköts av 
skoltråd, som utsetts för vardera byn för en 
treårs period. 



6 1994 rd - RP 243 

2.5. Nuvarande lagstiftning 

Tillämpningen av skoltlagen 

År 1984 stiftades naturnäringslagen ( 61 0/84), 
som gäller Finlands nordligaste områden, och i 
anslutning därtill också skoltlagen. Samtidigt 
upphävdes den tidigare speciallagstiftningen 
om skoltar, men de gamla överlåtelseinskränk
ningarna för lägenheter förblev i kraft. 

Syftet med den gällande skoltlagen är att 
förbättra skoltarnas utkomstmöjligheter och 
levnadsförhållanden inom det skoltområde som 
definieras i Jagens 2 § genom att ge jord, 
krediter och bidrag och vidta vissa andra 
åtgärder. 

Med stöd av skoltlagen har av statsjord 
bildats ca 50 nya skoltlägenheter 1984-1991. 
Lägenheternas areal är högst 5 hektar och de 
har sålts till skoltar för gängse pris. För 
bebyggande av lägenheterna har beviljats bi
drag och lågräntelån av gårdsbrukets utveck
lingsfonds medel. 

De lägenheter som har bildats med stöd av 
skoltlagen är enligt 12 § föremål för inskränk
ningar av överlåtelserätten i 30 års tid räknat 
från den dag då köpebrevet undertecknats. 
Inskränkningarna har ansetts nödvändiga för 
tryggande av skoltarnas lokala boendeförhål
landen. 

Med stöd av skoltlagen beviljas statliga lån 
med låg ränta och bidrag främst för finansier
ing av naturnäringar. Med naturnäring avses 
jordbruk och specialjordbruk, fiske, jakt och 
renskötsel samt bärplockning, svampplockning 
och annat sådant utnyttjande av naturresurser 
som är beroende av naturens fortlöpande pro
duktionsförmåga. Lån och bidrag beviljas ock
så för fiskodling, iståndsättande och vidare
förädling av produkter som erhållits av en 
naturnäring, tillverkning av föremål som be
hövs inom naturnäringar och av souvenirer 
samt inkvartering och guidning av turister, då 
dessa former av näringsverksamhet idkas vid 
sidan av en naturnäring. Verksamheten skall 
ske i liten skala. 

Skoltar som bor inom skoltområde har enligt 
13 § skoltlagen också rätt att utan särskild 
ersättning i begränsad utsträckning utnyttja 
statens mark- och vattenområden. Med tanke 
på skoltarnas utkomst är de viktigaste av dessa 
nyttjanderättigheter den fria fiskerätten i sta
tens vattenområden, rätten att beta boskap 
samt insamla hö, löv, starr och sjöfräken samt 

rätten att samla brännved för eget behov. 
skoltarna får med skogsförvaltningsmyndighe
ternas tillstånd dessutom hålla ren-, jakt- och 
fiskestugor, fiskkällare och lagerbyggnader på 
statens mark samt enligt skogsförvaltningsmyn
digheternas anvisningar ta byggnadsvirke från 
vissa ställen. 

I fråga om de förmåner som beviljas med 
stöd av skoltlagen iakttas naturnäringslagen, 
om inte något annat följer av skoltlagen. I 
naturnäringslagen hänvisades i sin tur på flera 
ställen förr till lagen om gårdsbruksenheter 
(188/77) och numera till landsbygdsnäringslag
en (1295/90). 

Tillämpningen av naturnäringslagen 

Skoltar som bor inom skoltområdet kan 
också understödas på grundvalen av naturnä
ringslagen. Lagens tillämpningsområde är det
samma som skoltlagens, men också andra 
personer som idkar naturnäringar än skoltar 
kan få stöd. Till lagens regionala tillämpnings
område hör förutom Enare kommun Enonte
kis, Utsjoki och Savukoski kommuner samt 
delar av Muonio, Kittilä, Sodankylä och Salla 
kommuner. 

Till en skolt som idkar naturnäringar kan ges 
en lägenhet som avses i naturnäringslagen eller 
så mycket tillskottsområde till en skoltlägenhet 
han redan äger att den bildar en sådan lägen
het. En naturnäringslägenhet kan tilldelas 
tomtmark samt dessutom ett högst 30 hektar 
stort område för näringsverksamhet En lägen
het kan tilldelas område för bil- och båtplats 
samt för tagande av grus, sand, lera, kärnmylla 
och torv. Som försäljningspris för lägenheten 
används gängse pris. De förmåner som beviljas 
för en naturnäringslägenhet motsvarar det stöd 
som beviljas enligt skoltlagen. 

Också naturnäringslägenheterna berörs av 
inskränkningar av överlåtelserätten, vilka är i 
kraft 30 år från den dag då köpebrevet har 
undertecknats. Om av en skoltlägenhet genom 
tillskottsområde har bildats en naturnäringslä
genhet, har lägenheten samtidigt enligt 12 § 
skoltlagen befriats från överlåtelseinskränk
ningarna i skoltlagen och i stället underkastats 
inskränkningarna i 37 § naturnäringslagen. 

Tillämpningen av renhushållningslagen 

skoltområdet ligger inom renskötselområdet 
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skoltarna har således också kunnat få stöd 
enligt lagen om renskötsellägenheter. Åtgärder 
enligt lagen om renskötsellägenheter har dock 
endast kunnat vidtas till förmån för den som 
äger en renskötsellägenheL Sedan lagen om 
renskötsellägenheter upphävts, beviljas förmå
ner för dem som idkar renskötsel och för 
renbeteslag numera med stöd av renhushåll
ningslagen. Nya renskötsellägenheter bildas 
inte längre. 

Med stöd av renhushållningslagen kan av 
gårdsbrukets utvecklingsfonds medel beviljas 
jordinköpslån för förvärv av en renhushåll
ningslägenhet eller ett tillskottsområde, syskon
andelslån för inlösande av andelar i en lägen
het, byggnads- och bostadslån, grundförbätt
ringslån för torrläggning av åker samt täckdik
nings-, väg-, vattenförsörjnings-, lösöres- och 
elektrifieringslån. Dessutom kan med stöd av 
renhushållningslagen av gårdsbrukets utveck
lingsfonds beviljas byggnadsbidrag för byggan
de av bostads- och andra byggnader samt 
täckdiknings-, vägbyggnads-, vattenförsörj
nings- och lösöresbidrag. 

Renbeteslag kan beviljas bidrag för byggan
de och grundlig renovering av ren- och märk
ningsstängsel och andra rengärden samt slakt
erier, för vägbyggnad, vattenförsörjning och 
elektrifiering samt för nödvändigt lösöre. 

Om en lägenhet tilldelas tillskottsområde 
med stöd av renhushållningslagen, blir lägen
heten föremål för begränsningar i fråga om 
överlåtelse och delning. Begränsningarna gäller 
15 år från den dag då köpebrevet för tillskotts
området undertecknades. Landsbygdsdistriktet 
kan av särskilda skäl befria en lägenhet från 
begränsningarna och i det sammanhanget be
stämma att stöd som beviljats för lägenheten 
helt eller delvis skall återbetalas. 

Om den som har fått mark, kredit eller 
bidrag med stöd av renhushållningslagen eller 
hans rättsinnehavare på tre år inte har bott på 
renhushållningslägenheten, kan det bestämmas 
att stödet omedelbart skall återbetalas. Bidrag 
kan inte återkrävas om 15 år har förflutit sedan 
bidraget beviljades. 

Vid tillämpningen av renhushållningslagen 
hänvisas på många ställen till vad som stadgas 
eller bestäms med stöd av landsbygdsnärings
lagen (1295/90). 

A v de förmåner som beviljats skoltar har de 
mest betydande varit de bostads- och bygg
nadslån samt de premier för byggnadsarbete på 
lägenhet som beviljats av gårdsbrukets utveck-

lingsfonds medel med stöd av lagen om ren
skötsellägenheter, men i praktiken inte med 
stöd av renhushållningslagen. Premierna för 
byggnadsarbete har varit av storleksordningen 
40-75% av byggnadskostnaderna. Lånet och 
premien eller motsvarande bidrag enligt ren
hushållningslagen har t.o.m. kunnat täcka 
byggnadskostnaderna helt. 

Beviljat stöd 

För stödjande av inom skoltområdet bosatta 
skoltars näringar och boende har 1984-1991 
beviljats statsstöd främst av gårdsbrukets ut
vecklingsfonds medel som följer: 

Statsstöd under åren 1984-1991 

År Bidrag mark Lån mark 

1984 221 000 
1985 402 900 49 000 
1986 3 116 900 l 405 500 
1987 2 232 200 931 000 
1988 3 646 400 3 079 000 
1989 2 799 500 2 192 400 
1990 2162500 l 782 500 
1991 2 083 000 l 337 000 
renslakteri 3 528 000 

Sammanlagt 20 192 400. lO 776 400 

Bedömning av nuläget 

Stöd för nattarnäringsverksamhet som idkas 
av skoltar som placerats i Enare kommun och 
deras efterkommande beviljas för närvarande 
enligt flera lagar samt enligt förordningar och 
andra föreskrifter som meddelats med stöd av 
dem. 

I praktiken har det setts som den största 
bristen i lagstiftningen att det inte av den 
gällande skoltlagen direkt framgår vilka förmå
ner skoltarna har möjlighet att få för naturnä
ringar och för binäringar i samband med dem. 
De materiella stadgandena om detta ingår i 
naturnäringslagen, som i sin tur innehåller en 
mängd hänvisningar till landsbygdsnäringslag
en. På skoltarna tillämpas dessutom renhus
hållningslagen när det är fråga om stöd för 
renhushållning. 

De hänvisningar till andra lagar som finns i 
den lagstiftning som gäller skoltar försvårar i 
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praktiken tillämpningen av stadgandena. Från 
skoltarnas synpunkt är svårigheterna att reda 
ut innehållet i stadgandena synnerligen stora. 

För småföretagarverksamhet som bedrivs av 
skoltar är det inte möjligt att med stöd av 
skoltlagen bevilja stöd i samma omfattning 
som stöd för småföretagarverksamhet som 
bedrivs vid sidan av gårdsbruk kan beviljas 
med stöd av landsbygdsnäringslagen. skoltla
gen gäller t.ex. inte aktiebolag, kommandit
bolag, andelslag eller sammanslutningar som 
skoltar grundat. 

De skoltar som är bosatta inom skoltområ
det har sedan gammalt samlats till byastämmor 
för att diskutera gemensamma frågor. Bered
ningen av de frågor som skall behandlas vid 
byastämman och verkställigheten av besluten 
har skötts av skoltråd som skoltarna valt bland 
sig samt av förtroendemannen. I den gällande 
lagstiftningen finns inga stadganden om skol
tarnas egen skötsel av skoltfrågor och om 
förtroendemannasystemet. 

3. Propositionens mål och de 
viktigaste förslagen 

Målet med propositionen är att revidera och 
förtydliga stadgandena om stödjande av skol
tar genom att upphäva den gällande skoltlagen 
och genom att i den skoltlag som skall stiftas 
sammanslå de stadganden i den gällande skolt
lagen, naturnäringslagen och renhushållnings
lagen som skall tillämpas då skoltarnas näring
ar understöds. Målet med propositionen är 
också att ordna finansieringen av småskalig 
företagsverksamhet som bedrivs av skoltar 
inom skoltområdet samt att bevara och främja 
skoltarnas kultur, som hör nära samman med 
de naturnäringar som skoltarna sedan gammalt 
har idkat. 

Det är nödvändigt att placera fiskestugor för 
de skoltar som fiskar i Enare träsk utanför det 
nuvarande skoltområdet, på sådana öar i Ena
re träsk som ägs av staten. Därför är det 
nödvändigt att justera skoltområdets gränser 
så, att dess västra gräns i någon mån överskri
der Enare träsks strandlinje. Skoltområdets 
södra gräns kan samtidigt rätas ut. 

Genom att sammanföra stadgandena om 
stödjande av skoltar till en och samma lag och 
se över lagen på det sätt som beskrivs ovan 
bättre än för närvarande kan beakta skoltarnas 

näringar som en helhet och samtidigt förtydliga 
stadgandena om stödjande av skoltar. 

Nödvändiga åtgärder för stödjande av skol
tar som idkar naturnäringar och annan småfö
retagarverksamhet är främst långivnings- och 
bidragsåtgärder i samband med boende och 
främjande av näringsverksamhet samt i någon 
mån ytterligare jorddispositionsåtgärder. 

Åtgärderna skall inriktas på skoltar som bor 
inom skoltområdet och är i behov av stöd samt 
på aktiebolag, kommanditbolag, andelslag och 
andra företag som sådana skoltar har grundat. 
Stöd skall också kunna beviljas för gemensam
ma projekt där staten eller kommunen är 
delägare samt för sådana andra projekt som 
omedelbart främjar skoltarnas näringar och 
kultur. 

Stöd skall också kunna beviljas för natur
näringar som skoltar idkar samt för annan 
småskalig företagsverksamhet 

A v sådan företagsverksamhet som skall 
understödas med stöd av den föreslagna skolt
lagen förutsätts inte ovillkorlig lönsamhet, utan 
att möjligheter för lönsamhet finns. Då stöd 
beviljas för företagsverksamhet och andra pro
jekt skall det dock alltid förutsättas att likvid
iteten är tryggad. 

Om en skolt emellertid av skäl som är 
oberoende av honom själv råkar i ekonomiska 
svårigheter, skall det med stöd av den föreslag
na lagen vara möjligt att vidta ett arrangemang 
som motsvarar den frivilliga skuldsaneringen 
enligt landsbygdsnäringslagen. 

Renbeteslagen inom skoltområdet skall allt
jämt understödas i enlighet med renhushåll
ningslagen. 

Genom jorddispositionsåtgärder i enlighet 
med den föreslagna skoltlagen är syftet att 
tilldela redan existerande skoltlägenheter 
främst sådan tillskottsmark som är nödvändig 
för företagsverksamhet samt att i begränsad 
utsträckning bilda nya bostadslägenheter för de 
skoltar vilkas utkomst inom skoltområdet är 
tryggad. De lägenheter och områden som 
bildas med stöd av den föreslagna skoltlagen 
skall under 20 år omfattas av överlåtelse- och 
delningsbegränsningar. Avsikten är att det för
farande som iakttas vid jorddispositionsförrätt
ningar skall göras väsentligt lättare och snab
bare. skoltarna skall dock beredas tillfälle att 
avge utlåtande då det är fråga om bildande av 
flera lägenheter på en gång. 

Förslaget innehåller också stadganden om 
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skoltarnas egen skötsel av skoltfrågor och om 
förtroendemannasystemet. 

4. Propositionens verkningar 

4.1. Ekonomiska verkningar 

I propositionen föreslås att av statens medel 
skall betalas arvode för skötseln av skoltarnas 
förtroendemans ärenden. Det föreslås likaså att 
de kostnader som föranleds av skötseln av 
förtroendemannens samt skoltrådens medlem
mars och sekreterares och valnämndens upp
gifter skall ersättas av statens medel. Arvodet 
och kostnaderna uppskattas till sammanlagt ca 
150 000 mk per år. För skötseln av skoltarnas 
förtroendemans uppgifter betalas för närvaran
de ersättning av inrikesministeriets disposi
tionsmedeL Kostnaderna har varit ca 50 000 
mk per år. De årliga merkostnader detta 
medför för staten blir alltså ca l 00 000 m k. 

Verkställigheten av den föreslagna lagen 
föranleder årligen utgifter för staten om ca 
2-3 milj. mk i bidrag och ca 1,5-2 milj. mk 
i lån. 

Avsikten är att kostnaderna för verkställig
heten av lagen skall betalas av gårdsbrukets 
utvecklingsfonds medel. Dessutom beräknas att 
det behövs 200 000 mk i året för servicestöd 
enligt 13 §. 

stämpelskattefriheten i fråga om köpe
skillingen för mark som säljs för skoltlagens 
ändamål har just ingen inverkan på statens 
inkomster, eftersom behovet av nya skoltlägen
heter och deras försäljningsvärde är ringa. 

4.2. Verkningar i fråga om organisation och 
personal 

Propositionen uppskattas inte medföra änd
ringar i den statliga eller kommunala organi
sationen. Den bedöms inte heller inverka på 
antalet anställda inom den offentliga förvalt
ningen. 

skoltarnas egen skötsel av skoltfrågor fun
gerar redan nu på basis av frivillig verksamhet. 
Att dessa uppgifter organiseras på lagstiftnings
nivå medför således inte heller inom den 
privata sektorn några väsentliga förändringar i 
fråga om organisation eller personal. 

2 340221P 

4.3. Miljöeffekter 

I propositionen föreslås att förbättrande av 
boende- och arbetsmiljön understöds samt att 
skoltarnas traditionella miljö bevaras. Proposi
tionen bedöms inte ha några andra miljöeffek
ter. 

4.4. Verkningar för skoltarna 

Den föreslagna skoltlagen och den förord
ning som skall ges med stöd av den innehåller 
ett enhetligt regelsystem för stödjande av skol
tars näringar. De innehåller också stadganden 
om skoltarnas egen skötsel av skoltfrågor och 
om förtroendemannasystemet, vilkas syfte i 
första hand är att underlätta skötseln av frågor 
som är gemensamma för skoltarna och an
hängiggörande! av ansökningsärenden och 
andra ärenden. Genom åtgärderna främjas 
skoltarnas möjligheter att ansöka om de för
måner som kan beviljas dem och samtidigt 
bevarandet av skoltkulturen. Likaså lindras 
överlåtelsebegränsningarna i fråga om skoltlä
genheter. 

Avsikten är att skoltlagen samt de stadgan
den och bestämmelser som utfärdas med stöd 
av den skall översättas till skoltsamiska. 

4.5. Övriga verkningar 

Eftersom det är fråga om att understöda en 
liten etnisk specialgrupp som lever i ett arktiskt 
område och eftersom de föreslagna åtgärderna 
inte snedvrider den internationella konkurren
sen, kan det inte anses att den föreslagna 
lagstiftningen strider mot avtalet om Europeis
ka ekonomiska samarbetsområdet eller andra 
internationella normer som binder Finland. 

5. Beredningen av propositionen 

5.1. Beredningsskeden och beredningsmaterial 

Förslaget till skoltlag och till den förordning 
som skall ges med stöd av lagen har beretts i 
den av statsrådet tillsatta kommissionen för 
främjande av skoltarnas näringar och kultur. 
Medlemmarna i kommissionen har varit repre
sentanter för jord- och skogsbruksministeriet, 
inrikesministeriet, Lapplands landsbygdsdist
rikt, Enare kommun, Renbeteslagsföreningen 
och skoltråden samt skoltarnas förtroendeman. 
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Kommissionen har satt sig in i gällande och 
tidigare lagstiftning som berör skoltarna samt 
det förslag till en samelag som gjorts upp av 
Samedelegationen. Dessutom har kommissio
nen fördjupat sig i de utvecklingsplaner för 
skoltområdet som Enare kommun låtit göra 
upp. Kommissionen har under sitt arbete hört 
kommundirektören i Enare kommun, en repre
sentant för Forststyrelsen, regionchefen för 
Forststyrelsens naturvårdsområde i Norra 
Lappland, en lantmäteriingenjör vid Lapplands 
landsbygdsdistrikt samt invånare i skoltområ
det 

5.2. Remissutlåtanden 

Utlåtanden om propositionen har avgivits av 
inrikesministeriet, jord- och skogsbruksministe
riets avdelning för fiske och jakt, Forststyrel
sen, delegationen för sameärenden, länsstyrel
sen i Lapplands län, Forststyrelsens natur
vårdsområde i Norra Lappland, Lapplands 
landsbygdsnäringsdistrikt, skoltarnas förtroen
deman Sergei Fofanoff, skoltarnas byastämma, 
Enare kommun, Kansallis-Osake-Pankki, An
delsbankernas Centralbank Ab, Postbanken, 
Sb-service Ab och Renbeteslagsföreningen. 

DETALJMOTIVERING 

l. Lagförslagen 

1.1. Skoltlag 

l kap. Allmänna stadganden 

l §. Lagens syfte. Enligt förslaget är syftet 
med lagen att främja skoltbefolkningens och 
skoltområdets levnadsförhållanden samt att be
vara och främja skoltkulturen. I 2 room. skall 
dessutom enligt förslaget stadgas om de om
ständigheter som speciellt skall beaktas vid 
verkställigheten av lagen. Vad gäller målen 
med lagen hänvisas dessutom till avsnitt 3 i den 
allmänna motiveringen. 

2 §. Skoltområdet. Åtgärder enligt förslaget 
vidtas för utvecklande av skoltområdet skolt
området omfattar för närvarande mark- och 
vattenområden som är belägna i Enare kom
mun, huvudsakligen öster om Enare träsk. 
Områdets västra gräns följer Enare träsks 
strandlinje. Det har inte varit möjligt att t.ex. 
bygga fiske- och jaktstugor som behövs för 
skoltarnas jakt och fiske på de mark- och 
vattenområden som staten äger i Enare träsk. 
För att detta missförhållande skall avhjälpas, 
föreslås att skoltområdet utvidgas så, att det 
omfattar även den östligaste delen av Enare 
träsk. Samtidigt föreslås att skoltområdets 
gränser ses över så, att den sydligaste delen av 
området, som är av ringa betydelse för skol
tarna, lämnas utanför skoltområdet Förslaget 

till ändring av skoltområdets gränser finns i 2 
m om. 

3 §. Företagsverksamhet. Genom de åtgärder 
som nämns i förslaget understöds i första hand 
naturnärings- och småföretagsverksamhet som 
skoltar idkar inom skoltområdet I l room. 
definieras vilka typer av verksamhet som skall 
anses som naturnäringar, och i 2 room. defi
nieras begreppet annan småföretagarverksam
het. Som sådan småföretagarverksamhet anses 
verksamhet som motsvarar landsbygdsnärings
lagens definition på småföretagarverksamhet. 
Dit hör all slags företagsverksamhet som, 
eventuell primärproduktion inbegripen, utöver 
företagaren jämte familjemedlemmar sysselsät
ter andra personer motsvarande högst tre 
årsarbetsplatser. Enligt det föreslagna 2 room. 
kan stöd dock beviljas även för något mera 
omfattande verksamhet, om företagsverksam
heten är av särskild betydelse för skoltars 
utkomst. 

4 §. Skolt. I paragrafen definieras vem som 
anses som skolt. Förutom i tidigare lagstiftning 
avsedda personer, som är skoltar till börden 
och som från det till Sovjetunionen avträdda 
Petsamoområdet överflyttat till Enare kommun 
samt efterkommande till dem, skall som skolt 
betraktas den som själv eller av vars föräldrar 
eller far- eller morföräldrar åtminstone en har 
lärt sig skoltsamiska som första språk. Defini
tionen överensstämmer med definitionen i 2 § 
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Jagen om användning av samiska hos myndig
heter (516/91 ). 

5 §. Personer och företag som kan få stöd. I 
paragrafen stadgas om de krav som ställs på 
personer och företag för att de skall kunna 
beviljas stöd. I regel skall en förutsättning för 
att bli delaktig av stödet vara att personen 
stadigvarande bor inom skoltområdet och att 
han, med beaktande av hans ekonomiska ställ
ning och omständigheter, t.ex. ålder och andra 
egenskaper, är sådan att det bör anses ända
målsenligt att bistå honom. 

Då behovet av stöd bedöms bör sökandens 
och hans makes inkomster och förmögenhet 
beaktas. Åtgärder enligt förslaget skall inte alls 
kunna vidtas till förmån för en person som får 
eller vars make får inkomster av något annat 
än ett i lagförslaget avsett yrke till ett belopp 
som överskrider ett av jord- och skogsbruks
ministeriet fastställt belopp. Ä ven en minder
årig skall av särskilda skäl kunna få sådant 
stöd som avses i lagförslaget. 

Då stöd beviljas för företagsverksamhet för
utsätts i regel att företaget är verksamt inom 
skoltområdet. Ä ven ett företag som endast 
delvis verkar inom området kan understödas. 
En förutsättning är att stödet kan anses ända
målsenligt med tanke på en skolts utkomst och 
att den företagsverksamhet som understöds har 
förutsättningar för lönsamhet på längre sikt. 

6 §. Företagsform. Endast fysiska personer 
som idkar naturnäringar kan få del av de 
åtgärder för stödjande av företagsverksamhet 
som avses i den gällande skoltlagen. De kan 
bedriva näringsverksamheten ensamma eller 
tillsammans med sin make. Småföretagarverk
samhet och annan verksamhet än naturnärings
verksamhet, som idkas av skoltar samt av 
sammanslutningar och företag i bolagsform 
som har grundats av skoltar, har under vissa 
förutsättningar kunnat understödas på grund
valen av landsbygdsnäringslagen och statsrå
dets beslut om stödjande av småföretagarverk
samhet (177/88). 

Syftet med den föreslagna skoltlagen är att 
allt stödjande av skoltar och företag som har 
grundats av skoltar skall ske med stöd av den. 

I l room. skall stadgas om de företagsformer 
som kan beviljas stöd. Som sådana samman
slutningar som avses i 3 punkten kommer 
närmast i fråga aktiebolag, kommanditbolag, 
öppna bolag och andelslag som har grundats 
av skoltar. stadgandet motsvarar 5 § l mom. 
Jandsbygdsnäringslagen. 

Enligt Jagförslaget skall sammanslutningar 
kunna beviljas förmåner enligt lagen, om över 
hälften av dess delägare eller medlemmar är 
sådana personer som själva eller vilkas famil
jemedlemmar deltar i den företagsverksamhet 
som får stöd. Ett stadgande om detta finns i 2 
m om. 

7 §. Sammanslutningar som kan få stöd. Åt
gärder som vidtas av lokala föreningar inom 
skoltområdet och andra privata sammanslut
ningar kan vara nödvändiga för att sätta igång 
skoltars näringsverksamhet, marknadsföra pro
dukter och upprätthålla verksamheten. Det 
föreslås att även dessa samfunds verksamhet 
skall kunna finansieras med stöd av Jagen. 

Vid planeringen och genomförandet av fis
kehamnar, byggnader som behövs för förädling 
av naturnäringsprodukter och andra större 
samprojekt kan det vara nödvändigt att kom
munen och staten deltar. Det mest ändamåls
enliga är att finansieringen av projekten i första 
hand sköts genom lågräntelån som avses i 
lagen. Ä ven staten och kommunen skall kunna 
delta i projekten genom kapitalinsatser i form 
av delägarskap samt genom att ge experthjälp. 
I sådana projekt skall även andra utomstående 
parter kunna delta. 

8 §. Vissa stödåtgärder enligt annan lagstift
ning. För närvarande beviljas skoltarna förmå
ner med stöd av skoltlagen, naturnäringslagen, 
renhushållningslagen och landsbygdsnärings
lagen. stadgandena om förutsättningar för 
beviljande av stöd avviker något från varandra 
i de nämnda Jagarna, varför det i praktiken är 
svårt att ha kontroll över dem. Därför är det 
ändamålsenligt att stadgandena om förmåner 
som kan beviljas skoltar samordnas så, att stöd 
i huvudsak beviljas enligt den föreslagna skolt
lagen. Med tanke på en enhetlig och objektiv 
praxis är det dock mest ändamålsenligt att 
bibehålla stödet till renbeteslag i enlighet med 
renhushållningslagen. Detsamma gäller stödet 
till andra än mindre gårdsbruksenheter, vilket 
bör bibehållas i enlighet med Jandsbygdsnä
ringslagen. 

Stöd skall inte beviljas för sådana projekt 
som redan har understötts på grundvalen av 
annan lagstiftning. 

9 §. Vissa rättigheter. Skoltarna har sedan 
gammalt innehaft vissa begränsade nyttjande
rättigheter till statens mark- och vattenområ
den. Det föreslås att dessa förmåner skall 
bevaras oförändrade. stadgandena finns i l 
mo m. 
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I 2 mom. föreslås att vissa av de förmåner 
som avses i l mom. med skogsförvaltningsmyn
digheternas tillstånd av särskilda skäl också 
skall kunna beviljas sammanslutningar som 
består av skoltar. Som en sådan sammanslut
ning kan även komma i fråga en församling, ett 
renbeteslag och en sammanslutning som bedri
ver fiskeri. Församlingen kan ha behov av 
tillgång till byggnadsvirke för renovering av 
byggnader den äger och ett renbeteslag kan 
behöva iståndsätta en åker för att skaffa 
extrafoder till renarna. 

I 3 mom. ingår stadganden om att tillstånd 
att hålla byggnader på statens mark samt att 
insamla lav endast får beviljas om det är 
motiverat med hänsyn till skoltars utkomst 
eller den naturnäring de idkar. Det skall med 
hänsyn till utkomsten kunna anses motiverat 
att bevilja tillstånd, om sökanden inte utför 
sådant lönearbete av bestående art som ger en 
skälig utkomst. Ä ven makens löneinkomster 
bör dock beaktas. Avsikten är att i någon mån 
lätta på nuvarande praxis. 

2 kap. Lån och andra stödåtgärder 

l O§. Låne- och bidragsförmåner. Paragrafens 
l mom. innehåller stadganden om olika formar 
av lån och bidrag. Det föreslås att finansie
ringsförmånerna till största delen skall bevaras 
som tidigare. Förmånerna har dock setts över i 
fråga om bostadslån och -bidrag samt stödjan
de av småföretagarverksamhet. Stödet motsva
rar till dessa delar motsvarande stöd som 
beviljas enligt landsbygdsnäringslagen. Med 
stöd av landsbygdsnäringslagen beviljas dock 
inte bostadsbidrag. Närmare stadganden om 
beviljande av lån och bidrag och om förutsätt
ningarna för beviljandet skall utfärdas genom 
förordning. Avsikten är att det genom förord
ning skall stadgas bl.a. om åldersgränserna för 
personer som kan få stöd, beviljande av stöd 
till flera personer gemensamt samt ansöknings
förfarandet. De stadganden som skall utfärdas 
genom förordning motsvarar till huvuddelen 
motsvarande stadganden i landsbygdsnärings
lagen. 

11 §. Utplantering av fisk. Paragrafen inne
håller stadganden som överensstämmer med 
gällande lagstiftning och som gäller utplante
ring av fisk inom skoltområdet, vilket kan 
understödas med gårdsbrukets utvecklings-

fonds medel. Utöver utplantering av fisk kan 
också andra åtgärder i anslutning till vården av 
fiskevattnen understödas. 

12 §. Vissa vägbyggnads- samt vatten- och 
avloppsarbeten. Paragrafen innehåller stadgan
den om vägbyggnads- samt vatten- och av
loppsarbeten inom skoltområdet. stadgandena 
motsvarar gällande lag. 

13 §. Servicestöd Servicen inom skoltområ
det har väsentligen försämrats sedan postan
stalterna i Näätämö och Nellim, som var 
belägna inom skoltområdet, drogs in. För att 
bevara den service som ännu finns på området 
eller för att ersätta den är det nödvändigt att 
finansieringen ordnas så, att anslag anvisas i 
statsbudgeten för utvecklande och upprätthål
lande av informations-, kultur- och annan 
service. Paragrafen innehåller stadganden om 
beviljande och finansiering av servicestöd. 

3 kap. Låne- och bidragsvillkor 

14-18 §§. I paragraferna stadgas om låneti
der, ränta, stödens maximibelopp, säkerhet för 
lån, allmänna stadganden om långivningen 
samt om beviljningsförfarandet. 

Lånetiden skall vara högst 25 år och låne
räntan fyra procent. Belåningsprocenten skall 
kunna vara högst 85 o;;,. Lånets säkerhet bör i 
regel vara en inteckning. Landsbygdsnärings
distriktet skall dock kunna godkänna även en 
annan säkerhet. I synnerhet i fråga om små lån 
skall som säkerhet kunna godkännas person
borgen som ställs av en solvent person. 

Om lånetiderna, uppbörden av amorteringar 
och räntor, tidpunkten för betalningarna, be
viljande av uppskov och räntefrihet samt om 
övriga lånevillkor skall stadgas närmare genom 
förordning. 

Avsikten är att det genom förordning skall 
stadgas att maximibeloppet av jordinköpslån 
skall vara 85 %, av bostadslån och investerings
lån som beviljas för uppförande av andra 
byggnader 80 %, av driftskapitallån 60 <y,, och 
av konjunkturlån högst 80% av beloppet av 
det driftskapital som behövs under ett halvår 
samt av andra lån högst 65 % av beloppet av 
det godtagbara kostnadsförslaget eller de god
tagbara kostnaderna. 

Lån som beviljats för uppförande av bo
stads- och andra byggnader samt markköpslån 
skall vara räntefria de två första låneåren. Den 
första amorteringen på ett lån skall uppbäras 
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på den förfallodag som efter två år först följer 
efter att lånet eller dess första rat har lyfts. 
stadgandet motsvarar stadgandet om återbetal
ning av statliga lån i landsbygdsnäringslagen. 

Maximibeloppet av bidragen skall vara 60% 
av de godtagbara kostnaderna. Begränsningen 
skall dock inte gälla servicestödet Om bidra
gens maximibelopp stadgas närmare genom 
förordning. Om för samma projekt beviljas 
både bidrag och lån, kan de tillsammans t.o.m. 
helt täcka kostnaderna för projektet. 

19 §. Styrningen av byggandet och inspektio
ner. Styrningen av byggandet, i den mån det 
utöver vad som stadgas i byggnadslagen anses 
nödvändigt, föreslås ankomma på jord- och 
skogsbruksministeriet stadgandena om tillsyn 
över byggandet skall överensstämma med mot
svarande stadganden i landsbygdsnäringslagen. 

20 §. Övervakning. Paragrafen innehåller 
stadganden om övervakning av användningen 
av bidrags- och lånemedel. 

4 kap. Markförvärv 

21 och 22 §§. I lagförslagets 4 kap. ingår 
stadganden om förfarandet i fråga om mark 
som förvärvas för skoltlagens syften. Avsikten 
är att nya lägenheter skall bildas endast i det 
fall att den som ansöker om mark har en 
arbetsplats av bestående art eller att hans 
utkomst inom skoltområdet annars är tryggad 
och att inga sådan lägenheter som bildats med 
stöd av den tidigare skoltlagstiftningen står till 
buds för ändamålet. 

Landsbygdsnäringsdistriktet skall kunna för
värva mark för skoltlagens ändamål genom att 
köpa eller byta ut mark i dess besittning mot 
mark som andra myndigheter besitter samt på 
exekutiv auktion. Forststyrelsen skall på fram
ställning av landsbygdsnäringsdistriktet överfö
ra statlig mark, som är i dess besittning, för 
skoltlagens ändamål. Överföringen skall även 
kunna ske på förhand främst för bildande av 
tomter som lämpar sig för boende. Jord- och 
skogsbruksministeriet skall ha rätt att avgöra 
ett ärende som gäller överförande av besittning, 
om överenskommelse inte kan nås mellan 
landsbygdsnäringsdistriktet och forststyrelsen. 

23 §. Utmätningsförbud Paragrafen innehål
ler ett utmätningsförbud som gäller mark som 

staten har köpt. Paragrafen motsvarar gällande 
lagstiftning. 

5 kap. Markf6rsäljning 

24-26 §§. Paragraferna innehåller stadgan
den om förutsättningarna för försäljning av 
mark. Lägenheter som överlåts med stöd av 
lagen skall i huvudsak vara avsedda för boende 
och omfatta högst fem hektar. A v särskilda 
skäl kan lägenheterna vara något större. För en 
skolt skall också kunna bildas en lägenhet som 
till sin storlek motsvarar en naturnäringslägen
het eller renhushållningslägenhet, om lägen
heten har förutsättningar för idkande av na
turnäring eller renhushållning. Mark skall ock
så kunna säljas för småföretagarverksamhet. 
Mottagaren skall i regel vara en fysisk person 
ensam eller tillsammans med maken eller, i 
fråga om småföretagarverksamhet, ett företag 
som avses i 6 §. 

I samband med markförsäljning skall också 
kunna överlåtas ett vattenområde eller, vilket i 
praktiken ofta är mera motiverat, en andel av 
ett allmänt vattenområde, dock inte rätt till 
strömfalL 

Mark som inte behövs för de ändamål som 
avses i den föreslagna lagen skall kunna an
vändas för andra ändamål i enlighet med vad 
som stadgas i 26 §. 

27-35 §§. I paragraferna föreslås stadganden 
om uppgörande av en markanvändningsplan, 
fattande av försäljningsbeslut, betalningstid för 
och ränta på försäljningspriset, genomförande 
av lantmäteriförrättningar, panträtt, sändande 
av handlingar och vägbyggnads- samt vatten
och avloppsarbeten. stadgandena motsvarar 
till sitt innehåll i huvuddrag tidigare lagstift
ning. Man har dock försökt underlätta förfa
ringssätten så, att stadgandena om planerings
kommissionen har slopats och förfarandet ock
så i övrigt förenklats, främst genom övergång 
till direkt försäljning. En särskild dispositions
plan skall uppgöras endast om flera lägenheter 
och områden bildas samtidigt. 

Betalningstiden för försäljningspriser skall 
vara högst 25 år och räntan 4 'Y. •. Försäljnings
priser skall kvarstå som skuld till staten och 
återkrav av dem skall skötas av jord- och 
skogsbruksministeriets informationstjänstcen
traL 

Om återkrav av försäljningspris samt bevil-
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jande av uppskov med betalningar och ränte
frihet skall stadgas närmare genom förordning. 

6 kap. Begränsningar i fråga om lägenheterna 

36 §. Begränsningar. De skoltlägenheter som 
bildats med stöd av skoltlagstiftningen är lä
genheter på 3-5 hektar som i huvudsak är 
avsedda för boende. Lägenheterna omfattas 
beroende på tidpunkten för överlåtelsen av 
inskränkningar i fråga om delning och överlå
telse i 50 eller 30 år från det lägenheterna har 
köpts från staten. Så länge inskränkningarna 
gäller behövs tillstånd från lantbruksmyndighe
terna för att få dela eller överlåta lägenheterna. 
Om mottagaren av överlåtelsen skulle vara 
någon annan än en skolt som enligt skoltlag
stiftningen kan beviljas stöd, får tillstånd be
viljas endast av synnerligen vägande skäl. I 
samband med ett beslut om befrielse från 
inskränkningarna har kunnat ställas som vill
kor att stöd som beviljats för lägenheten 
återkrävs. Syftet med inskränkningarna har 
varit att trygga skoltarnas boende samt att 
hålla kvar lägenheterna i skoltars ägo. 

stadgandet om inskränkningar har i vissa 
fall visat sig vara onödigt strängt. T.ex. har det 
inte kunnat godkännas att en skoltlägenhet 
som blivit tom och vanskött överlåts till arv
tagarna efter överlåtaren, som själv hamnat på 
åldringshem, då arvtagarna bor utanför skolt
området och endast använder skoltlägenheten 
som semesterbostad. Riksdagens justitieom
budsman har också uppmärksammat det 
nämnda missförhållandet. 

Det är fortfarande nödvändigt att begränsa 
delning och överlåtelse av lägenheter i syfte att 
trygga skoltarnas boende. Det föreslås att det 
skall bli enklare att få tillstånd att dela eller 
överlåta en lägenhet i och med att tillstånd 
alltid skall beviljas om förvärvaren är en 
myndig skolt som bor i Enare kommun och 
som inte sedan tidigare äger en skoltlägenhet 
eller om förvärvaren är någon som skulle 
kunna ärva överlåtaren. stadgandet finns i l 
mom. och gäller lägenheter som bildas med 
stöd av den föreslagna lagen. I fråga om 
nuvarande lägenheter är avsikten att överlåtel
seinskränkningarna skalllindras på motsvaran
de sätt enligt 67 §. 

Det föreslås att begränsningarnas giltighets
tid förkortas jämfört med tidigare lagar så, att 
begränsningarna är i kraft i 20 år från den dag 

då köpebrevet undertecknandes. Lägenheten 
skall utan hinder av begränsningarna kunna 
sättas som pant för en skuld och utmätas samt 
säljas på exekutiv auktion. Lägenheten eller en 
del av den skall kunna befrias från begräns
ningarna om det finns särskilda skäl. Som 
villkor för befrielse från begränsningarna skall 
dock kunna krävas att ett statligt lån eller 
statens försäljningsprisfordran som belastar lä
genheten skall återbetalas helt eller delvis. Ä ven 
ett bidrag som beviljats för lägenheten skall 
kunna återkrävas, om det inte har förflutit 1 O 
år sedan det beviljades. stadgandena ingår i 2 
och 3 mom. 

37 §. Tilläggsvillkor. Det kan inte anses ända
målsenligt att ett beviljat stöd kvarstår sedan 
mottagaren stadigvarande har flyttat bort från 
lägenheten. Därför föreslås att det stadgas att 
statliga lån eller statens fordran som belastar 
lägenheten samt bidrag helt eller delvis skall 
återbetalas, om stödtagaren eller hans rättsin
nehavare inte på tre år har bott stadigvarande 
på lägenheten. Bidrag skall dock inte få åter
krävas om 1 O år har förflutit sedan det 
beviljades. Villkor beträffande återkrav skall 
intas också i köpe- och skuldebreven. 

7 kap. Återkrav av fordringar 

38 §. Uppsägning av försäljningsprisfordringar 
och lån. I 1 mom. föreslås ett stadgande om 
grunderna för återkrav av statens försäljnings
prisfordringar och statliga lån. Grunderna för 
återkrav skall i stort motsvara grunderna för 
återkrav enligt landsbygdsnäringslagen. 

Uppsagda lån och fordringar får enligt 2 
mom. drivas in med stöd av ett lagakraftvunnet 
beslut i samma ordning som skatter och av
gifter. 

I 3 mom. stadgas om förhandsbesked om 
uppsägning av fordran eller lån. 

39 §. Återkrav av bidrag. Paragrafen innehål
ler stadganden om grunderna för återkrav av 
bidrag. Dessa grunder motsvarar i stort grun
derna för återkrav av bidrag enligt landsbygds
näringslagen. 

40 §. Uppsägnings- och dröjsmålsräntor. Om 
uppsägnings- och dröjsmålsräntor skall enligt 
förslaget stadgas genom förordning. A vs i k ten 
är att det genom förordning skall stadgas att 
uppsägningsräntan är 12 %. Den skall dock 
vara 16 % om stödet har använts i strid med 
stödbeslutet eller om vilseledande uppgifter har 
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givits för att stöd skulle beviljas. Dröjsmålsrän
tan skall vara densamma som enligt Iands
bygdsnäringslagen, dvs. I 6 %. 

4 I §. Justering av ränta på försäljningspris
fordringar och lån. Räntan på försäljningspris
fordringar och lån är enligt lagförslaget fyra 
procent. I paragrafen föreslås att statsrådet 
skall kunna justera räntorna tidigast vid in
gången av det sjätte låneåret. Ett motsvarande 
stadgande finns i Iandsbygdsnäringslagen. 

8 kap. Skötseln av skoltfrågor 

Allmänt. Skoltarnas gemensamma ärenden 
har länge skötts av en organisation till vilken 
hör byastämma, skoltråd och förtroendeman. I 
organisationens uppgifter ingår inga egentliga 
myndighetsuppgifter. Däremot har den till 
uppgift att sköta skoltarnas egna frågor samt 
att bevaka skoltarnas intressen gentemot myn
digheterna. Principiellt viktiga ärenden som 
berör skoltar behandlas vid byastämmorna, där 
också skoltråden utses. skoltråden verkställer 
byastämmornas beslut och avger utlåtanden till 
myndigheter. För den praktiska skötseln av 
ärenden svarar en förtroendeman, som skoltar
na utser bland sig och som representerar 
skoltarna i egenskap av sakkunnig bl.a. i 
Samedelegationen och ger skoltarna informa
tion om myndighetsavgöranden som berör dem 
samt bistår skoltar vid uppgörandet av olika 
slags ansökningar. Förtroendemannens uppgif
ter har ordnats genom det reglemente för 
skoltarnas förtroendeman som gjorts upp av 
Samedelegationen. I övrigt har skoltarnas sköt
sel av ärenden byggt på förfaringssätt som 
omfattats i praktiken. För förtroendemannens 
lön och kostnader som föranleds av skötseln av 
hans ärenden anvisas för närvarande medel ur 
anslag som inrikesministeriet disponerar. 

skoltarnas traditionella sätt att sköta sina 
ärenden är viktigt med tanke på bevarandet av 
deras kultur. Systemet bör bevaras och få en 
grund i lagstiftningen. 

42 och 43 §§. I paragraferna föreslås stadgan
den om skoltarnas byastämmor och samman
kallande av dem, om rätt att delta i byastämma 
samt om ärenden som behandlas vid byastäm
ma. I byastämman skall i allmänhet de skoltar 
som är fast bosatta i byn i fråga samt deras 
makar få delta. Andra skall ha rätt att delta i 

byastämman och där yttra sig, om den fråga 
som behandlas berör deras rättigheter. 

44 §. Arenden som behandlas vid byastämma. 
I paragrafen föreslås att byastämmorna skall 
behandla olika vittgående eller principiellt vik
tiga ärenden som rör skoltarnas levnads
förhållanden. Byastämman skall kunna ålägga 
skoltrådet att i viss utsträckning behandla 
ärenden. Byastämmorna skall även kunna sam
manträda till ett gemensamt möte för att 
behandla ärenden som är gemensamma för 
byarna. I praktiken är det dock sällan som 
gemensamma byastämmor ordnas. 

45 §. Skoltråd. Paragrafen innehåller stad
ganden om skoltrådens uppgifter samt om hur 
skoltråden utses. skoltrådens uppgifter består 
främst i att avge utlåtanden i anslutning till 
verkställigheten av skoltlagen samt även i 
andra frågor. Vardera skoltbyn skall ha sitt 
eget skoltråd. Råden kan även sammanträda 
till ett gemensamt möte för att behandla 
ärenden som är gemensamma för skoltarna. 
Råden skall vara förtroendemannaorgan, vil
kas medlemmars mötesarvoden, resekostnader 
samt andra kostnader som direkt föranleds av 
skötseln av uppgifterna bör ersättas av medel 
som årligen tas in i statsbudgeten. 

46 §. Förtroendemannen. Paragrafen innehål
ler stadganden om val av förtroendeman och 
suppleant för honom. Om förtroendemannens 
uppgifter skall stadgas närmare genom förord
nmg. 

Avsikten är att det genom förordning skall 
stadgas att till förtroendemannens uppgifter 
hör att sammankalla byastämmorna och skolt
råden, handha verkställigheten av de beslut 
dessa fattar, ge information och råd i frågor 
som gäller förmåner som kan beviljas skoltar 
samt om ansökan och användning av förmån
erna. Det skall också ankomma på förtroende
mannen att följa upp lagstiftningen, myndighe
ternas beslut och andra åtgärder som inverkar 
på skoltarnas förhållanden samt att informera 
skoltarna om dessa. Förtroendemannen skall 
också sköta andra uppgifter som han åläggs i 
lagstiftningen, i reglementet för skoltarnas för
troendeman eller genom beslut av skoltarnas 
byastämma eller skoltråd. 

Arvode för skötseln av förtroendeman
nauppgifterna betalas och de kostnader sköt
seln av uppgifterna föranleder ersätts på det 
sätt som stadgas i 57 §. 

47-49 §§. I paragraferna föreslås stadganden 
om ordnande av förtroendemannavaL 
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Förtroendemannen skall väljas bland de 
uppställda kandidaterna genom majoritetsval, 
för vilkas ordnande svarar en valnämnd som 
utsetts av byastämmorna. Vardera byns bya
stämma skall utse tre medlemmar till valnämn
den, och dessa skall bland sig utse valnämn
dens ordförande. Valnämnden skall fastställa 
valresultatet vid ett möte som hålls omedelbart 
efter valen. Valen skall få överklagas hos 
länsrätten i Lapplands län inom 30 dagar efter 
att valresultatet har offentliggjorts. Närmare 
stadganden om valnämndens uppgifter, kandi
datnominering och förrättande av valen ut
färdas genom förordning. I praktiken skall 
valnämnden bestämma att valen skall ske i 
form av röstning vid röstningsställen eller 
poströstning eller som en kombination av dem. 

Röstberättigade i valen är de skoltar som bor 
i Enare kommun samt deras makar. 

50 §. Tillkännagivande och delgivning av be
slut. Paragrafen innehåller stadganden om del
givning av byastämmornas och skoltrådens 
beslut samt av valresultat. Besluten och ett 
protokollsutdrag som innehåller valresultatet 
skall hållas framlagda på kommunens anslags
tavla. De kan också offentliggöras på något 
annat sätt som byastämman beslutar. Ett be
slut som gäller en enskild skolt skall dock alltid 
bevisligen delges honom. 

51§. Klanderbara beslut. Skoltarnas bya
stämmor och skoltråd kan inom gränserna för 
sina befogenheter fatta beslut i ärenden som 
rör skoltar. I den mån ett beslut kränker 
enskild rätt, skall det enligt l mom. direkt med 
stöd av lagen vara ogiltigt. I en sådan situation 
skall ändring inte alls behöva sökas i beslutet. 

Ett beslut av byastämma eller skoltråd kan 
vara fattat i felaktig ordning eller strida mot 
lag utan att för den skull kränka enskild rätt. 
Ett beslut tillkommer i felaktig ordning bl.a. 
om det inte i tid har meddelats om mötet eller 
om möteskallelsen i fråga om de ärenden som 
tas upp för behandling har varit bristfällig på 
någon väsentlig punkt eller om omröstning har 
verkställt på ett felaktigt sätt. Ett beslut kan 
också annars vara lagstridigt och därför ogil
tigt. Ett beslut som är ogiltigt på grund av 
klander skall iakttas, om ändring inte söks 
inom utsatt tid. 

En myndig skolt som bor inom skoltområdet 
eller hans make eller en medlem av skoltråd 
kan hos länsstyrelsen i Lapplands län ansöka 
om att ett beslut av byastämma eller skoltråd 

skall konstateras vara ogiltigt. Yrkandet skall 
göras inom 30 dagar från det beslutet delgivits. 

9 kap. Särskilda stadganden 

52§. Åkerröjning. Lagen om tidsbestämd be
gränsning av åkerröjning (röjningsavgiftslagen, 
1385/91) gäller inte sådan röjning för vilken 
bidrag eller lån har beviljats med stöd av 
skoltlagen, naturnäringslagen eller renhushåll
ningslagen. Röjningsavgiftslagen skall inte hel
ler tillämpas på röjning enligt den föreslagna 
skoldagen. 

53 §. Renskador. Ägarna till lägenheter som 
avses i den gällande skoltlagen, naturnärings
lagen och renhushållningslagen har inte rätt till 
ersättning för skador som har vållats av renar. 
Paragrafen innehåller ett motsvarande stadgan
de. 

54§. Kommunal- och kyrkoskatt. Paragrafen 
innehåller ett skattefrihetsstadgande, enligt vil
ket staten inte behöver betala kommunal- och 
kyrkoskatt för det kalenderår under vilket en 
lägenhet eller ett område, som har förvärvats 
för ändamål som avses i den föreslagna skolt
lagen, har kommit i jord- och skogsbruksmi
nisteriets besittning. stadgandet överensstäm
mer med gällande lagstiftning. 

55§. Verkställighetsmyndigheter. I l mom. 
finns en förteckning över de statliga och 
kommunala myndigheter som har till uppgift 
att sköta verkställigheten av lagen. Den före
slagna lagen innebär ingen utvidgning av de 
kommunala myndigheternas uppgifter. 

Enligt 2 mom. kan i uppgifter som avses i 
den föreslagna lagen som hjälp anlitas länssty
relsen i Lapplands län och andra statliga och 
kommunala myndigheter, Kera Ab, renbetesla
gen, Renbeteslagsföreningen, skogsnämnderna 
samt andra rådgivningsorganisationer. 

I 3 mom. finns stadganden om ersättning av 
kostnader som verkställigheten av lagen föran
leder för kommunen, skogsnämnderna och 
rådgivningsorganisationerna. 

56§. Hörande. Paragrafens l mom. innehål
ler stadganden om hörande av skoltar i de fall 
då det är fråga om vittgående eller principiellt 
viktiga ärenden som gäller skoltarnas näringar 
och levnadsförhållanden. Vid behandlingen av 
frågor av sådan art skall hörandet alltid vara 
obligatoriskt. Ä ven Renbeteslagsföreningen 
och de lokala renbeteslagen skall höras då det 
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ärende som behandlas hör samman med ren
skötsel och har mera vittgående betydelse med 
tanke på idkaodet av renskötsel. 

57 §. Kostnadsersättning. Paragrafen innehål
ler stadganden om ersättning av kostnader som 
åsamkas skoltrådens medlemmar, förtroende
mannen och valnämnden samt om förtroende
mannens arvode. Dessa kostnader skall ersättas 
av ett anslag, ur gårdsbrukets utvecklingsfond 
på det sätt som jord- och skogsbruksministeriet 
närmare bestämmer. 

58 §. Användningen av medel. I l mom. 
föreslås att gårdsbrukets utvecklingsfonds me
del skall kunna användas för kostnader, som 
föranleds av verkställigheten av lagen samt av 
annan verksamhet som reglerar skoltarnas för
hållanden, i samma situationer som vid verk
ställigheten av den gällande skoltlagen. Ett nytt 
utgiftsobjekt är de delägarskap som avses i 7 § 
2 mom. 

59 §. Förutsättningarna för en frivillig skuld
sanering i fråga om statliga lån. Landsbygdsnä
ringslagen har genom en lag som trädde i kraft 
den 15 september 1993 (805/93) ändrats så, att 
det är möjligt att vidta frivillig skuldsanering i 
fråga om statliga lån enligt landsbygdsnärings
lagen och motsvarande tidigare lagstiftning om 
gårdsbruksenheter och jordbruk, om det är 
nödvändigt för att trygga företagets verksam
hetsförutsättningar eller, om produktionen har 
upphört, för att trygga bostaden. Det är 
nödvändigt att ta in motsvarande möjlighet till 
skuldsanering också i den föreslagna lagen. 

Den frivilliga skuldsaneringen skall inte bara 
omfatta näringsidkare utan också kunna gälla 
låntagare som har upphört eller upphör med 
produktionsverksamheten, under förutsättning 
att upphörandet inte ger anledning att säga 
upp det statliga lånen eller statens fordran. 

Frivillig skuldsanering förutsätter att också 
de andra borgenärerna för egen del reglerar 
sina fordringar. Om de statliga lånens eller 
fordringarnas andel av låntagarens totala 
skuldbörda emellertid överskrider ett belopp 
som stadgas genom förordning, kan skuldsane
ring ske även om de andra kreditgivarna inte 
ändrar villkoren för sina egna krediter. 

Närmare stadganden om förutsättningarna 
för skuldsanering och om förfarandet utfärdas 
genom förordning. 

60 §. skuldsaneringens medel. I paragrafen 
uppräknas de medel som kan användas vid 
skuldsanering. Det primära sättet att bevilja 
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betalningslättnader är att förlänga betalnings
tidtabellen för lånet, dvs. att sänka de årliga 
beloppen. I vissa fall kunde man överväga att 
sänka räntan, antingen bestående eller för ett 
visst antal år. Dessutom kan det bli fråga om 
befrielse från att betala räntorna för minst ett 
och högst fem år åt gången. Vid frivillig 
skuldsanering gäller de lättnader som beviljats 
gäldenären också för borgensmannen. 

61 §. Utredning och plan. En förutsättning för 
frivillig skuldsanering föreslås vara att det för 
lägenheten har gjorts upp en saneringsplan för 
att återställa gårdens likviditet. Om sanerings
planen stadgas närmare genom förordning. 
Den primära uppgiften är härvid att utreda 
lägenhetens nuvarande ekonomiska situation 
och att finna möjligheter att sänka kostnader
na. Låntagaren är skyldig att följa planen 
under hela den tid planen gäller. 

För att få till stånd samarbete och för att 
utreda låntagarens hela näringsverksamhet och 
ekonomiska situation är det ändamålsenligt att 
rådgivningsorganisationer anlitas i utrednings
arbetet samt vid uppgörandet och uppdatering
en av planen. 

Planen skall i regel göras upp av företrädare 
för rådgivningsorganisationerna eller av perso
ner med motsvarande yrkesskicklighet. Om 
uppgörande, iakttagande och uppdatering av 
planen skall stadgas genom förordning. 

62 §. Förfall för frivillig skuldsanering. Det 
skall vara möjligt att bestämma att frivillig 
skuldsanering förfaller, om låntagaren inte 
iakttar den i 19 § avsedda planen eller skuld
saneringsöverenskommelsen. Om förutsättning
arna för och verkningarna av förfall skall 
stadgas närmare genom förordning. 

Frivillig skuldsanering skall också förfalla, 
om det för låntagaren fastställs ett sanerings
program enligt lagen om företagssanering eller 
ett betalningsprogram enligt lagen om skuldsa
nering för privatpersoner. Domstolen skall när 
den fastställer programmet beakta de fordring
ar som omfattats av den frivilliga skuldsane
ringen sådana de var innan arrangemanget 
vidtogs. 

63 §. Sökande av ändring. Beslut enligt den 
föreslagna skoltlagen skall i första instans i 
regel fattas av landsbygdsnäringsdistriktet. 
Dess beslut skall kunna överklagas hos lands
bygdsnäringarnas besvärsnämnd. Besvärs
nämndens beslut skall i sin tur kunna över
klagas hos högsta förvaltningsdomstolen, om 
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beslutet gäller ärenden som avses i 36, 37 och 
39 §§. I övriga fall får ändring i besvärsnämn
dens beslut sökas endast om högsta förvalt
ningsdomstolen ger tillstånd till det. stadgan
det motsvarar i stora drag det besvärsförfaran
de om vilket stadgas i l O§ lagen om för
farandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga 
om landsbygdsnäringar (1336/92). 

64 §. Beslutsavgifter. Beslut som fattas med 
stöd av den föreslagna skoltlagen skall vara 
avgiftsbelagda. För landsbygdsnäringsdistrik
tets beslut skall dock inga avgifter betalas. 

65 §. Närmare stadganden, föreskrifter och 
anvisningar. Närmare stadganden om verk
ställigheten av den föreslagna skoltlagen skall 
utfärdas genom förordning. Jord- och skogs
bruksministeriet kan meddela föreskrifter, som 
är mera noggrannare än stadgandena i denna 
lag och med stöd av den utfärdad förordning, 
om beviljande av lån, bidrag och andra förmå
ner samt fastställer köpe- och skuldebrevsfor
mulären och andra blanketter som behövs för 
verkställigheten av denna lag. Ministeriet kan 
vid behov också fastställa noggrannare anvis
ningar gällande förfaringssätten. 

10 kap. Ikraftträdelse- och övergångs
stadganden 

66 §. Ikraftträdelse- och övergångsstadgande. 
skoltlagen avses träda i kraft den l maj 1994. 
Samtidigt skall skoltlagen av den 24 augusti 
1984 (611/84) jämte ändringar upphävas. 

I 3 mom. föreslås att åtgärder som verk
ställigheten av lagen förutsätter får vidtas 
innan den träder i kraft. 

67 §. Egendom som överförs. Paragrafen in
nehåller stadganden om att egendom, som 
förvärvats med stöd av skoltlagen och annan 
tidigare skoltlagstiftning och om vars använd
ning inte har beslutats innan den föreslagna 
lagen träder i kraft eller som befrias från 
användningsändamål som anges i den nämnda 
lagstiftningen, anses vara förvärvad för de 
ändamål som avses i den föreslagna lagen. 

68 §. Vissa åtgärder och rättsförhållanden 
enligt tidigare lagstiftning. Det föreslås att i 
paragrafen skall stadgas att i fråga om lägen
heter som bildats för skoltar och förmåner som 
skoltar fått med stöd av tidigare skoltlagstift
ning skall iakttas tidigare stadganden och 

avtalsvillkor. Tidigare lagstiftning skall enligt 
förslaget också iakttas i fråga om sådana 
fordringar som uppkommer på basis av de 
låneansökningar och dispositionsplaner som är 
under behandling när lagen träder i kraft. 
Detsamma gäller betalningslättnader, skattefri
het för staten, arbeten som skall utföras genom 
staten försorg samt begränsningar som hänför 
sig till lägenheter. Det föreslås dock att grun
derna för beviljande av överlåtelsetillstånd för 
lägenheter skall lindras så, att tillstånd får 
beviljas enligt samma förutsättningar som för 
överlåtelsetillstånd enligt 36 § i den föreslagna 
lagen. Genom förordning kan utfårdas sådana 
stadganden om förfarandet som avviker från 
de tidigare. 

69 §. Statens ansvar för tidigare lån samt 
skötselarvoden. statliga lån enligt den gällande 
skoltlagen, naturnäringslagen, renhushållnings
lagen och annan tidigare lagstiftning har be
viljats genom kreditinstitutens förmedling. 
Från och med ingången av 1992 faller bevil
jandet av lånen inom området för statens 
ansvar. Tidigare beviljade lån överfördes delvis 
till området för statens ansvar den l januari 
1993. Till kreditinstituten betalas för skötseln 
av lånen skötselarvode eller ersättning för 
skötselkostnader. Det är ändamålsenligt att 
återkrav av lån som beviljats genom kreditin
stitutens förmedling slutförs inom ramen för 
det tidigare systemet. Lån som avses i den 
föreslagna lagen skall däremot beviljas av 
Lapplands landsbygdsdistrikt och uppgifterna i 
anslutning till återkrav av lån av jord- och 
skogsbruksministeriets informationstjänstcen
traL 

70 §. Tidigare panträtt er. Lägenheter och 
områden som med stöd av tidigare lagstiftning 
köpts från staten har kvarstått som pant för 
statens försäljningsprisfordran och ränta på 
den. Paragrafen innehåller stadganden om att 
tidigare panträtter fortsätter att gälla enligt 
tidigare villkor. 

71 §. Medelsförvaltning. Paragrafen innehål
ler ett stadgande enligt vilket medel i gårds
brukets utvecklingsfond kan användas för så
dana ändamål i samband med verkställigheten 
av den lagstiftning som avses i 68 §för vilka de 
tidigare har kunnat användas. 

72 §. Övriga övergångsstadganden. Paragrafen 
innehåller dessutom ett övergångsstadgande 
som hör samman med skoltarnas egen skötsel 
av skoltfrågor och enligt vilket den första i 42 § 
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avsedda byastämman bör sammankallas inom 
sex månader och de första i 48 § avsedda 
förtroendemannavalen hållas inom ett år från 
det lagen träder i kraft. skoltråden och för
troendemannen skall inleda sin verksamhet 
omedelbart efter att de har utsetts. Den första 
mandatperioden skall pågå till utgången av 
1996. stadgandet i 56 § om hörande av skoltar 
skall tillämpas först sedan de organ som skall 
sköta skoltarnas egna ärenden har utsetts. 

I 2 mom. föreslås ett stadgande om att av 
skoltar anhängiggjordalåne-och bidragsansök
ningar enligt skoltlagen, renhushållningslagen 
och naturnäringslagen samt vid lagens ikraft
trädande anhängiga dispositionsplaner för lä
genheter som skall överlåtas till skoltar skall 
slutbehandlas enligt den tidigare lagstiftningen. 

73 §. Hänvisningsstadgande. Om det på något 
annat ställe i lagstiftningen hänvisas till den nu 
gällande skoltlagen, skall hänvisningen anses 
gälla den nu föreslagna Jagen. 

1.2. Lagen om ändring av 30 § lagen angående 
stämpelskatt 

Enligt 30 § l mom. 3 punkten (1333/90) lagen 
angående stämpelskatt är en överlåtelsehand
ling beträffande äganderätt till fastighet befriad 
från stämpelskatt, då överlåtaren av en lägen
het, en del därav eller ett område är staten och 
överlåtelsen sker för ändamål som avses i 
landsbygdsnäringslagen, renhushållningslagen, 
naturnäringslagen eller skoltlagen. Det föreslås 
att stämpelskattefriheten för överlåtelsehand
lingar skall bevaras i samma omfattning som 
tidigare. Därför bör hänvisningen till den 
tidigare skoltlagen i 30 § l m om. 3 punkten 
lagen angående stämpelskatt ersättas med en 
hänvisning till den skoltlag som nu skall stiftas. 

2. Närmare stadganden och 
bestämmelser 

-

F örslaget ·l:m-~ko}Jlag innehåller stadganden 
om vilka angelägenheter som kan regleras 
närmare genom förordning samt om vilken 
myndighet som vid behov har rätt att meddela 
noggrannare föreskrifter än lagen och förord
ningen. 

Det har i mycket ansetts nödvändigt att 
utfärda närmare stadganden genom förord
ning, eftersom lagen har fått formen av en 
ramlag. Genom förordning skall bl.a. stadgas 
om beviljande av lån och bidrag och om 
förutsättningar för beviljandet (lO§ 2 mom.), 
om lånetiderna, uppbörden av amorteringar 
och räntor på lån, tidpunkten för betalningar
na, beviljande av räntefrihet för lån, betalning 
av en fordran vars kapitalbelopp är litet i ett 
för allt eller annars inom en kortare tid än 
normalt samt om övriga lånevillkor (17 §), om 
begärande av utlåtanden (18 § 2 mom.), om 
byggande som skall understödas (19 § l mom.), 
om en markanvändningsplan (27 § 3 mom.), 
om indrivning av försäljningspris samt bevil
jande av betalningsuppskov och räntefrihet 
(30 § l mom.), om hur köpebrev skall uppgöras 
och undertecknas samt om hur priser skall 
bestämmas på nytt (32 § l mom.), om hur 
panträtt skall anmälas till inteckningsregistret 
(33 § 4 mom.), om införande av begränsningar 
som rör lägenheten i fastighetsregistret (36 § 2 
mom.), om närmare grunder för uppsägning av 
försäljningsprisfordringar och lån (38 § l 
mom.), om uppsägnings- och dröjsmålsräntor 
samt uppbörd av dem ( 40 §), om sammankal
lande av skoltarnas byastämmor (42 § 2 mom.), 
om skoltarnas förtroendemans uppgifter (46 § l 
mom.), om valnämndens uppgifter (47 § 2 
mom.), om uppställande av kandidater till 
förtroendemannaval och förrättande av valen 
(48 § l mom.), om förutsättningarna för en 
frivillig skuldsanering samt arrangemangets 
verkningar på ställningen för borgensmannen 
och den som ställt säkerhet samt uppgörande 
av planer (59§ 3 och 4 mom.), förfarandet vid 
skuldsanering och vidtagande av arrangemang
et enbart i fråga om statliga lån och statens 
fordringar (60 §), om förutsättningar för att 
arrangemanget skall förfalla, förfarandet här
vid och verkningar härav (62 § l mom.) samt 
om verkställigheten av lagen (65 § l mom.). 

Meddelandet av närmare föreskrifter har 
delegerats till lägre nivå än förordning, när det 
lagtekniskt har ansetts vara oändamålsenligt 
att utfårda tillräckligt exakta stadganden ge
nom lag eller förordning eller när det annars 
har ansetts motiverat. 

statsrådet skall genom beslut kunna ändra 
räntorna på försäljningspriser och lån från och 
med det sjätte låneåret ( 43 §). 

Det skall höra till jord- och skogsbruksmi-
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nisteriets befogenheter att utfärda materiell
rättsliga bestämmelser i fråga om följande 
grupper av ärenden: 

Fastställande av de nödvändiga inkomst
gränserna för avgränsande av möjligheten att 
få stöd (5 § 3 mom.), styrningen av byggandet 
(21 § l mom.), beslut om avgifter som betalas 
till skogsnämnder och rådgivningsorganisatio
ner (56§ 3 mom.), ersättning av skoltrådens 
medlemmars utgifter (57§ l mom.) och beslu
tande om skoltarnas förtroendemans arvode 
och ersättning av hans utgifter (57§ 2 mom.) 
ersättning av kostnaderna för förtroendeman
naval (57 § 3 mom.). Samt meddelandet av 
mera noggranna föreskrifter än lag och förord
ning om beviljande av lån, bidrag och andra 
förmåner (68 § 2 mom.). 

l. 

I övrigt skall till myndigheternas befogenhe
ter endast höra att meddela sådana stadganden 
om förfarandet som är nödvändiga vid verk
ställigheten av lagen samt själva verkställighe
ten. 

3. Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 
199 . Samtidigt skall den gällande skoltlagen 
jämte ändringar upphävas. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 

Skoltlag 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l kap. 

Allmänna stadganden 

l § 

Lagens syfte 

Syftet med denna lag är att främja skoltarnas 
och skoltområdets levnadsförhållanden och ut
komstmöjligheter samt att bevara och främja 
skoltkul turen. 

I samband med åtgärder enligt denna lag 
skall särskild uppmärksamhet fästas vid att 

l) skoltarnas naturnäringar och andra när
ingar och deras kultur främjas samt att nä
ringsverksamheten görs mer mångsidig, 

2) bostadsförhållandena samt boende- och 
arbetsmiljön förbättras, 

3) lägenheterna utvecklas samt förblir i skol
tarnas ägo och besittning, 

4) naturresurserna används på ett hållbart 
sätt, den traditionella miljön bevaras samt att 
andra miljöaspekter beaktas, samt 

5) att skoltområdet utveclas i övrigt. 

2§ 

skoltområdet 

Åtgärder enligt denna lag vidtas för utveck
lande av skoltområdet. 

Med skoltområdet avses i denna lag det 
område som avgränsas 

I) i öster av riksgränsen, 
2) i söder av Luttojoki fram till Kattajärvi 

samt av en linje väster om Kattajärvi till 
Ruohojärvisjöarna och sydväst om dem till 
Kurupää samt vidare väster om Mattojärvi till 
Nanguvuonos västra ända, hela Keväjärviom
rådet inbegripet, 

3) i väster av en linje längs Nanguvuono till 
nordspetsen av Tsharminiemi och därifrån till 
Palkissaari samt vidare öster om Kärppäsaari, 
Varttasaari, Koutukinsaari, Lihasaaret, Kuor
pasaari, Pahtasalmensaaret och Pisteriniemi 
och norr om Naamajärvi lägenhet till Lammas
saari i Siirinsalmi i Nitsijärvi och vidare till 
Rovaniemi i Iijärvi samt tiii gränsen mellan 
Enare och Utsjoki kommuner vid Tsoalmma
varri, samt 
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4) i norr av gränsen mellan Enare och 
Utsjoki kommuner. 

3§ 

Företagsverksamhet 

Med naturnäring avses i denna lag småska
ligt jordbruk och specialjordbruk samt fiske, 
jakt och renskötsel liksom även bärplockning, 
svampplockning och annat sådant utnyttjande 
av naturresurser som är beroende av naturens 
fortlöpande produktionsförmåga. 

Denna lag gäller även annan småföretags
verksamhet som, primärproduktionen inbegri
pen, utöver företagaren jämte familjemedlem
mar sysselsätter andra personer motsvarande 
högst tre årsarbetsplatser. Om företagets verk
samhet är av speciellt stor betydelse för skol
tarnas utkomst, kan lån och bidrag beviljas 
även för mera omfattande verksamhet än vad 
som sägs ovan. 

4§ 

Skolt 

Med skolt avses i denna lag en person som 
själv eller av vars föräldrar eller far- eller 
morföräldrar åtminstone en har lärt sig skolt
samiska som första språk, samt efterkomman
de till honom. Som skolt betraktas dock alltid 
en person som är skolt till börden och som 
avses i tidigare lagstiftning, och efterkomman
de till honom. 

5§ 

Personer och företag som kan få stöd 

Delaktig av lån, bidrag och andra stödåtgär
der enligt denna lag kan en sådan skolt bli som 
bor stadigvarande inom skoltområdet och som, 
med beaktande av ekonomisk ställning, om
ständigheter och personliga egenskaper, är så
dan att det bör anses ändamålsenligt att un
derstöda honom. Detsamma gäller make till 
skolt. Då stöd beviljas beaktas sökandens och 
hans makes inkomster, förmögenhet och övriga 
omständigheter. 

A v särskilda skäl kan även en minderårig bli 
delaktig av åtgärder enligt denna lag. 

Den vars egna inkomster eller vars makes 
inkomster av annan företagsverksamhet än 
sådan som avses i denna lag överskrider ett 

belopp som fastställs av jord- och skogsbruks
ministeriet kan inte bli delaktig av åtgärder 
enligt denna lag. 

För företagsverksamhet som avses i 3 § kan 
stöd beviljas företag som helt eller delvis är 
verksamma inom skoltområdet, om det med 
tanke på en skolts utkomst bör anses ända
målsenligt att understöda honom och om före
taget har förutsättningar för lönsam verksam
het. 

6§ 

Företagsform 

Stöd enligt denna lag kan beviljas 
l) en fysisk person, 
2) flera fysiska personer gemensamt, samt 
3) en sammanslutning som består av fysiska 

personer och vars huvudsakliga syfte är att 
bedriva sådan företagsverksamhet som avses i 
denna lag. 

För att en i l mom. 3 punkten avsedd 
sammanslutning skall kunna beviljas stöd för
utsätts att över hälften av dess delägare eller 
medlemmar är sådana personer som själva eller 
vars familjemedlem deltar i den verksamhet 
som får stöd. A v särskilda skäl kan stöd 
beviljas sammanslutningar även om det bland 
delägarna finns andra än skoltar. 

7§ 

Sammanslutningar som kan få stöd 

Stöd enligt denna lag kan beviljas lokala 
privata föreningar och motsvarande privata 
sammanslutningar, som främjar sådan före
tagsverksamhet eller kulturell verksamhet som 
avses i denna lag. 

Stöd kan även beviljas för sådana större 
samprojekt i vilka det bland delägarna finns 
andra än skoltar eller lokala sammanslut
ningar. Staten och kommunen kan också bli 
delägare i ett samfällt projekt. 

8§ 

Vissa stödåtgärder enligt annan lagstiftningen 

Renbeteslag inom skoltområdet får stöd en
ligt renhushållningslagen (161190). I övrigt be
viljas skoltar som avses i 4 § förmåner som 
motsvarar i renhushållningslagen och naturnä
ringslagen (610/84) avsedda förmåner i enlighet 
med denna lag. 

Stöd som avses i denna lag beviljas inte för 
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ett sådant projekt för vilket bidrag, statligt lån 
eller räntestödslån har beviljats med stöd av 
annan lagstiftning. 

9§ 

Vissa rättigheter 

En skolt som bor inom skoltområdet har rätt 
att på statens mark- och vattenområden inom 
detta område utan särskild ersättning 

l) för eget vedbehov begagna lågor och 
torra träd i statens skogar, dock inte träd som 
duger till byggnadsvirke, 

2) för oundgängliga behov enligt skogsför
valtningsmyndigheternas anvisningar från be
stämda ställen få byggnadsvirke, ved och annat 
husbehovsvirke samt grus och fyllningsjord för 
byggnads- och annat husbehov, 

3) med skogsförvaltningsmyndigheternas till
stånd hålla ren-, jakt- och fiskestugor, fiskkäl
lare och lagerbyggnader på behövliga platser, 

4) utan särskilt tillstånd hålla båthamn och 
platser för torkning av fiskeredskap, 

5) beta boskap samt för den insamla hö, löv, 
starr och sjöfräken samt med skogsförvalt
ningsmyndighetens tillstånd även lav, 

6) med skogsförvaltningsmyndigheternas till
stånd iståndsätta åker, äng och betesmark, 
samt 

7) bedriva fiske på statens vattenområden. 
Med skogsförvaltningsmyndigheternas till

stånd kan förmåner som avses i l mom. l, 2, 4 
och 7 punkten av särskilda skäl beviljas även 
sammanslutningar som består av skoltar. 
skogsförvaltningsmyndigheterna kan även be
vilja en sammanslutning som bedriver fiskeri en 
förmån som avses i 3 punkten samt ett lokalt 
renbeteslag en förmån som avses i 6 punkten. 

Tillstånd enligt l mom. 3 och 5 punkten får 
beviljas endast om hållandet av byggnad eller 
insamlandet av lav bör anses motiverat med 
hänsyn till skoltens och hans familjs utkomst 
eller idkandet av naturnäring. 

2 kap. 

Lån och andra stödåtgärder 

10§ 

Låne- och bidragsförmåner 

Med stöd av denna lag kan lån och bidrag 
beviljas som följer: 

l) markköpslån för förvärv av en lägenhet, 
en andel därav eller ett tillskottsområde, varvid 
som lägenhet även betraktas lägenheter som 
bildats med stöd av jorddispositionslagen 
(396/45), naturnäringslagen, lagen om rensköt
sellägenheter (590/69) och renhushållningslagen 
samt tidigare skoltlagstiftning, och därmed 
jämförbara lägenheter, 

2) investeringslån och investeringsbidrag: 
a) för förvärv av lösa och fasta anläggnings

tillgångar som är nödvändiga vid naturnärings
och annan småföretagarverksamhet, 

b) för byggande, utbyggnad och reparation 
av för naturnärings- och annan småföretagar
verksamhet nödvändiga produktions-, lager-, 
inkvarterings- och servicebyggnader, i 9 § av
sedda konstruktioner samt till dessa byggnader 
hörande anläggningar, liksom även andra mot
svarande konstruktioner samt för förbättrande 
av arbetsmiljön, bevarande av den traditionella 
miljön och investeringar i miljövård, 

c) för kostnader för inhägnande av för 
lantbruk lämplig jord samt för röjning och 
iståndsättande av åker och betesmark, samt 

d) för vägbygge, vattenförsörjning, avlopps
anläggningar och elektrifiering, 

3) bostadslån och bidrag för byggande, ut
byggnad och renovering av bostadsbyggnad 
och därtill hörande ekonomibyggnader samt 
för förbättrande av boendemiljön och i sam
band därmed också för bevarande av den 
traditionella miljön, 

4) driftskapitallån i samband med inledande 
och utvidgning av specialjordbruk, yrkesfiske 
och i 3 § 2 mom. avsedd småföretagarverksam
het samt för konjunkturutjämning, samt 

5) startbidrag för förskottsinnehållning un
derkastade löner och indirekta arbetskrafts
kostnader som orsakas av inledande eller ut
vidgning av yrkesfiske eller i 3 § 2 mom. avsedd 
småföretagarverksamhet samt för företagarens 
egna lönekostnader. 

Om beviljande av lån och bidrag och om 
förutsättningar för beviljandet stadgas närmare 
genom förordning. 

Rätt till bidrag enligt denna lag får inte 
utmätas. 

Il § 

Utplantering av fisk 

Med gårdsbrukets utvecklingsfonds medel 
kan anskaffas fiskyngel för utplantering i vat
tendragen inom skoltområdet och även vidtas 
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andra åtgärder i anslutning till vården av 
fiskevattnen. 

Om de åtgärder som avses i l mom. beslutar 
landsbygdsnäringsdistriktet, som kan ge i upp
drag åt Forststyrelsen, vilt- och fiskeriforsk
ningsinstitutet eller fiskelag att vidta åtgärder
na. 

12 § 

Vissa vägbyggnads- samt vatten- och 
avloppsarbeten 

Staten kan vid behov utföra eller låta utföra 
vägbyggnads- samt vatten- och avloppsarbeten 
som behövs för skoltars lägenheter. Lands
bygdsnäringsdistriktet fattar beslut om saken. 

Landsbygdsnäringsdistriktet sköter under
hållet av en väg som byggts i enlighet med l 
mom. till dess att vägen har överlåtits såsom 
enskild väg eller för att användas som allmän 
väg. 

13 § 

Servicestöd 

Landsbygdsnäringsdistriktet kan av medel 
som anvisats i statsbudgeten bevilja bidrag för 
projekt genom vilka kultur- och informations
service och annan service inom skoltområdet 
utvecklas och upprätthålls. 

3 kap. 

Låne- och bidragsvillkor 

14 § 

Lånetid och ränta 

Lånetiden är högst 25 år. Räntan på lån är 
fyra procent. 

Lån som har beviljats för uppförande, reno
vering och utbyggnad av en byggnad samt 
markköpslån är räntefria de två första åren. 

Den första amorteringen på ett lån uppbärs 
på den förfallodag som efter två år först följer 
efter att lånet eller dess första rat har lyfts. 

15 § 

Maximibelopp för lån och bidrag 

Lån kan beviljas till högst 85 procent av 
egendomens anskaffningspris eller av de god
tagbara kostnaderna. 

Bidrag kan beviljas till högst 60 procent av 

de godtagbara kostnaderna. Denna begräns
ning gäller dock inte stöd enligt 13 §. 

Om för ett projekt beviljas både bidrag och 
lån, får det sammanlagda beloppet av bidraget 
och lånet även helt täcka kostnaderna för 
projektet. 

Markköpslån får inte beviljas för finansier
ing av köp varvid överlåtelsepriset för den 
egendom som förvärvas uppenbart överskrider 
gängse pris på orten. 

16 § 

Säkerhet för lån 

Som säkerhet för ett lån skall ställas en 
fastighetsinteckning. Lån kan dock beviljas 
även mot annan godtagbar säkerhet. 

17 § 

Allmänna stadganden om långivningen 

Om lånetiderna, uppbörden av amorteringar 
och räntor, tidpunkten för betalningarna, be
viljande av uppskov eller räntefrihet för statliga 
lån, betalning av en fordran vars kapitalbelopp 
är litet i ett för allt eller i övrigt inom en 
kortare tid än normalt samt om övriga låne
villkor skall stadgas närmare genom förord
ning. 

18 § 

Beviljande av lån och bidrag 

Lån och bidrag beviljas av Jandsbygds
näringsdistriktet. 

Innan landsbygdsnäringsdistriktet beslutar 
om beviljande av lån eller bidrag, kan utlåtan
de om ansökan begäras hos den kommunala 
landsbygdsnäringsmyndigheten samt vid behov 
även andra utlåtanden enligt vad som stadgas 
närmare genom förordning. 

19 § 

Styrningen av byggandet och inspektioner 

Jord- och skogsbruksministeriet kan vid be
hov meddela föreskrifter, som är noggrannare 
än denna lag och en med stöd av den utfärdad 
förordning, om byggande som skall stödas 
enligt denna lag. 

För att övervaka användningen av bidrag 
och lån som beviljats för byggande och för att 
konstatera att förutsättningar finns för ut
betalning skall i beslutet om byggnadslov fast-



24 1994 rd - RP 243 

ställda inspektioner verkställas på byggplatsen. 
Landsbygdsnäringsdistriktet kan då det beviljar 
stöd bestämma att även andra inspektioner 
som den anser nödvändiga skall verkställas. 
Inspektionerna utförs på byggarens bekostnad 
av kommunens byggnadsinspektör eller någon 
som nämns i beslutet om byggnadslov. Om 
byggnadslov inte behövs, får inspektionen även 
utföras av någon annan behörig person som 
landsbygdsnäringsdistriktet godkänner. 

Byggnadsinspektören är även skyldig att i 
andra än i 2 mom. angivna fall bistå vid 
verkställigheten av denna lag genom att på 
bekostnad av den som söker förmånen utföra 
värdering och inspektion av byggnader samt 
andra uppgifter som hör till hans verksamhets
område. 

20 § 

Övervakning 

Jord- och skogsbruksministeriet, jord- och 
skogsbruksministeriets informationstjänstcen
tral och landsbygdsnäringsdistriktet har rätt att 
låta av dem befullmäktigade personer utföra 
inspektioner som gäller användningen av bi
drag och lån. Bidrags- och låntagarna är 
skyldiga att för dem visa alla behövliga räken
skapsböcker och andra handlingar samt att 
även i övrigt bistå vid inspektionen. 

4 kap. 

Markförvärv 

21 § 

Förfarande vid köp och öve1jöring 

Landsbygdsnäringsdistriktet får köpa lägen
heter, lägenhetsdelar, rättigheter och andelar 
för ändamål som avses i denna lag. Köpeskil
lingen får inte överstiga gängse pris. 

För ändamål som avses i denna lag kan 
landsbygdsnäringsdistriktet även använda 
mark som för ändamål som avses i lagen om 
gårdsbruksenheter ( 188/77), naturnäringsia gen, 
renhushållningslagen och landsbygdsnärings
lagen (1295/90) har förvärvats på något annat 
sätt än med stöd av lagen om rätt att förvärva 
jord- och skogsbruksmark (391/78). 

Landsbygdsnäringsdistriktet har rätt att byta 
mark i dess besittning mot mark som ägs av 
någon annan eller som något annat statligt 

ämbetsverk besitter. Om de områden som byts 
till sitt värde inte motsvarar varandra, betalas 
skillnaden i pengar. 

Forststyrelsen överför, sedan landsbygds
näringsdistriktet gjort framställning därom, 
från staten tillhörig mark, som är i dess 
besittning, områden som behövs för ändamål 
som avses i denna lag i landsbygdsnärings
distriktets besittning. Mark som är i Forststy
relsens besittning kan även på förhand över
föras i landsbygdsnäringsdistriktets besittning, 
främst för bildande av lägenheter som lämpar 
sig för boende. Är Forststyrelsen och lands
bygdsnäringsdistriktet inte eniga om det områ
de som skall överföras, skall ärendet hänskju
tas till jord- och skogsbruksministeriet för 
avgörande. 

22 § 

Inlösen av mark vid exekutiv auktion 

En lägenhet eller annan fastighet som en 
skolt äger inom skoltområdet eller en del därav 
som har inlösts till staten vid exekutiv auktion 
kan, utan hinder av 7 § lagen om inlösen till 
staten av fastigheter, som skola säljas på 
exekutiv auktion, användas för ändamål enligt 
denna lag samt härvid tilldelas den skolt som 
ägt den tidigare eller dennes make eller ma
karnas eller någondera makens i 2 kap. ärvda
balken nämnda släktingar, adoptivbarn eller en 
sådan persons make, även om de förutsättning
ar som stadgas ovan i 5 § inte föreligger. Vid 
användningen av en inlöst lägenhet kan i 
tillämpliga delar iakttas vad som stadgas i 7 § 4 
mom. lagen om inlösen till staten av fastighe
ter, som skola sälja på exekutiv auktion. En 
inlöst lägenhet kan även tilldelas två eller flera 
sådana personer som avses ovan i denna 
paragraf gemensamt. 

23 § 

Utmätningsförbud 

Fast egendom som staten har köpt enligt 
denna lag får inte mätas ut med stöd av 4 kap. 
24 § utsökningslagen för den föregående äga
rens eller dennes fångesmans skuld, om fastig
heten inte svarar för den på grund av panträtt 
eller annars. 
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5 kap. 

Markförsäljning 

24§ 

M arkförsäljningsåtgärder 

En i 4 § nämnd skolt kan tilldelas en lägenhet 
på högst fem hektar som omfattar huvudsak
ligen för boendet behövlig tomtmark. Lägen
heten får inte utan synnerligen tvingande skäl 
förläggas någon annanstans än i anslutning till 
tidigare bosättning. A v särskilda skäl kan dock 
en något större lägenhet bildas än vad som 
anges ovan. 

En lägenhet som sedan tidigare ägs av en 
skolt kan tilldelas tillskottsområde, andel och 
rättigheter om dessa kan anses vara nödvändi
ga med tanke på idkande av naturnäring, dock 
inte mera än vad som stadgas i renhushåll
ningslagen och naturnäringslagen. En skolt 
eller ett i 6 § avsett företag kan även tilldelas 
mark för småföretagarverksamhet. 

En lägenhet som avses i l mom. får inte 
tilldelas två eller flera personer gemensamt. 
Den får dock tilldelas makar. 

För en lägenhet kan servitut som avses i 
lagen om skifte (604/51) stiftas. 

25 § 

Rätt till vatten 

I fråga om en lägenhets och ett tillskottsom
rådes rätt till vatten gäller, i det fall då 
lägenheten eller området bildas på skogsmark 
som tillhör staten, vad som stadgas i 5 § och 9 § 
2 mom. lagen innefattande bestämningar om 
råskilnad i vatten och skifte av vattenområde. 
Om flera lägenheter eller tillskottsområden 
bildas samtidigt, kan för dem avskiljas ett 
lämpligt samfällt vattenområde. Andelarna i 
det samfällda vattenområdet bestäms med lä
genheternas och tillskottsområdenas mantal 
som grund. Rätt till strömfall ges dock inte. 

26 § 

Användning av mark för andra ändamål 

Behövs förvärvad egendom inte för de än
damål som avses i denna lag, kan den använ
das för ändamål som avses i naturnäringslagen, 
landsbygdsnäringslagen eller renhushållningsla
gen eller för andra ändamål, med iakttagande 
av lagen om rätt att överlåta och upplåta 

4 340221P 

statens jordegendom och inkomstgivande rät
tigheter (687/78). 

27 § 

M arkanvändningsplan 

Landsbygdsnäringsdistriktet skall göra upp 
en särskild plan för användningen av förvärvad 
eller på annat sätt erhållen mark, om det inte 
samtidigt är fråga om bildande av endast en 
eller ett par i 24 § avsedda lägenheter eller 
områden eller om egendom som avses i 25 §. 

När egendom används för andra ändamål än 
som avses i denna lag och landsbygdsnärings
distriktet inte enligt vad som stadgas särskilt 
har rätt att överlåta statens jordegendom, skall 
ärendet till denna del överföras för behandling 
vid jord- och skogsbruksministeriet. 

Om planens innehåll samt om uppgörande 
av planen och det förfarande som därvid skall 
iakttas stadgas närmare genom förordning. 

28 § 

Ansökan om mark 

Ansökan om mark skall göras skriftligen hos 
landsbygdsnäringsdistriktet. Om ansökan skall 
inhämtas den kommunala landsbygdsnärings
myndighetens utlåtande samt vid behov även 
utlåtande av den av skoltarnas byastämmor 
som saken gäller. 

29 § 

Försäljningsbeslut 

Landsbygdsnäringsdistriktet beslutar om för
säljning av en lägenhet, ett område eller en 
annan förmån till en sökande samt om betal
nings- och andra överlåtelsevillkor. 

Som försäljningspriset för en lägenhet, ett 
område eller en annan förmån fastställs det 
gängse priset för egendomen, då den används 
för sitt ändamål. 

30 § 

Försäljningsprisets betalningstid och ränta 

Betalningstiden för försäljningspriset på en 
lägenhet och ett tillskottsområde är högst 25 år 
och den årliga räntan fyra procent. Försälj
ningspriset är räntefritt två år efter att köpe
brevet undertecknats. Uppbörden av amorter
ingarna på försäljningspriset inleds den förfal
lodag som efter två år först följer efter att 
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köpebrevet har undertecknats. Betalningstiden 
för försäljningsprisen på ovan i 24 § avsedda 
andra områden samt andelar är högst l O år 
samt den årliga räntan åtta procent. 

Den del av försäljningspriset på en lägenhet 
eller ett tillskottsområde som inte har givits på 
kredit på sedvanliga betalningsvillkor skall 
betalas vid undertecknandet av köpebrevet eller 
inom viss tid, som inte får vara längre än fem 
år räknat från den dag köpet ingicks. Om 
denna del av försäljningspriset inte betalas vid 
undertecknandet av köpebrevet, skall på den 
betalas en årlig ränta om åtta procent. De 
första amorteringarna och räntorna på denna 
del av köpeskillingen uppbärs den förfallodag 
som efter tre månader först följer efter att 
köpebrevet har undertecknats. 

Om indrivning av försäljningspris samt om 
beviljande av betalningsuppskov eller räntefri
het stadgas närmare genom förordning. 

31 § 

Lantmäteriförrättningar 

En inom landsbygdsnäringsdistriktet anställd 
lantmäteriingenjör eller, på förordnande av 
honom, en lantmäteritekniker kan verkställa en 
lantmäteriförrättning som hänför sig till verk
ställigheten av denna lag, så som stadgas i 
lagen om skifte. Landsbygdsnäringsdistriktet 
kan även sköta anhängiggörandet av lantmä
teriförrättningar enligt denna Jag. 

Förrättningskostnaderna för de lantmäteri
förrättningar som hänför sig till verkställighe
ten av denna lag betalas av statens medel. 

32 § 

Försäljning 

Genom förordning stadgas om hur köpebrev 
skall upprättas och undertecknas samt om hur 
priset skall bestämmas på nytt på grund av ett 
misstag eller av att värdet på egendomen har 
förändrats väsentligt. 

Då staten enligt denna lag överlåter lägen
heter, områden, andelar i samfällda områden 
eller rättigheter till särskilda förmåner iakttas 
inte vad l kap. 2 § jordabalken stadgar om 
bestyrkande av överlåtelsehandling. I överlåtel
sehandlingen skall nämnas att förvärvet av 
lägenheten eller området grundar sig på denna 
lag. 

När Jagfart söks på förvärv enligt denna lag 
där staten överlåter en lägenhet eller ett områ-

de behövs inte utredning om den förre ägarens 
äganderätt. Söks lagfart på förvärv av egen
dom som har anslutits till en tidigare lägenhet 
med höjning av dess mantal eller till ett 
outbrutet område för att beaktas vid faststäl
landet av dess mantal, gäller en officiellt styrkt 
avskrift av den beskrivning i vilken mantalsbe
räkningen ingår som ursprunglig åtkomsthand
ling. 

32 § 

Panträtt 

För betalning av försäljningspriset, ränta 
därpå och indrivningskostnader utgör lägenhet
en eller området pant med förmånsrätt från 
köpslutsdagen. Priset jämte ränta får utan 
särskilt beslut tas ut ur lägenheten eller områ
det, oberoende av hur länge det har varit 
obetalt, i den ordning som stadgas i Jagen om 
indrivning av skatter och avgifter i utsöknings
väg (367/61). 

Vad l mom. stadgar om försäljningspriset 
gäller på motsvarande sätt det pris som har 
bestämts för en andel i samfällt område, vilken 
har tilldelats lägenheten eller området, och 
räntan på priset. För priset jämte ränta gäller 
likväl den förmånsrätt som stadgas för offent
ligrättsliga prestationer som avser fastighet, 
och det får bäras upp hos den som vid 
indrivningen är ägare till lägenheten eller om
rådet. 

Kostnader jämte ränta får utan särskilt 
beslut tas ut ur lägenheten eller området, 
oberoende av hur länge de har varit obetalda, 
i den ordning som stadgas i Jagen om indriv
ning av skatter och avgifter i utsökningsväg. 
De får drivas in hos den som vid indrivningen 
är ägare till lägenheten eller området. 

Genom förordning stadgas närmare om hur 
panträtt skall anmälas till inteckningsregistret. 

34 § 

Ansökning angående en fastighet 

Om staten är sökande i ett lagfarts- eller 
inteckningsärende som hänför sig till en i 
denna lag angiven verksamhet, får handlingar
na sändas i brev till domstolen, häradshöv
dingen eller domstolens kansli. 

35 § 

Vägbyggnads- samt vatten- och avloppsarbeten 

Om staten har utfört eller låtit utföra väg-
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byggnads- samt vatten- och avloppsarbeten för 
lägenheter som avses i denna lag, uppbärs hos 
lägenhetsägaren det belopp av kostnaderna för 
arbetet varmed lägenhetens värde, då lägen
heten används för sitt ändamål, kan anses ha 
stigit på grund av arbetena, likväl högst l O 
procent av beloppet av de kostnader som 
hänför sig till lägenheten. Återbetalningstiden 
för belopp som uppbärs är l O år och den årliga 
räntan fyra procent. Beslut om indrivning av 
kostnaderna fattas av landsbygdsnäringsdi
striktet 

I fråga om indrivning av kostnader, betal
ningslättnader, uppsägning samt andra omstän
digheter gäller i tillämpliga delar vad som 
stadgas om försäljningspris. 

6 kap. 

Begränsningar i fråga om lägenheterna 

36 § 

Begränsningar 

En rättshandling, genom vilken en lägenhet 
eller ett område som bildats med stöd av denna 
lag eller en del därav överlåts utan tillstånd av 
landsbygdsnäringsdistriktet, är ogiltig. Lands
bygdsnäringsdistriktet skall bevilja överlåtelse
tillstånd, om förvärvaren är en skolt som är 
myndig, bor i Enare kommun och inte sedan 
tidigare äger en fastighet som avses i denna lag, 
eller om förvärvaren är någon som kan ärva 
överlåtaren. För andra personer får överlåtel
setillstånd beviljas endast av särskilda skäl. 

De begränsningar som stadgas ovan i l 
mom. är i kraft 20 år från den dag då 
köpebrevet för lägenheten eller tillskottsområ
det undertecknades. Utan hinder av begräns
ningarna är inteckning av en skoltlägenhet till 
säkerhet för någon annan rätt än arrenderätt 
och annan förpantning till säkerhet för återbe
talning av skuld samt utmätning och försälj
ning på exekutiv auktion tillåtna. Landsbygds
näringsdistriktet kan, om därtill med beaktan
de av omständigheterna föreligger särskilda 
skäl, befria en lägenhet eller del därav från 
begränsningar enligt denna paragraf. Om infö
rande av begränsningarna i fastighetsregistret 
samt om meddelanden angående dem stadgas 
genom förordning. 

Landsbygdsnäringsdistriktet kan till ett be
slut om tillstånd och befrielse som avses i 
denna paragraf foga villkoret att ett lån eller en 

försäljningsprisfordran som uppkommit med 
stöd av denna lag omedelbart skall återbetalas 
helt eller delvis jämte ränta. Har för en 
lägenhet beviljats bidrag enligt denna lag och 
har från beviljandet inte förflutit l O år, kan till 
beslutet även fogas villkoret att bidraget eller 
en del av det omedelbart skall återbetalas till 
staten. 

37 § 

Tilläggsvillkor 

Har inte den som erhållit mark, kredit eller 
bidrag med stöd av denna lag eller den på 
vilken ägande- eller besittningsrätten till dennes 
lägenhet eller en del därav har övergått eller, 
om de är flera, någon av dem på tre år bott 
stadigvarande på lägenheten i fråga, kan lands
bygdsnäringsdistriktet bestämma att statens 
fordran, som belastar lägenheten eller området, 
statligt lån eller bidrag helt eller delvis omedel
bart skall återbetalas. Det kan dock inte 
bestämmas att bidrag skall återbetalas om l O 
år har förflutit sedan det beviljades. 

I köpe- och skuldebrev samt i beslut som 
gäller beviljande av bidrag skall intas ett villkor 
i enlighet med l mom. I köpe- och skuldebrev 
kan beträffande användningen av en lägenhet 
eller ett område, tryggande av indrivningen av 
fordran samt användningen av lån tas in även 
andra villkor, som skall iakttas vid äventyr att 
det bestäms att fordran sägs upp och att den 
straffränta om vilken eventuellt har överens
kommits i köpe- eller lånevillkoren skall beta
las, samt övriga villkor som har ansetts nöd
vändiga. 

7 kap. 

Återkrav av fordringar 

38 § 

Uppsägning av försäljningsprisfordringar och lån 

Landsbygdsnäringsdistriktet kan utöver vad 
som stadgas i 36 och 37 §§ på grunder som 
närmare fastställs genom förordning bestämma 
att statens försäljningsprisfordran och ett stat
ligt lån enligt denna lag helt eller delvis skall 
återbetalas i en eller flera poster, om gäldenä
ren vid köp av mark av staten eller i samband 
med ansökan om lån har lämnat vilseledande 
uppgifter på någon väsentlig punkt eller annars 
förfarit svikligt, överlåtit sin fastighet helt eller 
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delvis eller underlåtit att iaktta en i 61 § av
sedd plan eller om lägenheten har blivit såld 
i utsökningsväg. Landsbygdsnäringsdistriktet 
kan på grunder som närmare fastställs genom 
förordning bestämma att en försäljningspris
fordran eller ett statligt lån genast skall åter
betalas även i det fall att gäldenären inte har 
iakttagit de övriga villkor som har uppställts i 
köpe- eller skuldebrevet. 

statens försäljningsprisfordringar och statli
ga lån som avses i l mom. och som skall 
återkrävas får drivas in med stöd av lands
bygdsnäringsdistriktets lagakraftvunna beslut i 
utsökningsväg i den ordning som stadgas i 
lagen om indrivning av skatter och avgifter i 
utsökningsväg. Förfallna belopp av statens 
försäljningsprisfordringar och statliga lån enligt 
denna lag får drivas in på nämnda sätt utan 
särskilt bes l u t. 

Landsbygdsnäringsdistriktet kan ge ett för
handsbesked om huruvida en åtgärd leder till 
att ett statligt lån eller statens försäljningspris
fordran uppsägs eller att ett bidrag återkrävs. 

39 § 

Återkrav av bidrag 

Bidrag som beviljats med stöd av denna lag 
kan, utöver vad som stadgas i 36 och 37 §§, helt 
eller delvis återkrävas till staten, om 

l) bidraget har beviljats på oriktiga grunder, 
2) bidragstagaren har lämnat felaktiga upp

gifter som väsentligt har inverkat på beviljan
det eller utbetalningen av understödet eller 
annars har förfarit svikligt, 

3) bidragstagaren har splittrat den lägenhet 
som stödet gäller inom fem år från det bidraget 
beviljades, 

4) bidragstagaren utan tvingande skäl har 
upphört med eller minskat den verksamhet som 
stödet gäller inom fem år från beviljandet eller, 
om bidraget inte har utbetalats helt, från 
betalningen av den rat som senast lyfts, 

5) bidragstagaren har sålt egendom som 
stödet gäller inom fem år från beviljandet eller, 
om bidraget inte har utbetalats helt, från 
betalningen av den rat som senast lyfts, eller 

6) bidragstagaren inte har iakttagit andra 
villkor som uppställts i bidragsbeslutet. 

Bidrag som har beviljats för bostadsbyggnad 
kan dessutom helt eller delvis återkrävas, om 
den bostad som stödet gäller inte har begagnats 

av bidragstagaren själv eller hans rättsinneha
vare under minst tio år från beviljandet. 

Sedan l O år har förflutit från det bidraget 
beviljades får det inte bestämmas att det skall 
återkrävas. Ett bidrag som skall återkrävas får 
tas ut ur den fastighet för vilket bidrag har 
beviljats med samma förmånsrätt som stadgas 
för offentligrättsliga prestationer som avser 
fastighet. Indrivningen får verkställas i den 
ordning som stadgas om utsökning av skatter. 

40 § 

Uppsägnings- och dröjsmålsräntor 

Om uppsägningsränta på bidrag, försälj
ningsprisfordringar och lån som fastställts att 
betalas, samt om ränta på försenade betal
ningsposter liksom om uppbörd av dessa rän
tor stadgas genom förordning. 

41 § 

Justering av ränta på försäljningsprisfordringar 
och lån 

Den årliga räntan på försäljningspriset för en 
lägenhet, ett tillskottsområde eller en andel 
samt den årliga låneräntan kan justeras tidigast 
vid ingången av det sjätte låneåret med högst 
två procentenheter så att justeringen motsvarar 
de förändringar som skett i den allmänna 
räntenivån efter det lånet beviljades. statsrådet 
beslutar om justering av ränta på försäljnings
pris och lån. 

8 kap. 

Skötseln av skoltfrågor 

42 § 

Ryastämma 

Inom Näätämöområdet och inom Nellim
Keväjärviområdet hålls ordinarie byastämma 
på vartdera området en gång per kalenderår. 
Dessutom kan extraordinarie byastämmor hål
las enligt vad den ordinarie byastämman be
slutar eller skoltrådet eller förtroendemannen 
anser vara befogat eller om minst tio röstbe
rättigade skoltar som bor i byn så kräver för 
behandling av ett ärende som de har anmält. 

Om sammankallande av byastämma stadgas 
närmare genom förordning. 
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43 § 

Deltagande- och beslutanderätt 

Vid en byastämma får beslutanderätt utövas 
av skoltar som är myndiga och bor i byn samt 
av deras makar. Om ett ärende som behandlas 
vid byastämman gäller någon annans rätt och 
fördel, har denne till denna del rätt att delta i 
byastämman och där yttra sig. 

46 § 

A"renden som behandlas vid byastämma 

Vid byastämma behandlas: 
l) framställningar och utlåtanden om vitt

gående eller principiellt viktiga ärenden som 
rör skoltarnas näringar eller levnadsförhållan
den, 

2) val av medlemmar i skoltrådet och av 
suppleanter för dem, samt 

3) utseende av valnämnd för val av skoltar
nas gemensamma förtroendeman. 

Byastämman kan också överföra ärenden 
som avses i l mom. l punkten för behandling 
av skoltrådeL 

Byastämmorna kan även sammanträda till 
gemensamt möte för att diskutera och fatta 
beslut om ärenden som avses i l mom. och som 
är gemensamma för båda byarna. 

Valnämnden skall utses minst sex månader 
innan förtroendemannens nya mandatperiod 
börjar. 

45 § 

skoltråd 

Beredningen av ärenden som skall behandlas 
vid byastämma och verkställande av byastäm
mornas beslut sköts av Näätämöområdets 
skoltråd och Nellim-Keväjärviområdets skolt
råd. skoltråden har till uppgift att avge utlå
tanden till myndigheter i frågor som avses i 
44 § l mom. l punkten, om ärendet är bråds
kande och byastämman inte i tid kan samman
kallas för att behandla ärendet. Dessutom har 
skoltråden till uppgift att avge utlåtanden om 

l) ansökningar om tillstånd att hålla renstu
ga, jaktstuga eller fiskestuga, 

2) ansökningar om mark, 
3) överlåtelsetillstånd för skoltars fastighe

ter, 
4) användning av hävdeområden, samt 
5) andra motsvarande frågor som omedel

bart inverkar på skoltars levnadsförhållanden. 

Till vartdera skoltrådet utses för tre kalen
derår i sänder fyra medlemmar samt två 
suppleanter för dem. Medlemmarna och sup
pleanterna skall vara personer som avses i 
första meningen i 43 §. skoltarnas förtroende
man är ordförande i båda skoltråden. 

skoltråden kan även sammanträda till ge
mensamt möte, varvid behandlas ärenden som 
är gemensamma för skoltarna. 

46 § 

Förtroendeman 

För skötsel av skoltarnas gemensamma ären
den och bevakning av skoltarnas intressen kan 
genom val utses en förtroendeman för skoltar
na, vars mandatperiod är densamma som för 
skoltrådens medlemmar. skoltrådens gemen
samma möte utser en suppleant för förtroen
demannen, som sköter förtroendemannens 
uppgifter om denne har förhinder eller är jävig. 
Om förtroendemannens uppgifter stadgas när
mare genom förordning. 

Förtroendemannen och hans suppleant skall 
vara i 4 § avsedda personer som bor inom 
skoltområdet, kan skoltsamiska och är skicka
de för uppgiften. 

47 § 

Valnämnd 

För förrättande av förtroendemannaval utser 
vardera byastämman tre medlemmar till val
nämnden samt personliga suppleanter för alla 
medlemmar. Till medlemmar i valnämnden 
eller suppleanter för dem kan endast väljas 
personer som stadigvarande bor i byn i fråga 
och som har samtyckt till uppgiften. Valnämn
dens medlemmar sammanträder för att bland 
sig utse nämndens ordförande och vice ordfö
rande. Valnämnden kan också fungera i form 
av sektioner, som är beslutföra med tre med
lemmar. 

Om valnämndens uppgifter stadgas närmare 
genom förordning. 

48 § 

Förtroendemannaval 

Skoltarnas förtroendeman utses bland de 
uppställda kandidaterna genom majoritetsval. 
Om kandidatnominering och förrättande av val 
stadgas närmare genom förordning. 

Röstberättigade är de skoltar som är myn-
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diga och bor inom Enare kommun samt deras 
makar. Valnämnden gör upp en förteckning 
över de röstberättigade. Häradsskrivaren, för
samlingen och delegationen för sameärenden 
skall vid behov bistå vid uppgörandet av 
vallängden genom att lämna nödvändiga upp
gifter. Alla skoltar som bor inom Enare kom
mun och deras makar har rätt att granska 
vallängden. 

Vid förtroendemannavalen blir den person 
vald som har fått mest röster när båda byarnas 
valresultat sammanslås. Faller rösterna lika, 
avgörs saken genom lottning mellan dem som 
fått samma antal röster. Valnämnden fastställer 
vid ett möte som hålls omedelbart efter att 
valen avslutats valresultatet med stöd av val
protokollen. 

49 § 

Besvär över beslut av valnämnden 

Ändring i valnämndens beslut får sökas av 
en i 2 mom. avsedd person på grundvalen av 
att beslutet kränker hans rätt eller att det har 
fattats i felaktig ordning eller annars strider 
mot lag. Besvär skall anföras skriftligen hos 
länsrätten i Lapplands län inom 30 dagar efter 
att valresultatet har offentliggjorts. I fråga om 
sökande av ändring iakttas i övrigt vad som 
stadgas i lagen om ändringssökande i förvalt
ningsärenden ( 154/50). 

50§ 

Tillkännasgivande och delgivning av beslut 

En skolt anses ha fått kännedom om bya
stämmas eller skoltråds beslut eller av valresul
tat, när beslutet eller ett protokollsutdrag som 
innehåller valresultatet har uppsatts på Enare 
kommuns anslagstavla och i skoltarnas för
troendemans kontor. Beslut och valresultat kan 
dessutom även publiceras i en tidning med 
allmän spridning på orten, om byastämman så 
beslutar. Om ett beslut endast berör en enskild 
skolt, anses dock delgivningen ha skett då 
beslutet bevisligen har delgivits honom. 

51 § 

Klanderbara beslut 

Ett beslut av skoltarnas byastämma eller 
skoltråd är ogiltigt, om det kränker enskild 
rätt. 

Om ett beslut av byastämma eller skoltråd 
inte har tillkommit i behörig ordning eller om 
det annars strider mot lag, kan en skolt som är 
myndig och bor inom skoltområdet eller hans 
make eller en medlem av skoltrådet begära att 
länsstyrelsen i Lapplands län konstaterar att 
beslutet är ogiltigt. Samma rätt har den vars 
rätt beslutet kränker. 

Ett yrkande om att ett beslut skall konsta
teras vara ogiltigt skall göras anhängigt inom 
30 dagar från det beslutet delgavs. 

9 kap. 

Särskilda stadganden 

52§ 

Åkerröjning 

Lagen om tidsbestämd begränsning av åker
röjning (1385/91) gäller inte sådan röjning för 
vilken bidrag eller lån har beviljats med stöd av 
denna lag eller som bygger på ett tillstånd som 
beviljats med stöd av 9 § l mom. 6 punkten i 
denna lag. 

53§ 

Renskador 

Ägaren till en lägenhet eller ett område som 
överlåtits med stöd av denna lag har inte rätt 
till ersättning för skador som har vållats av 
renar. 

54§ 

Kommunal- och kyrkaskatt 

Staten behöver inte betala kommunal- och 
kyrkaskatt på inkomsterna av en lägenhet eller 
ett område som har förvärvats enligt denna lag, 
för det kalenderår då jord- och skogsbruksmi
nisteriet fick egendomen i sin besittning. 

55§ 

Verkställighetsmyndigheter 

Jord- och skogsbruksministeriet, Lapplands 
landsbygdsnäringsdistrikt, jord- och skogs
bruksministeriets informationstjänstcentral, 
landsbygdsnäringsmyndigheten i Enare kom
mun samt Forststyrelsen sköter verkställighe
ten av denna lag. Forststyrelsens naturvårds
område i norra Lappland handhar skötseln av 
statens mark- och vattenområden inom skolt-
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området samt andra åtgärder i anslutning till 
nyttjandet av dem vilka förutsätts i denna lag. 
Jord- och skogsbruksministeriet kan vid behov 
meddela närmare föreskrifter om de förfaran
den som skall iakttas vid verkställigheten av 
denna lag. 

I uppgifter som avses i denna lag får, enligt 
vad som närmare stadgas genom förordning, 
som hjälp anlitas länsstyrelsen i Lapplands län, 
statliga och kommunala myndigheter, Kera 
Ab, Renbeteslagsföreningen och renbeteslagen, 
skogsnämnderna samt andra rådgivningsorga
nisationer. 

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om 
ersättningar till skogsnämnderna och rådgiv
ningsorganisationerna. 

56§ 

Hörande 

I fråga om ärenden som avses i 44 § l mom. 
punkten och som är under behandling av 

statliga eller kommunala myndigheter skall 
myndigheterna bereda skoltarnas byastämma 
och skoltråden tillfälle att avge ett utlåtande i 
saken. Begäran om utlåtande får sändas till 
skoltarnas förtroendeman, som skall samman
kalla skoltråden till ett gemensamt möte för att 
behandla frågan. Om byastämman inte har 
överfört uppgiften att avge utlåtande på skolt
rådet, skall förtroendemannen även samman
kalla byastämman för att behandla frågan. 

Renbeteslagsföreningen och de lokala ren
beteslagen skall beredas tillfälle att avge ut
låtande i ärenden som hör samman med 
renskötsel och som kan ha mera vittgående 
betydelse med tanke på idkandet av renskötsel. 

57§ 

Kostnadsersättning 

Ersättning för skoltrådens mötesarvoden, 
resekostnader och andra kostnader betalas till 
skoltrådens ordförande, medlemmar och sekre
terare av anslag ur gårdsbrukets utvecklings
fond på det sätt som jord- och skogsbruksmi
nisteriet närmare bestämmer. 

För skötseln av skoltarnas förtroendemans 
uppgifter betalas arvode samt ersättning för 
kostnader av anslag ur gårdsbrukets utveck
lingsfond på det sätt som jord- och skogsbruks
ministeriet särskilt bestämmer. 

Valnämndens mötesarvoden, resekostnader 
samt andra kostnader ersätts av anslag ur 

gårdsbrukets utvecklingsfond på det sätt som 
jord- och skogsbruksministeriet närmare be
stämmer. 

58§ 

Användningen av medel 

Gårdsbrukets utvecklingsfonds medel får, 
utöver vad som ovan stadgas om användningen 
av dem, användas för följande av denna lag 
föranledda utgifter: 

l) köp av mark och annan egendom, 
2) skötsel och iståndsättande av förvärvad 

egendom, 
3) långivning och därtill anslutna kostnader, 
4) bidrag, 
5) arbeten som utförs genom statens försorg, 
6) underhåll av vägar som sker genom sta

tens försorg, 
7) statens i 7 § 2 mom. avsedda delägarskap, 
8) forskning och utredningar som hänför sig 

till utvecklingen av skoltområdet, 
9) utbildning av småföretagare och personer 

som änmar bli småföretagare, samt 
l O) kostnader för översättningsarbete. 

59§ 

Förutsättningarna för frivillig skuldsanering i 
fråga om statliga lån 

För att underlätta den ekonomiska situatio
nen för en låntagare som har råkat i bestående 
ekonomiska svårigheter kan frivillig skuldsane
ring i fråga om statliga lån och statens försälj
ningsprisfordringar genomföras, om det finns 
grundad anledning att anta att skuldsaneringen 
medför en väsentlig förbättring av låntagarens 
ekonomiska situation. Om en skolt har be
viljats statligt lån för näringsverksamhet som 
avses i denna lag eller i naturnäringslagen eller 
renhushållningslagen och näringsverksamheten 
har upphört, får skuldsanering inledas bara om 
det inte på något annat sätt kan säkerställas att 
låntagaren kan behålla sin bostad. Vad som 
stadgas ovan hindrar inte att samtycke ges till 
det förfarande som avses i 97 § lagen om 
företagssanering (47/93) eller 78 § lagen om 
skuldsanering för privatpersoner (57/93). 

Frivillig skuldsanering kan gälla statliga lån 
och fordringar enligt denna lag, de lagar som 
avses i 68 §, naturnäringslagen, renhushåll
ningslagen, landsbygdsnäringslagen samt lagen 
om gårdsbruksenheter. 

Ändringar i skuldvillkoren som görs vid 
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frivillig skuldsanering gäller även borgensmän 
och andra ansvariga för skulden liksom även 
en tredje part till den del det är fråga om hans 
egendom som ställts som säkerhet för lånet så 
som närmare stadgas genom förordning. 

Om övriga förutsättningar för skuldsanering 
stadgas närmare genom förordning. 

60§ 

skuldsaneringens medel 

Vid frivillig skuldsanering kan återbetal
ningstiden för statliga lån och fordringar för
längas, räntan sänkas samt befrielse från betal
ning av ränta och amorteringar beviljas så som 
stadgas genom förordning. Befrielse från betal
ning av amortering får dock inte medges till 
den del realsäkerheten för lånet eller garantier 
genom affärsverksamhet eller därmed jämförlig 
verksamhet tryggar betalningen av amortering
en. Endast av synnerligen vägande skäl kan 
lånetiden vid frivillig skuldsanering överskrida 
den tid som avses i 14 § l mom. 

Om borgenärer som har beviljat en och 
samma låntagare räntestödslån eller annan 
kredit inte för sin del genomför skuldsanering, 
kan frivillig skuldsanering inledas i fråga om 
statliga lån och fordringar endast om särskilda 
skäl därtill finns och om de statliga lånens och 
fordringarnas andel av sökandens alla skulder 
överstiger ett belopp som närmare stadgas 
genom förordning. 

61 § 

Utredning och plan 

Före den frivilliga skuldsaneringen skall en 
tillförlitlig utredning över låntagarens ekono
miska situation företes och en plan göras upp 
över de åtgärder med vilkas hjälp en hållbar 
grund kan skapas för låntagarens företagsverk
samhet, i den mån den har understötts med 
statligt lån, och för hans ekonomiska situation. 
skuldsaneringen förutsätter att staten, låntag
aren och kreditinstitutet undertecknar ett avtal 
om att vidta de åtgärder som ingår i planen. 
Avtalet undantränger skuldebrevsvillkoren för 
lånet i avtalet och villkoren i utlåtandet om 
statligt lån till den del något annat har avtalats. 
Betalningar för sådana statliga försäljningspris
fordringar enligt avtalet som förfallit får indri
vas utan särskilt beslut på det sätt som stadgas 
i 38 § 2 mom. 

62 § 

Förfall för en skuldsanering 

Om låntagaren inte iakttar den plan eller 
överenskommelse som avses i 61 §, kan det 
bestämmas att den frivilliga skuldsanering som 
där avses förfaller på det sätt och med de 
verkningar som närmare stadgas genom för
ordning. 

Om för låntagaren fastställs ett sanerings
program enligt lagen om företagssanering eller 
ett betalningsprogram enligt lagen om skuldsa
nering för privatpersoner, förfaller den i 61 § 
avsedda frivilliga skuldsaneringen. Domstolen 
skall när den fastställer programmet beakta de 
lån och de fordringar som omfattats av den 
frivilliga skuldsaneringen utan inverkan av 
skuldsaneringen. 

63 § 

Sökande av ändring 

I beslut som landsbygdsnäringsdistriktet fat
tar i en fråga som avses i denna lag får ändring 
sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas 
besvärsnämnd inom 30 dagar från den dag då 
den som söker ändring har fått kännedom om 
beslutet. 

Besvärsskriften kan i fall som avses i l mom. 
även inlämnas till den myndighet i vars beslut 
ändring söks, varvid myndigheten skall sända 
besvärsskriften jämte de handlingar som in
kommit i ärendet och sitt utlåtande till besvärs
instansen. 

I beslut som den i l mom. nämnda besvärs
nämnden har fattat i ett ärende som avses i 36, 
37 och 39 §§ får ändring sökas genom besvär 
hos högsta förvaltningsdomstolen i den ord
ning som stadgas i lagen om ändringssökande 
i förvaltningsärenden. I andra beslut av be
svärsnämnden i ärenden som avses i denna lag 
får ändring sökas endast om högsta förvalt
ningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Till
stånd kan endast beviljas, om det med tanke på 
tillämpningen av lagen i andra liknande fall 
eller med tanke på enhetligheten i rättspraxis är 
viktigt att få ärendet prövat av högsta förvalt
ningsdomstolen eller om något annat vägande 
skäl att bevilja tillstånd föreligger. 

64 § 

Beslutsavgifter 

För beslut som fattas med stöd av denna lag 
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uppbärs en avgift enligt vad som stadgas eller 
bestäms särskilt om uppbörden av avgifter. 
Landsbygdsnäringsdistriktets beslut är dock 
avgiftsfria. 

65 § 

Närmare stadganden, föreskrifter och 
anvisningar 

Närmare stadganden om verkställigheten av 
denna lag utfärdas genom förordning. 

Jord- och skogsbruksministeriet kan meddela 
föreskrifter, som är noggrannare än stadgan
dena i denna lag och en med stöd av den 
utfärdad förordning, om beviljande av lån, 
bidrag och andra förmåner som avses i denna 
lag. Jord- och skog~bruksministeriet fastställer 
likaså köpe- och skuldebrevsformulären, an
söknings- och beslutsformulären samt andra 
formulär och anvisningar gällande förfarings
sätten som behövs för verkställigheten av den
na lag. 

10 kap. 

Ikraftträdelse- och ÖYergångsstadganden 

66 § 

Ikraftträdelse- och övergångsstadgande 

Denna lag träder i kraft den 199 
Genom denna lag upphävs skoltlagen av den 

24 augusti 1984 (611/84) jämte ändringar. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen för

utsätter får vidtas innan den träder i kraft. 

67 § 

Egendom som öve1jörs 

Egendom. som har förvärvats med stöd av 
den upphävda skoltlagen och annan tidigare 
skoltlagstiftning och om vars användning inte 
har beslutats innan denna lag träder i kraft 
eller som befrias från användningsändamål 
som anges i den nämnda lagstiftningen, anses 
ha blivit förvärvad för de ändamål som avses i 
denna lag. 

68 § 

Vissa åtgärder och rättsförhållanden enligt 
tidigare lagstiftning 

I fråga om återbetalningstiden för och rän-

5 340221P 

tan på statens och kreditinstituts fordringar i 
enlighet med lagen om anskaffande av boplat
ser åt vissa skoltar (273155), jordregleringslagen 
berörande skoltar (593/69) och skoltlagen samt 
i fråga om övriga villkor för dessa fordringar 
iakttas den upphävda stadganden som gällde 
när denna lag träder i kraft och motsvarande 
avtalsvillkor. I fråga om återbetalningstiden 
för, räntan på och övriga villkor för fordringar 
som med stöd av den nämnda skoltlagen har 
uppkommit efter att denna Jag trätt i kraft 
iakttas likaså stadganden i nämnda lag. 

De stadganden som gällde när denna lag 
träder i kraft iakttas också i fråga om de 
ärenden som även annars hör samman med 
verkställigheten av den lagstiftning som avses i 
l mom. och om vilken annat inte stadgas i 
detta kapitel. Detta gäller även skattefrihet för 
staten, betalningslättnader, arbeten som utförs 
genom staten försorg samt begränsningar som 
hänför sig till lägenheter. Överlåtelsetillstånd 
för lägenheter och befrielse av lägenheter från 
begränsningar kan dock med avvikelse från 
ovannämnda lagstiftning beviljas enligt de 
grunder som stadgas i 36 § och med iakttagan
de av där angivet förfarande. I fråga om 
sökande av ändring iakttas i tillämpliga delar 
vad som stadgas i 63 §. Genom förordning kan 
även utfärdas sådana stadganden om för
farandet som avviker från nämnda lagstiftning. 

69 § 

Starens ansvar för tidigare lån samt 
skötselarvoden 

I fråga om statens ansvar för lån som med 
stöd av den lagstiftning som nämns i 68 § har 
beviljats innan denna lag trätt i kraft och i 
fråga om ersättning för skötselkostnader för 
sådana lån iakttas de stadganden och före
skrifter som meddelats med stöd av dem som 
gällde när denna lag träder i kraft samt 
motsvarande avtalsvillkor. 

70 § 

Tidigare panträtter 

En lägenhet eller ett område, som sålts med 
stöd av den lagstiftning som nämns i 68 § och 
som då denna lag träder i kraft utgör pant för 
statens köpeskillings- eller försäljningspris
fordran och räntan på den tills fordran är till 
fullo betald, utgör alltjämt på samma villkor 
pant till säkerhet för betalningen av fordran. 
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En lägenhet e11er ett område utgör pant i 
enlighet med den Jagstiftning som gä11de när 
denna Jag träder i kraft även för betalning av 
en sådan köpeski11ings- och försäljningspris
fordran jämte ränta som avses i den Jagstiftning 
som nämns i l mom. och som uppkommit 
sedan denna Jag trätt i kraft e11er om vars 
panträtt inte dessförinnan har gjorts anmälan 
ti11 den behöriga domaren. 

För betalning av kostnadsandelar enligt den 
i l mom. avsedda Jagstiftningen och räntor på 
dem utgör lägenheten e11er området pant så 
som l och 2 mom. stadgar. 

Utgör en lägenhet eller ett område pant 
enligt 2 mom., skall landsbygdsnäringsdistrik
tet sända en anmälan om detta till den behö
riga domaren för införande av en anteckning 
om panträtten i inteckningsregistret. Då ford
ran är till fullo betald, skalllandsbygdsnärings
distriktet anmäla för domaren att lägenheten 
e11er området har befriats från pantansvar. 

71 § 

Medelsförvaltning 

Medel i gårdsbrukets utvecklingsfond kan 
användas även för sådana ändamål som har 
samband med verkställigheten av den lagstift
ning som nämns i 68 §, om de har använts för 
dessa ändamål innan denna lag träder i kraft. 

72§ 

Ovriga övergångsstadganden 

Den första i 42 § avsedda byastämman skall 
sammankanas inom sex månader och de första 
förtroendemannavalen hå1las inom ett år från 
det Jagen träder i kraft. skoltråden inleder sin 
verksamhet omedelbart efter att de utsetts vid 
byastämman. skoltrådens och förtroendeman
nens första mandatperiod pågår ti11 utgången 
av 1996. stadgandena i 56§ tillämpas först 
sedan skoltråden och förtroendemannen har 
blivit valda. Vad som stadgas om skoltrådens 
och förtroendemannens uppgifter tillämpas 
först sedan skoltråden och förtroendemannen 
har blivit valda. 

skoltars låne- och bidragsansökningar, som 
är anhängiga med stöd av den skoltlag som 
upphävs genom denna Jag samt renhushå11-
ningslagen och naturnäringslagen, samt påbör
jade dispositionsplaner för lägenheter som skall 
överlåtas till skoltar slutbehandlas med iaktta
gande av de nämnda lagarna. 

73 § 

H än visning ss t ad g ande 

Om det på något annat ställe i Jagstiftningen 
hänvisas till den upphävda skoltlagen skall 
hänvisningen anses avse motsvarande stadgan
de i denna lag, om inte annat följer av vad som 
stadgas i denna lag. 
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2. 
Lag 

om ändring av 30 § lagen angående stämpelskatt 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 30 § l mom. 3 punkten lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43), sådant 

detta lagrum lyder i lag av den 28 december 1990 (1333/90), som följer: 

30 § 
Överlåtelsehandling beträffande äganderätt 

till fastighet är befriad från stämpelskatt: 

3) då överlåtaren av en lägenhet, en del 
därav eller ett område är staten och överlåtel
sen sker för ändamål som avses i landsbygds-

Helsingfors den 14 oktober 1994 

näringslagen (1295/90), renhushållningslagen 
(161/90), naturnäringslagen (610/84) eller skolt
Iagen ( l ); 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Jord- och skogsbruksminister Mikko Pesälä 
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Bilaga 

2. 
Lag 

om ändring av 30 § lagen angående stämpelskatt 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 30 § l mom. 3 punkten lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43), sådant 

detta lagrum lyder i lag av den 28 december 1990 (1333/90), som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

30 § 
Överlåtelsehandling beträffande äganderätt 

till fastighet är befriad från stämpelskatt: 

3) då överlåtaren av en lägenhet, en del 
därav eller ett område är staten och överlåtel
sen sker för ändamål som avses i landsbygds
näringslagen ( 1295/90), renhushållningslagen 
(161190), naturnäringslagen ( 61 0/84) eller skolt
lagen (611/84); 

3) då överlåtaren av en lägenhet, en del 
därav eller ett område är staten och överlåtel
sen sker för ändamål som avses i landsbygds
näringslagen ( 1295/90), renhushållningslagen 
(161/90), naturnäringslagen (610/84) eller skolt
lagen ( l ); 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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Bilaga 

l. 
Sää 'mlää '){l( 

Riikkpeei 'vi riässäm mie 1dd siött'teet: 

llååkk 

Aalmilaz siött'töözz 

l § 

Lää ]j tmie 'rr 

Tän lää 'jj täävtössän ööudäsviikkäd saa m
'meer da -vuu 'vd jie 1lem da pi 'rggeemvuött
vääjlazvuödid da ruökkäd da ööudäsviikkäd 
sää 'mkulttuur. 

T än lää 'jj vuälaz tuåimid viö K:K:e piijjmen älgg 
vuämmsed vuöss saa 'jest: 

l) saa 'mi luäd- da jee 'res jie 1lemvue 'jji da 
sää 'mkulttuur ööudäsviikkmus da jie 1lemvue 'jji 
määiJgpeällsäzen tuejjummus 

2) jälstempöörti da jeälstem- da tuäjjpirröözz 
pue'rummus 

3) sää 'mtääli pue 'rum mus da tö ö i pöözztummus 
saa 'min 

4) luädree 'ggesvuödi pi stti äu KKummus, 
ä 'rbbvue K:K:pirröözz ruökkmus da se jee 'res 
pirrösaa ssid; da 

5) di se jee 'resnalla sää 'mvuu 'vd ööudäviikk
musse 

2 § 

Sää mvu 'vdd 

Tän lää 'jj vuälaz tååimid spraavdöödät 
sää 'mvuu 'vd ööudäsviikkäm vääras 

Sää 'mvu 'vdd lij tän lää 'jj miel 'dd vu 'vdd, 
kåå 'tt sådd 

l) nuörttjest riikk raaj räjja 
2) sääu 'jest Låttjo K:K:e Kattajääu 'r räjja da tön 

liinj räjja, kåå 'tt määnn Kattajaa 'ur viöstärpeä 1n 
Ruohojää 'uri räjja da tööi låå 'ddK:e 'rddempeä 1 
Kuruvuei 'v räjja da tö 'st ööudäs Mattojääu 'r 
viösttärpeä 1 NäiJIJVuön viöstärK:eäcca mie 1dd 
looggeel Keväjääu 'r vu 'vdd obbnes. 

3) Viöstrest liinj räjja, kåå 'tt määnn 
K e 'jjmiel 'dd NäiJIJVUön Tsarminjaarg tå 'vvK:eäcca 
da tös 't Paalgässuöllja da tö 'st ööudäs Kärppä
suöllu, Varttasuöllu, Koutukinsuöllu, Lihasuöllui, 
Kuorpasuöllu, Pahtasalmensuöllui da Pisternjaarg 
nuörttpeä 1 da Naamajääu 'r tääl tä 'vvpeä 1 
N je j3jääu 'r Siiricue 1m Lammassuällja da veäl 

ööudäs Iijääu 'r Ruävnja 'rgge da Aanar da Ucc
joogg kåå 'ddi köskksaz raaj täjjaCuö 1mmvää 'r 
puött;da 

4) tä 'vven Aanar da Uccjogg raaj räjja 

3 § 

Porggamvu 'vdd 

T än lää 'jj mie 1dd luädjie 1lemvue KKen 
looggät u 'ccmäddtääll da spesialmäddtääll da 
kue 1lseellmus, mi e 'cc stummus da puä33tääll di se 
mue 'rjjuussmus , kuöbbri noorrmus da nåkkam 
jee 'res oddsmöövvi luädree 'ggesvuödi äu KKum
mus. 

Tät Iää 1(1( kuäskk se jee 'res u 'ccpörggmuuzz, 
(mie 1dd looggeel alggpohttmus) mii oudd tuäj 
pörggja da suu peärri vuäzzlaid da se tön ool veäl 
jee 'res oummid nu 't, Stö töt va 'sttäd jeänmösän 
kolm m ee KKtuäjjpääi K. Jös pörggämest Ii j sa 'mi 
jijjäz pri 'meär saa 'mi pi 'rggeemvuö 'tte , vuei 'tet 
se suu 'räb pörggämuzz lääinted da veä KKted ko 
mäi 'd Ii j ööu 'dpeä 1nn ceälkkum. 

4§ 

Sämmlai 

T än lää 'jj mie 1dd sämmlazän Kiöccät oummu, 
kåå 'tt jiöcc le be koon puärssin lebe ääjjjin da 
ääkkin hå 't de öhtt lij mättjam vuösmäs Kiöllän 
sää 'm Kiö l , da suu kå 'rmmlecces. Sämmlözen 
Kiöccät seza pä1 öuddjab sää 'milaa 'jjin ceälkkum 
tön söddämvuödlaz sämmala da suu kå 'rmmlec-
ces. 

5§ 

Tuorjjoozz vuala oummu da porggam 

T än lää 'jj vuälla kuulli lääinain, veä K:K:vuödin 
da jee 'res tuärrjöstuåimin vuäitt piässäd 
vuäzzlözän nåkkam sämmlaz, koon pöössi je
älstempäi KK lij sää 'mvuu 'vdest, da kåå 'tt Ii j eko
nomalaz saa 'jes da jie 1lemvue 'jjes da se ooumzen 
lij nåkkam, Stö suu kännact tuärjjad. Seämma 
kuäskk se sämmla pi e 1kuei 'm. Tuörjjözz 
u 'vddemen vää 1det lokku oocci da suu 
pie 1Ikueim puåtti, vää 'rkösvuött da jee 'res jeäll
möözz. 
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T än lää 'jj vuälla kuulli tuåimin vuäitt piässäd 
vuäzzlözän se ää 'jjtemes ooumaz, jos töözz liä 
jee 'rab veä 'r. 

T än lää ]j vuälla kuulli tuåimin ij vuei 't piässäd 
vuäzzlözän nåkkam ooumaz, koon jijjäs lebe 
piellkuie 'm ö bttereknasttum puåtti jee 'res ko tän 
lää 'jjest ceälkkum pörggmest liä suu 'rab ko 
meä 'cctäällministeria nänneem mie 'rr. 

Ööudpeä lnn 3 §:st ceälkkum porggmmuzz 
(pörggäm vuäitt obbnes lebe päi pie KKnes 
toi 'mmjed sää 'mvuu 'vdest)vuei 'tettuärjjatjöstön 
lij ää 'nnem toolkven sännla pi 'rggeemvuöi 'tte da 
pörggmest liä vääjlazvuöd söddät kännteejen. 

6 § 

Porggamåå 'blel( 

T än lää 'jj vuälla kuuli tuärjjöözz vuei 'tet 
u 'vdded: 

l) luädlaz ooumze 
2) määiJg luädlaz ooumze ohttsezze; da 
3) nåkkam öhtösse, kåå 'tt sådd luädlaz oum

muin da koon täävtössän lij vuösstuäjjan tän 
lää Jjest ceälkkum pörggmus. 

Oudltössän tuörjjöözz ouddmusse l momenttist 
3 sää ']est ceälkkum öhttö 'sse Ii j töt, sto tön tiudd
vuäzzlain le be vuäzzlain pä ]je! pie llliä nåkkam 
oummu , kook jijj lebe kooi piärri vuäzzla 
vuässä 'tte tuärjjam tue 'jjummusse. Jee 'rab veä 'r 
di ött vuei 'tet ö h tö 'sse miöttäd tuörjjöözz se tä l, ko 
tiuddvuäzzlösän liä se jee 'res oummu ko sää 'm. 

7 § 

Tuärjjamvualai fJhtfJfJzz 

T än lää ]j vuälla kuulli tuärjjöözz vuei 'tet 
u 'vd d ed n åk kam pääiklaz da se jee 'res öhtöözzid, 
kook liä privatvuämsstözzäst da kook ööudäs
ve 'KJ.(e tän lää 'jjest ceälkkum pörggäm- le be 
kulttuuraa ssid. 

Tuärjjöözz vuei 'tet u 'vdded se nåkkam siömm
na suu 'rbib öhttsaz hååmmaid, koin liä vuäzz
lözzen se jeärraz ko sää 'm le be pääiklaz öhttöözz. 
Riikk da kå 'dd vuei 'tte se ä lgged vuäzzlözzän 
ohttsäz hååmmaid. 

8 § 

Måttam tufJrrjfJstuåimjee res läaa Jji mie 1dd 

Sää 'mvuu 'vd palggsid tuärjjeet puä33tääll'lää
'jj (161/90) mie 'ldd. Mudoi 4:st ceälkkum saa 'mid 
uu 'det öudltöözzid tän lää 'jj mie 'ldd. Tok va 'sttee 
puä33tääll'lää 'jjest da luädjie llevue 'KKiää 'jjest 
ceälkkum öudltöözzid. 

T än lää ]j mie ldd tuörjjöözz jeä 't uvddu nåk
kam hommu, koonn vääras Ii j uvddum veä 1(1.(
vuött, riikkläinn lebe korkktuärjjösläinn mönne 
jee 'res lää 'jj mi e l d. 

9 § 

Måttam vufJiggadvufJd 

Sämä 'mvuu 'vdest jeälsteeja sämmlast lij 
vuöiggädvuött jee 'res korvvöözztää tän vuu 'vd 
riikk jännamin da caa '33in:: 

l) v ä ldded jijjäz puä lddemmuörrtaarbees 
vääras riikk meä 'ccest viirräm muarid da 
kå sKKmuörid, le8a ij seza raajjmu sse äntteeja 
muörid; 

2) vä ldded vie lttemes taarpees vääras raa
jjäm-, puä lddem-, da jee 'res kuättaaunäsmuörid 
da se raajjäm- da jee 'res kuätt'taarbees vääras 
säu 'rrvuöddäz da mäddväjjaz ttööig , kooig miec
challtöözz verggoummu meä 'rre; 

3) raajjäd puä33-, mie 'ccstummus-, da kue 11-
see lleml.(eämpaid, kue llpoo 'grvid da ääi 'taid 
taarblaz paai 'Kid mi e 'cchalltöözz låå 'v Kee 'jjest; 

4) raajjäd säätkaid da äärdaid jee 'ra b låå 'vitää; 
5) lue stted skoottid luöttu da cuöppäd tö i 'd 

suei 'nid, lööstid, njoorm da vuåssid da mie-
'cchalltöözz låå 'vin se kööccäd jeäkkal 

6) rai 'vvjed peäld, poozn da palggsid; da 
7) see lied kue l riikk j annmest 
Meä 'cchalltöözz ve 'rggnee 'KJ.(in låå 'vin vuei

'tet l momeent l, 2, 4 da 7 saa ]est ceälkkum 
öudltöözzid u 'vdded jee 'ra b veä 'rest se öhttööz
zid, koid sää 'm ko lie. Meäcchalltöözz ver
'ggne 1(1.( vuäitt u 'vdded 3 saa ]est ceälkkum 
öudeltöözz se öhtösse, kåå 'tt see Il kue l da 6 
saa jest ceälkkum öudltöözz pääi 'Koolaz palggsa. 

Oöudpeä lnn l momeent 3 da 5 saa ]est ceälk
kum låå 'v vuä33 u 'vdded päi tä l, jös tän raajj
muuzz tuejjummus lebe jäkkal kööccmus lij 
ää 'nnem nu 'vddmen peärri pi 'rggeemvuöd le be 
luädjie llemvue KKtuäjai Kee 'jjest jeärmmjen. 

2 Lååkk 

Lääin da jee 'res tuorjjostuåim 

10 § 

Läinn- da veä 7(/(vufJttfJudltfJfJzz 

T än lää ]j mie ldd vuei 'tet lääin da veä 'KJ.(vuöd 
miöttäd pue 'ttinalla; 

l) Määddvuä 'sttemlääin tääl, tön vuässadvuöd 
le be läa 'ssmäädd håmm 'musse, de tä l täällan 



Kiöccät se määddha 'IJK:K:eemläkka (396/4), 
luädjie llemvue 'KK:läkka, puä33tääll'lää ]j (590/ 
69) ja puä33tääll'läkkada ööu 'dbu sää 'mlaa Jjid 
vuäddeel vuäddummu da töi 'd ve 'rddjem tääl; 

2) investointilääin da veä 'KK:vuöd 
a) luädjie 1lemvue KK- dajeeres u 'ccpörggmest 

taarblaz K:iiddös da pååd ää 'nnemvuämStöözz 
håmmam vääras; 

b) luädjie llemvue KK-, da jee 'res u 'cclagan 
pörggmest taarblaz tuejjeem-, äitt-, aazztem- da 
kääzzkä 'sttemraajjmöözzi, 9 §:st ceälkkum raajl
mi da töi 'd kuulli masinai da jee 'res seäm
manallSem raajlmi raajjmuuzz, suu 'rummuuzz da 
pue 'reem tuäjai vääras da tuäjjpirröözz pue
'rummusse, ä 'rbbvue 'KK:pirröözz ruökkmusse da 
pirrössuejlaz investointid; 

c) ääid raajjämkuuli vääras, täl ko äidd raajät 
mäddtäälljännmen ä 'ntteeja määdd pirr di peäld 
da viistsöö 'j i rai 'vvjem da pue 'reem vääras; 

d) cuöggas raajjmusse, cää '33 håmm'musse, 
kuänviiggi raajjmusse da sleä 'dgtem vääras; 

3) pörttlääin da veä 'KK:vuöd pöört da töözz kuul
li täällraajjmöözzi raajjmuuzz, suu 'reem da teevv
muuzz vääras di jie llempirröözz pue 'reem di tööi 
öhttvuödäst se a 'rbbvue 'KK:pirröözz ruökkäm vää
ras; 

4) äännemkapital'lääin spesialmäddtääl, am
matlaz kue 11See llem da 3 §:z 2 momentist ceälk
kum u 'ccpörggäm altteem da suu 'reem öhtt
vuödäst da suhdantei ta 'ssjem vääras; da 

5)jått'temveä 'KK:vuöd ammatlaz kue 11See llem 
da 3 : 2 momenttist ceälkkum u 'ccpörggäm alt
teem da suu 'reem di ött söddäm paa 'IK:id ja köös
klaz tuäjjviökk'kuulid di pörggi jijjäz pä 1K:K:'kuu
lid, mi ök liä ööudK:ittetuö lltuö lljumuuzzi vuäla. 

Lääin da veä 'KK:vuöd u 'vddmest da uvdde
möudltöözzin siött'teet tää 'rK:ben asetöözzin. 

Vuöiggädvuöd tän lää Jjest ceälkkum veä 1(1(
vuö 'tte ij vuä33 åålgasmetteed. 

11 § 

Kue 1listummuuii 

Mäddtääl ööudäsviikkäm fondi tie 'ggivui 'm 
vuei 'tet håmmad kue läälgaid sää 'mvuu 'vd 
caa '33id i 'stteem vääras da tue 'jjeet se jee 'res tuåi
mid, möök kue 'sl(K:e kue 'llcaa '33i håiddamtuåi
mid. 

Ööudpeä lnn l momenttist ceälkkum tuåimast 
reä ss jännampäi KK-jie llemvue 'KK:kruug, kåå 'tt 
vuäitt tööi viö 'kkepiijjmuuzz u 'vdded meä 'cch
alltö 'sse ' siil- da kue lltääl tu 'tK:eemstrooitla le be 
kue 11See 'llemkåå 'ddid. 
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12 § 

Måttam cuaggasraajjam- da cää 'cchuolltuaz 

Riikk vuäitt, jos töözz lij tarbb, raajjäd lebe 
raajted sää 'mtäälai vääras taarblaz cuäggasraaj
jäm- da cää 'cchuölltuäjaid. Jännampäi 'KK:jie
llemvue 'KK:kruug reäss ää ssest. 

Jännampäi 'KK:jie llemvue 'KK:kruug kädd l mo
mentti mie ldd rajjum cuökku kuddän ää 'nnmest 
tön räjja ko cuäggas lij luövtum privat cuäkksen 
le be aalmilaz cuäkksen ää 'nnem diött. 

13 § 

Sluuibtuärjjos 

Jännampäi 'KK:jie 'llemvue 'KK:kruug vuäitt riikk 
täällarvvöözzäst cuäi ]tum tie 'ggin u 'vdded 
veä 'KK:vuöd nåkkam hååmmaid, maaiVUl m 
ööudäsviiggät da ruökkät sää 'mvuu 'vd kulttuur-, 
teätt- da jee 'res sluuzbid. 

31ååkk 

Läinn- da veä 'l{l{vuöttmääi 'n 

14 § 

Läinnäi gg da korkk 

Läi 'nnäi 'gg Ii j jeänmösän 25 ee 'KK:ed. Lääin 
korkk lij 4%. 

Lääin, möök liä uvddum raajjmuuzz tuejjeem, 
teevvmuuzz da suu 'reem vääras di se määdd
vuä 'sttemlääin lij koorktemmes kuöi 't vuösmäs 
ee ]j ääi J. 

Lääinai vuösmäs vuänös'määus pe 'rrjet tön 
mähsspeei 'v, kåå 'tt kuöi 't ee ]j K:ee ]jest vuös
mäsän sådd lääin le be tön vuösmäs teä 'ggvue 'zz 
kaggmest. 

15 § 

Lääinai da veä 'KJ(vuOdi jäänmosmeä 'r 

Lääin vuei 'tet u 'vddet jeämösän 85% 
vuämsstöözz håmmamhää 'ddest le be nåkkam 
kuulin, mäi 'd vuei 'tet priimmäd. 

Veä 'KK:vuöd vuei tet u 'vdded jeänmösän 60% 
nåkkam kuulin, koid vuei 'tet priimmäd. 

Rää ]tös ij seza kuösk tuärjjöözzid, möök liä 
ceälkkum 13 §:st. 

Jos hommu Ull 'det veä KKvuöd di se lääin, 
veäK:K:vuöd da lääin öhttsazmie 'rr vuä33 kä 'tted 
hååmm puk kuulid obbnes, 
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Mäddvuä 'sttemlääin ij vuä33 u 'vdded nåkkam 
kaaup teäggeema, m ä 'st vuämstoözz luovtoshä 'dd 
mostt de be lij jeänab ko mäi 'd päi 'K!(kåå 'dd 
ä 'ntteeja hä 'dd lij. 

16 § 

Lääin ååsktoozz 

Lääin ååsktössän älgg Iee 'd täällkiddjummus. 
Lääin vuei 'tet seza u 'vdded se jee 'res 
priimmänallSem Kiddjummuuzz vuästta, 

17 § 

Lääintos da tOn kuoskki meä 'rroozz 

Läinnaa ]in, lääinai vuänoozzin da koork piijj
mest, määusai mähssäi 'ggpooddäst, mää 'njem
mest lebe riikklääin korkkluoväsvuöd miottmest, 
kapitalmeä 'rstes vää 'nes vuä33m55zz oout vuära 
spravd55ttmest le be mudoi vuä 'nkab ää ]est da 
jee 'res läinnmääinai pirr siött'teet tää 'r!(ben 
asetoozzin. 

18 § 

Lääin da veä 7(/(vuäd miOttmus 

Lääinaid da veä KKvuödid meätt jännam
päi KKjie llemvue KKkruug . 

Öuddel ko jännampäi KKjie llemvue KKkruug 
reäss lääin le be veä 'K!(vuöd miottäm, vuei 'tet, jos 
0033ät, håmmad kåå 'dd jännampäi KKjie 'llem
ve 'rggoummui ceälkkmus da taarbsemmest se 
jee 'res ceälkkmuuzzid nu 't mä bt asetoozzäst 
si ott'teet. 

19 § 

Raajjam jåå ätummus da ta 'r/(/(oozz 

Mädd- da meä 'ctäällministeeria vuäitt 
taarbsemmest u 'vdded tän lää ]j da ton Kee ]jest 
uvddum asetöozz tää 'rKab me ä 'rroozzid raajjmest, 
m55nn tän lää ]j mi e ldd tuärjjeet. 

Raajjmusse miottum veä KKvuOdi da lääinai 
äännmuuzz kåå 'ccem da mähssoudltoozzi tuottäm 
diott älgg raajjämpääi 'Kest ää 'n ned raajjäm
låå 'ppriässmest meä 'rruum ta 'rKKoozzid: jän
nampäi KKjie 'llemvue KKkruug vuäitt tuärjjoozz 
u 'vddmen mie 'rreed ää 'nned se jee 'res miOistes 
taarblaz ta 'rKK55zzid. Ta 'rKKoozzid spravdäätt 
kåå 'dd raajjmusta 'rKKeeja le be raajjäm1åå 'pp
riässmest meä 'rruum ooumaz raajteei mahssu. Jos 
raajjämlåå 'v jeä 't taarbsukku, ta 'rKK55zz vuäitt 
tue ]jeed se Kii-ne jee 'res ää 'nteeja ooumaz, koon 
jännampäi KKjie llem-vue KKkruug preemm. 

Raajjmusta 'r!(!(eeja älgg se jee 'res ko 2 mo
menttist ceälkkum paai 'Kin veä KKted tän lää ]j 
vio KKepiijjmest spraavdo5dee1 oudeltoozz oocci 
mahssu raajjmoozzi arvv55zzid, ta 'rKKoozzid da 
jee 'res tuåimmses kuulli tuäjaid. 

20 § 

Kååccmus 

Mädd- da meä 'cctäällministeriast, mädd- da 
me 'cctäällministeria teättsluuzpkuvddoozzäst da 
jännampäi KKjie llemvue KKkruugäst lij vuoi 'gg
ädvuott u 'vdded vää ld oummuid tuejjeed 
ta 'rKK55zz veä KKvuOdi da lääinai ää 'nnemest. 
Lääin da veä l(!(vuM vuä33I älgg cuäi 'jted sijjid 
pukid taarblaz tiill- da jee 'res å ssKii 'rjid da se 
jee 'resnalla veä KKted ta 'rKKOOzz tue ]jemmest. 

4lååkk 

Määdd håmm'mus 

21 § 

Vuästt- da serddmoontMllmus 

Jännampäi KKjie llemvue KKkruug vuäitt 
vuä 'stted tän lää ]j meä 'ri vääras täälaid, 
täälvue 'zzid, vuoiggädvuOdid da vuässoozid. 
Kaupphä 'dd i j vuä33 Iee 'd pä1 1 ton poddsaz 
ä 'ntteeja hää 'dd. 

Jännampäi KKjie llemvue KKkruug vuäitt 
ää 'nned tän lää ]j meä 'rid se mäddtääll'lää ]j 
(188/77), luädjie llemvue KKlää 'jj, puä33tääll
'lää ]j da jännampäi KKjie 'llemvue KKlää ]j 
(1295/78) meä 'ri vääras jee 'res nalla ko 
vuoi 'ggädvuOdäst håmmad mädd- da meä 'cc
täällmäädda uvddum läkka (391/78) vuäddeel 
ho 'mmjum määdd. 

Jännampäi KKjie llemvue KKkruugäst lij vu
oi 'ggädvuott vaaijted vaaldsemes määdd jeärrsi 
vuämstam määddaid le be jee 'res riikk verggpoorti 
vaaldsem määdddaid. Jos vaajtemnaliSem määdd 
jeä 'la seämma ärvvsa, ko 'rvveet räätktos te ä 'ggen. 

Meäcchallt5s serdd, mäiJIJa ko jännam
päi KKjie llemvue KKkruug lij t5 'st esit55zz 
tue 'jjääm, jijjos vaaldsem vuälaz riikk määddast 
tän lää ]j meä 'rid taarbsem määddaid jännam
päi KKjie 'llemvue 'KKkruug vaaldsem vuälla. 
Meä 'cchallt5ozz vaaldsem vuälaz määddaid 
vuei 'tet se 'rrded se ou 'ddKi 'tte Jannam
päi KKjie 'llem-vue KKkruug vaaldsem vuälla, 
vuoss'sääjest jeälstumusse ä 'ntteejai tääli 
vuäadeem vääras. Jos meä 'cchallt5s da 
jännampäi KKjie llemvue KKkruug jiä piäzz 



ööutmiö lie serddemvuälaz määddain, älgg ä ss 
viikkäd rä 'tKkeem diött mädd- da meä 'cc
täällministeeria. 

22 § 

Määdd lå 'nstummus päkkcuarvvamkaaupast 

Päkkcuärvvamkaaupäst rii KKe !å 'nstum tääll 
da jee 'res sämmla sää 'mvuu 'vd est vuämsstem tääl 
l le be tön vue 'ss vuei 'tet, huö!Käni tös 't mäi 'd 
päkkcuärvvakaaupäst rii 'Kke uvddum lääjj 7 §:st 
siött'teet, ää 'n ned tän lää 'jj me ä 'rid di u 'vdded tön 
sämmlö zze, kåå 'tt ää 'jben tön vuämssti le be suu 
pie llkuei 'mm ses le be suännai lebe kuäba-ne 
suännai preeddan vi ör 2 lååggast ceälkkum rue 'tte 
lebe peämmpärnna lebe näkkam oummu 
pie llkueimma, hå 't de tät i j tiudce tän lää 'jj 5 §:st 
meä 'rruum öudltöözzid. Lå 'nstum tääl ää 'nnmest 
vuei 'tet ä 'nteejai saa 'j i jäkktöölläd tön, mäi 'd 
päkkcuärvvamkaaupin kaaupsem täälai rii KKe 
!å 'nstemmest uvddum lää 'jj 7 §:z 4 momenttist lij 
mie 'rruum. Lå 'nstum tääl vuei 'tet u 'vdded se 
öhtse 'zze kuähttsa lebe mäiJIJgsa tän ceäkksest 
ceälkkum ooumze. 

23 § 

Aålgasmetteem!Cealdd 

T än lää 'jj mie ldd riikk vuä 'sttem kiiddäs 
vuämsstöözz ij vua33 åålgasmetteed åålg
asvä lddemlää 'jj 4 låågg 24 §:z mie ldd ööudbu 
vuämsteeja le be suu vuä33amoummu vie ljest, 
möönn tääll i j leäkku panttvuöiggädvuöd mie ldd 
le be jee 'resnalla välddam ooläs. 

5Iååkk 

Määdd kaaupsummus 

24 § 

Määddkaaupsemtuåim 

Ööu 'dpeä 'lnn 4 §:st ceälkkum sämmlö 'zze 
vuei 'tet u 'vdded vuöss'sää 'jest jeälstem vääras 
taarbsem toont se 'sttuö lljeeja jeänmösän 5 heh
taar tääll. Tön ij vuä33 jee 'ra b siögg veä 'rtää 
u 'vdded jee 'res päikka ko jeä 'rmaKpaai ld 
oolgpeälla. Jee 'ra b veä 'rest vuei 'tet seza u 'vdded 
mönne ve 'rdd suu 'ra b ööu 'dpeä lnn ceälkkum 
täällad. 

Sää 'm ääjab vuämsstamma tallu vuei 'tet 
u 'vdded läa 'ssmäädd, vuässöözz da vuöigg
ädvuödid, jös lij vuei 'nnmest, stö tök !iii taarblaz 
luädjie 11evue 'jj ha 'rjjtummusse, lesa i j jeänab ko 
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mä1 'd puä33tääll'lää 'jjest da luädjie llem
vue KKiää 'jjest siöt'tteet. Sämmlö 'zze da 6 §:st ce
älkkum pörggmid vuei 'tet uccpörggmuuzz vääras 
u 'vdded se määdd. 

Ööu 'dpeä 1nn l momenttist ceälkkum tääl ij 
vuä33 u 'vdded kuähttsa le be mäiJIJgsa ö btseze. 
Tön vuä33 u 'vdded seza pie 1Ikuei 'mid. 

Tääl vääras vuei 'tet vuäddeed juäkklää 'jjest 
(604/51) ceälkkum ää 'nnemvuöiggädvuött jue 1(1.{ 
päikka nuu b b tääl se 'st (t!. vuöiggädvuött see lied 
kue 1, jåå 'tted cööd, vä ldded cää '33)-

25 § 

Måttam voi 'ggadvuOd cäcca 

Tääl da läa 'ssjännam vuöiggädvuödäst tä 1 ko 
töt vuäddeet riikk meä 'ccjännma, Ii j viöggäst töt, 
mål 'd lää 'jjest (meä 'rröözz köskkraajåst cää '33est 
da caa '33i juäggast) 5 §:z da 9 §:z 2 momenttist 
siött'teet. Kuä 'ss vuäddeet mäiJgg täällad lebe 
läa 'ssjännmed seämma poodd, tööi vääras vuei 'tet 
rätkkad siöttlös öhttsaz cää 'ccpäi 'Kl{. Vuäddan 
öhttsaz vuässöözzi meä 'rreema liä täälai da 
läa 'ssmääddai manttaal. Vuöi 'ggädvuöt jeä 't seza 
kuö sKKpaikka u 'vddu. 

26 § 

Määdd aannmusjee res meä rid 

Jos hommum vuämsstöözz je ä 't taarbsukku tän 
lää 'jj meä 'rid, vuei 'tet töt ää 'nned luä' 'd
jie 11emvue KKlää 'jj. jännampäi KKjie 1lem
vue KKiää 'jj le be puä33täälllää 'jj meä 'rid le be 
ää 'nned tön jee 'res meä 'rid jä KKtöölee 1 tön 
mäi 'd vuöiggädvuödäst luövted riikk mädd
vuämsstöözz da puåttipu btti vuöiggädvuödid lij 
lää 'jjest (687/78) meä 'rruum. 

27 § 

Määdd aa 'nnemplaan 

Jännampäi KKjie 11emvue l(J.{kruug älgg tue
jjeed jijjäs-i määddää 'nnemplaan ho 'mmjummu 
le be jee 'res nalla hommum määddast, pe 'ce tä 1 
jos kööccmest lij pä1 ööut Iebe måttam 24 §:st 
ceälkkum tääl le be jee 'res vuu 'vd vuäddemmest 
Iebe 25 §:st ceälkkum vuämsstöözzäst. 

Tå 1 ko vuämsstöözz ää 'n et jee 'res ko tän lää 'jj 
meä 'ri vääras ijka jännampäi KKjie 11em
vue KKkruugäst leäkku, tön mie 1dd mäht lij 
jee 'rben siött'tuum, vuöiggädvuött riikk mädd
vuämsstöözz luövted, älgg tät vue 'ss tän ää ssest 
se 'rdded mädd- da meä 'cctäällministeeria Kiöt
tööläm diött. 
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Plaan siiskiist, raajjmest da möOntöölmin, 
mäi 'd tön ööutvuödast iilgg jä 'KKted tön mii1d 
tää 'r K ben me ä 'rreet asetöözziist. 

28 § 

Mädd ooccmus 

Määdd 0033iit jännampäi 'KKjie 1Iemvue 'KK
kruugäst Kii 'rjin. Ooccmöözziist älgg ceälkkumus 
håmmad kåå 'dd jännampäi 'KI{jie 11emver 'gg
oummust da taarbsemmest se saa 'mi sijddsåbbar 
ceälkkmus. 

29 § 

Kauppriassmos 

Jännampäi 'KI{jie 1Iemvue 'KJ(kruug reäSs tääl, 
pääi 1{ le be jee 'res öudltöözz kaaupsemmest oocc
ja di mähss- da jee 'res Juovtemmääinain. 

Tääl, vuu 'vd lebe jee 'res öudltöözz kaupp
hii 'dden meä 'rreet ää 'nnem'meä 'r mie 1dd söddi 
ä 'ntteeja hä 'dd. 

30 § 

KaupphGa äd vä 'sttmähssemäi gg da korkk 

Tääl le be Jää 'sspääi 'K kaupphää 'dd 
vä 'sttmähssemäi 'gg lij jeänmösän 25 ee 'KJ(ed da 
jue 'KJ(ekksaz korkk Iij 4 %. Kaupphä 'dd lij 
koorkte 'mes kuö btt ee Jj ääi 'j tön rää ]est ko 
kauppKe 'rjj Iij vuällaKee 'rjtum. Kaupphää 'dd 
vuänöözzi pe 'rrjummus altteskue 'det tön 
mä bssempeei 'v, mii vuössmösän sädd kuöi 't 
ee ]je kee 'jjest kauppKee 'rj vuällaKee 'rjtemmest. 
Tööi ööudpeälnn 24 §:st ceälkkum jee 'res vuu 'vdi 
da vuässöözi peä 1est mä bssemäi 'gg lij jeän
mösän 10 ee 'KJ(ed da ekksaz korkk lij 8%. 

Töt vue 'ss tääl le be Jää 'ssvuu 'vd kaupp
hää 'ddest, kåå 'tt i 1Jä uvddum mie 'rrummu 
mähssemmääinaivui 'm veä 1ggen, iilgg mä bssed 
kauppKee 'rj vuällakee 'rjtemmen lebe mie 'rrä
äi ]est. Mi e 'rräi 'g i j vuä33Iee 'd vitt ee 'ed kööKKab 
kaauptuejjeem-peei 'vest Jooggeel. Tä 1 ko kaupp
hää 'dd vue 'zz jeä 't mahssu kauppKee 'rj 
vuiiiiKii 'rjtemmen, älgg tö 'st mä bssed ekksaz 
koork 8 %. Tän kaupphää 'dd vue 'zz vuösmäs 
vuänöözz da koork pe 'rrjet tön mä bssempeei 'v, 
mii vuössmösän sädd koolm määnpääi kee 'jjest 
kauppKee 'rj vuällaKee 'rjtemmest. 

Kaupphöö 'ddi pe 'rrjemmest, määusai mää
Jemmest da korkkluövsvuöd mi öttmest tä 'rKben 
meä 'rreet asetöözzin, 

31 § 

M ääddmett'teemtuåi 'mtoozz 

Jännampäi 'KI{jie 1lemvue 'KJ(kruug määdd-
metteeminsinöör le be suu meä 'rröözzäst määdd
metteemteknikko vuäitt spraavdööttäd juäkklää Jj 
mie 1dd siött'tuum mäddmetteemtuåi 'mtöözz, mii 
kooll tän lää ]j viö 'KJ(epiijjmusse. Jännam
päi 'KI{jie 11emvue 'KJ(kruug vuäitt se ra 'ddjed tän 
lää ]j mi e 1dd söddi määddmetteemtuåimtöözzi 
ä 1gge piijjmest. 

Riikk mähss määddmetteemtuåimtöözzi tuåim
tösmääusaid, mookk sa 'dde tän Iää Jj viö 'KJ(e pi
jjäm Kee Jjest. 

32 § 

Kaaupsummus 

KauppKii 'rji raajjmest da vuällaKii 'rjtemmest 
da oodd hää 'dd meä 'rremmest osvdööttmuuzz 
diött le be vuämsstöözz ää 'rvest söddäm jönn mut
täz di ött meä 'rree asetöözzin. 

Ko riikk luövät täälaid Jebe Jää 'ssvuu 'vdit Jebe 
vuässöözzid öhttsaz jännmid Jebe vuöigädvuödid 
jee 'reabnallSem vuöiggädvuödid tän lää Jj 
mi e 1dd, tä 1 jeä 't jeäKKtukku tön, mä1 'd mäddviör 
11åågg 2 §:st meä 'rreet luövtempömmai vuöiggän 
tuödste 'mm est. Luövtempömmjest älgg cue33ad, 
stö vuäddan tääl Jebe jännampääi 'K vuä33musse 
lij tät Iää 'Kl(. Ko oo33ät Iää Jjcuärvvmuuzz töi 'd 
tän lää ]jest ceälkkum vuä33muuzzid, mäi 'nn 
riikk lij tääl lebe jännam luövteejen, ij leäkku 
tarbb cuäi Jted ciölgtös ööu 'd bu vuämSteeja 
vuämstösvuöi 'ggädvuödäst. Tä 1 ko lää Jjcuärvv
muzz 0033iit nåkkam vuämsstöözz vuä33musse, 
kåå 't lij öhttuum ju 'n åårri tallu tön manttaal 
kaaggee 1 le be mi e 'rrvoudda nu 't stö tön vää 1det 
Iokku tön manttaal meä 'rremmen, alggpuädlaz 
vuä33ampömmjen heivvai veergla 'ccänja vuöig
gäntuödsstum kopia ciölgtöözzäst, kåått se 'st 
tuö 1lai manttaalreknä 'stöözz. 

33 § 

PanttvuOiggadvuott 

Tääll Jebe jännampäi 1{1( lij panttån 
kaupphäa 'dd, tön koork da pe 'rjjemkuuli 
mä fissmest kaaupraajjämpeei 'vest la 'si.{J.{eem 
öuddvuöi 'ggädvuödin. Hää 'dd korkines vuä33at 
jee 'ra b riässämtää täälast le be jännampääi 'Kest 
åålgasväl1dded huälKäni tö 'st, möön kuu 'Kl( tö k 
Jiä Jeämmas määu 'sKänai, tön po 'reääd mie 1dd 
nu 't mä btt meä 'rreet piidi da määusai 
pe 'rrjemmest uvddum lää Jjest (367/61). 



Mai 'd l momenttist kaupphäa 'ddest siött'teet, 
kuäskk seämmanalla tön häa 'dd, mii lij tallu le be 
läa 'ssvoudda uvddum vuässöözzäst öhttsaz jann
ma meä 'rruum, da tön koork. Hää 'ddest koorkines 
Ii j seza seämma ou 'ddvuöiggädvuött ko mäi 'd lij 
siOtt'tuum ölmmvuöi 'ggädvuödlaz määusaid, 
möökk må 'nne täälain, da töt vuä33at pe 'rrjet 
tö 'st, Kii pe 'rrjem poodda lij täällebe lää 'ssvuu 'vd 
vuämsseei. 

Kuul korkines vuä33at jee 'rab riassämtää tää
last lebe jännampääi K'est åålgasväl1dded 
huä!Kåni tö 'st, möonn kuu 1(1( tök liä leämmas 
määu 'si(änai, ton po 'reääd mie 1dd mä fitt 
meä 'rreet piidi da määusai pe hjernmest uvddum 
lää ]jest. To id vuä33 pe 'rrjed to 'st, K ii pe 'rrjem 
poodd lij täällebe jlää 'ssvuu 'vs vuämssteei. 

Panttvuoiggädvuödäst Kiddjemrekistra tue
jjeem i 1mmtöozzin siott'teet tää 'rl(ben Jaa ]jin. 

34 § 

Tääl kuoskki ooccmuuii 

Jos riikk Ii j tän läkka vuäddeeja lää ]jcuärvam
lebe Kiddjemää ssest ooccjen, ä ssKii 'rjid vuä33at 
vuoltteed påå st mie 1dd suudämstoulla, suud
ämkåå 'dd su 'vddja le be suudämstuu 1 kanslia 

35 § 

cuaggasraajjam- da cää cchuolltuai 

Jos riikk lij raajjäm le be raajtam tän lää ]j vuäl
la kuuli täälai vääras cuäggas- da cää '33-
huolltuäjaid, kuulin pe 'rrjet tääl vuämssteejast töt 
mie 'rr, mäi 'n n tääl ä 'rvv (ko töt ää 'net jijjäz 
meä 'rre) sätt Iee 'd päjjnam tuäjai Kee ]jest, jään
mosän seza l o proseen t tall u söddäm kuuli 
meä 'rest. Meä 'rr, m ii pe 'rrjet, vä 'sttmä fiss
emäi 'gg Ii j l O e K'!( ed da ton ekksaz kork k nellj 
proseent. Pe 'rrjemmest meä 'rrad jännam
päi KKjie 'llemvue KKkruug. 

Pe 'rrjummusse da mä fissem hiälpuummusse, 
luöväsceälkkmuzze da se jee 'res aa ssid 
Ii j ää 'nteei vue 'zzin vioggäst, mi i kaupphöo 'ddi 
pirr siött'teet. 

6lååkk 

Täälai rää 'jtöözz 

36 § 

Rää ]t6ozz 

Vuoiggädvuott'tuåi 'mm, mm nn Jannam-
päi l{i(jie 1lemvue l(i(kruug låå 'vtää luövtet tän 
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läkka vuäddeel vuädduum tääll le be vu 'vdd le be 
ton vue 'ss, lij kuddtemes. Jännampäi KK
jie 1lemvue KKkruug älgg miOttäd låå 'vv tå 1, ko 
vuä33jen lij Aanar kåå 'ddest jeälsteeja tiudd
välddsaz sämmlaz, kåå 'tt ij vuämast tän lää 'jj 
vuälla kuulli tääl, le be ko vuä33jen le 'cCi nåkkam 
ooumaz, kåå 'tt ä 'rbbjeec luövteeja. Keäzz-ne jeär
rsa låå 'v sätt miOttäd pä1 tå 1, ko töozz liä aaibäs 
pue 'r veä 'r. 

Öoudpeä 1nn l momenttist siott'tuum rää ]j
töozz liä viOggäst 20 ee K'l(ed ton peei 'vest, ko 
täälast le be läa 'ssvuu 'vdest rajjum kauppl(e 'rjj lij 
vuällaKii 'rjtum. Tääl vuä33 Kiddjed, rää Jtöözzi 
coogl(anai, jee 'res vuoiggädvuöd ko vu 'vrrvuoigg
ädvuöd tuäkkossän ja pa 'nttjed vie 1j mä fissem 
tuäkkossän da åålgasmetteed di kaaupsed 
päkkcuärvvamkaaupin. Jännampäi KKjie 1lem
vue KKkruug vuäitt, kuä 'ss töözz liä aaibäs pue 'r 
veä 'r, luestted luovästäällebeton vue 'zztän ceäk
ksest siott'tuum rää ]jtöozin. 

Jännampäi KKjie 1lemvue KKkruug vuäitt 
lä fitted ou 'ddlest tän paragraafist riossum låå 'v da 
ton luoväsceälkkmuuzz kuoskki riossma määin, 
stO tän lää ]j vuälla kuulli läinn le be 
kaupphä 'ddvuä33am älgg obbnes lebe pie KKnes 
m ä fissed v ä 'stt koorkines. Jos tääl vääras Ii j miat
tum tän lää ]j vuälla kuulli veä KKvuott ij-ka ton 
miOttmest leäkku moonnäm lO ee K'i(ed, de 
riössma sätt se lä fitted määin sto ceälkkum 
veä KKvuott le be tön vue 'ss älgg tå 1lsi mä fissed 
vä 'stt rii KKe, 

37 § 

J e e ra b !G a ssmääin 

Tå 1 ko tän läkka vuäddeel määdd, lääin lebe 
raajjämveä K'l(vuöd vuä33am ooumaz lebe töt, 
keäzz suu tääl le be tön vue 'zz vuämsstös- le be 
vaaldsemvuoiggädvuott Ii j serddjoovväm le be, jos 
si j liä jäänbos, ij-ka ohttkaan see 'st leäkku koolm 
ee }j se 'st poossinalla jeälstam tän täälast, 
jännampäi KKjie 1lem-vue KKkruug vuäitt meä 'r
reed tå 1 stö tääl le be vuu 'vd kuoskki riikk 
vuä33mus, riikkläinn lebe veä KKvuot älgg 
mä 'hssed mååusat. Jos veä KKvuöd mi öttmest Ii j 
möönnäm l O ee K' ked, ve ä K'kvuöd jeä 't vuoittu 
meä 'rreed mä fissed mååusat. 

Kaupp- da veä 1ggi(ii 'rjida veä K'l(vuödi miott
muuzz kuoskki riassmid älgg vä 1dded mäinn nu 't 
ko l momeent siOtt'töozzin lij ceälkkum. Kaupp
da veä 1ggKii 'rjid vuei 'tet vä 1dded mie 'ldd 
(vuä33am luoväsceä!Kkem di kaupp- da läinn
määinain mostebe suåppum säkkkoorki 
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meä 'rreem vaa 'rin) se jee 'res määinaid, möök 
kue 'sKKe tääl le be vuu 'vd äännmuuzz, 
vuä33muuzz pe 'rjjem staanmuuzz, lääin äänn
muuzz di taarblossän l(iöccum jee 'rea b määinaid. 

7lååkk 

Vuäjjmuuzzi pe 'rrjummus 

38 § 

Kaupphi5i5 ädivuäjjmuuiii da lääinai lui5vasce
älkkmus 

Jännampäi KKjie 1lemvue KKkruug vuäitt 36 da 
37 §:st siött'tjummu lää 'ssen asetöözzäst tää 'r i( ben 
siött'tummu vuäddöözivuöi 'm meä 'rreed tän lää 'jj 
vuälaz riikk kaupphä 'ddvuä33muuzz da riik
klääin mä fissed mååust pie KKnes le be obbnes 
öhttän le be mäiJggen pie 'Kl(est, jös veälglaz Ii j 
riikkäst määdd vuä 'sttmen le be lääin ooccmen 
ouddam vääznai söö 'jin puäst le be mudoi möön
töölläm ploottai nalla, luövtäm tääl pie KKnes le be 
obbnes lebe i 'llä jä KKtöölläm 61 §:st ceälkkum 
plaan lebe jös tääll lij jouddam kaaupsed 
åålgasvä 1ddemtuåimin. Jännampäi KKjie 1lem
vue KKkruug vuäitt asetöözzin tää 'ri(ben 
siött'teem vuäddoozivui 'm meä 'rreed kaupp
hä 'ddvuä33muuzz da lääin tä 1si vä 'st mähssem
nalla se tä 1 ko veälglaz i 1lä jä l<.ktööllam kauppa
da veä 1ggkerjja pijjum jee 'res määinaid. 

Pe 'rjjemnallSem l momenttist ceälkkum riikk 
kaupphä 'ddvuä33muuzzid da riikklääinaid vuä33 
pe 'rjjedjännampäi KKjie 1lemvue 'Kl(kruug läägg
laz riassmid vuäddeel åålgasmetteel tön po 'readin 
ko mii lij piidi da määusai pe 'rrjemmest 
åålgasmetteel uvddum lää 'jjest siött'tuum. T än 
lää 'jjest ceälkkum riikk kaupphä 'ddvuä33muzzi 
da riikklääinai määus kooi mähssempei 'vv lij 
möönnäm, vuä33 pe 'rrjed ceälkkum po 'reäädin 
jee 'ra b riöSsämtää. 

Jännampäi KKjie 1lemvue KKkruug vuäitt 
u 'vdded öuddlest teäd tö 'st, säddtvu tuåim 
Kee 'jjest riikklääi 'n le be kaupphä 'ddmöhss
muuzz luövasceälkkmus lebe veä KKVUöd vä 'stt 
pe 'rrjummus. 

39 § 

Veä K:RvuiJdi vä 'sttpe 'rrjummus 

Tän läkka vuäddeel uvddum veä KKvuöd 
vuei 'tet pe 'rrjet obbnes le be pie KKnes vä 'st 
rii KKe, jos: 

l) ve ä 'Kl(vuött Ii j miöttum puä 'st vuädd
oozivuöi 'm; 

2) veä KKvuöd vuä33i lij ouddam vääznai 
söö ]in puäst teädaid, möök liä vaikktam 
veä 'Kl(vuöd miöttmusse lebe mähsmusse lebe 
mudoi lij leämmas ploottai; 

3) veä KKvuöd vuä33i Ii j juökkum tääl viid ee 'jj 
se 'st veä KKvuöd vuä33mest; 

4) veä KKvuöd vuä33i Ii j viält'temes veä 'rtää 
loopptäm tuejjummuzz, möön vääras lij vuä33am 
tuärjjöözz le be uu 'ccääm tön viid ee 'jj se 'st 
veä KKvuöd määimös lebe, jos veä 'Kl(vuött i 1lä 
mahssum obbnes, määimöözzän kaggum 
teä 'ggvue 'zz m ä 'hssmest; 

5) veä 'Kl(vuöd vuä33i lij kaaupsam tuärjjummu 
vuämsstöözz viid ee 'jj se 'st veä KKvuöd, le be jös 
veä 'Kl(vuött i 1lä mahssum obbnes, määimöözzän 
kaggum mähssvue 'zz mä 'hssmest; 

6) veä 'Kl(vuöd vuä33i i 1lä jä KKtööllam 
veä l<.kvuöttriässäm jee 'res määinaid. 

Jälstempöört vääras miöttum veä KKvuöd 
vuei 'tet veäl se tä 1 pe 'rrjed vä 'stt, jös tuärjjummu 
pörttäst jiöcc veä 'Kl(vuöd vuä33i lebe suu 
vuöiggädvuödvuämssteejes ij leäkku jeälstam 
uu 'ccmösän lO ee KKed veä 'Kl(vuöd miöttäm. 

Veä KKvuöd ij vuä33 mie 'rreed vä 'sttpe 'rrjed 
teänab mäiJIJa tö st ko l O ee 'k ked Ii j möönnä' 
veä KKvuöd miöttmest. P e 'rrjemnal!Sem veä 'Kl(
vuöd vuä33 v ä 1dded tön täälast, möönn vääras töt 
Ii j miöttum, seämma öuddvuöiggädvuödin ko tää
lin möönni ölmmvuöiggädvuödlaz määusain 
siött'teet. Pe 'rjjummuz vuä33 tuejjeed piidi 
åålgasväl1ddmest meärruum po 'reäädin. 

40 § 
Luöväsceälkkmus- da mäiJIJnemkoork 
Mahssu meä 'rruum veä KKvuödi, kaupp

hä 'ddvuä3muuzzi da lääinai luövösceä 1Kkem
koorkäst da maiJIJnamma mähssvue 'zzid mähs
sem koorkäst da tööi pe 'rrjemmest siött'teet 
asetöözzin. 

41 § 

Kaupphfl ädvuäjjmuuiii da lääinai koorki 
ta 'rRRummus 

Tääl, lää 'ssvuu 'vd le be vuässöözz kaupphää 'dd 
da lääinai ekksaz koork vuei 'tet ta 'rKKeed 
ääjmösän kuudäd läinnee 'jj aalgäst looggeel jeän
mösän kuöi 'htt proseent mäiJIJa lääin vä 1ddemest 
aalmilaz korkktää 'zzest söddäm muttsid va 'steel. 



8lååkk 

Saa 'mi aa 'ssi håi 'ddmus 

42§ 

Sijddsååbbar 

Njauddäm da Njällem-Keväjääu 'r siidäst 
ää 'net sijddsååbbar ööut vuära ka lndaree ]jest. 
Läa 'ssen vuei 'tet ää 'nnet på 'ilmeär'rsaz 
sijddsåbbrid nu 't mähtt jiöcc sijddsååbbar riäss 
le be sää 'msuåvtös le be öuddooumaz vuäinn, stö 
töözz lij tarbb lebe, jos uu 'ccmösän 10 j iidäst 
jeälsteeja jiönstemvuöiggädvuöttne 'Kl{ ed tön tätta 
i lmtemmes ää ss Kiöttöölläm vääras. 

Sijddsåbbra kåccmest siött'teet tää 'rl{ben 
asetöözzin, 

43 § 

VuässtHJttamvuOiggadvuott da riassomvä 1dd 

Sijddsåbbrest vuä33a aa ssin riöSsäd så b bra 
noorrööttän vuöräsoummu, kook pöössinalla jeäls
te siidäst da sij pie llkuei 'm. Jös såbbrest kiöttööl
läm vuälaz ä ss kuäsk jee 'res oummu öudeltöözzid 
da vuöiggädvuödid, lij su 'st tän ää ss peä lsest 
vuöiggädvuött vuässööttäd såbbra da vä ldded 
saakkvuär. 

44 § 

Sijddsåbbrest kiOttoollam ää ss 

Sijddsåbbrest Kiöttöölät: 
l) esitöözz da ceälkkmuuzz saa 'mi jie llem

vue ]jid da jeällmöözzid kuöski kookkaskue 'ddi 
le be vuädjuurdlaz aa ssin; 

2) sää 'msuåvtöözz vuäzzlai da vää 'rrvuäzzlai 
va ljjummus; da 

3) vaall'lu 'vddkåå 'dd va l ljummus saa 'mi öhtt
säz öu 'ddoummu vaali diött 

Sijddsååbbar vuäitt u 'vdded l momentti l 
sää ]est ceälkkum aa ssid se sää 'msusvtö sse Kiöt
töölläm vääras. 

Sijddsåbbar vuei 'tte noorööttäd se öhttsaz 
såbbra säärnööttäd da riassäd l momenttist ceälk
kum kuhttu siid öhttsaz aa ssin. 

Vaall'lu 'vddkå 'dd älgg va lljeed uu 'ccmösän 
kutt määnpääi öu 'ddel ko öuddoummu oodd 
tuåimmpääi älgg. 

45 § 

SäämmsuåvtOozz 

Sijddsåbbrest Kiöttöölläm aa ssi valmstööll
mest da sijdtlsåbbri riässmi viö 'Kl{e piijjmest 
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a nne huöl Njauddäro da Njä llem-Keväjääu 'r 
siijdi sää 'msuåvtöözz. Sää 'msuåvtöözzi tuäjjan lij 
u 'vdded celkkmuuzzid ve 'rggoummuid 44 §:z l 
momeent l såå ]est ceälkkum aa ssin tå 1, ko 
ää ssest lij Kiiräs jeä 't-ka sijddsåbbar vuöittu 
kåccad ää ss Kiöttöölläd. Säämsuåvtöözz vuei 'tte 
lää 'ssen u 'vdded ceälkkmuuzzid: 

l) puä33-, meä 'ccstem- da kue lll{eämpp-
ooccmuuzzin; 

2) määddvuä33anooccmuuzzin; 
3) sää 'mtäälai luövtemlåå 'vin; 
4) sää 'mvuu 'vd ää 'nnmest; da 
5) jee 'res seämmanallSem aa ssin, möök tå lsi 

kuåsKKe saa 'mid. 
Kuhttze sää 'msuåvtösse va lljeet koolm 

ka lendaree ]j ääjas nellj vuäzzla da vuäzzlaid 
kuöi btt vää 'rrvuäzzla. Vuäzzla da v ä 'rrvuäzzla 
ä lgga Iee 'd 43 §:st vuösmäs ciälkäst ceälkkum 
oummu. Kuhttu sää 'msuå saaggjåå 'dteejen lij 
saa 'mi öuddooumaz. 

Sää 'msuåvtöözz vuei 'tte norrööttäd se öhttsaz 
norrö 'sse, ko 'st kiöttöölät saa 'mi öhttsaz aa ssid. 

46 § 

Ouddooumai 

Saa 'mi öhttsaz aa ssid håi 'ddad da saa 'mi öudl
töözzid kåå 'cced vuei 'tet va lljeed saa mi 
öu 'ddooumaz, koonn tuåimmpää ]j lij seämma 
k u 1(1( ko sää 'msuåvtöözz 

vuäzzlain. Sää 'msuåvtöözzi öhttsaz såå b bar 
va lljad saa 'mi öuddooumze vää 'rroummu, kåå 'tt 
håi 'dd öuddoummu tuäjaid tå 1 ko öuddooumaz ij 
vuei 't lebe son lij cöglvaz. Öuddoummu tuäjain 
siött'teet tää 'rl{ben asetöözzin. 

Öuddooumaz da suu vää 'rrooumaz älgg Iee 'd 
4 §:st ceälkkumnallSem ooumaz, jeälsted 
sää 'mvuu 'vdest, siöltteed sää 'mKiöl da kåå 'tt lij 
tän tuöjju pö 'stti. 

47 § 

Vaall'lu 'vddkå äd 

Kuhttuz sijddsååbbar va lljad 3 vuäzzla jijjäz 
siijd vaall'lu 'vddkådda da sijjid jue 'Kl{ezze jijjäz 
vää 'rroummu öuddoummuvaal tuåimtem vääras. 
Vaall'lu 'vddkåå 'dd vuäzzlözen da vuäzzlai 
vää 'rrooumzen vuei 'tet va lljeed päi tön siidäst 
pöössi nalla jeälsteeja da tuöjju tuöttäm ooumaz. 
Vaall'lu 'vddkåå 'dd norra 'tte ööutsäjja va lljeed 
köskstez vaall'lu 'vddkåå 'dd saaggjåå 'dteei da 
vää 'rrsaaggjåå 'dteei, vaall'lu 'vddkå 'dd vuei 'tte 
tuåimmad se juäkkössän, möökk liä riössäm
vääldla koolmin vuäzzlain. 
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Vaalllu 'vddkåå 'dd tuäjain siOtt'teet tää 'rK:ben 
asetöözzin. 

48 § 

Ouddooumaivaal 

Saa 'mi öuddooumaz va lljeet ee 'vdK:en pijjum 
oummuin vaalin, ko 'st j ä 'KK:tet jeänbösvaallnää '1. 
Ee 'vdK:en piijjmest da vaal tuåimtemmest 
siött'teet tää 'rK:ben asetöözzin. 

Vaalin Ii ä jiönstemvuiöggädvuödla Aanar 
kåå 'ddest jeälsteeja tiuddvääldla sää 'm da si j 
pie llekuei 'mez. JiöggK:ii 'rjteeja, sie brkå 'dd da 
sää 'm parlamentt ä! 'gg taarbsemmest u 'vdded 
taarblaz teädaid vaall 'looggtöözz tuejjemeem vää
ras. Juö 'KK:kast Aanar kåå 'ddest jeälsteeja särom
last da suu pie llkuei 'mmstes Ii j vuöiggädvuöt 
ta 'rK:keed vaall'lååggtöözz. 

Öuddååumazvaaläst sådd va lljummu töt oou
maz, kåå 'tt Ii j jeänmös vuä33am jiönid kuhtu siid 
jiönid ö 'htte la 'sK:eel. Jös jiönid leä 't vuä33um 
seämma jiannai ä ss ra 'tK:K:eet seämma jiönmie 'r 
vuä33am oummui köösk vue 'rbin. Vaall'lu
'vddkå 'dd näänasm ta lsi vaali ma~ma ää 'nnem 
såbbrest vaall vaalpå 'rddK:ee 'rjid vuäddeel vaall 
p u åtti.. 

49 § 

Vaa 71'1 'vddkåå äd riaBmest veinnmus 

Vaall'lu 'vkåå 'dd riöSsma vuäitt 48 §:n 2 mo
menttist ceälkkum ooumaz ooccäd muttäz 
vuäddeel töözz, stö riassam neeu 'rad suu 
vuöiggadvuödaz le be töt lij söddam 

puäst po 'reädin le be töt lij mudoi lää 'jj vuastta. 
Veimmmus algg raajjad K:eerjlaz nalla 
Sää 'mjännam läänvuöiggadvuöi 'tte 30 peei 'v 
K:ee 'jjest tö 'st, ko vaal puäd Ii j uvddum ölmmsa. 
Muttaz ooccmest j ä 'KK:töölat mudoi, mäi 'd muttä
zooccmest vaaldsemaa ssin uvddum lää 'jjest 
(154/50) lij siött'tuum. 

50§ 

RiMsmest teddtummus da tiattanvuäjjmus 

Sämmla K:iöccät vuä33am sijddsåbbar lebe 
saa 'msuåvtöözz riassmest le be vaal söddmest teäd 
ta 1 ko riassam lebe vaaliSöddmuuzz kuöskki 
på 'rddK:e 'rjj täävtös lij pijjum vuei 'nnemnalla 
Aanar kåå 'dd i lmmtöstau lie le be saa 'mi öud
doummu konttra, Riässmuuzz da vaali puåtti 
vuei 'tet laä 'ssen veäl u 'vdded älmmsa se 
päi 'KK:kåå 'ddest aalmilaz keäzaa 'test, jös 

sijddsååbbar nu 't reäss. Kuäss riassam kuaskk 
päi ööut sämmla, tiättanvuä33mus lij söddäm ta 'l, 
ko riassam lij uvddum tän ooumze tuödstöölaz 
nalla. 

51 § 

Ridssam kuddtemesvuott 

Saa 'mi sijddsåbbar ja sää 'msuåvtöözz riassöm 
lij kuddtemes, jös töt neeu 'räd privaat vuöiggäd
vuöd. 

Jös saa 'mi sijddsåbbar le be sää 'msuåvtöözz 
riassam i llä söddäm vue 'KK:söS po 'reädin le be lij 
jee 'res nalla lää 'KK:ed vuästta, vuäitt saa
'mvuu 'vdest jeälsteeja tiuddekksaz sämmlaz le be 
suu pie llkuei 'mmes le be sää 'msuåvtöözz vuäzz
laz raukkäd Sää 'mjännam läänvuöiggädvuöd tuöt
täd, stö riassam Ii j kuddtemes. Seämma vuöiggäd
vuött Ii j tö 'st, K: e än vuöiggädvuöd riassam neeu 'rät. 

Raukkmus, kåå 'tt kuäskk riassam kuddtemmen 
tuöttmuuzz algg piijjäd ä lgge 30 peei 'v se 'st 
riassam teädtemmest. 

9lååkk 

Jeä 'resnallsem meä 'rröözz 

52§ 

Peäld rai 'vvjummus 

Peäldrai 'vvjummuuzz mie 'räiggsaz rää ]tum
must uvddum lää 1(1( (1381/91) ij kuösk nåkkam 
rai 'vvjummuuzz, möönn vääras lij miöttum läinn 
lebe veä 'KK:vuött tän läkka vuäddeel lebe koon 
vuä'ddan lij tän lää ]j 9 §:z l momentti 6 säjja 
vuäddeel uvddum låå 'pp. 

53§ 

PuäJ)Skääd 

T än lää 'jjest ceälkkum tääl le be vuu 'vd 
vuämssteejast i j vuei 'tet vuä33ad ko 'rvvöözz puöc
cui tuejjeem skäädain. 

54§ 

Kååddlai- da ceerkavlaipiidd 

Riikk ij taarbäs mä 'hssed kååddlaz- da 
ceerkavlazpiid tän lää 'jj mie ldd ho 'mmjummu 
tääl le be vuu 'vd puåttjin tön ka lndaree 'jjest, 
kuäss vuämsstös lij söddäm mädd- ja 
meä 'cctäällministeeria vaaldsem vuälla . 



55§ 

ViO 'KRepiijjamve 'rggnee 'KR 

Mädd- ja meä 'cctäällministeria, Sää 'mjännam 
jännampäi Kkjie 1lemvue Kkkruug, mädd- ja 
meä 'cctäällministeeria teättsluuzpkuvddlös, Aa
nar kåå 'dd jännampäi Kkjie llemver 'ggnee Kk da 
meä 'cchalltös kädde tän lää 'jj viö Kkepiijjäm. 
Meä 'cchalltöözz Päjj-Sää 'mjännam luädhåidd
vuu 'vdd kädd riikk määddai da caa '33i kä 'ddmest 
saa 'mvuu 'vdest da töi 'd kuöskki lää 'jjest ceälk
kum jee 'res tuåimain. Mädd-da meä 'cctääll
ministeria vuäitt taarbsemmest u 'vdded tää 'rkab 
mie 'rröözzid mööntöölmin, mä1 'd jä Kktölat tön 
lää 'jj vi ö Kkepiijjmest .. 

56§ 

Kuullmus 

Riikk da kåå 'dd verggnee Kki kiöttööläm vuä
laz 44 §:st moment l sää ]est ceälkkum aa ssin 
v er 'ggnee 'kk ä lgga va 'rrjed saa 'mi sijddsåbbra 
da säämsuåvtöözzid vääjlazvuött ceälkkmuuzz 
ouddmusse. Ceälkkmusraukkmus vuä33at vuölt
teet saa 'mi öuddooumze, koonn älgg kåccad 
sää 'msuåvtöözz öhttsaz norrö 'sse ää 'ss kiöttöölläd. 
Jös sijddsååbbar i l lä serddam ceälkkmuuzz oudd
muuzz sää 'msuåvtö 'sse, älgg öuddooumaz kåccad 
se sijddsåbbar ää ss kiöttöölläd. 

Palggsi öhtö 'sse da päikalaz palggsid älgg 
va 'rrjed vääjlazvuött celkkmuuzz ouddmusse nåk
kam puä33tääl kuöskki aa ssin, koin sätt Iee 'd 
jönn pri 'meär puä33håiddmusse. 

57§ 

Kuuli ko 'rvvmummus 

Sää 'msuåvtöözzi sååbbarpää l k, m ä 'tKKkuul da 
jee 'res kuul ko 'rvveet sää 'msuåvtöözz 
saaggjåå 'dteeja, vuäzzla da piissra mäddtääl ööu
däsviikkämfondi tie 'ggin nu 't mähtt mädd- da 
mi e 'cctäällministeria tää 'rkben meä 'rrad. 

Sää 'm öuddoummu tuäjast määu 'set pää lk da 
kuuli korvvöözz riikk täällarvöözzäst pirree 'jji 
cuäi ]tern mie 'rrtie 'ggin nut mähtt Säämjännam 
läänhalltös jee 'ra b meä 'rrad. 

Vaall'lu 'vddkåå 'dd sååbbarpää lk, mä 'tkkkuul 
da jee 'res kuul ko 'rvveet riikk täällarvö 'sse 
pirree 'jji vä 1ddem mi e 'rrtie 'ggest mähtt sizz
aa ssiministeria tää 'rKben meä 'rrad. 
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58§ 

Väärai aannmus 

Mäddtääl ööudäsviikkämfonda vääraid vuei 'tet 
tön läa 'ssen, mäi 'd tööi ää 'nnmest siött'teet, 
ää 'nned pue 'ttinallSem tän lää 'j kee 'jjest söddäm 
möönnmuuzzid: 

l) määdd da jee 'res vuämsstöözz vuästtmusse; 
2) hommum vuämsstöözz håiddmusse da 

teevvmusse; 
3) lääintummusse da tön kuöskki möön-

nmuuzzid; 
4) veä Kkvuödid; 
5) riikk raajtem tuäjaid; 
6) riikk raajtem cuökkui teevvmusse; 
7) 7 §:z 2 momenttist ceälkkum riikk vuäzz

lazvuöi 'tte; 
8) sää 'mvuu 'v ööudäsviikkmuzz kuöskki 

tu 'tKKöözzi da ciölgtöözzi raajjmusse; 
9) uccpörggi da uccpörggjen ju 'rddjeei skoo

u ljummusse; di 
l O) Kiöl joortemtuäjain söddi kuulid. 

59§ 

Riikklääinaijioccvälddsai veä 1ggsi6ttoollmuuii 
oudltoozz 

Pöössi ekonomalaz vaiggädvuödid jouddam 
lääinvuä33i ekonomalaz vue 'jj heälpeem diött 
vuei 'tet tue 'jjeet riikklääinai da riikk kaupp
hä 'ddvuä33muuzzi jiöccvälddsaz veä lggsiöt
tööllmmus, jös lij vuei 'nnmest, stö veä lggsiöt
tööllmus pohtt ääibäs jönn pue 'röözz lääinvuä33i 
ekonomalaz vuäkka. Jos sämmlööze Iij miöttum 
riikkläinn tän läkkale be luädjie llemvue KKläkka 
lebe puä33tääll'läkka vuäddeel da täin Jaa 'jjin ce
älkkum jie llemvue KKtue 'jjummuuzz vääras da 
jie llemvue KKtuejjumus Ii j loopptum, ve ä lggsiöt
tööllmusse vuä33at ä lgged pä1 tä 1, jös lääinvuä33i 
pöört jeä 't vuöittu jee 'res nalla staanäd. Mai 'd 
ööudpeä lnn siöttöötöölät, ij cöögg miöttmuuzz 
u 'vddem pörggi saneerammuuzzäst u vd dum lää 'jj 
(47/93) 97 §:st lebe privaatoummu veä lggsiöt
töölmest uvddum lää 'jj (57/93) 78 §:st ceälkkum 
mööntööllmest. 

Jiöccvälddsaz veä lggsiöttööllmus vuäitt kuösk
käd tän läkka 76 §:st ceälkkum Jaa 'jjid, 
Iuäjie llemvue KK!äkka, puä33tääll 'läkka, 
~uä33Pörtttääll'läkka, jännampäi Kkjie llem-
vue Kkläkka da mäddtääll'läkka vuäddääm 
riiklääinaid da -vuä33muuzzid. 
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Jiöccvälddsaz veä 1ggsi0ttööllmest suåppum 
veä 1ggköskkvuöttmääinai muttäz kuäs 'Kke se 
tuäkkeeja da jeärraz vie 1j ooläs välddam oummu 
seämma ko kuälmad oummu tööi söö 'ji ko 
kööccmest lij suu vuämsstöözzäst, kåå 'tt lij pijjum 
lääin ååsktumsen nu 't mähtl asetöözzäst tää 'rKben 
si ött'teet. 

Veä 'ggsiöttööllmuuzz jee 'res öudeltöözzin 
siött'teet tää 'rKben asetöözzin. 

60 § 

V eä 1ggsi0tti515lmuuii vu e Jj 

Jiöccvälddsaz veä 1ggsiöttöölmuuzzäst riik
klääinai da -vuä33muuzzi vä 'sttmä bssemääi 'j 
vuei 'tet köö 'KKeed, koork vue 'leed da miöttäd 
vuänöözzi da koorki mä 'hsmest mähss
luoväsvuödid nu 't mähtl asetöözzin siött'teet. 
Mähssluöväsvuöd lääin vuänöözzid ij seza vuä33 
miöttäd jee 'res vue 'zzin ko lääinai käu 'nnååsktös 
lebe lainnu likstös- lebe seämmanallSem 
tuejjummuzzäst uvddum tuäkkös stään peäggtum
mu vuänöözz mähsmuuzz. Pä1 aaibäs lossäd 
ve ä 'rest läinnääi 'j vuei 'tet jiöccvälddsaz 
veä 1ggsiöttööllmest köö KKeed päi 114 §:z l mo
menttist ceälkkum ääi J 

Jos seämma lääinvuä33ja korkktuärjjös- lebe 
jee 'res vie 1j miöttäm vie 1ju 'vd di jiä pi e 1stes tuött 
veä 1ggsiöttööllmusse, riikklääinai da -vuä33-
muuzzi jiöccvälddlaz siöttööllmusse vuei 'tet 
ä 1gged pä1 tä 1, jos töözz liä jee 'ra b veä 'r da riik
klääinai da -vuä33muuzzi vue 'ss oocci pukin 
vie 1jin lij suu 'ra b asetööözzin siött'tuum mie 'rred. 

61 § 

Öi5lgti515zz da plaan 

Öuddel jiöccvälddsa veä 1ggsiötlöölmuuzz 
lääinvuä33i ekonomalaz vue 'jjest älgg cuäi 'jted 
ååsklaz ciOlgtös da raajäd plaan töi 'n tuåimin, 
määivuöi 'm lääinvuä33i pörggmus, tä 1 jos nåk
kam tuejjummuuzz lij riikklääinain tuårjjum, da 
ekonomalaz vue 1(1( raaveet. Veä 1ggsiöttööl
muuzz öudltössän lij töt, sto riikk, lääinzvuä33i da 
veärrämstrooitel vuällaKee 'rjte suåppmuuzz töin 
tuåimin möökk liä mie 1dd plaanäst. 

Suåppmus suöppai töözz kuulli lääin 
veä 1ggKe 'rjjmääin da riikklääinast uvddum ce
älkkmuuzz määinaid tööi vue 'zzi peälnn ko tö i 'n 
lij suåppum. Suåppmusse kuulli riikk kaupp
hä 'ddvuä33muuzzi suåppmuuzz mie 1dd mä bss
emnalla söddäm määusaid vuä33at pe 'rrjed 
jee 'res riässämtää 32 §:z 2 momentlist siötl'tuum 
naa 1ivuöi 'm. 

62 § 

Veä 1ggsii5tti515lmuuii ji5skkmus 

Jos lääinvuä33i ei jää KKed 61 §:st ceälkkum 
plaan lebe suåppmuuzz, töi 'd vuäddöövväm jiöc
cvälddsaz veä 1ggsiötlööllmus vuei 'tet meä 'rreed 
jöskkäd asetöözzin tää 'rKben siött'tuum naa 'li
vuöi 'm da vaiktöözzivuöi 'm. 

Jös lääinvuä33ja nääneet pörggi saneeram
muzzäst uvddum läkka vuäddeeja saneerammus
programm lebe privatoummu veä 1ggsiöt
töölmusse uvddum läkka vuäddeeja mähssempro
gramm, 61 §:sse vuäddeeja jiöccvälddsaz 
veä 1ggsiöttööllmus jäskk. Suudämstuu 1 älgg pro
graamm näänemmen vuämmsed jöccvälddsaz 
veä 1ggsiöttööllmu sse sizzkuulli lääin da 
vuä33muuzz veä 1ggsiOttööllumuzZtää. 

63 § 

Muttaz oocmus 

Jännampäi KKjie 1lemvue KKkruug tän 
lää 'jjest ceälkkum ää ssest tuejjääm riässma vuä33 
ooccäd muttäz veeineel jännampäi KKjie 11-
emvue 'jji veinnamlu 'vddkådda 30 peei 'v se 'st tön 
peei 'v rää jest, kuä 'ss veinni lij vuä33am teäd 
riässmest. 

V einnamKii 'rjj vuei 'tet l momentlist ceälk
kum söddmuzzäst tuåimted se töözz ve 'rgg
ooumze, koon riässma muttäz 0033ät, di tön älgg 
vuöltteed veinnämKi 'rjj de ää ssest nårrjam 
ä sskee 'rj da ceälkkmuuzzäz muttäzoocäm
ve '!'Zgnekka, 

Oöudpeä 1nn l momentlist ceälkkum 
veinnamu 'vddkåå 'dd 36, 37 da 38 §:st peäggtum 
ää ssest ouddam riässma vuä33 ooccäd muttäz 
veeineel pääjmös vaaldsenvuöiggädvuöi 'tle tön 
po 'reädin ko mä1 'd muttäzooccmest vaald
semaa ssin u 'vddum lää 'jjest siött'teet. Jee 'res 
peäggtummu veinnamlu 'vddkåå 'dd tän lää 'jjest 
ceälkkum aa ssin ouddam riassmid vuäitt ooccäd 
muttäz pä1 tä 1 , jös pääjmös vaaldsemvuöigg
ädvuött meätt veinnamlåå 'v. Låå 'vv vuei 'tet miöt
täd päi tä 1, jos lää 'jj suåvtööläm diött jee 'res 
seämmanallSemaa ssin lebe vuöiggädvuöttprak
tiikka ööutnallSemvuöd diOtt lij veäznai, sto ä ss 
viiggat pääjmös vaaldsemvuöiggädvuöi 'tte rä 'tKk
eem vääras lebe låå 'v miOttmusse Ii j jee 'res lossäd 
veä 'rr. 

64 § 

Riassrni rnääus 

T än läkka vuäddeel uvddum riässmin pe 'rrjet 
määus nu 't mähtl määusai pe 'rrjemmest jee 'rab 



siött'teet le be rnie 'rreet. Jännarnpäi 'KI{jie 11-
ernvue 'KI{kruug riässärn lij seza rnääusternrnes. 

65 § 

Tää rKab siOtt'toozz, meä rroozz da vue 'KKoozz 

Tää 'rl{ab siott'toozz tän Iää ]j vi o 'KI{epiijjrnest 
uu 'det asetoozzin. 

Mädd- da rneä 'cctäällrninisteria vuäitt u 'vdded 
tän lää ]j da töozz vuäddoovvi asetöozz tää 'rkab 
rneä 'rroozzid lääinai, veä KKvuMi da jee 'res tän 
Iää ]jest ceälkkurn oudltoozzi rniottrnest. Mädd
da rneä 'cctäällrninisteria näännat se kaupp- da 
veä lggl{e 'rjjvoo ]id, ooccärn- da riässärnvoo ]id 
da jee 'res tän lää ]j vio 'Kkepiijjrnuuzz diott taar
blaz vää ]j da rnoontöollärnnää llvue 'KI{oozz. 

lO lååkk 

Viö 'l{l{epuättmus- da serddsiött'töözz 

66 § 

Via 'KKepuättmus 

Tät lää 1{1{ puätt vi o KKe rnannu peei 'v 19 . 
Täin Jaa Jjin kåå 'rntet pårggrnannu 24. peei 'v 

1984 uvddurn säärnlää 1{1{ (611/84) töozz rnåiJIJa 
tuejjuurn rnuttsivuoi 'm. 

Ouddel tän Iää ]j vi o 'KI(epuättrnuuzz vuei 'tet 
ä lgged tön vio 'Kkepiijjuuzz vääras taarblaz tuåi
rnid. 

67 § 

Serddjoowi vuämsstos 

Kåå 'rnturnrnu sää 'rnläkka da jee 'res ooudbu 
sää 'rnlää ]jsiött'töozzid vuäddeel hornrnurn vu
ärnsstos , rnoonn ää 'nnrnest ij ouddel tän Iää ]j 
vio 'KI{epuättrnuzz leäkku rneä 'rruurn le be kåå 'tt 
sådd Iuoväs ceälkkurn lää ]jsiott'töozzid vuädd
eeja äa 'nnernrneä 'rin, lij hornmun tän lää ]j 
rneä 'rid. 

68 § 

Måttam ooudbu lää JjsiOtt'toozz vualla kuulli 
tuåim da vuoiggadvuottkoskkvuOd 

Saa 'mi jeälstää 'ttrnest uvddurn lää ]j (273/55) 
da saa 'mi rnääddsiottoollrnuuzz (593/69) da 
kåå 'rnturnrnu sää 'rnläkka vuäddeeja riikk da veär
rärnstrooitel vuä33rnuuzz vä 'sttrnä fissernääi J da 
koork dajee 'res rnääinai peä lestjä KKtettän lää ]j 
vio 'KI{e pue 'tternen siott'toozzid da töi 'd 
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vuäddeeja suåppurnusrnääinad, rnook le ]je vi
oggäst. MåiJIJa tän Iää ]j viö 'Kkepue 'tternest sOddi 
peäggturn sää 'rnläkka vuäddeeja vuä33rnuuzz 
vä 'sttrnä fissernääi J, koork da jee 'res rnääinai 
peä lestjä KKtet nu 't se ceälkkurn lää ]j rnääinaid. 

Tän lää ]j vio 'KI{e pue 'ttrnen vioggäst leärnrnas 
siott'toozzid jä 'KI{ted nu 't se tooi aa ssi peä lest, 
rnook se rnrnudoi ko lie l rnornenttist ceälkkurn 
viö KKepiijjrnusse da ko in jeä 't tän lååggast jee 'res 
nalla siott'tukku. Ceälkkurn kuäskk se riikk 
piiddluoväsvuooid da rnähssheälpuurnuuzzid, 
riikk raajtern tuäjaid da täälai rää Jtözzid. Täälai 
luoVIernlåå 'v da rää ]toozzin Iuoväsluästtrnuuzz 
vuei 'tet ooudpeä lnn ceälkkurn Iää ]jsiott'toozzin 
rnoksteel rniöttäd 36 §:st siött'tuurn rnie ldd da 
tö 'st siött'tuurn rnoontöolrn jä 'KI{tooleel. Muttä
zooccrnuuzz peä lest jä 'KI{tet suåVIoovi vue 'zzin, 
rnä1d 63 §:st siott'teet. Asetöözzin vuei 'tet u 'vdded 
ceälkkurn lää ]jsiott'oolrnuuzzäst jee 'resnaliSern 
rnoontöollärnnää 11Si0tt't5ozzid. 

69 § 

Ooudbui lääinai riikkvearram da håiddpää 7K 

Öuddel tän lääjj vi ö 'Kkepue 'ttern rniötturn 
68 §:st ceälkkurn Iää ]jsiott'tosse vuäddeel rniot
turn lääinai riikkveärrärn da läinnhåiddkuuli 
ko 'rvvoozi peä l est j ä KKtet rneä 'rroozzid da tö id 
vuäddeel uvddurn rneä 'rroozzid da töi 'd 
vuä'ddeeja suåpprnusrnäinaid, rnookk le ]je 
vioggäst ko tät lää 1{1( pue 'di vi o KKe. 

70 § 

Ooudbu panttvuOiggadvuOd 

Öoudpeä lnn 66 §:st ceälkkurn lää ]jsiOtt'tO 'sse 
vuäddeel kaaupsurn tääll le be vu 'vdd, rnii Iij tän 
lää ]j viO KKepue 'ttern panttån riikk kaupp- le be 
kaupphäddvuä33rnuuzz da ton koork rnä fismest 
tön räjjja ko vuä33rnuz Iij loopp räjja rnahssurn, Ii j 
veäl-ki seärnrna rnääinaivuoi 'm panttån ceälk
kum vuä33rnuuzz rnä fisrnest. 

Tääll le be vu 'vdd Ii j panttån tän lää ]j vi
o KKepue 'ttern poodd vioggäst leärnrnas lää ]j
siott'tö 'sse vuäddeel se l momentist ceälkkurn 
Iää ]jsiott'to 'sse vuäddeeja nåkkarn kaupp- da 
kaupphä 'ddvuä33rnuuzz rnähssrnest koorkines, 
kåå 'tt Ii j sOrldäm rnåiJIJa tän lää ]j vi o 'Kke
pue 'tternest le be koonn panttvuoiggädvuooäst ij 
leäkku tuejjuurn ouddel ceälkkurn äi 'ggpoodd 
ilrntoozz su 'vddja (koonn ä ss kuäskk). 

Öoudpeä lnn l rnornenttist ceälkkurn lää ]j
siott'tö 'sse vuäddeeja kuullvuäzzoozz da too i koor
ki mä fissmest lij tääll (koonn ä ss kuäskk) lebe 
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vu 'vdd panttån nu 't mähtt l da 2 momentlist 
siott'teet. 

Tå 1 ko täälllebe vu 'vdd Ii j panttån 2 moment
tist siött'tummu nalla, de jånnampäi 'KI(jie 1lem
ver 'ggooumaz ålgg su 'vddja (koonn ä ss kuåskk) 
i 1mmtös pantvuoiggädvuöd kuoskki mie 'rKkoozz 
tuejjeem vääras Kiddjemrekistra. Ko vuä33mus Ii j 
puk mahssum, ålgg jånnampäi KKjie 1lemkruug 
vuoltteed i 1mmtos su 'vddja (koon ä ss kuåskk) stO 
täälllebe vu 'vdd lij luovås panttveårrmest. 

71§ 

Väärai dannmus 

Mäddtääll ooudåsviikkåmfondi vääraid 
vuei 'tet åå 'nned se nåkkmid 68 §:st ceälkkum 
lää ]jsiott'toozz vi o 'KI(epijjmuuzz kuoskki 
meä 'rid, måi 'd töi 'd Ii j o 'nnum ouddel tän lää ]j 
vio KKepue 'ttem. 

72§ 

J e e res serddsiOtt'toozz 

Vuosmås 42 §:st ceälkkum sijddsååbbar ålgg 
åå 'nned kuud määnpåå1 se 'st tän lää ]j 

2. 

viö 'KI(epue 'ttmest da vuosmas ouddooumazvaal 
algg åa 'nned ee ]j se 'st lää ]j vi o KKepue 'ttmest. 
Sää 'msuåvtoozz alttee tuåjas saraz malJIJa tö 'st, ko 
tok lia va 1ljuum sijddsåbbrest. Sää 'msuåvtoozz 
da ouddoummu vuosmås tuåimmpääjj pdtt 1996 
ee ]j loopp räjja. Lää ]j 56 §:z lää 'jjsiött'töozzid 
suåvtoolat e m ansa ko sää 'msuåvtoozz da ouddoou
maz liä va 1ljuum. Mä1 'd sää 'msuåvtöozzin da 
ouddoummu tuäjain siött'teet, suåvtet emansa ko 
sää 'msuåvtoozz da ouddooumaz lij va 1jjuum. 

Tän lää ]j vio 'kKe pue 'ttmen kåå 'mtum sää 'm
läkka da puä33tääll'läkka da luajie 1lemvue KK
läkka vuäddeeja da ooccmuuzz vue 1nn le 'ddi 
saa 'mi läinn- da veä KKvuottooccmuuzz da 
saa 'mid luovtem täälaid da vuu 'vdit kuoskki alt
tuum aå 'nnemplaan Kiottoolät loopp räjja 
jä 'KI(töoleel peäggtummu laa ]ji siött'töozzid, 

73 § 

Sie 'vvensiot'tos 

Kuäss jee 'res pääi Kest lääjjest sie 'vet 
kåå 'mtummu sää 'mläkka, oolgad seävvmus tän 
lää ]j va 'stteeja siott'töozz, jos ooudpeä 1nn tän 
lää 'jjesr siott'tummu i j jee 'res soödd. 

Lää '1(1( leimmpiiöölää 'jj 30 §:z mu 'ttmest 

Riikkpeei 'vi riassam mie 1dd 
muu ftetpårggmanu 6. peei 'v 1943 uvddum leimmpiiddlää ]j (662/43) 30 §:z l momeent l säa ]j, nu 't 

ko töt Ii j rosttovmannu 28. peei 'v 1990 uv d dum lää 'jjest ( 1333/90), pue 'tti nalla: 

30 § 
Kiiddos vuämsstosvuoiggädvuöd luovtemKe 'rjj 

lij luoväs leimmpiidäst: 

3) ko tääl, tön vue 'zz le be vuu 'vd luovteejen lij 
riikk da luovtos sadd jännapäi 'KI(jie lie-

vue KKlää ]j (1295/90), puä33tääll'lää ]j (161190), 
Iuädjie 1Iemvue 'k:Kiää ]j (160/84) Iebe sää 'mlää ]j 
( l ) meä 'rid: 

Tät lää KK puätt vio KKe mannu . peei 'v 19 . 


