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Liite

Valdiasåbbar asetõs
sääʹmasetõõzz muʹttmest

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

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

1 § 

Persoonla oudldõõzz

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

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

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

1 a §

Måtam tuärjjõõzz miõttmõõžž rääʹjtõõzz

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

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

2 §

Tuärjjõõzz miõttmõš jeänbõʹsse persooʹne

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

4 §

Investâʹsttemläinn da –veäʹǩǩvuõtt

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

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

7 § 

Lääin da veäʹǩǩvuõđ järrsa ǥu põrggja

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

8 § 

Läinn da veäʹǩǩvuõtt jälstempõʹrtte

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

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

9 §

Lääinai da veäʹǩǩvuõđi õhttsažmieʹrr

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

10 § 

Veäʹǩǩvuõđi õhttsažmeäʹr

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

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

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

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

11 §

Ceälkkmuž raukkmõš

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

12 §

Läinn-äiʹǧǧ

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

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

25 §

Vuäʹneem-määusi da koorǥi peʹrrjummuž

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

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

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

26 §

Valdialääinai, kaupphââʹdd da teäʹǧǧââʹnnemvuäʹzz peʹrrjummuš

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

27 §

Leiʹǧǧ vuäʹneem-mähss

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

28 §

Õõut vuâra mäʹhssemnalla vuäǯǯmõõžž

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

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

29 §

Mââʹjummuž da koorǥteʹmvuõđ

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

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

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

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

31 §

Lääin loopptummuš

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

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

Tät asetõs šâdd viõʹǩǩe 22 peeiʹv vueʹssmannu 2017.

Heʹlssnest 18  peeiʹv vueʹssmannu 2017

Mädd- da meä´ctäällminiʹstter Jari Leppä

Puärrsab halltõspiisar Jukka Mirvo


