Lääʹǩǩeʹtǩǩõõzz

1.
Lääʹǩǩ
sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjj muʹttmest

Eeʹttiǩ-kååʹdd tuʹmmstõõǥǥ meâldlânji
kååʹmtet sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjj (974/1995) 18 e—18 i, 23 a, 26 b, 26 d, 27 a, 42 a ja 42
b §, , nåkkmen ko tõin lie 18 e—18 i § lääʹjjest 1725/1995, 23 a da 27 a § lääʹjjest
1279/2002da....,
muuʹttet 1 — 4, 4 a, 5—16, 18, 18 a, 18 d, 19—25, 25 a, 26, 26 a, 27—31, 31 a, 31 c, 31 h,
32, 34, 35, 38—40 ja 40 c §, 5 lååǥǥ pâʹjjǩeeʹrjtõs, 41 §, 6 lååǥǥ pâʹjjǩeeʹrjtõs, 42 ja 43 §, da ...
§, nåkkmen ko tõin lie .... § lääʹjjest 1279/2002, 4 a § lääʹjjest 1026/2003, ... § vueʹssen lääʹjjest
1026/2003, di
lââʹzztet läkka ođđ 9 a, 9 b, 17 a, 17 b, 25 b, 41 a–m, 43 a ja 43 b § di meâlddõõzz tän nalla:
1§
Lääʹjj mieʹrr
Säʹmmlain alggmeeran lij jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđâs čõõđ viikkmõššân säʹmmlai
dommvuuʹdest jiiʹjjez ǩiõl da kulttuur kuõskki jiõččvaaldâšm tõn mieʹldd mâʹte tän lääʹjjest da
jeeʹres sââʹjest lääʹjjest šiõtteet. Tän jiõččvaaldšma kuulli tuâjai vääras säʹmmla vaʹlljee
jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđâs viiǥǥeeʹl čõõđ vaalivuiʹm sääʹmteeʹǧǧ kõskkvuõđsteez.
Sääʹmteʹǧǧ tåimmai vuõiggâdvuõttministeria vaaldâšmsueʹrjest.
Riikk ekonoomlaž vasttõs
Riikk täällarvvlõõzzâst âlgg vaʹrrjed riʹjttjeei mieʹrrteäʹǧǧ täʹst lääʹjjest jurddum tuâjaid.
3§
Vuõiggâdvuõtt šõddâd mieʹrǩǩuum vaal-loǥstõʹǩǩe
Vuõiggâdvuõtt šõddâd mieʹrǩǩuum vaal-loǥstõʹǩǩe lij oummust, kååʹtt âânn jiiʹjjes
säʹmmliʹžžen, oudldeeʹl što:
1) ooumaž jiõčč leʹbe aainâs õhtt suu puärrsin, ääkkain leʹbe aaʹjjin leʹbe ääkkai leʹbe aaʹjji
puärrsin lij mättjam sääʹmǩiõl vuõssmõs ǩiõllnes; leʹbe
2) aainâs õhtt suu puärrsin lij mieʹrǩǩuum leʹbe lij leämmaž mieʹrǩǩuum jiõnnvuõiggâdvuõttneʹǩǩen 1. ođđeeʹjjmannu 2023 leʹbe tõn mâŋŋa riõššmin sääʹmteeʹǧǧ vaalin.
Vaal-loǥstõʹǩǩe mieʹrǩǩeem oudldõssân lij še, što tän lääʹjjest šiõttuum ââʹjj, meersažvuõđ da
aalmiǩeeʹrjtuõʹllʼjõõzz kuõskki jiõnnvuõiggâdvuõđ jeeʹres kaiʹbbjõõzz teâuddje.

4§
Säʹmmlai dommvuʹvdd
Säʹmmlai dommvuuʹdin juuʹrdet meâlddõssân åårrai kaʹrtte mieʹrǩǩuum vuuʹd, kååʹtt fiʹttai
Jeänõõǥǥ, Aanar da Uccjooǥǥ kooʹddi vuuʹdid di Suäʹđjel kååʹddest åårrai Lappi paalǥâskååʹdd
vuuʹd.
4a§
Vaaldâšmvuõiggâdvuõđlaž šiõttõõzzi suåvldummuš
Sääʹmtegga da tõn tuåimmorgaanid suåvldet vaaldâšmlääʹjj (434/2003), veʹrǧǧniiʹǩǩi
tåimmjem õõlmâsvuõđ pirr uvddum lääʹjj (621/1999), persoonteâttlääʹjj (523/1999), arkiivlääʹjj
(831/1994) da lääʹjj liâđǥlaž äʹššummšest veʹrǧǧneǩtååimin (13/2003), jõs jeät tän lääʹjjest
nuuʹbbnalla šiõttuku.
5§
Sääʹmteeʹǧǧ õõlmâs tuåimmväʹldd
Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjan lij tuʹmmjed säʹmmlai jiiʹjjez ǩiõl, kulttuur di sââʹj alggmeeran kuõskki
aaʹššin di håiddad täid õhttneei tuâjaid. Jeeʹres aaʹššin sääʹmteʹǧǧ oouʹdad säʹmmlai
jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ teâuddjummuž.
Säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ čõõđ viikkmõššân Sääʹmteʹǧǧ vuässââtt saǥstõõllâm- da
õhttsažtåimmjemõõlǥtõõzz meâldlânji 9 §:st jurddum aaʹšši valmštõõllmõʹšše da
tuʹmmstõktuõjju.Tuâjees kuulli aaʹššin sääʹmteʹǧǧ vuäitt tuejjeed veʹrǧǧniiʹǩǩid alttõõzzid da
eʹtǩǩõõzzid di uʹvdded ciâlklmid, ooudâsviikkâd da vaaldšmed sääʹmkulttuur di miõttâd
teäggtõõzz. Sääʹmǩiõl da kulttuur tuõʹllʼjummuž da ooudâsviikkmõõžž staanmõššân Sääʹmteʹǧǧ
tåimm sääʹm-mättʼtõõzz da škooultõzz äʹšštobddjen da ooudâsveekk tõi ooudâsviikkmõõžž
obbvuõttân.
Tåimmväʹlddses kuulli aaʹššin sääʹmteʹǧǧ âânn tuʹmmjemvääʹld mâʹte tän lääʹjjest leʹbe jeäʹrben
jeeʹres sââʹjest lääʹjjest šiõtteet.
Tuâjeez kuulli aaʹššin sääʹmteeʹǧǧ âlgg vueʹzzez mieʹldd staanâd vuâđđvuõiggâdvuõđi da
ooumažvuiggâdvuõđi teâuddjummuš. Sääʹmteeʹǧǧ âlgg ciʹsttjed puk oummuid čårstummužtää
leʹbe vääʹldtää. Sääʹmteʹǧǧ raʹvvai tuåimmjummšes vääras tuâjjriâššmõõžž.
6§
Säʹmmlai eeʹttkâsttmõš
Sääʹmteʹǧǧ eeʹttkâstt säʹmmlaid meersaž da meeraikõskksaž tuâjaines.
7§
Mušttlõs
Sääʹmteʹǧǧ rääjj piirieeʹjji eeʹttiǩ-kådda mušttlõõzz tõʹst, mii miârkteei lij šõddâm säʹmmlaid
kuõskki aaʹšši ouddnem pirr. Mušttlõs vuäitt ââʹnned seʹst ehdtõõzzid säʹmmlai vuõiggâdvuõđi
staanâm väʹrdd taarbšeei tååimin.
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8§
Mieʹrrtieʹǧǧi juâkkmõš
Sääʹmteʹǧǧ tuʹmmai säʹmmlai õhttsaž âânnmõʹšše čuäjtum vääʹri da jeeʹres sääʹmteeʹǧǧ pääiʹǩ
miõttmi veäʹǩǩtieʹǧǧi juâkkmõõžžâst. Sääʹmteʹǧǧ vuäpp miõttmi veäʹǩǩtieʹǧǧi âânnmõõžž.Veäʹǩǩtieʹǧǧi âânnmõʹšše da vuåppmõʹšše suåvlded riikkveäʹǩǩteäʹǧǧlääʹjj (688/2001).
Sääʹmteeʹǧǧ tuʹmmstõʹǩǩe 1 momeeʹntest jurddum ääʹššest ij vuäǯǯ ooccâd muttâz lääiteeʹl.
9§
Õhttsažtuåimmjem- da saǥstõõllâmõõlǥtõs
Veʹrǧǧneeʹǩǩ da jeeʹres õõlmâs vaaldâšmtuâjaid håiddai saǥstâʹlle sääʹmtiiʹǧǧin valmštõõleen
lääʹjjšiõttummuž, vaaldšemvuõđlaid tuʹmmstõõǥǥid da jeeʹres tååimid, koin vuäitt leeʹd jiijjâsnallšem miârktõs säʹmmlaid, ǩiččlõõttmõššân õsttâd õõutmiõllsažvuõtt sääʹmtiiʹǧǧin leʹbe
vuäǯǯad sääʹmtiiʹǧǧi miâsttmõš ouddâl tuʹmmstõktuâj. Õhttsažtåimmjummuš- da
saǥstõõllâmõõlǥtõs kuâskk säʹmmlai dommvuuʹdest čõõđtemnalla aiggum leʹbe vaaiktõõzzeez
peäʹlest tok vuällai di jeeʹres jeäʹrben säʹmmlai ǩiõʹlle leʹbe kulttuuʹre leʹbe sij sâjja leʹbe
vuõiggâdvuõđid alggmeeran vaaikteei tååimid, kook kueʹsǩǩe:
1) vuuʹdi âânnmõõžž;
2) riikkmäädd, suõjjlemvuuʹdi da meäʹccvuuʹdi håiddmõõžž, âânnmõõžž, suõjjeemtååimi
čõõđtummuž, vuåkrjummuž da luõvtummuž;
3) kuäivasmineraalid seʹst õõʹnni eettmõõžž ooccâm da äuʹǩǩen ââʹnnem di riikk mädd- da
čääʹccvuuʹdin šõddi kåʹlltåiddmõõžž;
4) säʹmmlai kulttuurhämma kuulli jieʹllemvueʹjj lääʹjjšiõtlvaž leʹbe vaaldšmallaš muttâz;
5) äimmõsmuttâz ǩiõttʼtõõli tååimid;
6) sääʹmǩiõllsaž ouddpeâmm di sääʹmǩiõllsa da sääʹmǩiõl mättʼtõõzz ooudâsviikkmõõžž;
7) sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi čõõđtummuž da ooudâsviikkmõõžž;
8) sääʹmtiiʹǧǧi resuursi da jeeʹres tåimmjemoudldõõzzi staanmõõžž da ooudâsviikkmõõžž;
leʹbe
9) jeeʹres vaʹstteei säʹmmlai ǩiõʹlle, kulttuuʹre leʹbe sij sâjja leʹbe vuõiggâdvuõđeez alggmeeran vaaikteei ääʹšš.
9a§
Säʹmmlai vuõiggâdvuõđi lokku välddmõš veʹrǧǧniiʹǩǩi da jeeʹres õõlmâs vaaldšemtuâjaid
håiddai tåimmjummšest
Veʹrǧǧneeʹǩǩ da jeeʹres õõlmâs vaaldšemtuâjaid håiddai âlgg 9 §:st jurddum tååimin plaaneen
da teâuddjeen âânnmõõžžâst åårrai kuånstin:
1) viikkâd ooudâs sääʹmǩiõli tuõʹllʼjummuš da ooudâsviikkmõõžž di säʹmmlai vuõiggâdvuõđ
da oudldõõzzid tuõʹllʼjed da viikkâd ooudâs kulttuuʹres mieʹldd looǥǥeeʹl äʹrbbvuõđlaid
jieʹllemvueʹjjeez; da
2) ǩieʹppeed tååimineez šõddi ǩiõldlaž vaaiktõõzzid sääʹmǩiõlid di säʹmmlai vuõiggâdvuõʹtte
da oudldõõzzid tuõʹllʼjed da viikkâd ooudâs jiijjâs kulttuuʹres mieʹldd looǥǥeeʹl äʹrbbvuõđlaid
jieʹllemvueʹjjeez.
3

Veʹrǧǧneeʹǩǩ da jeeʹres õõlmâs vaaldšemtuâjaid håiddai jiâ vuäǯǯ tååimineez tuejjeed vännaz
šuurab hääiʹt säʹmmlai vuõiggâdvuõʹtte tuõʹllʼjed da viikkâd ooudâs jiijjâs ǩiõlâs da kulttuuʹres,
ǥõõi ij tueiʹmme leäkku vuâđđ- da ooumažvuõiggâdvuõđi kõskkvuõđâst priimmjõõvvi täävtõs
da kuånst täävtõõzz õsttmõssân liâ toolkvõs loʹsses õhttsažkååddla taarb teâuddjummšest.
Veʹrǧǧneeʹǩǩ da jeeʹres õõlmâs vaaldšemtuâjaid håiddai jiâ vuäǯǯ tuejjeed miârkteei hääiʹt alggmeer säʹmmlai vuõiggâdvuõʹtte tuõʹllʼjed da viikkâd ooudâs ǩiõlâs da kulttuuʹres mieʹldd
looǥǥeeʹl äʹrbbvuõđlaid jieʹllemvueʹjjeez.
Tååimi vueiʹtlvai häiʹttvaaiktõõzzi tobddeem diõtt veʹrǧǧniiʹǩǩi da jeeʹres õõlmâs
vaaldšemtuâjaid håiddai aʹlǧǧe ärvvtõõllâd tååim vaaiktõõzzid säʹmmlai vuõiggâdvuõʹtte
tuõʹllʼjed da viikkâd ooudâs jiijjâs ǩiõlâs da kulttuuʹres mieʹldd looǥǥeeʹl äʹrbbvuõđlaid
jieʹllemvueʹjjeez. Ärvvtõõllmõõžžâst âlgg väʹldded lokku jeeʹres veʹrǧǧniiʹǩǩi tåimmjummuž da
jeeʹres poodd tuejjuum tååimi õhttsažvaaiktõõzz.
9b§
Mõõntõõlmõš õhttsažtåimmjummšest da saǥstõõllmõõžžâst
Veʹrǧǧneeʹǩǩ da jeeʹres õõlmâs vaaldšemtuâjaid håiddai iʹlmmte sääʹmtegga vueiʹtlva sõrgg
altteen tuâj 9 §:st jurddum aaʹššin. Jõs kõõččmõš lij juätkkjeeinallšeeʹm tåimmjummšest,
iʹlmmtõs âlgg tuejjeed ääiʹjbeäʹlnn ouddâl saǥstõõllmõõžž riâššmõõžž. Sääʹmteeʹǧǧest lij
vuõiggâdvuõtt vuäǯǯad ǩeerjlaž seʹlvvtõs ääʹššest mieʹldd looǥǥeeʹl 9 a §:st miârktum aaʹššin da
tõid õhttneei plaanummšin ouddâl saǥstõõllmõõžžid.
Sääʹmtegga âlgg vaʹrrjed mååžna äiʹǧǧ valmštõõttâd saǥstõõllmõõžžid. Õhttsažtåimmjummuš âlgg jåʹttʼted da saǥstõõllmõõžž viikkâd vuõiggmiõllsaž miõlin da vuõiggpoddsânji nuʹt,
što ääʹšš lopp-puättmõʹšše lij vueiʹtlvažvuõtt vaaikted ouddâl ääʹšš räʹtǩǩummuž.
Jiõllum saǥstõõllmõõžžin âlgg raajjâd påʹrddǩeʹrjj. Påʹrddǩerjja piijât pââjas vuäʹssbeäʹli
vuäinlmõõžž ääʹššest di saǥstõõllmõõžži lopp-puättmõš.
10 §
Norrõs da tuåimmpââʹjj
Sääʹmtegga koʹlle 21 vuäzzliʹžžed da nellj väärrneeʹǩǩ, koid vaʹlljeet sääʹmteeʹǧǧ vaalin neellj
eeʹjj tåimmpââʹjjen, kååʹtt älgg vaaleeʹjj jooulmannu 1 peiʹvven. Sääʹmteeʹǧǧest aʹlǧǧe leeʹd
uuʹccmõsân kolmm vuäzzla da õhtt väärrneǩ Jeänõõǥǥ, Aanar da Uccjooǥǥ kååʹddest di Suäʹđjel
kååʹdd Lappi paalǥâskååʹdd vuuʹdest.
Riikksuåvtõs mieʹrrad sääʹmteeʹǧǧ vaali puåđõõzz vuâđald sääʹmteeʹǧǧ vuäzzlaid da
väärrniiʹǩǩid tuâjeez, meâtt raukkmõõžž mieʹldd čåuddõõttmõõžž tuâjast da mieʹrrad peäggtum
vaali puåđõõzz vuâđald ođđ vuäzzla da väärrneeʹǩǩ tõn sâjja, kååʹtt lij vaalpââʹj äiʹǧǧen jõskkâm
åårrmen vuäzzliʹžžen leʹbe väärrneʹǩǩen.
Teʹl ko sääʹmteeʹǧǧ vuäzzlaž leʹbe väärrneǩ lij mõõntam 22 §:st jurddum vaalânnsallašvuõđ
tuâjjses, riikksuåvtõs âlgg sääʹmteeʹǧǧ alttõõzzâst tuõttâd suu åskktååimas puuttâm.
11 §
Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei da väärrsaaǥǥjååʹđteei
Sääʹmteʹǧǧ vaʹlljad kõskkvuõđstes saaǥǥjååʹđteei da kuõʹhtt väärrsaaǥǥjååʹđteei.
Vaʹlljummšest âlgg tâʹlles iʹlmmted vuõiggâdvuõttministeriaaʹje.
Saaǥǥjååʹđteei da väärrsaaǥǥjååʹđteei tåimmje tuâjsteez väʹlddtåimmsânji.
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12 §
Såbbri õʹhttekåččmõš
Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar tuʹmmai såbbreez såbbrõõššmest. Såbbar âlgg lââʹssen kåččad õʹhtte, jõs
saaǥǥjååʹđteei leʹbe halltõs ǩeäčč tõn tarbbân leʹbe kuälmõs vuäzzlain nuʹtt kaiʹbbai tiõttum ääʹšš
ǩiõttʼtõõllâm vääras.
Jõs säʹmmlai dommvuuʹd kååʹddest leʹbe vuuʹdest vaʹlljuum vuäzzlaž ij vueiʹt vuässõõttâd
såbbra, suu sâjja âlgg kåččad seämma kååʹddest leʹbe vuuʹdest vaʹlljuum väärrneǩ.
13 §
Sääʹmteeʹǧǧ halltõs
Sääʹmteʹǧǧ vaʹlljad kõskkvuõđstes halltõõzz, koʹst lie saaǥǥjååʹđteei da kuõʹhtt väärrsaaǥǥjååʹđteei di jäänmõsân vitt jeeʹres vuäzzla. Sääʹmteʹǧǧ vaʹlljad kõskkvuõđstes halltõʹsse
kuõʹhtt väärrneeʹǩǩ. Vaʹlljummšest âlgg iʹlmmted tâʹlles vuõiggâdvuõttministeriaaʹje.
Vaaleeʹjj tuåimmjeei halltõs juätkk tuâjstes, poka ođđ halltõs lij mâŋŋa vaali vaʹlljuum.
Halltõs valmštââll aaʹššid sääʹmteeʹǧǧ såbbra da peejj tueiʹmme sääʹmteeʹǧǧ tuʹmmstõõǥǥid
tõnnalla ko tuâjjriâššmõõžžâst tääʹrǩben mieʹrreet.
Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst vueiʹtet mieʹrreed halltõõzz vuäzzla tuâj väʹlddtuåimmsažvuõđ pirr.
Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz vuäzzliʹžžen leʹbe väärrneʹǩǩen ij vueiʹt leeʹd vaal-luʹvddkååʹdd leʹbe
muuttâsooccâmluʹvddkååʹdd vuäzzlaž leʹbe väärrneǩ.
14 §
Jeeʹres tuåimmorgaan
Sääʹmteʹǧǧ nõõmat juõʹǩǩ vaalpââʹj aalǥâst vaal-luʹvddkååʹdd 4 lååǥǥast jurddum vaali vääras.
Sääʹmteʹǧǧ vuäitt nõõmted še jeeʹres tuåimmorgaanid säʹmmlai jiiʹjjez ǩiõl da kulttuurkuõskki
jiõččvaaldšma kuulli aaʹšši håiddam diõtt.
Sääʹmteeʹǧǧ vaal-loǥstõkaaʹšši muuttâsooccâmluʹvddkååʹddest (muuttâsooccâmluʹvddkåʹdd)
šiõtteet 5 lååǥǥast.
15 §
Tuåimmvääʹld âânnmõš
Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar di halltõs da jeeʹres tuåimmorgaan âʹnne sääʹmtegga kuulli tuåimmvääʹld
tõn mieʹldd ko tän lääʹjjest šiõtteet da sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst mieʹrreet.
Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar tuʹmmai vuâđđjurddji peäʹlest miârkteei da veiddsõs aaʹššin, jõs ij ääʹšš
ǩirrsallašvuõđ diõtt nuuʹbbnalla šõõdd.
Tuåimmvääʹld ij vuäǯǯ seʹrdded 5 §:ff 6 momeeʹntest, 7 §:st, 10 § 3 momeeʹntest, 11—14, 18
b, 18 c, 18 j, 20, 25 b, 26 ij-ǥa 41§:st jurddum aaʹššin.
16 §
Konttâr da tuâjjlažkåʹdd
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Sääʹmteeʹǧǧest lie konttâr di veʹrǧǧ- da reâuggsuåppmõškõõskâst leʹddi tuâjjlažkåʹdd tõn
mieʹldd ko sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst tääʹrǩben mieʹrreet. Sääʹmǩiõl konttâr pirr šiõtteet
jeäʹrben.
Sääʹmteeʹǧǧ veʹrǧǧoummid, viiʹrjid da veʹrǧǧkõʹsǩǩe suåvldet, mâid riikk veʹrǧǧoummin,
viiʹrjin da veʹrǧǧkõõskâst šiõtteet da mieʹrreet.
Tuâjjlažkååʹdd kääzzkâʹsttemkõõsk määinain da tõi mieʹrrõõttmõõžžâst lij vaʹstteei nalla
viõǥǥâst, mâid riikk kääzzkâʹsttemkõõsk määinain da tõi mieʹrrõõttmõõžžâst šiõtteet, mieʹrreet
leʹbe suåvât.

17 a §
Såbbra vuässõõttmõš teeknlaž teâđseʹrddemnääʹl ââʹneeʹl
Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst vueiʹtet mieʹrreed, što såbbra vuäitt vuässõõttâd ââʹneeʹl videosaǥstõõllmõõžž leʹbe jeeʹres šiõttlõs teeknlaž teâđseʹrddemnääʹl.
Tuâjjriâššmõõžžâst vueiʹtet uʹvdded tääʹrǩab meärrõõzzid teeknlaž teâđseʹrddemnääʹl
ââʹnnmest jääʹǩǩtum mõõntõõllmõõžžâst.

17 b §
Alttõsvuõiggâdvuõtt
Uuʹccmõsân kueiʹtin čueʹđin viiđinlååin mââimõsân tååimtum sääʹmteʹǧǧvaalin jiõnnvuõiggâdvuõttneǩ säʹmmlast lij vuõiggâdvuõtt tuejjeed sääʹmtegga alttõõzz sääʹmteeʹǧǧ tuõjju
kuulli ääʹššest.
Tääʹrǩab meärrõõzzid alttõsvuõiggâdvuõđ âânnmõõžžâst jääʹǩǩtum mõõntõõllmõõžžâst da
alttõõzz ǩiõttʼtõõllmõõžžâst uuʹdet tuâjjriâššmõõžžâst.
18 §
Aaʹšši ǩiõttʼtõõllmõš
Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar da jeeʹres tuåimmorgaan lij mieʹrreemvääldlaž, ko saaǥǥjååʹđteei leʹbe
väärrsaaǥǥjååʹđteei da ooʹccmõssân pieʹll jeeʹres vuäzzlain lie pääiʹǩ âʹlnn.
Sääʹmteeʹǧǧ da tõn nõõmtem tuåimmorgaan vuäzzlaž lij cõglvaž vuässõõttâd nåkam
tuʹmmstõktuõjju, kååʹtt kuâskk vuõiʹǧǧest suu leʹbe suu vaaldâšmlääʹjj 28 § 2 momeeʹntest
jurddum roodnairuåđâs leʹbe nåkam oummu, kååʹtt lij peäggtum paragraaff 3 momeeʹnt mieʹldd
suin paalduum.
Aaʹššid tuʹmmjet sääʹmteeʹǧǧest jeäʹnbõstuʹmmstõõǥǥin. Jiõni tässa mõõneen ääʹšš čåudd
saaǥǥjååʹđteei jiõnn. Vaalin ǩiõččât vaʹlljuum tõn, kååʹtt vuäǯǯ jäänmõsân jiõnid. Jiõni tässa
mõõneen čåudd vueʹrbb.
18 a §
Ǩeeʹrjtuõʹllʼjõs
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Sääʹmteeʹǧǧ ǩeeʹrjtuõʹllʼjõʹsse da tiilǩiõrǥtummša suåvldet tõn lââʹssen, mâid tän lääʹjjest šiõtteet, ǩeeʹrjtuõʹllʼjõslääʹjj (1336/1997).
18 d §
Tiiltaʹrǩstem-mušttlõs
Tiiltaʹrǩsteeilääʹjj (936/1994) 3 lååǥǥ 6 §:st šiõttuum mieʹrrääiʹjest čoʹrsteeʹl tiiltaʹrǩsteei âlgg
uʹvdded juõʹǩǩ tiilpââʹjest vueʹssmannu loopp räjja mõõneeʹst sääʹmteeʹǧǧ halltõʹsse ǩeerjlaž
tiiltaʹrǩstem-mušttlõõzz, koon âlgg, tõn lââʹssen mâid tiiltaʹrǩstemlääʹjjest šiõtteet, ââʹnned seʹst
ciâlkâlm tõʹst, lie-ko tåimm-mušttlõõzzâst uvddum teâđ riikkveäʹǩǩtieʹǧǧ ââʹnnem pirr
vuõiʹǧǧest.
19 §
Vaaleeʹǩǩ da vaalvuʹvdd
Sääʹmteeʹǧǧ vaali vääras jânnam lij õhttân vaalvuʹvdden.
Sääʹmteeʹǧǧ vaalid tuåimtet juõʹǩǩ neelljad eeʹjj (vaaleeʹǩǩ).
20 §
Vaal-luʹvddkåʹdd
Vaal-luʹvddkåʹdd tuʹmmai ooccmõõžž mieʹldd säʹmmla mieʹrǩǩummšest vaal-loǥstõʹǩǩe di
rääjj vaal-loǥstõõǥǥ. Vaal-luʹvddkåʹdd peejj tueiʹmme sääʹmteeʹǧǧ vaalid tõnnalla ko tän
lääʹjjest šiõtteet.
Vaal-luʹvddkådda koʹlle saaǥǥjååʹđteei da kutt jeeʹres vuäzzla, koin juâkksast lij jiiʹjjes-i
väärrneǩ. Vaal-luʹvddkååʹddest âlgg leeʹd vuäzzlaž da väärrneǩ Aanar, Uccjooǥǥ da Jeänõõǥǥ
kooʹddin di Suäʹđjel kååʹdd Lappi paalǥâskååʹdd vuuʹdest. Vaal-luʹvddkååʹddest âlgg leeʹd
sääʹmǩiõll-lääʹjj (1086/2003) 3 § 1 pääiʹǩest õõlǥtem sääʹmǩiõli äʹšštobddmõš. Sääʹmteeʹǧǧ
halltõõzz vuäzzlaž leʹbe väärrneǩ leʹbe muuttâsooccâmluʹvddkååʹdd vuäzzlaž leʹbe väärrneǩ ij
vueiʹt leeʹd vaal-luʹvddkååʹdd vuäzzliʹžžen ij-ka väärrneʹǩǩen.
21 §
Jiõnnvuõiggâdvuõtt
Sääʹmteeʹǧǧ vaal-loǥstõʹǩǩe mieʹrǩǩeem oudldõssân lij oummu jälstempäikka ǩiõččǩani tõn
lââʹssen, mâid 3 §:st šiõtteet, što ooumaž teâudd mââimõsân vaaltuåimtõõzz mââimõs peiʹvven
18 eeʹǩǩed da što son lij Lääʹddjânnam meerlaž leʹbe suʹst lij ålggjânnam meerliʹžžen leämmaž
dommkåʹddlääʹjjest (201/1994) jurddum dommkåʹdd Lääʹddjânnmest teʹl, ko ooccmõš vaalloǥstõʹǩǩe välddmõõžžâst âlgg mââimõõzzâst tuejjeed.
22 §
Vaalânnsallašvuõtt
Sääʹmteeʹǧǧ vaalin vaalânnsallaš lij juõʹǩǩ jiõnnvuõiggâdvuõttneǩ, kååʹtt lij miâsttõõttâm
võboršeʹǩǩen da kååʹtt ij leäkku vääʹnnvääldlaž.
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Võboršeʹǩǩen ij vueiʹt leeʹd vaal-luʹvddkååʹdd leʹbe muuttâsooccâmluʹvddkååʹdd vuäzzlaž
leʹbe väärrneǩ.
23 §
Vaal-loǥstõk
Vaal-luʹvddkåʹdd rääjj jiõnnvuõiggâdvuõttniiʹǩǩin vaal-loǥstõõǥǥ. Vaal-luʹvddkåʹdd lij vaalloǥstõõǥǥ registertuõʹllʼjeei.
Vaal-loǥstõʹǩǩe mieʹrǩǩeet kooʹddi mieʹldd alfabeettlaž jiârǥâst juõʹǩǩ jiõnnvuõiggâdvuõttneeʹǩǩ nõõm, persoontiõđ, dommkååʹdd da addrõõzz, jõs lie teâđast. Vaal-luʹvddkåʹdd vuäitt
ââʹnned narodteâttriâšldõõǥǥ teâđaid vaal-loǥstõõǥǥ raajjmõõžžâst. Dommkååʹdd da addrõõzz
ij kuuitâǥ vuäǯǯ mieʹrǩǩeed vaal-loǥstõʹǩǩe, jõs täk teâđ lie veʹrǧǧniiʹǩǩi tåimmjem õõlmâsvuõđ
pirr uvddum lääʹjj 24 § 1 momeeʹnt 31 pääiʹǩ mieʹldd peittast ââʹnnemnalla leʹbe jõs oummu
puõtt aalmiteâttriâšldõʹǩǩe lij ruõkkum aalmiteâttriâšldõõǥǥâst da Aalmirekiʹstterkõõskõõzz
ainsmâʹttemkääzzkõõzzin uvddum lääʹjj (661/2009) 36 §:st jurddum staanǩiõld.
Vaal-loǥstõʹǩǩe âlgg ooccmõõžž mieʹldd väʹldded jiõnnvuõiggâdvuõttneǩ ooumaž. Oudldõssân
vaalvuõiggâdvuõđi âânnmõʹšše ââldmõsân pueʹtti sääʹmteeʹǧǧ vaalin lij, što ooccmõõžž tuejjeet
mââimõõzzâst vaaleeʹjj oudldeei čõhččmannu loopp räjja mõõneeʹst. Oouʹdab vaalin vaalloǥstõʹǩǩe mieʹrǩǩuum ooumaž vääʹldet vaal-loǥstõʹǩǩe ooccmõõzztää, jõs son teâudd viõǥǥâst
åårrai lääʹjjest šiõttuum vaal-loǥstõʹǩǩe mieʹrǩǩeem oudldõõzzid. Oummu jeät kuuitâǥ
mieʹrǩǩed vaal-loǥstõʹǩǩe, jõs son iʹlmmat vaal-luʹvddkådda, što son ij haaʹled pueʹttem tõõzz
mieʹrǩǩeemnalla.
Vaal-loǥstõõǥǥ raajjâm õhttvuõđâst vaal-luʹvddkåʹdd vuäitt jiiʹjjes alttõõzzâst väʹldded
lââʹssen lokku 1. peiʹvven ođđeeʹjjmannu 2023 leʹbe tõn mâŋŋa riõššâm sääʹmteeʹǧǧ vaalin vaalloǥstõʹǩǩe mieʹrǩǩuum jiõnnvuõiggâdvuõttneeʹǩǩ mâŋŋa oouʹdab vaali jiõnnvuõiggâdvuõttâkka õsttâm päärna da 21 §:st šiõttuum ääiʹjpoʹdde mõõneeʹst jiõnnvuõiggâdvuõttâkka õstti päärna. Näkam oummu vueiʹtet kuuitâǥ väʹldded vaal-loǥstõʹǩǩe eman
mâŋŋa tõʹst, ko son lij ǩeerjlânji iʹlmmtam vaal-luʹvddkådda, što son âânn jiiʹjjes säʹmmliʹžžen
3 § 1 momeeʹnt meâldlânji.
Vaal-luʹvddkåʹdd raʹvvai da vuâllaǩeeʹrjat vaal-loǥstõõǥǥ mââimõssân vaaleeʹjj oudldõõʹsti
jooulmannu mââimõs peeiʹv. Vaal-luʹvddkååʹdd tuʹmmstõʹǩǩe vaal-loǥstõõǥǥ raavummšest ij
vuäǯǯ ooccâd muttâz lääiteeʹl.
24 §
Iʹlmmtemkortt da tuʹmmstõk
Vaal-luʹvddkåʹdd rääjj juõʹǩǩ vaal-loǥstõʹǩǩe valddum oummust iʹlmmtemkoort, koʹst
iʹlmmne jiõnnvuõiggâdvuõttneeʹǩǩest vaal-loǥstõʹǩǩe valddum teâđ, vaal-loǥstõõǥǥ
vueiʹnnemnalla âânnmõš, vaalin jiõnstummuš di vaalpeiʹvv da 31 a §:st šiõttuum vuõiggâdvuõtt
jiõnsted vaalpeiʹvven, da vaal-luʹvddkååʹdd addrõs.
Vaal-luʹvddkåʹdd vuõlttad iʹlmmtemkoort ǩeäzz-a jiõnnvuõiggâdvuõttnekka, koon addrõs lij
teâđast, ääiʹjbeäʹlnn ouddâl vaal-loǥstõõǥǥ piijjmõõžž vueiʹnnemnalla.
Vaal-luʹvddkååʹdd tuʹmmstõk tõʹst, što oummu jeät mieʹrǩǩed vaal-loǥstõʹǩǩe, seämma ǥu
tuʹmmstõk, koin vaal-luʹvddkåʹdd lij kuâđđam tuʹtǩǩeeǩani oummu raukkmõõžž šõddâd
väʹlddemnalla vaal-loǥstõʹǩǩe leʹbe iʹlmmtõõzz, što ij haaʹled šõddâd tõõzz mieʹrǩǩuumnalla,
vuõltteed ääʹššvuäʹmsteeja ääiʹjbeäʹlnn ouddâl vaal-loǥstõõǥǥ piijjmõõžž vueiʹnnemnalla.
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25 §
Vaal-loǥstõõǥǥ vueiʹnnemnalla âânnmõš
Vaal-luʹvddkåʹdd peejj vaal-loǥstõõǥǥ leʹbe tõʹst åårrai teâđaid persoontiõđid lokku vääʹldǩani
vueiʹnnemnalla nuʹt, što vueiʹnnemnalla âânnmõõžž kuõskki ääiʹj puuttmõõžžâst lij äiʹǧǧ vaali
tååimtummša uuʹccmõssân kutt määnpââʹj.
Vaal-loǥstõõǥǥ ââʹnet vueiʹnnemnalla 10 ǩeäččlõs arggpeiʹvven, koid jeät lokku sueʹvet.
Vaal-loǥstõõǥǥ vueiʹnnemnallšem âânnmõʹšše jääʹǩǩtet, mâid vaaldšemlääʹjj 62 §:st šiõtteet
takaiteâttânouddmõõžžâst, jõs jeät täʹst lääʹjjest nuuʹbbnalla šiõttâd.
25 a §
Vaal-loǥstõõǥǥ õõlmâsvuõtt
Juõʹǩǩkast lij vuõiggâdvuõtt tobdstõõttâd vaal-loǥstõʹǩǩe da tõn raajjmõʹšše kuulli äʹššǩiiʹrjid
tõn äiʹǧǧen, ko vaal-loǥstõõǥǥ ââʹnet vueiʹnnemnalla. Vaal-loǥstõõǥǥ da tõn raajjmõʹšše kuulli
äʹššǩiiʹrjid ij vuäǯǯ uʹvdded kopiâʹsttemnalla leʹbe sniimmâmnalla ij-ǥa tõin vuäǯǯ uʹvdded kopioid. Vaal-loǥstõʹǩǩe mieʹrǩǩuum oummust lij kuuitâǥ vuõiggâdvuõtt vuäǯǯad määustää
vääʹldelm vaal-loǥstõʹǩǩe suʹst valddum teâđain. Ääʹššvuäzzla vuõiggâdvuõđâst vuäǯǯad teâđ
ääʹšš ǩiõttʼtõõllma kuulli äʹššǩiiʹrjin šiõtteet veʹrǧǧniiʹǩǩi tåimmjem õõlmâsvuõđ pirr uvddum
lääʹjj 11 §:st.
Vaal-loǥstõõǥǥ di nåkam vaal-loǥstõõǥǥ raajjmõʹšše kuulli äʹššǩiiʹrjid, kook âʹnne seʹst
teâđaid oummu eetnlaž alggpuättmõõžžâst, âlgg ââʹnned peeitast jeeʹres ko 1 momeeʹntest
jurddum äiʹǧǧen. Peeitastââʹnnemõõlǥtõs ij cõõgg teâđ ouddmõõžž sääʹmtegga sääʹmteeʹǧǧ
tuåimmorgaani vuäzzlai da väärrniiʹǩǩi vaʹlljeem leʹbe alttõsvuõiggâdvuõđ âânnmõõžž čiõlǥtem
vääras ij-ǥa tõõzz, kååʹtt taarbaš teâđ jiõnnvuõiggâdvuõđâs čiõʹlǧǧeem vääras.
Vaal-loǥstõõǥǥ raajjmõʹšše kuulli äʹššǩiiʹrji õõlmâsvuõđâst šiõtteet veʹrǧǧniiʹǩǩi tåimmjem
õõlmâsvuõđ pirr uvddum lääʹjjest.
25 b §
Vaal-loǥstõõǥǥâst åårrai puäst-teâđ teevvmõš
Vaal-luʹvddkåʹdd vuäitt teevvad puäst-teâđ vaal-loǥstõõǥǥâst jiiʹjjes alttõõzzâst leʹbe jiõnnvuõiggâdvuõttneeʹǩǩ kaiʹbbjõõzzâst. Kaiʹbbjõõzz âlgg kuuitâǥ tuejjeed 14 peeiʹv seʹst vaalloǥstõõǥǥ vueiʹnnemnalla âânnmõõžž kuõskki ääiʹj puuttmest. Muttsid âlgg tuejjeed mââimõssân kuõʹhtt määnpââʹj ouʹddel vaaltuåimtõõzz alttummuž.
Jos oummu lââʹzztet vaal-loǥstõʹǩǩe, suʹnne âlgg tâʹlles vuõltteed 24 §:st jurddum
iʹlmmtõskoort.
Jos vaal-loǥstõõǥǥ puästmieʹrǩǩummuž teevat, teevvmõõžžâst âlgg iʹlmmted tâʹlles
äʹššvuäʹmsteei ooumže, jõs tõt ij leäkku samai taarbteeʹm.
26 §
Vuõiǥeemkaiʹbbjõs vaal-loǥstõõǥǥ kuõskki tuʹmmstõõǥǥâst
Kååʹtt ǩeäčč, što son lij vuõiggâdvuõđtää kuõđđum meädda vaal-loǥstõõǥǥâst, vuäǯǯ õõlǥted
vaal-loǥstõõǥǥ kuõskki tuʹmmstõʹǩǩe vuõiǥõõzz vaal-luʹvddkååʹddest. Vaal-luʹvddkådda
čuäjtum vuõiǥeemkaiʹbbjõs âlgg tååimted vaal-luʹvddkådda 14 peeiʹv seʹst vaal-loǥstõõǥǥ
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vueiʹnnemnalla âânnmõõžž kuõskki ääiʹj puuttmõõžžâst. Jõs vaal-luʹvddkådda tåimtum
vuõiǥeemkaiʹbbjõs
lij
puättam
mieʹrrääiʹjest
muuttâsooccâmluʹvddkådda,
muuttâsooccâmkaiʹbbjõõzz jeät kuõđđu tuʹtǩǩeeǩani. Vuõiǥeemkaiʹbbjõõzz âlgg
muuttâsooccâmluʹvddkååʹddest jaauktõõlǩani tååimted vaal-luʹvddkådda.
Jõs vuõiǥeemluʹvddkåʹdd tuʹmmad , što oummu vääʹldet vaal-loǥstõʹǩǩe, vaal-luʹvddkåʹdd
vuõlttad suʹnne jaauktõõlǩani 24 §:st jiõnnvuõiggâdvuõttnekka jurddum iʹlmmtõskoort.
26 a §
Jiõnstummuš muuttâsooccâmorgaan tuʹmmstõõǥǥ vuâđald
Ooumže, kååʹtt ouddâl jiõnnlaʹsǩǩummuž altteem eʹtǩǩad vaal-luʹvddkådda leʹbe vaalpeiʹvven
vaaltåimmkådda muuttâsooccâmorgaan lääʹjjviõkksa tuʹmmstõõǥǥ jiõnnvuõiggâdvuõđstes,
vaʹrrjet podd vuäǯǯad vaaläʹššǩeeʹrj da jiõnsted.
Ooumaž lij õõlǥtem luõvted vaal-luʹvddkådda leʹbe vaʹstteeinalla vaaltåimmkådda
tuʹmmstõõǥǥ leʹbe tõn vuõiggân tuõđštum kopio vaal-loǥstõʹǩǩe ääʹššest tuejjeem mieʹrǩǩeem
vääras.
27 §
Võboršiiʹǩǩi piijjmõš da võborseǩloǥstõk
Võboršeeʹǩǩ sääʹmteeʹǧǧ vaalid vuäǯǯ piijjâd uuʹccmõssân koolm jiõnnvuõiggâdvuõttneeʹǩǩ
vuâđđeem vaʹlljeeiõhttõs, koʹst âʹlǧǧe leeʹd äʹššooumaž da väärräʹššooumaž.
Juõʹǩǩ jiõnnvuõiggâdvuõttneǩ vuäǯǯ vuässõõttâd tåʹlǩ õõut võboršeeʹǩǩ piijjmõʹšše. Jõs
ooumaž kooll kuõiʹt leʹbe mäŋggsab vaʹlljeeiõhttõʹsse, vaal-luʹvddkåʹdd âlgg jaaukted suu nõõm
tõin pukin.
Vaʹlljeeiõhttõs âlgg tuejjeed võboršeǩooccmõõžž vaal-luʹvddkådda mââimõõzzâst
31.peiʹvven da tõn kuõskki tiuddummšid mââimõõzzâst 27 peiʹvven ouʹddel vaaltuåimtõõzz
alttummuž.
Vaal-luʹvddkåʹdd âlgg raajjâd võboršeǩloǥstõõǥǥ mââimõõzzâst 21 peiʹvven ouʹddel vaaltuåimtõõzz alttummuž. Võboršeǩloǥstõõǥǥ âlgg õlmstâʹtted, vuõltteed vaaläʹššoummid da
ââʹnned vaali ääiʹj vueiʹnnemnalla.
Vaal-luʹvddkååʹdd tuʹmmstõʹǩǩe võboršeǩloǥstõõǥǥâst ij vuäǯǯ ooccâd jeäʹrben muttâz.

28 §
Vaaltååimtõs
Sääʹmteeʹǧǧ vaalid tuåimtet påʹrǧǧmannu mââimõs tiudd neäʹttel vuõssaarǥâst aʹlǧǧi viiđ
neäʹttel äiʹǧǧen. Vaalid tååimtet pååʹšt mieʹldd leʹbe tååimteeʹl jiõnstemliipp muđoi ko pååʹšt
mieʹldd vaal-luʹvddkååʹdd iʹlmmtem päikka. Vaal tååimtet säʹmmlai dommvuuʹdest vaalpeeiʹv
jiõnstummšen.
Vaali tåimtummšest âlgg õlmmsest kuulted.
29 §

Vaaläʹššǩeeʹrj
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Vaal-luʹvddkåʹdd âlgg jaauktõõlǩani vaaltuåimtõõzz äʹlǧǧem mâŋŋa tuõđšteeinalla tuåimted
pååʹšt mieʹldd juõʹǩǩ jiõnnvuõiggâdvuõttnekka, koon addrõs lij teâđast, vaal-luʹvddkååʹdd
štempplin niâvvum jiõnstemliipp, vaalkuõr, sättǩeeʹrj, sättkuõr, võboršeǩloǥstõõǥǥ da
jiõnstemvuäʹpstõõzz (vaaläʹššǩeeʹrj).
Jiõnnvuõiggâdvuõttnekka, kååʹtt ij leäkku vuäǯǯam pååʹšt mieʹldd vaaläʹššǩiiʹrjid leʹbe ǩeäʹst
tõk mõõn-ne määin diõtt muđoi jie leäkku, âlgg vaʹrrjed vuäittmõõžž vuäǯǯad vaaläʹššǩiiʹrjid
vaal-luʹvddkååʹdd konttrest leʹbe vaal-luʹvddkååʹdd iʹlmmtem pääiʹǩest.
Jiõnstemvuäʹpstõõzzâst âlgg peäggted vaal-luʹvddkååʹdd konttâr da vueiʹtlvaž jeeʹres paaiʹǩi,
koin vaaläʹššǩiiʹrjid vueiʹtet vuäǯǯad da koid tõid vueiʹtet maaccted, jååʹttemaddrõõzzid da
äävaiåårramaaiʹjid di lââʹssen vaalpeeiʹv jiõnstempaaiʹǩi jååʹttemaddrõõzzid da äävaiåårramaaiʹjid.
30 §
Jiõnstummuš pååʹšt mieʹldd
Jiõnnvuõiggâdvuõttneǩ vuäitt ââʹnned jiõnnvuõiggâdvuõđâs, ko lij vuäǯǯam vaaläʹššǩiiʹrjid.
Jiõnsteei âlgg čiõlggsânji mieʹrǩǩeed jiõnstemliʹppe tõn võboršeeʹǩǩ nââmar, koon pueʹrren son
oudd jiõnâs.
Jiõnstummuš lij čõõđtum, ko jiõnnvuõiggâdvuõttneǩ lij kuâđđam tuõđšteeinalla pååʹšt mieʹldd
kattum sättkuõrâst jååʹđtemnalla jiõnstemliipp seʹst õõʹnni kattum vaalkuõr da tieuʹddmes da
vuâllaǩeeʹrjteʹmes sättǩeeʹrj vaal-luʹvddkådda. Jõs jiõnsteei peejj mieʹldd iʹlmmtõskoortâs, suu
ij taarbâž mieʹrǩǩeed sättǩerjja jeeʹrab ko vuâllaǩeeʹrjtõõzzâs.
Jiõnnlaʹsǩǩummuš alttummša mõõneeʹst vaal-luʹvddkådda pååʹšt mieʹldd puättam jiõn
vääʹldet lokku jiõnnlaʹsǩǩummšest.
31 §
Jiõnstummuš tååimteeʹl sättkuõr vaal-luʹvddkådda muđoi ko pååʹšt mieʹldd
Jiõnnvuõiggâdvuõttneǩ leʹbe suu dovernâʹsttem ooumaž vuäitt tååimted 30 §:st jurddum
vaaläʹššǩeeʹrj sättkuõrâst še vaal-luʹvddkååʹdd konttra leʹbe vaal-luʹvddkååʹdd iʹlmmtem jeeʹres
pääiʹǩ vaali neelljad tiudd neäʹttel vuõssaarǥ da kuuđat tiudd neäʹttel pâʹsspeeiʹv kõskksaž
äiʹǧǧen di vaalpeiʹvven mõõn täättas jiõnstempääiʹǩ vaaltåimmkådda.
Vaal-luʹvddkåʹdd âlgg ââʹnned huõl tõʹst, što tõn tåimmpaaiʹǩid da tõn iʹlmmtem jeeʹres
paaiʹǩid kuõđđum vaaläʹššǩiiʹrjid seeilted vaalkäittmõõžž staaneei naaʹlin da što tõid tååimtet
staanâld vaal-luʹvddkååʹdd Aanar konttra ouʹddel jiõnnlaʹsǩǩeem alttummuž.
31 a §
Vaalpeeiʹv jiõnstummuš
Vaalpeeiʹv jiõnstummuž riâžžât vaali tuåimtummuž kuuđad neäʹttel pâʹsspeiʹvven.
Vaalpeeiʹv jiõnstummuž tuåimtet õõutäiggsânji säʹmmlai juõʹǩǩ dommvuuʹd kååʹddest. Juõʹǩǩ
kååʹddest lij uuʹccmõssân õhtt jiõnstempäiʹǩǩ.
Jiõnnvuõiggâdvuõttneǩ vuäǯǯ jiõnsted 31 g §:st jurddum naaʹlin tåʹlǩ tõn säʹmmlai
dommvuuʹd kååʹddest, kååʹtt lij mieʹrǩǩuum vaal-loǥstõʹǩǩe suu dommkåʹdden.
Jiõnstummuž âlgg riâššâd nuʹtt, što vaalkäittmõš seillai.
31 c §
Vaaltåimmkåʹdd
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Vaal-luʹvddkåʹdd âlgg juʹn ääiʹjben ouʹddel vaali šiõtteed juõʹǩǩ jiõnstempääiʹǩ vääras vaaltuåimmkååʹdd, koozz koʹlle kolmm vuäzzla da uuʹccmõssân kuõʹhtt väärrneeʹǩǩ nuʹt, što õhtt
vaal-luʹvddkååʹdd vuäzzlaž da suu jiiʹjjes-i väärrneʹǩǩes lie vaaltuåimmkååʹdd vuäzzliʹžžen da
väärrneʹǩǩen. Sääʹmteeʹǧǧ vaali võboršeǩ ij vueiʹt leeʹd vaaltuåimmkååʹdd vuäzzliʹžžen leʹbe
väärrneʹǩǩen.
Vaaltuåimmkååʹdd saaǥǥjååʹđteeʹjen tåimmai vaal-luʹvddkååʹdd eeʹttkõʹstti vuäzzlaž. Vaaltuåimmkåʹdd vaʹlljad taarb mieʹldd kõskkvuõđstes väärrsaaǥǥjååʹđteei.
Vaaltuåimmkåʹdd lij mieʹrreemvääldlaž kolmmvuäzzliʹžžen.
31 h §
Vaalpeeiʹv jiõnstummuž puuttmõš da vaalpåʹrddǩeʹrjj
Vaalpeeiʹv jiõnstummuž puuttâm mâŋŋa vaaltuåimmkåʹdd âlgg ââʹnned huõl tõʹst, što
pječõsttum vaalčuuʹǩǩ da jiõnstem-mieʹrǩǩõõzzid seʹst õõʹnni jiõnstemvuuʹd vaal-loǥstõõǥǥ di
vueiʹtlvânji vaaltuåimmkådda kuõđđum sättkuõrid tuåimtet vaalkäittmõõžž seillam staaneei
nalla määinteʹmes ääjtõõllâmtää vaal-luʹvddkååʹdd Aanar konttra. Vaal-luʹvddkåʹdd âlgg
ââʹnned huõl vaalčuuʹǩǩ da jiõnstemvuuʹd vaal-loǥstõõǥǥ seeiltummšest staan pääiʹǩest
jiõnnlaʹsǩǩeem altteem räjja di pječâʹsttemneävvai hiâvtummšest tâʹlles čuuʹǩǩ pječâʹsttem mâŋŋa.
Vaaltuåimmkåʹdd âlgg lââʹssen ââʹnned huõl tõʹst, što vaalpeeiʹv jiõnstummšest tuõʹllʼjet
påʹrddǩeeʹrj, koozz mieʹrǩǩeet:
1) peeiʹv di čiâssaaiʹjid, kuäʹss vaalpeeiʹv jiõnstummuš aaʹlji da peäggteš puuttâm;
2) mieʹldd åårram vaaltuåimmkååʹdd vuäzzlaid da väärrniiʹǩǩid;
3) vaalvieʹǩǩteeʹjid di jiõnsteeʹji jiiʹjjez vaʹlljeem vieʹǩǩteeʹjid; di
4) jiõnsteeʹji lååkkmeäʹr.
32 §
Jiõnstummuš håiddstroiʹttlest da dååma
Säʹmmlai dommvuuʹdest åårrai stroiʹttlest hoiddum di tõk dommvuuʹdest dååma hoiddum,
kook jie muđoi vuäitče jiõnsted toolkteʹmes vaiggõõzzitää, vuäǯǯa jiõnsted håiddpääiʹǩsteez.
Håiddpääiʹǩest jiõnstummuž vääras vaal-luʹvddkåʹdd mieʹrrad kõõččmõõžžâst åårrai kååʹdd
vaal-luʹvddkååʹddest eeʹttkõʹstti vuäzzla da väärrneeʹǩǩ vaaltuåimmšeʹǩǩen da suu väärrooumžen. Vaaltuåimmšeeʹǩǩ väärrooumžen vueiʹtet nõõmted jeeʹres tuõjju šiõtti oummu še.
Håiddpääiʹǩest jiõnsteen jiõnstummšest âlgg jiõnsteei da vaaltuåimmšeeʹǩǩ lââʹssen leeʹd
mieʹldd jiõnsteei vaʹlljeem leʹbe suu priimmâm sääʹmteeʹǧǧ vaal-loǥstõʹǩǩe jiõnnvuõiggâdvuõttneʹǩǩen mieʹrǩǩuum ooumaž.
34 §
Jiõnnlaʹsǩǩeem alttummuš
Vaal-luʹvddkåʹdd alttad jiõnnlaʹsǩǩummuž vaaltuåimtõõzz mâŋŋa puõʹtti vuõssaarǥ čiâss 10.
Mâŋŋa jiõnnlaʹsǩǩummuž alttummšest puättam sättkuõrid kueʹđet ääʹveeǩani lokku vääʹldǩani.
Tuåimtõõzzâst tuõʹllʼjet påʹrddǩeeʹrj.
Vaʹlljeemõhttõõzz äʹššoummust da väärräʹššoummust lij vuõiggâdvuõtt leeʹd âʹldd
jiõnnlaʹsǩǩummšest.
35 §
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Mieʹrǩǩeem vaal-loǥstõʹǩǩe
Jiõnnlaʹsǩǩummuš altteet ääʹveeʹl sättkuõr da mieʹrǩǩeeʹl puk 30 da 31 §:st šiõttuum naaʹlin
jiõnstam sättǩeeʹrj meâldlânji vaal-loǥstõʹǩǩe.
Jiõnstummuš âlgg kueʹđđed lokku vääʹldkani:
1) jõs jiõnstam oummu ij leäkku mieʹrǩǩuum vaal-loǥstõʹǩǩe jiõnnvuõiggâdvuõttneʹǩǩen
leʹbe jõs puätt õlmmsa, što son lij jäämmam ouddâl vaaltååimtõõzz alttummuž;
2) jõs sättǩeʹrjj lij nuʹt vännai, što ij aainâs vueiʹt tuõttâd, ǩii ooumaž lij jiõnstam; leʹbe
3) jõs vaalkuõʹrre lij tuejjuum jiõnsteei leʹbe võboršeeʹǩǩ kuõskki leʹbe jeeʹres ääʹššteʹmes
mieʹrǩǩeem.
Jõs sättǩiiʹrjin puätt õlmmsa, što jiõnnvuõiggâdvuõttneǩ lij jiõnstam mueʹdd vuâra 30 leʹbe 31
§:st jurddum naaʹlin, vääʹldet lokku pâi õhtt sättkuõrin.
Jeeʹres ǥu vaalpeeiʹv jiõnstummuš âlgg kueʹđđed lokku vääʹldǩani še, jõs jiõnstummuš vuuʹd
vaal-loǥstõʹǩǩe tuejjuum mieʹrǩǩummšin puätt õlmmsa, što ääʹššvuäʹmsteei lij jiõnstam
vaalpeiʹvven 31 g §:st jurddum naaʹlin.
Ǥu puk jiõnstam liâ mieʹrǩǩuum vaal-loǥstõʹǩǩe da jiõnstummšest lokku vääʹldǩani kuõđđum
vaalkuõr sättkuõrines liâ jeäʹrdum čorru primmum, piijât primmum vaalkuõr ääʹveeǩani
vaalčokka.
38 §
Vaali puåđõõzz meäʹrtõõvvmõš
Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzliʹžžen šâʹdde vaʹlljuum 21 jäänmõsân jiõnid vuäǯǯam võboršeʹǩǩed, oudldeeʹl, što sij jooukâst lie uuʹccmõssân 10 §:st šiõttuum mieʹrr võboršeeʹǩǩ Aanar, Uccjooǥǥ da
Jeänõõǥǥ kooʹddin di Suäʹđjel kååʹdd Lappi paalǥâskååʹdd vuuʹdest. Jõs 10 §:st šiõttuum meäʹr
jie tiiud, šâʹdde kõõččmõõžžâst åårrai kååʹddest leʹbe vuuʹdest vaʹlljuum nuʹbben jäänmõsân
jiõnid vuäǯǯam võboršeeʹǩǩ nuʹt, što 10 § kaiʹbbjõõzz teâuddje.
Jõs koon-ne dommvuuʹd kååʹddest leʹbe vuuʹdest jie võboršeeʹǩǩ leämmaž šiõttuum mieʹrr,
šâʹdde võboršiiʹǩǩin vaʹlljuum nuʹbben jäänmõsân jiõnid vuäǯǯam võboršeeʹǩǩ dommvuuʹdest.
Väärrneʹǩǩen šâʹdde vaʹlljuum Aanar, Uccjooǥǥ da Jeänõõǥǥ kooʹddin di Suäʹđjel kååʹdd
Lappi paalǥâskååʹdd vuuʹdest åårrai võboršiiʹǩǩin vaʹlljummšen šõddi mâŋŋa nuʹbben jäänmõsân jiõnid vuäǯǯam võboršeǩ.
Jõs jiõnnmeäʹr lie seämma šoora, čååuʹdet võboršiiʹǩǩi kõskksaž jiârǥ vuârbeeʹl.
Võboršeeʹǩǩ kåʹdd leʹbe vuʹvdd jiõnnlaʹsǩǩummšest meäʹrtââvv tõn mieʹldd, koʹst suʹst lij
leämmaž dommkåʹdd võboršeʹǩǩen älggmõõžž mieʹrrääiʹj puuttâmääiʹjpoddân.
39 §
Vaalpuåđõõzz raavummuš
Vaali puåđõõzz raavad vaal-luʹvddkåʹdd kuälmad peiʹvven mâŋŋa jiõnnlaʹsǩǩeem
alttummšest õnnum såbbrest.
Vaali puåđõõzz âlgg tâʹlles iʹlmmted vuõiggâdvuõttministeriaaʹje sääʹmteeʹǧǧ vuäzzlai da
väärrniiʹǩǩi puõʹtti tuåimmpââjas tuâjjses mieʹrreem diõtt.
40 §
Vaali puåđõõzz kuõskki läittmõš
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Jiõnnvuõiggâdvuõttneǩ, kååʹtt ǩeäčč što vaali puåđõõzz raavummuž kuõskki vaalluʹvddkååʹdd tåimm leʹbe tuʹmmstõk lij lääʹjjvuâsttsaž, vuäitt tuejjeed sääʹmteeʹǧǧ halltõʹsse
vuõiǥeemkaiʹbbjõõzz mââimõõzzâst 14 peiʹvven tõn peeiʹvest, kuäʹss vaal-luʹvddkåʹdd lij raavääm vaali puåđõõzz. Muuttâsooccmõõžžâst vaal-loǥstõõǥǥ kuõskki aaʹššin šiõtteet 5 lååǥǥast.
Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz âlgg ǩiõttʼtõõllâd vuõiǥeemkaiʹbbjõs ǩiõrrliʹžžen da mââimõõzzâst
ouddâl vaaleeʹjj loopp.
Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz tuʹmmstõʹǩǩe vuäǯǯ ooccâd muttâz lääiteeʹl ââʹlmõs vaaldâšmvuõiggsa
mââimõõzzâst 14 peiʹvven tõn peeiʹvest, kuäʹss ääʹššvuäʹmsteei lij vuäǯǯam Sääʹmteeʹǧǧ
halltõõzz tuʹmmstõõǥǥ teâttan. Muuttâsooccmõõžžâst jääʹǩǩtet muđoi, mâid suudõõttmõõžžâst
vaaldšemaaʹššin uvddum lääʹjjest šiõtteet.
Jõs vaal-luʹvddkååʹdd 1 momeeʹntest jurddum tuʹmmstõk leʹbe tuåimm lij leämmaž
lääʹjjvuâsttsaž da tät lij vaaiktam vaali puåđõʹsse, vaali puåđõõzz âlgg vuõiǥeed da riikksuåvtõs
âlgg taarb mieʹldd mieʹrreed sääʹmteeʹǧǧ vuäzzlaid da väärrniiʹǩǩid vaali vuõiǥuum puåđõõzz
meâldlânji.
Jõs vaali puåđõs ij leäkku vuõiǥeemnalla, âlgg mieʹrreed vaalid oʹđđest ââʹnnemnalla
40 c §
Tääʹrǩab šeâttmõõžž
Vuõiggâdvuõttministeria asetõõzzin vueiʹtet uʹvdded tääʹrǩab šeâttmõõžžid:
1) vaalid kuulli kuultõõzzi pirr;
2) vaal-loǥstõʹǩǩe ooʒʒõõttâm da vaal-loǥstõõǥǥâst jaauktem pirr di ooccmõʹšše õhtteemnalla
åårrai čiõlǥtõõzzi pirr;
3) vaal-loǥstõõǥǥ vueiʹnnemnalla ââʹnnem pirr;
4) võboršeǩooccmõõžž da võboršeǩloǥstõõǥǥ pirr;
5)vaalpeeiʹv jiõnstummuž riâššmõõžžâst, jõs kååʹddest liâ jäänab ǥu õhtt vaalpeeiʹv jiõnstummuž jiõnstempäiʹǩǩ
6) jiõnstemliipp pirr; di
7)vaaläʹššǩiiʹrji seeiltem pirr.
5 lååkk
Muuttâsooccâm vaal-loǥstõõǥǥ kuõskki aaʹššin
41 §
Muuttâsooccâmluʹvddkååʹdd tuâjj da tåimmväʹldd
Sääʹmteeʹǧǧ vaal-loǥstõkaaʹšši (muuttâsooccâmluʹvddkåʹdd) tåimmai vuõssmõsân
muutttâsooccâmtääʹzzen Sääʹmteeʹǧǧ Sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjj 26 §:ff meâldlaž vaalloǥstõʹǩǩe välddmõõžž da tõʹst meädda jaukkummuž kuõskki aaʹššin.
Sääʹmteeʹǧǧ õhttvuõđâst tåimmjeei muuttâsooccâmluʹvddkåʹdd lij jiõččnaž da soorčteʹmes
tåimmorgaan.
41 a §
Muuttâsooccâmluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei da jeeʹres vuäzzla
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Muuttâsooccâmluʹvddkååʹdd jååʹđat saaǥǥjååʹđteei, kååʹtt vuäitt leeʹd väʹlddtuåimlaž.
Muuttâsooccâmluʹvddkååʹddest lij lââʹssen čårrtuåimmlaž vuäzzliʹžžen õhtt lääʹǩǩooumažvuäzzlaž da kueʹhtt äʹšštobddivuäzzla. Lââʹssen muuttâsooccâmluʹvddkååʹddest liâ
riʹjttjeei mieʹrr väärrneeʹǩǩ. Väärrnekka suåvldet, mâid lääʹjjest šiõtteet
muuttâsooccâmluʹvddkååʹdd vuäzzlast.
Saaǥǥjååʹđteei ååreen cõggnam saaǥǥjååʹđteeja šiõttuum tåimmvääʹld âânn
muuttâsooccâmluʹvddkååʹdd lääʹǩǩooumažvuäzzlaž (väärrsaaǥǥjååʹđteei).
41 b §
Saaǥǥjååʹđteei da jeeʹres vuäzzla ââʹntemvuõtt da nõõmummuš
Muuttâsooccâmluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei da lääʹǩǩooumažvuäzzla âlgg tiuddâd suuʹdi
almmjallaš ââʹntemõõlǥtõõzzid.
Muuttâsooccâmluʹvddkååʹdd jeeʹres vuäzzlain õõlǥtet vuõiggmiõllsavuõđ, härjjnemvuõđ
muuttâsooccâmluʹvddkååʹdd tåimmvõudda di taarbšeei persoonlaž jiijjâsnallšemvuõđ.
Muuttâsooccâmluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei da jeeʹres vuäzzla ij taarbâž leeʹd mieʹrǩǩuumnalla
sääʹmteeʹǧǧ vaal-loǥstõʹǩǩe.
Riikksuåvtõs šiõttad muuttâsooccâmluʹvddkååʹdd kuuđ eeʹjjes vuârast.
Muuttâsooccâmluʹvddkåʹdd šiõtteet sääʹmteeʹǧǧ ehdtõõzzâst.
Sääʹmteeʹǧǧ, vaal-luʹvddkååʹdd vuäzzlaž leʹbe väärrneǩ leʹbe sääʹmteeʹǧǧ kääzzkõsvuõđâst åårrai ooumaž ij vueiʹt kuullâd muuttâsooccâmluʹvddkådda.
Muuttâsooccâmluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei da jeeʹres vuäzzla âlgg iʹlmmted čõõnâsvuõđineez.
Čõõnâsvuõđin iʹlmmtummša suåvldet, mâid suudišttâmlääʹjj (673/2016) 17 lååǥǥ 17 §:st šiõtteed äʹšštobddivuäzzla õõlǥtemvuõđâst iʹlmmted čõõnâsvuõđin. Čõõnâsvuõttiʹlmmtõs uuʹdet
vuõiggâdvuõttministeriaaʹje di teâttan muuttâsooccâmluʹvddkådda. Čõõnâsvuõđid kuõskki
teâđai rekisterâsttmõõžžin jääʹǩǩtet, mâid suuʹdi čõõnâsvuõtt- da čårrtåimmregisteeʹrest uvddum lääʹjjest šiõtteed (565/2015).
41 c §
Muuttâsooccâmluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei da vuäzzla pääʹiǩ luõvtummuš
Muuttâsooccâmluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei da vuäzzla vuõiggâdvuõđâst põõššâd tuâjstes
suåvldet, mâid suuʹdiveeʹrj vuäʹmsteeʹjest šiõtteed.
Jos muuttâsooccâmluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei leʹbe jeeʹres vuäzzla tuâjj lij luõvsmam kõõsk
tåimmpââʹj, meäʹrreet seuʹrrjeei kõõsk åårrai tåimmpââʹjjen.

15

41 d §
Suudååsktõs
Muuttâsooccâmluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei da jeeʹres vuäzzla âlgg tuõjju ääʹljeen uvdded
suudååsktõs, jõs ij son leäkku tuejjääm tõn juʹn ääiʹjab. Suudååsktõõzz õuddmõõžžâst šiõtteed
suudišttâmlääʹjj 1 lååǥǥ 7 §:st.

41 e §
Saaǥǥjååʹđteei da jeeʹres vuäzzla sââʹjj
Muuttâsooccâmluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei da jeeʹres vuäzzlaž lij soorčteʹmes suudâmvääʹld
ââneen.
Muuttâsooccâmluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei da jeeʹres vuäzzlaž tåimmai suuʹdi vasttõõzzin,
koʹst šiõtteed tääʹrǩben suudišttâmlääʹjj (673/2016) 9 lååǥǥast.
Muuttâsooccâmluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei da vuäzzlaž lij õõlǥtem järrned tuâjstes tõn
määnpââʹj puuʹđeen, koon määʹttest son teâudd 70 eeʹǩǩed.

41 f §
Čiõlǥteeʹj
Muuttâsooccâmluʹvddkååʹddest liâ tarbbsõs mieʹrr väʹldd- leʹbe čårrtåimmla čiõlǥteeʹj di
jeeʹres tuâjjlažkååʹdd.
Muuttâsooccâmluʹvddkååʹdd čiõlǥteeʹjest âlgg leeʹd suuʹdi vergga vuõiggâdvuõđteei tuʹtǩǩõs.
Čiõlǥteeʹj tuâjain mieʹrreet tääʹrǩben muuttâsooccâmluʹvddkååʹdd tuâjjriâššmõõžžâst.
Muuttâsooccâmluʹvddkåʹdd nõõmat muuttâsooccâmluʹvddkååʹdd čiõlǥteeʹjid da jeeʹres
tuâjjlažkååʹdd.
41 g §
Muuttâsooccâmluʹvddkååʹdd čååudõsnorrõs
Muuttâsooccâm kuõskki ääʹšš čååuʹdet muuttâsooccâmluʹvddkååʹddest čiõʹlǧǧõõzzâst
tiuddsåbbrest.
Tiuddsååbbar lij mieʹrreemvääldlaž, ǥu âʹldd liâ saaǥǥjååʹđteei da uuʹccmõsân kueʹhtt vuäzzla.
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41 h §
Ääʹšš ǩiõttʼtõõllmõš
Ääʹšš ǩiõttʼtõõllmõʹšše muuttâsooccâmluʹvddkååʹddest suåvldet suudõõttmõõžžâst
vaaldâšmaaʹššin uvddum lääʹjj, jõs jeät täʹst lääʹjjest jeeʹrab nuuʹbbnalla šiõttâd.

41 i §
Ǩiõttʼtõõllmõõžž õõlmâsvuõtt
Suudõõttmõõžž õõlmâsvuõđâst muuttâsooccâmluʹvddkååʹddest suåvldet, mâid suudõõttmõõžž
õõlmâsvuõđâst vaaldâšmsuudišttmest uvddum lääʹjjest (381/2007) šiõtteed.

41 j §
Teäggtõs
Muuttâsooccâmluʹvddkååʹdd kuul spraavât riikk vaaʹrin.
Muuttâsooccâmluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei da vuäzzlai pääʹlǩ mieʹrreet vuõiggâdvuõttministeria raʹvvjem vuâđai mieʹldd.

41 k §
Ttuâjjriâššmõš
Muuttâsooccâmluʹvddkååʹdd organisaatio pirr, tuâjain da tuâjjlažkååʹddest mieʹrreet tääʹrǩben
muuttâsooccâmluʹvddkååʹdd ttuâjjriâššmõõžžâst, koon muuttâsooccâmluʹvddkååʹdd tiuddsååbbar raʹvvai.

41 l §
Muuttâsooccâmmõõntõõllmõš
Muuttâsooccâmvaal-luʹvddkådda čuäjtum läittmõš âlgg tååimtet vaal-luʹvddkådda 14 peeiʹv
määʹttest vaal-luʹvddkååʹdd vuõiǥeemkaiʹbbjõõzz diõtt tuejjuum tuʹmmstõõǥǥ teâttanvuäǯǯmõõžžâst.
Vaal-luʹvddkååʹdd âlgg mââʹjeeǩâni tååimtet läittmõš, ääʹšš kuõskki äʹššǩeeʹrj da ciâlklmes
läittmõõžžâst muuttâsooccâmvaal-luʹvddkådda.
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Jõs vaal-luʹvddkådda tååimtem läittmõš lij puättam mieʹrrääiʹjest muuttâsooccâmvaalluʹvddkådda, läittmõõžž jeät kueʹđ tän vuâđald tuʹtǩǩeeǩani. Läittmõš âlgg nääiʹt tååimted
mââʹjeeǩâni vaal-luʹvddkådda.
Muuttâsooccâmluʹvddkååʹdd âlgg ǩiõttʼtõõllâd läittmõš ǩirrliʹžžen.

41 m §
Lââʹssläittmõš ââʹlmõs vaaldšemvuõiggsa
Muuttâsooccâmluʹvddkååʹdd tuʹmmstõʹǩǩe vuäǯǯ ooccâd muttâz lääiteeʹl ââʹlmõs
vaaldšemvuõiggsa, jõs ââʹlmõs vaaldšemvuõiǥâs meätt läittamlååʹv.
Läittamlååʹpp âlgg miõttâd, jõs lääʹjj suåvldem kõskkvuõđâst jeeʹres seämmanallšmin
šõddmõõžžin leʹbe vuõiggâdvuõttvueʹjj õhttnažvuõđ diõtt lij vääžnai säʹtted ââʹlmõs
vaaldšemvuõiggâz čåuddmõššân läittamlååppooccmõõžžâst eʹtǩǩuum vuâđđõvvum räʹjjtõs
muuttâsooccâmluʹvddkååʹdd tuʹmmstõõǥǥ vuâđđõõvvmõõžžâst čårstummša leʹbe miõllväldda.
Muđoi muuttâsooccmõõžžâst ââʹlmõs vsaaldšemvuõiggsa suåvldet, mâid suudõõttmõõžžâst
vaaldâšmaaʹššin uvddum lääʹjjest šiõtteed.
6 lååkk
Pååđšiõttõõzz
42 §
Muuttâsooccmõš
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Lââʹssen nââmrâʹsttem mõttai: Tuâjjlažkååʹdd välddmõš 42 §->43 §, Vuõiggâdvuõtt jeältõʹǩǩe
42 a §-> 43 a §, Peittastâânnmõš- da pååʹmhkoʹrvveemõõlǥtummuš 42 b -> 43 b §)
———
Tät lääʹǩǩ puätt viõʹǩǩe peeiʹv mannust 20 .
Sääʹmtegga, koon tåimmpââʹjj lij kõõskjååʹđ tän lääʹjj viõʹǩǩe puäʹđeen, suåvldet 10 —13 §
:ff nåkkmen ko tõk leʹjje tän lääʹjj viõʹǩǩe puäʹđeen.
Sääʹmteʹǧǧ, koon tåimmpââʹjj lij kõõsk tän lääʹjj šõõddeen viõʹǩǩe, juätkk tuâjstes vuõssmõõzz tän lääʹjj mieʹldd vaʹlljum sääʹmteeʹǧǧ tåimmpââʹj aalǥ räjja.

Meâlddõs
SÄʹMMLAI DOMMVUUʹD KARTT
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Lääʹǩǩ
reäʹǩǩõslääʹjj 40 lååǥǥ 11 § muʹttmest

Eeʹttiǩ-kååʹdd tuʹmmstõõǥǥ meâldlânji
muuʹttet reäʹǩǩõslääʹjj (39/1889) 40 lååǥǥ 11 § 1 pääiʹǩ, nåkkmen ko tõt lij lääʹjjest 604/2002
tän nalla:
40 lååkk
Veʹrǧǧreäʹǩǩõõzzin
11 §
Meäʹrteeʹlm
Tän lääʹjjest juuʹrdet:
1) veʹrǧǧneʹǩǩen oummu, kååʹtt lij veʹrǧǧ- leʹbe tõõzz paaldeemnallšem kääzzkõsvuõđâst
riiʹǩǩe, kådda leʹbe kåʹddõhttma leʹbe jeeʹres kooʹddi õõlmâsvuõiggâdvuõđlaž õhttsažtuåimmorgaaʹne, eeʹttiǩ-kådda, riikk jäärnaǩstroittla leʹbe evaŋkeel-luteerlaž ceerkva leʹbe ortodookslaž
ceerkva leʹbe kuäbba-ne ceerkav sieʹbrrkådda leʹbe sieʹbrrkooʹddi õhttsažtuåimmorgaaʹne, Ahvenanmaa
mäddkådda,
sääʹmtegga,
Lääʹdd
Baʹŋǩǩe,
Naroodjeältõkstroittla,
Tuâjjtiõrvâsvuõttstroittla, Keva, Kooʹddi täʹǩǩeemkõõskõʹsse leʹbe kååddlaž tuâjjmarkkânstroittla;
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