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Vueiʹvvääššlaž siiskõs

HÄÄMAS

Halltõõzz eʹtǩǩõs eeʹttiǩ-kådda äimmõslääʹǩǩen
EʹTǨǨÕÕZZ VUEIʹVVÄÄŠŠLAŽ SIISKÕS
Eʹtǩǩõõzzâst eʹtǩǩeet šiõtteemnalla ođđ äimmõslääʹjj. Eʹtǩǩõõzz täävtõssân lij halltõsprograamm
meâldlânji raʹvvjed lääʹjj ohjjeemvaaiktõõzz da ainsmâʹtted, što Lääʹddjânnam vuäll
illneutraalvuõʹtte eeʹjj 2035. Lääʹjjest šiõtteʹčeš ođđ äimmõstäävtõõzzin. Eeʹjj 2035 illneutraalvuõtttäävtõõzz lââʹssen eʹtǩǩõõzzâst eʹtǩǩeet šiõtteemnalla piâstǩieʹppeemtäävtõõzzid iiʹjjid 2030 da
2040. Ekka 2050 pijjum piâstǩieʹppeemtäävtõõzz peeiʹvteʹčeš da njiõlõõǥǥi raʹvvjummuž
täävtõõzzâst še šiõtteʹčeš. Seämmanalla halltõsprograamm meâldlânji äimmõslääʹjj
plaaneemriâšldõõǥǥ veeideʹčeš kuõskkâd mäddââʹnnemsektoor. Äimmõslääʹjj kuõskki ǩeeʹrj ool
piijjmõõžž lie vueʹssen halltõsprograamm strateeglaž obbvuõđâst: Illneutraal da luâđ
määŋghämmsažvuõđ staaneei Lääʹddjânnam.
Äimmõslääʹjjest šiõtteʹčeš äimmõspolitiikk plaaneemriâšldõõǥǥâst, koozz viõǥǥâst åårrai
äimmõslääʹjj meâldlânji koʹlle kuʹǩes äiʹǧǧkõõsk plaan, kõskk-kuʹǩes äiʹǧǧkõõsk plaan di
äimmõsmuttsa šiõttlõõvvmõõžž kuõskki plaan. Plaaneemriâšldõõǥǥ veeideʹčeš nuʹtt, što pueʹttiääiʹj
äimmõslääʹjjest šiõtteʹčeš še mäddââʹnnemsektoor äimmõsplaan valmštõõllmest da
siiskõskaiʹbbjõõzzin. Plaanid kuõskki šiõttõõllmõʹšše tuejjeʹčeš še jeeʹres tääʹrǩtummšid.
Äimmõseeʹǩǩmušttlõõzz da äimmõspaneeʹl kuõskki šiõttõõllmõõžž eʹtǩǩeet tääʹrǩtemnalla.
Seämmanalla riikk veʹrǧǧniiʹǩǩid kuõskki oouʹdeemõõlǥtõõzz tääʹrǩteʹčeš. Šiõtteʹčeš še kååddlaž
veʹrǧǧneeʹǩǩ oouʹdeemõõlǥtõõzzâst, kååʹtt kuõskči lääʹjj meâldlaž täävtõõzzi oouʹdummuž.
Eʹtǩǩõõzzâst eʹtǩǩeet šiõtteemnalla, što säʹmmlai vuõiggâdvuõđid vääʹldet lokku plaanid
valmštõõllmen di što ââʹnet saǥstõõllmõõžžid Sääʹmtiiʹǧǧin. Äimmõslääʹjjest šiõtteʹčeš lââʹssen
sääʹm äimmõs-suåvtõõzzâst, kååʹtt tuärjjeʹči äimmõspolitiikk plaani valmštõõllmõõžž.
Äimmõslääʹjjest šiõtteʹčeš pueʹttiääiʹj še muuttâsooccmest.
Eʹtǩǩõs õhttan eeʹjj 2022 lââʹsstäällarvvlõseʹtǩǩõʹsse da lij jurddum, što eʹtǩǩõõzz ǩiõttʼtõõlât
lââʹsstäällarvvlõseʹtǩǩõõzz õhttvuõđâst.
Viõǥǥâst åårrai äimmõslääʹjj eʹtǩǩeet kååʹmtemnalla.
Eʹtǩǩuum lääʹǩǩ lij jurddum pueʹtted viõʹǩǩe x.x.20xx.

Häämas 28.6.2021
Äimmõslääʹǩǩ

Eeʹttiǩ-kååʹdd tuʹmmstõõǥǥ meâldlânji šiõtteet:
1 lååkk
Aalmilaž šiõttâlm
1§
Lääʹjj mieʹrr
Tän lääʹjj mieʹrren lij:
1) raʹvvjed täävtõõzzid da raamid Lääʹddjânnam äimmõspolitiikk plaanmõʹšše da tõn teâuddjummuž
seuʹrrjummša;
2) viõuseed da suåvted õʹhtte äimmõsmuttâz cõggmõʹšše da tõõzz šiõttlõõvvmõʹšše põrggi tååimai
plaanmõõžž da tiuʹddepiijjmõõžž seuʹrrjummuž;
3) raʹvvjed eeʹttiǩ-kååʹdd da oummi vueiʹttemvuõđid vuässõõttâd da vaaikted äimmõspolitiikk plaanmõʹšše.
2§
Lääʹjj da plaaneemriâšldõõǥǥ täävtõõzz
Lääʹjj da tõn meâldlaž äimmõspolitiikk plaaneemriâšldõõǥǥ täävtõssân lij vueʹzzstes ainsmâʹtted, što:
1) oummu toiʹmmjummšest šõddi šâddeempõrttgaazzi piâstti ǩeäppne da njiõlõõǥǥi äiggavuäǯǯam jaukki
meäʹr šâʹdde nuʹtt, što šâddeempõrttgaazzi piâstti lie jäänmõsân seämma šoora ko jaukki meäʹr mââimõsân
eeʹjj 2035 da što jaukki meäʹr šâʹdde da piâstti ǩeäppne õinn tõn mâŋŋa še;
2) oummu toiʹmmjummšest šõddi nueʹđđjueʹǩǩem- da piâstkauppsektoor õʹhttelaʹsǩǩuum
šâddeempõrttgaazzi piâstti äimmrieʹdde ǩeäppne eeʹjj 2030 mõõneeʹst uuʹccmõsân 60 proseʹntted da eeʹjj
2040 mõõneeʹst uuʹccmõsân 80 proseʹntted veʹrddeeʹl ekka 1990;
3) oummu toiʹmmjummšest šõddi nueʹđđjueʹǩǩem- da piâstkauppsektoor õʹhttelaʹsǩǩuum
šâddeempõrttgaazzi piâstti äimmrieʹdde ǩeäppne eeʹjj 2050 mõõneeʹst uuʹccmõsân 90 proseʹntted, leâša
põõrǥeeʹl tässa 95 proseʹntted veʹrddeeʹl ekka 1990; di
4) meersaž tååimaivuiʹm šiõttlõõvât äimmõsmuttsa oouʹdeeʹl äimmõsriiski vaaldšummuž da
äimmõsǩeâllʼjemvuõđ.
Lääʹjj da tõn meâldlaž äimmõspolitiikk plaaneemriâšldõõǥǥ täävtõssân lij še ainsmâʹtted vueʹzzstes
Lääʹddjânnam čõõnni suåppmõõžžid di Euroopp unioon lääʹjjšiõttummša vuâđđõõvvi šâddeempõrttgaazzi
ǩieʹppummuž da seuʹrrjummuž, njiõlõõǥǥi raʹvvjummuž di šiõttlõõvvmõõžž kuõskki õõlǥtõõzzi
teâuddjummuž. Jõs Lääʹddjânnam čõõnni meeraikõskksaž suåppmõš leʹbe Euroopp unioon lääʹjjšiõttummuš
âʹnne seʹst ooudbeäʹlnn peäggtum čouggsab šâddeempõrttgaazzi piâsttjid, šâddeempõrttgaazzi jaukki mieʹrid
leʹbe šiõttlõõvvmõõžž kuõskki täävtõõzzid, plaaneemriâšldõõǥǥ täävtõõzz âʹlǧǧe vuâđđõõvvâd tõid.
Lââʹssen lääʹjj da tõn meâldlaž äimmõspolitiikk plaaneemriâšldõõǥǥ täävtõssân lij:
1) ainsmâʹtted vueʹzzstes äimmõstååimai vuõiggvuõđmeâldlažvuõđ da ǩeâllʼjeei ouddnummuž;
2) staanâd vueʹzzstes säʹmmlai oudldõõzzid tuõʹllʼjed da ooudâsviikkâd jiijjâz ǩiõl da kulttuur.

3§
Suåvldemvuʹvdd
Tän lääʹjjest šiõtteet veʹrǧǧniiʹǩǩi tuâjain äimmõspolitiikk plaani raajjmõõžžâst di tõi tiuʹddepiijjmõõžž
ainsmâttmõõžžâst.

Tõn lââʹssen, mâid tän lääʹjjest šiõtteet äimmõsmuttâz cõggmõõžžâst leʹbe äimmõsmuttsa
šiõttlõõvvmõõžžâst, jääʹǩǩtet, mâid tõin jeeʹres lääʹjjest šiõtteet.
Piâstkauppsektooʹre kuulli šâddeempõrttgaazzi piâsttjin da tååimain tõi ǩieʹppeem diõtt šiõtteet
piâstkaupplääʹjjest (311/2011), ǩeʹrddemjååttlõõǥǥ piâstkaaupâst uvddum lääʹjjest (34/2010) da Kioto
mekaniismi ââʹnnmest uvddum lääʹjjest (109/2007).

4§
Vaaiktõõzz jeeʹres plaanmõʹšše da tuʹmmjemtuõjju
Tän lääʹjj nuäjain rajjum plaanid âlgg, nuʹtt mâʹte tõin jeeʹres lääʹjjest jeäʹrben šiõtteet, väʹldded lokku, ko
plaaneet da tuʹmmjet jeeʹres lääʹjjšiõttummuž nuäjain šâddeempõrttgaazzi piâsttjid da jaukki mieʹrid vaaikteei
da äimmõsmuttsa šiõttlõõvvmõõžž kuõskki tååimain.

5§
Äimmõsmuttâz cõggmõõžž da tõõzz šiõttlõõvvmõõžž oouʹdeei tååim
Riikk veʹrǧǧneǩ âlgg oouʹdeed toiʹmmjummšeʹstes vueiʹttemvuõđi mieʹldd tän lääʹjj meâldlaž täävtõõzzi da
plaani teâuddjummuž.
Lââʹssen kååddlaž veʹrǧǧneǩ âlgg oouʹdeed toiʹmmjummšeʹstes vueiʹttemvuõđi mieʹldd tän lääʹjj meâldlaž
täävtõõzzi teâuddjummuž vääʹldeeʹl lokku pääiklaž åårrmõõžžid.
6§
Meäʹrteeʹlm
Tän lääʹjjest juuʹrdet:
1) šâddeempõrttgaazzin illdioksiid, metaan, typpoksiduul, fluorillvetyid, perfluorillvetyid,
rikkheksafluoriid, typptrifluoriid da jeeʹres äimmõsriâdd luâđlaž da oummu toiʹmmjummuž šõõddtem
gaassnallšem aunnsid, kook väʹldde vuâstta da vuõlttee ooudâs infraruõʹpsses-šuõnstõõzz, nuʹtt ko tõin
kuäʹssaǥ viõǥǥâst åårrai Lääʹddjânnam čõõnni meeraikõskksaž õõlǥtõõzzin mieʹrreet;
2) äimmõsmuttsin nåkam muttâz äimmõõzzâst, kååʹtt šâdd skääđsuõllu äimmõsriâdd nårrjummuž
vuõiʹǧǧest leʹbe pannvuõiʹǧǧest muʹtti
oummu toiʹmmjummšest da kååʹtt mâânn äimmõõzz luâđlaž vaajtõõllmõõžž pâʹjjel verddõõllma ââʹnteei
äiʹǧǧpõõʹji seʹst;
3) äimmõsmuttâz cõggmõõžžin oummi toiʹmmjummšest šõddi šâddeempõrttgaasspiâsttji šõddmõõžž da tõi
äimmrieʹdde piâssmõõžž cõggmõõžž, njiõlõõǥǥi raʹvvjummuž di jeeʹres äimmõsmuttâz vaaiktõõzzi
lääiʹvummuž leʹbe jaukkummuž;
4) äimmõsmuttsa šiõttlõõvvmõõžžin tååimaid, kooivuiʹm vaʹrrjõõđât da šiõttlõõvât äimmõsmuttsa da tõn
vaaiktõõzzid di tååimaid, kooi veäkka vueiʹtet äukkjõõvvâd äimmõsmuttsa õhttneei vaaiktõõzzin;
5) meersaž šâddeempõrttgaazzi inventaarioriâšldõõǥǥin energiaunioon da äimmõstååimai valdšmest,
Euroopp parlameeʹnt da suåvtõõzz asetõõzzi (EY) N:o 663/2009 da (EY) N:o 715/2009, Euroopp
parlameeʹnt da suåvtõõzz direktiivi 94/22/EY, 98/70/EY, 2009/31/EY, 2009/73/EY, 2010/31/EU,
2012/27/EU da 2013/30/EU, suåvtõõzz direktiivi 2009/119/EY da (EU) 2015/652 muʹttmest di Euroopp
parlameeʹnt da suåvtõõzz asetõõzz (EU) N:o 525/2013 kååʹmtummšest uvddum Euroopp parlameeʹnt da
suåvtõõzz asetõõzz EU) 2018/1999 2 artikla 12 pääiʹǩest jurddum meersaž inventaarioriâšldõõǥǥ;
6) meersaž politikktååimai raportâʹsttemriâšldõõǥǥin 5 pääiʹǩest peäggtum asetõõzz 2 artikla 6 pääiʹǩest
jurddum politiikki, tååimai di oudldõõzzi riâšldõõǥǥ;
7) piâstkauppsektoor piâsttjivuiʹm piâstkaupplääʹjj 2–5 §:st jurddum peäggtum lääʹjj suåvldemvoudda
kuulli piâsttjid da ǩeʹrddemjååttlõõǥǥ piâstkaaupâst uvddum lääʹjj 2 §:st jurddum peäggtum lääʹjj
suåvldemvoudda kuulli piâsttjid;
8) nueʹđđjueʹǩǩemsektoor piâsttjivuiʹm čõõnni ekksaž šâddeempõrttgaasspiâsttji ǩieʹppummšin
vuäzzlažriikkin iiʹjji 2021–2030, kooivuiʹm oouʹdeet äimmõstååimaid Pariis suåppmõõžž čõnnõõttmõõžži
tieuʹddem diõtt, di asetõõzz (EU) N:o 525/2013 muʹttmest uvddum Euroopp parlameeʹnt da suåvtõõzz
asetõõzz (EU) 2018/842 3 artikla 1 pääiʹǩest jurddum šâddeempõrttgaazzi piâsttjid;

9) mäddââʹnnemsektoorin meersaž šâddeempõrttgaazzi inventaarioriâšldõõǥǥâst õnnum mäddâânnmõš,
mäddâânnmõõžž muuttâs da meäʹcctääll -sektoor meâldlaž mäddââʹnnemklaassid: meäʹccmädd, šâddeemmädd, sueiʹnnmäädd, leäuš, rajjum mädd di jeeʹres mädd;
10) njiõlõõǥǥin proseeʹss, toiʹmmjummuž leʹbe mekaniism, kååʹtt čâânn šâddeempõrttgaazz, aerosool leʹbe
šâddeempõrttgaazz ouddååʹbleǩ äimmriâddâst;
11) jaukki mieʹrivuiʹm tõn meäʹr šâddeempõrttgaazzid, koon njiõlõk čâânn äimmriâddâst tiõttum ääiʹjest.

2 lååkk
Plaaneemriâšldõk

7§
Äimmõspolitiikk plaaneemriâšldõk
Tän lääʹjj meâldlaž äimmõspolitiikk plaaneemriâšldõõǥǥâst lie täk vueʹzz:
1) kuʹǩes äiʹǧǧkõõsk äimmõsplaan;
2) kõskk-kuʹǩes äiʹǧǧkõõsk äimmõsplaan;
3) mäddââʹnnemsektoor äimmõsplaan;
4) meersaž äimmõsmuttsa šiõttlõõvvâmplaan.
Äimmõspolitiikk plaaneemriâšldõk meäʹrat šâddeempõrttgaazzi piâsttji ǩieʹppummuž, njiõlõõǥǥi
raʹvvjummuž da äimmõsmuttsa šiõttlõõvvmõõžž täävtõõzzid di tõi vuällam diõtt taarbšum tååimaid jeeʹres
vaaldâšmsuõʹrjin nuʹtt ko mâʹŋŋlest tääʹrǩben šiõtteet.

8§
Plaani õõlmâs kaiʹbbjõõzz
Äimmõsmuttâz cõggmõõžž da tõõzz šiõttlõõvvmõõžž kuõskki täävtõõzzid da tååimaid âlgg piijjâd plaanid
ääiʹjtässʼsaž tiõđlaž teâđ vuâđald nuʹtt, što vääʹldet lokku äimmõsmuttâz ouddnummuž, tõn viggâmnallšem
miõttlõs da ǩiõldlaž vaaiktõõzzid, tõõzz õhttneei vaarid da riiskid di vueiʹttemvuõđid päärtai cõggmõʹšše da
tõi hääitlaž vaaiktõõzzi rääʹjtummša.
Plaanin âlgg puʹhtted ouʹdde Lääʹddjânnam čõõnni meeraikõskksaž suåppmõõžžid da Euroopp unioon
lääʹjjšiõttummša vuâđđõõvvi õõlǥtõõzzid da plaani veäkka âlgg vueʹzzstes ainsmâʹtted õõlǥtõõzzi
teâuddjummuž. Plaani valmštõõllmest âlgg lââʹssen väʹldded lokku:
1) meersaž šâddeempõrttgaasspiâsttji inventaarioriâšldõõǥǥâst da meersaž politikktååimai
raportâʹsttemriâšldõõǥǥâst puuʹtʼtum teâđaid;
2) ärvvtõõllmõõžžid meeraikõskksaž da Euroopp unioon äimmõspolitiikk ouddnummšest;
3) pirrõõzzlaž, tällõõzzlaž da sosiaalʼlaž tuejjeejaid ǩeâllʼjeei ouddnummuž vuâđđjurddi meâldlânji;
4) äimmõsmuttâz tuõʹllstõõllmõõžž da tõõzz šiõttlõõvvmõõžž kuõskki tååimai koollviõkkšõsvuõđ;
5) šâddeempõrttgaazzi ǩieʹppummuž, njiõlõõǥǥi raʹvvjummuž di äimmõsmuttsa šiõttlõõvvmõõžž kuõskki
teknologia tääʹzz da ouddnummuž;
6) plaani õʹhttesuåvtummuž tarbbsallaš vueʹzzin energia- da jååttlõkpolitiikk plaanmõõžžin;
7) plaani vueiʹtlvaž vaaiktõõzzid dommjânnmallaš porrmõš-staaʹne da luâđ määŋghämmsažvuõʹtte;
8) jeeʹres õhttsažkååʹdd ouddnummuž peäʹlest miârkteei tuejjeejaid.
9§
Kuʹǩes äiʹǧǧkõõsk äimmõsplaan
Riikksuåvtõs preemm uuʹccmõsân õʹhttešt lååi eeʹjjest kuʹǩes äiʹǧǧkõõsk äimmõsplaan. Plaanâst puuʹtet
ouʹdde 2 §:st jurddum täävtõõzzi vuällam diõtt täid aaʹššid:
1) nueʹđđjueʹǩǩem- da piâstkauppsektoor õʹhttelaʹsǩǩuum šâddeempõrttgaazzi piâsttji da jaukki mieʹri
ouddnummuž kuõskki skenaarioid, kook käʹtte uuʹccmõsân pueʹtti 30 eeʹǩǩed da koin vääʹldet lokku
šâddeempõrttgaazzi piâsttji ǩieʹppummuž, njiõlõõǥǥi raʹvvjummuž da äimmõsmuttsa šiõttlõõvvmõõžž;

2) 2 § 1 momeeʹnt 3 pääiʹǩest jurddum šâddeempõrttgaazzi ǩieʹppeemtäävtõʹsse di 1 pääiʹǩest jurddum
jaukki mieʹri šõddmõõžž kuõskki täävtõʹsse vuâđđõõvvi tääʹrǩmõs tåimmsueʹrǧǧmeâldlaž
ouddnemvaajtõsmääinaid;
3) ärvvtõõllmõõžž šâddeempõrttgaazzi piâsttji ǩieʹppeem-mõõntõõllmõõžži da njiõlõõǥǥi raʹvvjemmõõntõõllmõõžži kuʹǩes äiʹǧǧkõõsk oouʹdeemkuâsttmõõžžin Lääʹddjânnam ǩiõččâmkuuʹlmest;
4) jeeʹres taarbliʹžžen ǩiõččum aaʹššid.
10 §
Meersaž äimmõsmuttsa šiõttlõõvvâmplaan
Riikksuåvtõs preemm meersaž äimmõsmuttsa šiõttlõõvvâmplaan uuʹccmõsân juõʹǩǩ nuuʹbb vaalpââʹj.
Šiõttlõõvvâmplaanâst puuʹtet ouʹdde 2 §:st jurddum täävtõõzzi vuällam diõtt täid aaʹššid:
1) ääiʹjtässʼsaž riskk- da rännʼjemvuõtt-täʹrǩstõõllmõõžž;
2) šiõttlõõvvmõõžž vaaldâšmsueʹrǧǧmeâldlaž, vaaldâšmsuõʹrji raajid râstldeei da vooudlaž
täʹrǩstõõllmõõžž taarb mieʹldd;
3) tååimaid šiõttlõõvvmõõžž täävtõõzzi vuällam diõtt da ärvvtõõllmõõžž tõi vaaikteeivuõđâst;
4) jeeʹres taarbliʹžžen ǩiõččum aaʹššid.
Kuuitâǥ tõi vaalpõõʹji ääiʹj, kuäʹss ij leäkku 1 momeeʹntest jurddum õõlǥtemvuõtt raajjâd plaan, âlgg
ärvvtõõllâd viõǥǥâst åårrai plaan ääiʹjtässʼsažvuõđ da ođđ tååimai taarb.
11 §
Kõskk-kuʹǩes äiʹǧǧkõõsk äimmõsplaan
Riikksuåvtõs preemm õʹhttešt vaalpââʹjest kõskk-kuʹǩes äiʹǧǧkõõsk äimmõsplaan. Plaanâst puuʹtet ouʹdde 2
§:st jurddum täävtõõzzi vuällam diõtt täid aaʹššid:
1) täävtõõzz nueʹđđjueʹǩǩemsektoor šâddeempõrttgaazzi piâsttji ouddnummšest;
2) tååimaid, kooivuiʹm oummu toiʹmmjummšest šõddi nueʹđđjueʹǩǩemsektoor šâddeempõrttgaazzi piâsttjid
ǩieʹppeet;
3) ärvvtõõllmõõžžid nueʹđđjueʹǩǩemsektoor šâddeempõrttgaazzi piâsttji ouddnummšest da tååimai
vaaiktõõzzin tõid;
4) jeeʹres taarbliʹžžen ǩiõččum aaʹššid.
Ooudpeäʹlnn 1 momeeʹnt 3 pääiʹǩest jurddum piâstouddnummuž kuõskki ärvvtõõllmõõžžin puuʹtet ouʹdde
täid aaʹššid:
1) teâđaid nueʹđđjueʹǩǩem- da piâstkauppsektoor õʹhttelaʹsǩǩuum šâddeempõrttgaazzi piâsttji
ouddnummšest eeʹjjest 1990;
2) teâđaid piâstkauppsektoor, nueʹđđjueʹǩǩemsektoor da mäddââʹnnemsektoor piâsttji da jaukki mieʹri
ouddnummšest eeʹjjest 2005;
3) ärvvtõõllmõõžž nueʹđđjueʹǩǩem- da piâstkauppsektoor õʹhttelaʹsǩǩuum šâddeempõrttgaazzi piâsttji da
jeäʹrben nueʹđđjueʹǩǩemsektoor piâsttji ouddnummšest plaan priimmʼmõõžž čuâvvai 10–15 eeʹjj ääiʹj ânnʼjõž
tååimai vuâđald;
4) ärvvtõõllmõõžž nueʹđđjueʹǩǩemsektoor piâsttji ouddnummšest plaan priimmʼmõõžž čuâvvai 10–15 eeʹjj
ääiʹj ânnʼjõž da ođđ tååimai vuâđald;
5) jeeʹres taarbliʹžžen ǩiõččum aaʹššid.
12 §
Mäddââʹnnemsektoor äimmõsplaan
Riikksuåvtõs preemm mäddââʹnnemsektoor äimmõsplaan uuʹccmõsân juõʹǩǩ nuuʹbb vaalpââʹj. Plaanâst
puuʹtet ouʹdde 2 §:st jurddum täävtõõzzi vuällam diõtt täid aaʹššid:
1) täävtõõzz šâddeempõrttgaazzi piâsttji da jaukki mieʹri ouddnummšest mäddââʹnnemsektoorâst;
2) tååimaid, kooivuiʹm šâddeempõrttgaazzi piâsttjid ǩieʹppeet da jaukki mieʹrid šõddeet
mäddââʹnnemsektoorâst;
3) ärvvtõõllmõõžžid mäddââʹnnemsektoor šâddeempõrttgaazzi piâsttji da jaukki mieʹri ouddnummšest da
tååimai vaaiktõõzzin tõid;
4) jeeʹres taarbliʹžžen ǩiõččum aaʹššid.
Ooudpeäʹlnn 1 momeeʹntest jurddum ärvvtõõllmõõžžin piâsttji da jaukki mieʹri ouddnummšest puuʹtet
ouʹdde täid aaʹššid:

1) teâđaid nueʹđđjueʹǩǩem- da piâstkauppsektoor õʹhttelaʹsǩǩuum šâddeempõrttgaazzi piâsttji
ouddnummšest eeʹjjest 1990;
2) teâđaid mäddââʹnnemsektoor šâddeempõrttgaazzi piâsttji da jaukki mieʹri ouddnummšest eeʹjjest 1990;
3) ärvvtõõllmõõžž mäddââʹnnemsektoor piâsttji da jaukki mieʹri ouddnummšest plaan priimmʼmõõžž
čuâvvai 10–15 eeʹjj ääiʹj ânnʼjõž da ođđ tååimai vuâđald;
4) ärvvtõõllmõõžž mäddââʹnnemsektoor šâddeempõrttgaazzi piâsttji da jaukki mieʹri ouddnummšest plaan
priimmʼmõõžž čuâvvai 10–15 eeʹjj ääiʹj ânnʼjõž da ođđ tååimai vuâđald;
5) jeeʹres taarbliʹžžen ǩiõččum aaʹššid.
Kuuitâǥ tõi vaalpõõʹji ääiʹj, kuäʹss ij leäkku 1 momeeʹntest jurddum õõlǥtemvuõtt raajjâd plaan, âlgg
ärvvtõõllâd viõǥǥâst åårrai plaan ääiʹjtässʼsažvuõđ da ođđ tååimai taarb.
13 §
Äimmõspolitiikk plaani valmštõõllâm
Ko valmštõõlât ooudpeäʹlnn 9–12 §:in jurddum äimmõspolitiikk plaanid, âlgg oummid vaʹrrjed
vuäittmõõžž tobdstõõttâd plaanhämmsa di puʹhtted tõʹst ouʹdde vuäinlmeez. Lââʹssen kõskksaž veʹrǧǧniiʹǩǩin
da õutstõõzzin di 20 §:st jurddum äimmõspaneeʹlest da 21 §:st jurddum sääʹm äimmõs-suåvtõõzzâst âlgg
raukkâd plaanhämmsest ciâlkâlm. Ciâlkâlm âlgg raukkâd še Sääʹmteeʹǧǧest da Saaʹmi siidsåbbrest.
Äimmõspolitiikk plaani pirrõsvaaiktõõzzi ärvvtõõllmest šiõtteet veʹrǧǧniiʹǩǩi plaani da prograammi
pirrõsvaaiktõõzzi ärvvtõõllmest uvddum lääʹjjest (200/2005). Plaani raajjmõõžž õhttvuõđâst še tõi tällõõzzlaž
da sosiaalʼlaž di jeeʹres vaaiktõõzzid âlgg seʹlvvted taarblaž meäʹr mieʹldd.

14 §
Sääʹmkulttuur oouʹdummuš
Ooudpeäʹlnn 9–12 §:in jurddum plaani valmštõõllmest vääʹldet Sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjjest (974/1995)
jurddum säʹmmlai dommvuuʹdest lokku säʹmmlai vuõiggâdvuõđ tuõʹllʼjed da ooudâsviikkâd jiijjâz ǩiõl da
kulttuur. Tän vuõiggâdvuõđ staanâm diõtt veʹrǧǧneǩ âlgg saǥstõõllâd Sääʹmtiiʹǧǧin, ko plaanid valmštõõlât.
Saǥstõõllmõõžžin jääʹǩǩtet Sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjj 9 § meâldlaž mõõntõõllmõõžž.
Plaani valmštõõllmest vääʹldet lokku še, mâid sääʹmlääʹjjest (253/1995) šiõtteet sääʹmnarood da -vuuʹd
jieʹllemåårrmõõžži da piʹrǧǧeemvueiʹttemvuõđi oouʹdummšest di sääʹmkulttuur tuõʹllʼjummšest da
oouʹdummšest.

3 lååkk
Raportâsttmõš da seuʹrrjummuš
15 §
Čiõlǥeemtuâjj eeʹttiǩ-kådda
Riikksuåvtõs oudd eeʹttiǩ-kådda čiõlǥeemtuâjaid priimmʼmes:
1) 9 §:st jurddum kuʹǩes äiʹǧǧkõõsk äimmõsplaanâst;
2) 10 §:st jurddum äimmõsmuttâz meersaž äimmõsmuttsa šiõttlõõvvâmplaanâst;
3) 11 §:st jurddum kõskk-kuʹǩes äiʹǧǧkõõsk äimmõsplaanâst;
4) 12 §:st jurddum mäddââʹnnemsektoor äimmõsplaanâst.
16 §
Äimmõspolitiikk plaani teâuddjummuž seuʹrrjummuš
Riikksuåvtõs âlgg seuʹrrjed 9–12 §:in jurddum äimmõspolitiikk plaani teâuddjummuž nokk tõn tuõttâm
diõtt, vuälat-a plaanin pijjum äimmõsmuttâz cõggmõõžž da šiõttlõõvvmõõžž kuõskki täävtõõzzid di 2 §:st

jurddum täävtõõzzid. Seuʹrrjummuž vuâđald riikksuåvtõs tuʹmmai taarb mieʹldd täävtõõzzi vuällam diõtt
taarbšum lââʹsstååimain.
Riikksuåvtõs âlgg seuʹrrjed 2 §:st jurddum täävtõõzzi riʹjttjemvuõđ ääiʹjtässʼsaž äimmõsmuttâz
ouddnummuž kuõskki tiõđlaž teâđ vuâđald di tõn ainsmâʹttem diõtt, što täävtõõzz teäuʹdde Lääʹddjânnam
čõõnni meeraikõskksaž suåppmõõžži da Euroopp unioon lääʹjjšiõttummuž meâldlaž õõlǥtõõzzid.
Ooudpeäʹlnn 9, 11 da 12 §:in jurddum äimmõspolitiikk plaanid siskkneei piâst- da jaukki mieʹri
ouddnemärvvtõõllmõõžži teâuddjummuž âlgg seuʹrrjed meersaž šâddeempõrttgaazzi
inventaarioriâšldõõǥǥâst juõʹǩǩ eeʹjj puuʹtʼtum šâddeempõrttgaasspiâsttjid kuõskki teâđai vuâđald. Lââʹssen
plaani seuʹrrjummšest âlgg väʹldded lokku meersaž politikktååimai raportâʹsttemriâšldõõǥǥâst puuʹtʼtum
teâđaid.
Seuʹrrjummuž puäđõõzzin âlgg teâđted oummid nokk.

17 §
Äimmõspolitiikk plaani mottmõš
Riikksuåvtõs âlgg 16 § 1 momeeʹntest jurddum lââʹsstååimaid kuõskki tuʹmmstõõǥǥ meâldlânji muʹtted 9–
12 §:in jurddum äimmõspolitiikk plaanid. Plaani muʹttmest jääʹǩǩtet, mâid 13 §:st šiõtteet plaani
valmštõõllmest jääʹǩǩtum mõõntõõllmõõžžâst.
Tõn lââʹssen, mâid 1 momeeʹntest šiõtteet, 9–12 §:in jurddum äimmõspolitiikk plaanid vueiʹtet muʹtted še
tõi seʹst ââʹnnem miârktõõzzeez peäʹlnn uuʹcces teâđain ouʹdde puättam vaaʹni diõtt. Näkam ääʹšš mottmõõžž
vueiʹtet tuejjeed jääʹǩǩteǩani 13 § meâldlaž mõõntõõllmõõžž.
18 §
Äimmõseeʹǩǩmušttlõs
Riikksuåvtõs tååimat juõʹǩǩ kaʹlndareeʹjj äimmõseeʹǩǩmušttlõõzz eeʹttiǩ-kådda. Äimmõseeʹǩǩmušttlõs âlgg
ââʹnned seʹst:
1) teâđaid piâsttji da jaukki mieʹri ouddnummšest;
2) ärvvtõõllmõõžž äimmõspolitiikk plaanin ouʹdde puhttum ânnʼjõž da plaanuum tååimai riʹjttjemvuõđâst
čuâvvai 15 eeʹjj ääiǥas pijjum täävtõõzzid vuällmõõžž vueʹzzeld da ärvvtõõllmõõžž tõid vuällmõõžž
oudldem 16 § 1 momeeʹntest jurddum lââʹsstååimai taarbâst;
3) teâđaid piâstǩieʹppeemtäävtõõzzi teâuddjummšest, koid 11 §:st jurddum kõskk-kuʹǩes äiʹǧǧkõõsk
äimmõsplaan âânn seʹst;
4) teâđaid piâsttji ǩieʹppummuž da njiõlõõǥǥi raʹvvjummuž kuõskki täävtõõzzi teâuddjummšest, koid 12
§:st jurddum mäddââʹnnemsektoor äimmõsplaan âânn seʹst;
5) ooudpeäʹlnn 2 pääiʹǩest jurddum ânnʼjõž da plaanuum tååimai di 16 § 1 momeeʹntest jurddum
lââʹsstååimai teâuddjummuž kuõskki teâđaid;
6) taarbšum veeidasvuõđâst ärvvtõõllmõõžž 10 §:st jurddum šiõttlõõvvâmplaaʹne siskkneei
šiõttlõõvvâmtååimai riʹjttjemvuõđâst da viõkkšõsvuõđâst di taarb mieʹldd čiõʹlǧǧõõzz plaanuum
šiõttlõõvvâmtååimai teâuddjummšest vaaldâšmsuõʹrji mieʹldd da vooudlânji.
Äimmõseeʹǩǩmušttlõõzzâst âlgg teâđted oummid nokk.

4 lååkk
Veʹrǧǧneeʹǩǩ da jeeʹres tåimmai

19 §
Veʹrǧǧniiʹǩǩi tuâj
Juõʹǩǩ ministeria valmštââll jiijjâs vaaldâšmsueʹrj kuõskki vuässõõzz 9–12 §:in jurddum äimmõspolitiikk
plaanin da tååimat jiijjâs vaaldâšmsueʹrj kuõskki teâđaid 18 § meâldlaž äimmõseeʹǩǩmušttlõõzz vääras.
Äimmõspolitiikk plaani õʹhttesuåvtummšest da noorrmõõžžâst vaʹsttad 9 §:st jurddum kuʹǩes äiʹǧǧkõõsk
äimmõsplaan vueʹzzeld tuâjj- da jieʹllemvueʹǩǩministeria, 10 §:st jurddum meersaž äimmõsmuttsa

šiõttlõõvvâmplaan vueʹzzeld mädd- da meäʹcctäällministeria, 11 §:st jurddum kõskk-kuʹǩes äiʹǧǧkõõsk
äimmõsplaan vueʹzzeld pirrõsministeria di 12 §:st jurddum mäddââʹnnemsektoor äimmõsplaan vueʹzzeld
mädd- da meäʹcctäällministeria.
Tän lääʹjj meâldlaž plaani tiuʹddepiijjmõõžž jååʹđtummuš da seuʹrrjummuš koʹlle tåimmsueʹrjes
ministeriaaʹje. Äimmõseeʹǩǩmušttlõõzz noorrmõõžžâst vaʹsttad pirrõsministeria.
Šâddeempõrttgaazzi meersaž inventaarioriâšldõõǥǥ vaʹstteemjuâkksen toiʹmmai Statistikk-kõõskõs.

20 §
Lääʹddjânnam äimmõspaneeʹl
Riikksuåvtõs peejj neellj eeʹjj mieʹrrääiǥas Lääʹddjânnam äimmõspaneeʹl, kååʹtt lij čõnnsâʹttem tiõđlaž
äʹšštobddiorgaan. Äimmõspaneeʹlest âʹlǧǧe leeʹd eeʹttkõʹstti jeeʹres tiõđsuõʹrjin.
Äimmõspaneeʹl tuâjjan lij puuʹtʼted, noorrâd da juâǥǥtõõllâd tiõđlaž teâđ da vuâmmšed teâtt-taarbid
äimmõsmuttâz cõggmõõžžâst da tõõzz šiõttlõõvvmõõžžâst äimmõspolitiikk plaanmõõžž, toimmupiijjmõõžž,
seuʹrrjummuž da tuʹmmjemtuâj vääras. Täi tuâjai vääras äimmõspaneeʹl oudd ciâlklmid äimmõsmuttâz
tuõʹllstõõllmõõžž da tõõzz šiõttlõõvvmõõžž kuõskki äimmõspolitiikk äʹššǩiiʹrjin. Äimmõspaneeʹl vuäitt
puuʹtʼted še jeeʹres čiõlǥtõõzzid da materiaalid, koin tõt saaǥǥat taarb mieʹldd oummid da tuʹmmjeeʹjid.
Riikksuåvtõõzz asetõõzzin vueiʹtet uʹvdded tääʹrǩab šiõtlmid äimmõspaneeʹl norrõõzzâst, vuäzzlai
nõõmtummšest, čõõnâsvuõđin, paaʹlǩin, tuâjain da jeeʹres äimmõspaneeʹl toiʹmmjummuž kuõskki
mõõntõõllmõõžžin.

21 §
Sääʹm äimmõs-suåvtõs
Ooudpeäʹlnn 9–12 §:in jurddum plaani valmštõõllmõõžž tuärjjan riikksuåvtõs nõõmat mieʹrrääiǥas sääʹm
äimmõs-suåvtõõzz. Sääʹm äimmõs-suåvtõõzzâst âʹlǧǧe leeʹd eeʹttkõsttum sääʹm äʹrbbvuõđlaž teâđ vuäʹmsteei
da eeʹttkõʹstti kõskksaž tiõđsuõʹrjin.
Sääʹm äimmõs-suåvtõõzz tuâjjan lij uʹvdded ciâlklmid 9–12 §:in jurddum plaanin sääʹmkulttuur
oouʹdummuž vueʹzzeld. Sääʹm äimmõs-suåvtõs vuäitt tuejjeed še jeeʹres äimmõsmuttâz da säʹmmlai
kulttuuʹre da vuõiggâdvuõđid õhttneei teâttvuâđ puuʹtʼtummuž kuõskki tuâjaid.
Riikksuåvtõõzz asetõõzzin vueiʹtet uʹvdded tääʹrǩab šiõtlmid sääʹm äimmõs-suåvtõõzz norrõõzzâst,
vuäzzlai nõõmtummšest, äimmõs-suåvtõõzz tåimmpõõʹjin da tuâjain.

5 lååkk
Jeeʹres šiõttâlm

22 §
Muuttâsooccâm
Äimmõslääʹjj meâldlaž riikksuåvtõõzz tuʹmmstõõǥǥin ooʒʒât muttâz ââʹlmõs vaaldšemvuõiggsest.
Läittamvuõiggâdvuõtt lij:
1) tõʹst, ǩeän vuõiggâdvuõđ da ouddõõzz tuʹmmstõk kuâskk;
2) jieʹllemvueʹǩǩ-, jååttlõk- da pirrõskõõskõõzzâst:
3) nåkam väʹlddkååddlaž rekisterõsttum õhttõõzzâst leʹbe foondâst, koon mieʹrren lij luâtt-, tiõrvâsvuõttleʹbe pirrõs-suõjjlummuž oouʹdummuš.
4) Sääʹmteeʹǧǧest;
5) Saaʹmi siidsåbbrest.

Tuʹmmstõõǥǥ vueiʹtet piijjâd tiuʹdde muuttâsooccmest huõlǩani, jõs ââʹlmõs vaaldšemvuõiggâdvuõtt ij
nuuʹbbnalla mieʹrred.
Muđoi muuttâsooccmest suåvldet, mâid suudõõttmõõžžâst vaaldâšmaaʹššin uvddum lääʹjjest (808/2019)
šiõtteet.

23 §
Viõʹǩǩepuättmõš
Tät lääʹǩǩ puätt viõʹǩǩe mannu peeiʹv 20 .
Täin laaʹjjin kååʹmtet äimmõslääʹjj (609/2015).

