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Julkaistu Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2015

1283/2015
Valtioneuvoston asetus
maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta 3 päivänä tammikuuta 2002 annetun asetuksen (8/2002) 3 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on
asetuksessa 844/2014, seuraavasti:
3§
Korvauksen määrä
Korvauksen rahamäärä perustuu laskennallisen vahingon arvoon kerrottuna 2 momentissa, 4 §:n 2 momentissa, tai 5 §:n 1 momentissa tarkoitetulla kertoimella. Laskennallinen
vahingon arvo kertoimella yksi on 784 euroa.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
————
Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä lokakuuta 2015.
Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2015
Elinkeinoministeri Olli Rehn

Ympäristöneuvos Esko Hyvärinen
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1283/2015

Liite
Pohjoissaamenkielinen käännös

Stáhtaráđi ásahus
goaskimiid boazodollui dagahan vahágiid buhttemis addojuvvon stáhtaráđi ásahusa 3 §:a
rievdadeamis

Stáhtaráđi mearrádusa mielde
rievdaduvvo goaskimiid boazodollui dagahan vahágiid buhttemis ođđajagemánu 3 beaivve
2002 addojuvvon ásahusa (8/2002) 3 §:a 1 momeanta, dakkárin go dat lea ásahusas 844/2014,
čuovvovaččat:

3§
Buhtadusa mearri
Buhtadusa ruhtamearri vuođđuduvvá rehkenaston vahága árvui geardumiin 2 momeanttas,
4 §:a 2 momeanttas dahje 5 §:a 1 momeanttas dárkkuhuvvon gerddoniin. Rehkenaston vahága
árvu gerddoniin okta lea 784 euro.
——————————————————————————————
———
Dát ásahus boahtá fápmui golggotmánu 30 beaivve 2015.
Helssegis golggotmánu 22 beaivve 2015

Ealáhusministtar Olli Rehn

Birasráđđi Esko Hyvärinen
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1283/2015

Liite
Inarinsaamenkielinen käännös

Staatârääđi asâttâs
kuáskimij puásuituálun tovâttem vahâgij sajanmäksimist adelum staatârääđi asâttâs 3 §
nubástutmist

Staatârääđi miärádâs miäldásávt
nubástuttoo kuáskimij puásuituálun tovâttem vahâgij sajanmäksimist 3 peeivi uđđâivemáánu
2002 adelum asâttâs (8/2002) 3 § 1 moomeent, tagarin ko tot lii asâttâsâst 844/2015,
čuávvoonáál:
3§
Sajanmáávsu meeri
Sajanmáávsu ruttâmeeri vuáđuduvá reekkiglâš vaahâg áárvun, mii lii kerdum 2 momentist,
4 § 2 momentist tâi 5 § 1 momentist uáivildum kiärduttâssáin. Reekkiglâš vaahâg árvu
kiärduttâssáin ohtâ lii 784 eurod.
——————————————————————————————
———
Taat asâttâs puátá vuáimán 30 peeivi roovvâdmáánu 2015.
Helsigist 22 peeivi roovvâdmáánu 2015

Iäláttâsminister Olli Rehn

Pirâsneuvos Esko Hyvärinen
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1283/2015

Liite
Koltansaamenkielinen käännös

Riikksåbbar asetõs
kuäʹcǩǩmi puäʒʒtallu tueʹjjääm skääđai koʹrvvumuužžâst uʹvddum asetõõzz 3 §:z muʹttmest

Riikksåbbar tuʹmmstõõǥǥ mieʹldd,
kååʹtt lij rajjum pirrõsministeria čuäʹjtõõzzâst, muʹtteet kuäʹcǩǩmi puäʒʒtallu tueʹjjääm
skääđai koʹrvvemest ođđeeʹjjmannu 3 peeiʹv 2002 uʹvddum asetõõzz (8/2002) 3 § 1 momee´nt,
nu´tt mä´htt tõt lij asetõõzzâst 844/2014, nääiʹt-aa:
3§
Koʹrvvõõzz mieʹrr
Koʹrvvõõzz teäʹǧǧmeäʹr vuâđđan lij laʹsǩǩeemnallšem skääđ ärvv ǩeârdduum
2 momee´ntest, 4 §:z 2 momee´ntest leʹbe 5 §:z 1 momee´ntest mieʹrruum ǩeârddõõzzin.
Laʹsǩǩeemnallšem skääđ ärvv ǩeârddõõzzin õhtt lij 784 eu´rred.
——————————————————————————————
———
Tät asetõs šâdd viõʹǩǩe kålggmannu 30 peeiʹv 2015.
Heʹlssnest kålggmannu 22 peeiʹv 2015

Jie´llemvue´ǩǩmini´stter Olli Rehn

Pirrõsduumšeǩ Esko Hyvärinen
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