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porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 115 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain (986/2011) 115 §
seuraavasti:

115 §

Muutoksenhaku

Maaseutuviraston, Metsähallituksen sekä
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen siten kuin
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Valituskirjelmä voidaan toimittaa myös
päätöksen tehneelle viranomaiselle, jonka on
viipymättä toimitettava valituskirjelmä sekä
asiassa kertyneet asiakirjat ja lausuntonsa va-
lituksesta hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden päätökseen asiassa, joka
koskee tuen maksamisen keskeyttämistä tai
takaisinperintää, saa hakea muutosta valitta-
malla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten
kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Muu-
toin hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan.

Tämän lain voimaantulosta säädetään erik-
seen lailla.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2014

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb

HE 121/2013
MmVM 17/2013
EV 186/2013

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20130121


Saamenkielinen käännös

Liite

84/2014

Láhka

boazodoalu ja luondduealáhusaid struktuvradoarjagiid birra addojuvvon  lága 115 §:a 
rievdadeamis

Addojuvvon Helssegis 31 beaivve o  ajagemánus 2014 

————— 
 

Riikkabeivviid mearrádusa mielde 
rievdaduvvo boazodoalu ja luondduealáhusaid struktuvradoarjagiid birra addojuvvon lága 

(986/2011) 115 § !uovvova!!at: 
 
 

115 § 

Nuppástusohcan 

Dálonguovlovirgebáikki, Meahcirá  ehusa 
ja Ealáhus-, johtalus- ja birasguovddáža 
mearrádussii oažžu ohcat nuppástusa 
váidimiin Davvi-Suoma hálddahusriektái nu 
go hálddahusláhkageavahanlágas (586/1996) 
mearriduvvo. 

Váidinreivve sáhttá doaimmahit maiddái 
mearrádusa dahkan eiseváldái, mii galgá 
farggamusat doaimmahit váidinreivve sihke 

áššis !oggon áššegirjjiid ja iežas cealkámuša 
váidagis hálddahusriektái.  

Hálddahusrievtti mearrádussii dakkár áššis, 
mii guoská máksima gaskkalduhttimii dahje 
ruovttoluottabearramii, oažžu ohcat 
nuppástusa váidimiin Alimus 
hálddahusriektái nu go 
hálddahusláhkageavahanlágas mearriduvvo. 
Mu ui hálddahusrievtti mearrádussii oažžu 
ohcat nuppástusa váidimiin dušše dalle, jos 
Alimus hálddahusriekti mie iha váidinlobi.  

——— 
Dán lága fápmuiboahtimis mearriduvvo 

sierra lágain. 
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