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porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain (987/2011)
14 § ja
lisätään lakiin uusi 14 a § seuraavasti:

14 §

Korvausjärjestelmän muu toimeenpano

Tässä laissa tarkoitettuun korvaukseen so-
velletaan valtionavustuslakia (688/2001) siltä
osin kuin kysymys on mainitun lain 9 §:n 2
momentissa, 10 ja 11 §:ssä, 12 §:n 1 mo-
mentissa, 13—21 §:ssä, 22 §:n 1 momentin 1,
2 ja 7 kohdassa ja 2 ja 3 momentissa sekä
23—33 ja 35—36 §:ssä tarkoitetuista seikoista.
Sen lisäksi, mitä valtionavustuslain
16 §:ssä säädetään, oikeus suorittaa tarkas-
tuksia ja päätöksellään valtuuttaa suoritta-
maan tarkastuksia on myös maa- ja metsäta-
lousministeriöllä sekä Maaseutuvirastolla.
Sen estämättä, mitä valtionavustuslaissa
säädetään, korvaus voidaan periä takaisin, jos
Euroopan unionin valtiontukia koskeva tai
muu lainsäädäntö sitä edellyttää.

14 a §

Muutoksenhaku

Valtioneuvoston sekä maa- ja metsätalous-
ministeriön 5 §:ssä tarkoitettuun päätökseen
ei saa vaatia oikaisua eikä hakea muutosta
valittamalla.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-

sen sekä Maaseutuviraston päätökseen saa
vaatia oikaisua päätöksen tehneeltä viran-
omaiselta siten kuin hallintolaissa (434/2003)
säädetään.
Oikaisuvaatimukseen annettuun päätök-

seen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-
Suomen hallinto-oikeuteen siten kuin hallin-
tolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Tämän lain voimaantulosta säädetään erik-
seen lailla.
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Láhka  

boazodoalu deaividan vahágiid buhttenlága rievdadeamis 

Addojuvvon Helssegis 31 beaivve o  ajagemánus 2014 

————— 
 

Riikkabeivviid mearrádusa mielde   
rievdaduvvo boazodoalu deaividan vahágiid buhttemis addojuvvon lága (987/2011) 14 § ja  
lasihuvvo láhkii o  a 14 a § !uovvova!!at: 

 
14 § 

Buhttenvuogádaga eará ollašuhttin 

Dán lágas oaivvilduvvon buhtadussii 
heivehuvvo  stáhtadoarjjaláhka (688/2001) 
dakko bokte go jearaldat lea dien 
máinnašuvvon lága 9 §:a  2momeanttas, 10 
ja 11 §:s, 12 §:a  1 momeanttas, 13—21 §:s, 
22 §:a  1 momeantta 1, 2 ja 7 !uoggás ja 2 ja 
3 momeanttas sihke 23—33 ja 35—36 §:s 
oaivvilduvvon áššiin. 

Dasa lassin mii stáhtadoarjjalága 16§:s 
mearriduvvo, de maiddái Eana- ja 
meahccedoalloministeriijas sihke 
Dálonguovlovirgebáikkis lea vuoigatvuohta 
dahkat dárkkistemiid ja iežaska mearrádusain 
fápmudit earáid dahkat dárkkistemiid. 

Dan hehttekeahttá mii stáhtadoarjjalágas 
mearriduvvo, de buhtadusa sáhttá bearrat 
ruovttoluotta, jos Eurohpá Uniovnna 
stáhtadoarjagiidda guoskevaš dahje eará 
láhkamearrádusat dan gáibidit. 

 

14 a §  

Nuppástusohcan 

Stáhtará i sihke Eana- ja 
meahccedoalloministeriija 5 §:s 
oaivvilduvvon mearrádussii ii oa!!o gáibidit 
njulgema iige ohcat nuppástusa váidimiin.  

Ealáhus-, johtalus- ja birasguovddáža sihke 
Dálonguovlovirgebáikki mearrádussii sáhttá 
gáibidit njulgema mearrádusa dahkan 
eiseválddis nu go hálddahuslágas (434/2003) 
mearriduvvo.  

Njulgengáibádussii addojuvvon 
mearrádussii oažžu ohcat nuppástusa 
váidimiin Davvi-Suoma hálddahusriektái nu 
go hálddahusláhkageavahanlágas (586/1996) 
mearriduvvo. Hálddahusrievtti mearrádussii 
oažžu ohcat nuppástusa váidimiin Alimus 
hálddahusriektái.  

——— 
Dán lága fápmuiboahtimis mearriduvvo 

sierra lágain. 

Helssegis 31 beaivve o  ajagemánus 2014 

 
 

Dásseválddi Presideanta 

SAULI NIINISTÖ 

Eurohpa- ja olgoriikkagávpeministtar Alexander Stubb 

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

2 86/2014

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ EDITA PRIMA OY / EDITA PUBLISHING OY ISSN 1455-8904 / 1237-3419 (painettu)


