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Laki
poronhoitolain 44 ja 45 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan poronhoitolain (848/1990) 44 ja 45 §, sellaisina kuin ne ovat, 44 § osaksi

laissa 285/2013 ja 45 § laissa 285/2013, seuraavasti:

44 §

Muutoksenhaku paliskunnan päätöksiin

Poroisännän päätökseen tyytymättömällä poronomistajalla on oikeus saattaa häntä it-
seään koskeva asia paliskunnan hallituksen käsiteltäväksi. Paliskunnan hallituksen käsit-
telyä on pyydettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun osakas on saanut tiedon
poroisännän päätöksestä.

Paliskunnan hallituksen päätökseen tyytymättömällä poronomistajalla on oikeus saat-
taa päätös paliskunnan kokouksen käsiteltäväksi. Tätä on vaadittava kirjallisesti poroisän-
nältä kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu tiedoksi 18 §:ssä tar-
koitetussa paliskunnan kokouksessa.

Paliskunnan kokouksen päätökseen poronomistaja saa hakea muutosta hallinto-oikeu-
delta, jos päätös loukkaa hänen oikeuttaan tai on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
taikka muutoin on lainvastainen. Muilta osin muutoksenhakuun sovelletaan, mitä oikeu-
denkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään.

Mitä 2 momentissa on säädetty, ei koske paliskunnan hallituksen päätöstä, jolla poro-
karjan saantolupa on myönnetty tai jolla etuosto-oikeus on jätetty käyttämättä. Porojen
saaja saa hakea muutosta porokarjan saantoluvan epäämistä ja etuosto-oikeuden käyttä-
mistä koskevaan paliskunnan hallituksen ja paliskunnan kokouksen päätökseen siten kuin
2 ja 3 momentissa säädetään.

45 §

Valitus Paliskuntain yhdistyksen päätöksestä

Paliskuntain yhdistyksen päätökseen saa se, jota päätös koskee, hakea muutosta sillä
perusteella, että päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä tai muutoin on lain
tai yhdistyksen sääntöjen vastainen. Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.
Muilta osin muutoksenhakuun sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa anne-
tussa laissa säädetään.

————
Tämä laki tulee voimaan 19 päivänä tammikuuta 2021.
HE 220/2020
MmVM 17/2020
EV 222/2020
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Laahâ 
puásuituálulaavâ 44 já 45 § nubásmitmist 

Ovdâskode miärádâs miäldásávt  
nubásmittoo puásuituálulaavâ (848/1990) 44 já 45 §, tagarin ko toh láá, 44 § uásild laavâst 

285/2013 já 45 § laavâst 285/2013, čuávuvávt: 
 
 
 

44 § 

Nubástusuuccâm palgâs miärádâssáid 

Puásui-iššeed miärádâsân tutâmettum puásuiomâsteijest lii vuoigâdvuotâ tuálvuđ sunjin olssis 
kyeskee ääši palgâs stiivrâ kieđâvuššâmnáál. Palgâs stiivrâ kieđâvuššâm kalga pivdeđ kulmâlov 
peeivi keččin tast, ko uásálâš lii finnim tiäđu puásui-iššeed miärádâsâst. 

Palgâs stiivrâ miärádâsân tutâmettum puásuiomâsteijest lii vuoigâdvuotâ tuálvuđ miärádâs 
palgâs cuákkim kieđâvuššâmnáál. Taam kalga vaattâđ kirjálávt puásui-išedist kulmâlov peeivi 
keččin tast, ko miärádâs lii adelum tiättun 18 §:st uáivildum palgâs čuákkimist. 

Palgâs čuákkim miärádâsân puásuiomâsteijee uážžu uuccâđ nubástus haldâttâhrievtist, jis 
miärádâs luávkká suu vuoigâdvuođâ tâi lii šoddâm puástuoornigist teikâ mudoi lii laavâ 
vuástásâš. Mudoi nubástusucâmân heiviittuvvoo, mii riehtijotemist haldâttâhaašijn adelum 
laavâst (808/2019) asâttuvvoo. 

Mii 2 momentist lii asâttum, ij kuoskâ palgâs stiivrâ miärádâsân, moin puásui-iälu finnimlope 
lii mieđettum tâi moin ovdâuástimvuoigâdvuotâ lii kuođđum kevtihánnáá. Poccui uážžoo uážžu 
uuccâđ nubástus puásui-iälu finnimlove kieldimân já ovdâuástimvuoigâdvuođâ kevttimân 
kyeskee palgâs stiivrâ já palgâs čuákkim miärádâsân tienuuvt ko 2 já 3 momentist asâttuvvoo. 
 
 
 

45 § 

Väidim Palgâsij ovtâstus miärádâsâst 

Palgâsij ovtâstus miärádâsân uážžu tot, kiäs miärádâs kuáská, uuccâđ nubástus toin aggáin, 
ete miärádâs ij lah šoddâm ääšimiäldásii oornigist tâi mudoi lii laavâ tâi ovtâstus njuolgâdusâi 
vuástásâš. Väidim tahhoo Tave-Suomâ haldâttâhriähtán. Eres oosijn nubástusucâmân heiviitteh, 
mii riehtijotemist haldâttâhaašijn adelum laavâst asâttuvvoo. 
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Lääʹǩǩ 
puäʒʒhåiddamlääʹjj 44 da 45 §:n muttâz tuejjummšest 

Eeʹttiǩ-kååʹdd tuʹmmstõõǥǥ meâldlânji  
muuʹtet puäʒʒhåiddamlääʹjj (848/1990) 44 da 45 §, nåkkmen ǥo tõk liâ 44 § pieʹǩǩen lääʹjjest 

285/2013 da 45 § lääʹjjest 285/2013, puõʹttinalla: 
 

44 § 

Muʹttemooccmõš paalǥâskååʹdd tuʹmmstõõǥǥid 

Puäʒʒeeʹžžed tuʹmmstõʹǩǩe obbžuurrâst puäʒʒvuäʹmsteeʹjest lij vuõiggâdvuõtt sättad suu 
jiijjâs kuõskki äʹšš paalǥâskååʹdd halltõõzz ǩiõttʼtõõllâmnalla. Paalǥâskååʹdd halltõõzz 
ǩiõttʼtõõllmõõžž âlgg raukkâd koummlo peeiʹv määʹttest tõʹst, ǥo vueʹssneǩ lij vuäǯǯam teâđ 
puäʒʒeeʹžžed tuʹmmstõõǥǥâst. 

Paalǥâskååʹdd halltõõzz tuʹmmstõʹǩǩe obbžuurrâst puäʒʒvuäʹmsteeʹjest lij vuõiggâdvuõtt 
sättad tuʹmmstõk paalǥâskååʹdd såbbar ǩiõttʼtõõllâmnalla. Tän âlgg raukkâd ǩeerjlânji 
puäʒʒeeʹžžeeʹst koummlo peeiʹv määʹttest tõʹst, ǥo tuʹmmstõk lij uvddum teâttan 18 §:st 
miârktum paalǥâskååʹdd såbbrest. 

Paalǥâskååʹdd såbbar tuʹmmstõʹǩǩe puäʒʒvuäʹmsteei vuäǯǯ äännad muttâz 
vaaldšemvuõiggsest, jõs tuʹmmstõk neuʹrrad suu vuõiggâdvuõđâs leʹbe lij šõddâm vââǥǥlaž 
jiârǥâst leʹbe muđoi lij lääʹjjvuâsttsaž. Jeeʹres pieʹǩǩin muʹttemooccmõʹšše suåvldet, mõõn 
vuõiggâdvuõttjååttmõõžžâst vaaldšemaaʹššin uvddum lääʹjjest (808/2019) šiõtteet.  

Mii 2 momeeʹntest lij šiõttuum, ij kuõsk paalǥâskååʹdd halltõõzz tuʹmmstõõǥǥ, koin jeäl 
vuäǯǯamlååʹpp lij miõttum leʹbe ǩeäʹst ouddvuästtmõšvuõiggâdvuõtt lij kuõđđum ââʹnǩani. 
Puõccui vuäǯǯai vuäǯǯ äännad muttâz jeäl vuäǯǯamlååʹv jõskkmõõžž da 
ouddvuästtmõšvuõiggâdvuõđ âânnmõõžž kuõskkja paalǥâskååʹdd halltõõzz da paalǥâskååʹdd 
såbbar tuʹmmstõʹǩǩe tiʹnt-a ǥo 2 da 3 momeeʹntest šiõtteet. 
 
 

45 § 

Läittmõš Paalǥâskooʹddi õhttõõzz tuʹmmstõõǥǥâst 

Paalǥâskooʹddi õhttõõzz tuʹmmstõʹǩǩe vuäǯǯ tõt, ǩeän tuʹmmstõk kuâskk, äännad muttâz tõn 
vuâđald, što tuʹmmstõk ij leäkku šõddâm ääʹššmeâldlaž jiârǥâst leʹbe muđoi lij lääʹjj leʹbe 
õhttõõzz vuâkkõõzzi vuâsttsaž. Läittmõš tuejjeet Tâʹvv-Lääʹddjânnma vaaldšemvuõiggsa. 
Jeeʹres pieʹǩǩin muʹttemooccmõʹšše suåvldet, mõõn vuõiggâdvuõttjååttmõõžžâst 
vaaldšemaaʹššin uvddum lääʹjjest šiõtteet. 
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Láhka 
boazodoallolága 44 ja 45 § nuppástuhttimis 

Riikkabeivviid mearrádusa mielde  
nuppástuhttojuvvojit boazodoallolága (848/1990) 44 ja 45 §, dakkárin go dat leat, 44 1 

oassin lágas 285/2013 ja 45 § lágas 285/2013, čuovvovaččat: 
 

44 § 

Nuppástusohcan bálgosa mearrádusaide 

Boazoisida mearrádussii duhtameahttun boazooamasteaddjis lea vuoigatvuohta buktit sutnje 
alcces guoski ášši bálgosa stivrra gieđahallamii. Bálgosa stivrra gieđahallama galgá bivdit 
golbmalogi beaivvi siste das, go osolaš lea ožžon dieđu boazoisida mearrádusas. 

Bálgosa stivrra mearrádussii duhtameahttun boazooamasteaddjis lea vuoigatvuohta buktit 
mearrádusa bálgosa čoahkkima gieđahallamii. Dán galgá gáibidit čálalaččat boazoisidis 
golbmalogi beaivvi siste das, go mearrádus lea addojuvvon diehtun 18 §:s oaivvilduvvon 
bálgosa čoahkkimis. 

Bálgosa čoahkkima mearrádussii boazooamasteaddji oažžu ohcat nuppástusa 
hálddahusrievttis, juos mearrádus loavkida su vuoigatvuođa dahje lea šaddan boastto ortnegis 
dahje muđui lea lága vuostá. Eará osiin nuppástusohcamis heivehuvvo, mii riektegeavvamis 
hálddahusáššiin addojuvvon lágas (808/2019) ásahuvvo. 

Mii 2 momeanttas lea ásahuvvon, ii guoskka bálgosa stivrra mearrádusa, mainna boazoealu 
háhkanlohpi lea mieđihuvvon dahje mainna ovdaoastinvuoigatvuohta lea guđđojuvvon 
geavatkeahttá. Bohccuid fidnejeaddji oažžu ohcat nuppástusa boazoealu háhkanlobi gieldimii 
ja ovdaoastinvuoigatvuođa geavaheapmái guoski bálgosa stivrra ja bálgosa čoahkkima 
mearrádussii nu mo 2 ja 3 momeanttas ásahuvvo. 
 

45 § 

Váidin Bálgosiid ovttastusa mearrádusas 

Bálgosa ovttastusa mearrádussii oažžu dat, geasa mearrádus guoská, ohcat nuppástusa 
dainna ákkain, ahte mearrádus ii leat šaddan áššáigullevaš ortnegis dahje muđui lea lága dahje 
ovttastusa njuolggadusaid vuostá. Váidda dahkkojuvvo Davvi-Suoma hálddahusriektái. Eará 
osiin nuppástusohcamis heivehuvvo, mii riektegeavvamis hálddahusáššiin addojuvvon lágas 
ásahuvvo. 
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