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Laki
porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 115 §:n muuttami-

sesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain (986/2011)

115 §, sellaisena kuin se on laissa 84/2014, seuraavasti:

115 §

Muutoksenhaku

Tämän lain nojalla annettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla Pohjois-Suo-
men hallinto-oikeuteen.

Muilta osin muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).

————
Tämä laki tulee voimaan 19 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 15.1.2021

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
HE 220/2020
MmVM 17/2020
EV 222/2020
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41/2021  
Liite Inarinsaamenkielinen käännös

Laahâ 
puásuituálu já luánduiäláttâsâi ráhtustorjuin adelum laavâ 115 § nubásmitmist 

Ovdâskode miärádâs miäldásávt  
nubásmittoo puásuituálu já luánduiäláttâsâi ráhtustorjuin adelum laavâ (986/2011) 115 §, 

tagarin ko tot lii laavâst 84/2014, čuávuvávt:  
 

115 § 

Nubástusuuccâm 

Taan laavâ vuáđuld adelum miärádâsân occoo nubástus väidimáin Tave-Suomâ 
haldâttâhriähtán.  

Eres oosijn nubástusucâmist haldâttâhtuámustoovlin asâttuvvoo riehtijotemist haldâttâhaašijn 
adelum laavâst (808/2019). 

——— 
Taat laahâ puátá vuáimán 19 peeivi uđđâivemáánu 2021. 

 
 
Helsigist 15 peeivi uđđâivemáánu 2021 

 
 

Täsivääldi President 

Sauli Niinistö 

 
 
 
 

Eennâm- já meccituáluminister Jari Leppä 
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41/2021  
Liite Koltansaamenkielinen käännös

 

Lääʹǩǩ 
puäʒʒekonomia da luâttjieʹllemvueʹjji raajâstuärjjõõzzin uvddum lääʹjj 115 § muttâz 

tuejjummšest 

Eeʹttiǩ-kååʹdd tuʹmmstõõǥǥ meâldlânji  
muuʹtet puäʒʒekonomia da luâttjieʹllemvueʹjji raajâstuärjjõõzzin uvddum lääʹjj (986/2011) 

115 §, nåkkmen ǥo tõt lij lääʹjjest 84/2014, puõʹttinalla:  
 

115 § 

Muʹttemooccmõš 

Tän lääʹjj nuäjja uvddum tuʹmmstõʹǩǩe äänat muttâz lääiteeʹl Tâʹvv-Lääʹddjânnam 
vaaldšemvuõiggsa. 

Jeeʹres pieʹǩǩin muʹttemooccmõõžžâst šiõtteet vuõiggâdvuõttjååttmõõžžâst vaaldšemaaʹššin 
uvddum lääʹjjest (808/2019). 

——— 
Tät lääʹǩǩ puätt viõʹǩǩe ođđeeʹjjmannu 19 peeiʹv 2021. 

 
 
Heʹlssnest ođđeeʹjjmannu 15 peeiʹv 2021 

 
Tääʹssvääʹld Presideʹntt 

Sauli Niinistö 

 
 
 
 

Mädd- da meäʹcctäällminister Jari Leppä 
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41/2021  
Liite Pohjoissaamenkielinen käännös

 

Láhka 
boazodoalu ja luondduealáhusaid struktuvradoarjagiin addojuvvon lága 115 §:n 

rievdadeamis 

Riikkabeivviid mearrádusa mielde  
rievdaduvvo boazodoalu ja luondduealáhusaid struktuvradoarjagiin addojuvvon lága 

(986/2011) 115 §, dakkárin go dat lea lágas 84/2014, čuovvovaččat:  
 

115 § 

Nuppástusohcan 

Dán lága vuođul addojuvvon mearrádussii ohccojuvvo nuppástus váidimiin Davvi-Suoma 
hálddahusriektái.  

Eará osiin nuppástusohcamis ásahuvvo riektegeavvamis hálddahusáššiin addojuvvon lágas 
(808/2019). 

——— 
Dát láhka boahtá fápmui ođđajagemánu 19 beaivve 2021. 

 
 
Helssegis ođđajagemánu 15 beaivve 2021 

 
Dásseválddi Presideanta 

Sauli Niinistö 

 
 
 
 

Eana- ja meahccedoalloministtar Jari Leppä 
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