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Laki
porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain 14 a §:n muut-

tamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain (987/2011)

14 a §, sellaisena kuin se on laissa 86/2014, seuraavasti:

14 a §

Muutoksenhaku

Valtioneuvoston sekä maa- ja metsätalousministeriön 5 §:ssä tarkoitettuun päätökseen
ei saa vaatia oikaisua eikä hakea muutosta valittamalla.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Ruokaviraston päätökseen saa vaatia
oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003).

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla Pohjois-
Suomen hallinto-oikeuteen. Muilta osin muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen sääde-
tään 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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43/2021  
Liite Inarinsaamenkielinen käännös

Laahâ 
puásuituálun čyeccee vahâgij sajanmäksimist adelum laavâ 14 a § nubásmitmist 

Ovdâskode miärádâs miäldásávt  
nubásmittoo puásuituálun čyeccee vahâgij sajanmäksimist adelum laavâ (987/2011) 14 a §, 

tagarin ko tot lii laavâst 86/2014, čuávuvávt:  
 

14 a § 

Nubástusuuccâm 

Staatârääđi sehe eennâm- já meccituáluministeriö 5 §:st uáivildum miärádâsân ij uážu vaattâđ 
vuoigim ige uuccâđ nubástus väidimáin. 

Iäláttâs-, jotolâh- já pirâskuávdáá sehe Purrâmušvirgáduv miärádâsân uážžu vaattâđ vuoigim. 
Vuoigimvátámâšâst asâttuvvoo haldâttâhlaavâst (434/2003). 

Vuoigimvátámâšân 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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43/2021  
Liite Koltansaamenkielinen käännös

 

Lääʹǩǩ 
puäʒʒekonomia ǩiâvvmi skääđai koʹrvvummšest uvddum lääʹjj 14 a § muttâz tuejjummšest 

Eeʹttiǩ-kååʹdd tuʹmmstõõǥǥ meâldlânji  
muuʹtet puäʒʒekonomia ǩiâvvmi skääđai koʹrvvummšest uvddum lääʹjj (987/2011) 14 §, 

nåkkmen ǥo tõt lij lääʹjjest 86/2014, puõʹttinalla:  
 

14 a § 

Muʹttemooccmõš 

Riikksuåvtõõzz di mädd- da meäʹcctäällministeria 5 §:st miârktum tuʹmmstõʹǩǩe ij vuäǯǯ 
raukkâd vuõiǥõõzz ij-ka äännad muttâz lääiteeʹl. 

Jieʹllemvueʹǩǩ-, joottlõk- da pirrõskõõskõõzz di Ruokavirasto (Porrmõšvuåppâmkoontâr) 
tuʹmmstõʹǩǩe vuäǯǯ raukkâd vuõiǥõõzz. Vuõiǥeemkaiʹbbjõõzzâst šiõtteet vaaldšemlääʹjjest 
(434/2003). 

Vuõiǥeemkaiʹbbjõʹsse uvddum tuʹmmstõʹǩǩe äänat muttâz lääiteeʹl Tâʹvv-Lääʹddjânnam 
vaaldšemvuõiggsa. Jeeʹres pieʹǩǩin muʹttemooccmõõžžâst vaaldšemsuudišttma 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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43/2021  
Liite Pohjoissaamenkielinen käännös

Láhka 
boazodollui čuohcán vahágiid buhttemis addojuvvon lága 14 a § rievdadeamis 

Riikkabeivviid mearrádusa mielde  
rievdaduvvo boazodollui čuohcán vahágiid buhttemis addojuvvon lága (987/2011) 14 §, 

dakkárin go dat lea lágas 86/2014, čuovvovaččat:  
 

14 a § 

Nuppástusohcan 

Stáhtaráđi sihke eanan- ja meahccedoalloministeriija 5 §:s oaivvilduvvon mearrádussii ii 
oaččo gáibidit vuigema iige ohcat nuppástusa váidimiin. 

Ealáhus-, johtolat- ja birasguovddáža sihke Biebmovirgedoaimmahaga mearrádussii oažžu 
gáibidit vuigema. Vuigengáibádusas ásahuvvo hálddahuslágas (434/2003). 

Vuigengáibádussii addojuvvon mearrádussii ohccojuvvo nuppástus váidimiin Davvi-Suoma 
hálddahusriektái. Eará osiin nuppástusohcamis hálddahusduopmostullui 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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