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Muu asiaMnrovvvvporonhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2017 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2016

1119/2016

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2017

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään poronhoitajien sijais-
avusta annetun lain (1238/2014) 7 §:n nojalla:

1 § 

Sijaisavun enimmäismäärä

Poronhoitajien sijaisavusta annetun lain (1238/2014) 7 §:ssä tarkoitetun sijaisavun
enimmäismäärä vuonna 2017 on 200 tuntia poronhoitajaa kohti.

2 § 

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017 ja on voimassa 31 päivään jou-
lukuuta 2017. 

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2016

Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula

Hallitussihteeri Annika Juurikko
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1119/2016  
Liite Inarinsaamenkielinen käännös

Sosiaal- já tiervâsvuođâministeriö asâttâs
puásuiulmui sajâsâšiše enâmusmeeri ive 2017

Sosiaal- já tiervâsvuođâministeriö miärádâs miäldásávt asâttuvvoo puásuiulmui sa-
jasâšiššeest adelum laavâ (1238/2014) 7 § vuáđuld:

1 § 

Sajasâšiše enâmusmeeri

Puásuiulmui sajasâšiššeest adelum laavâ (1238/2014) 7 §:st uáivildum sajasâšiše enâmus-
meeri ive 2017 lii 200 tijmed oovtâ puásuiulmui.

2 § 

Vuáimánšoddâm

Taat asâttâs šadda vuáimán 1. peeivi uđđâivemáánu 2017 já lii vyeimist 31. peeivi räi 
juovlâmáánu 2017. 

Helsigist 8 peeivi uđđâivemáánu 2016

Peerâ- já  vuáđupalvâlemminister Juha Rehula

Haldâttâhčällee Annika Juurikko
2

OIKAISU
Liite on lisätty oikaisuna.



1119/2016  
Liite Koltansaamenkielinen käännös

Sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria asetõs
puäʒʒhoiʹddjeeʹji sâjjsažvieʹǩǩ jäänmõsmeäʹrest eeʹjjest 2017

Sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria tuʹmmstõõǥǥ meâlddsânji šiõtteet puäʒʒhoiʹddjeeʹji 
sâjjsažvieʹǩǩest uʹvddum lääʹjj (1238/2014) 7 § vuäivva:

1 § 

Sâjjsažvieʹǩǩ jäänmõsmieʹrr

Puäʒʒhoiʹddjeeʹji sâjjsažvieʹǩǩest uʹvddum lääʹjj (1238/2014) 7 §:st õõlǥtem sâjjsažvieʹǩǩ 
jäänmõsmieʹrr eeʹjjest 2017 lij 200 čiâssâd õõut puäʒʒhoiʹddjeei mieʹldd.

2 § 

Viõʹǩǩešõddmõš

Tät asetõs šâdd viõʹǩǩe 1 peeiʹv ođđeeʹjjmannu 2017 da lij viõǥǥâst 31 peivva rosttovmannu 
2017.

Heʹlssnest 8 peeiʹv ođđeeʹjjmannu 2016

Piâr- da vuâđđkääzzkõsminister Juha Rehula

Halltõspiizar Annika Juurikko
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OIKAISU
Liite on lisätty oikaisuna.



1119/2016  
Liite Pohjoissaamenkielinen käännös

Sosiála- ja dearvvasvuohtaministeriija ásahus 
badjeolbmuid sadjásašveahki eanemusmearis jagi 2017

Sosiála-ja dearvvasvuohtaministeriija mearrádusa mielde ásahuvvo badjeolbmuid 
sadjásašveahki birra addon lága (1238/2014) 7 § vuođul:

1 § 

Sadjásašveahki eanemusmearri 

Badjeolbmuid sadjásašveahki birra addon lága (1238/2014) 7 §:s dárkkuhuvvon 
sadjásašveahki eanemusmearri jagi 2017 lea 200 diimmu badjeolbmo guovdu.

2 § 

Fápmuiboahtin

Dát láhkaásahus boahtá fápmui ođđajagemánu 1 beaivve 2017 ja lea fámus juovlamánu 
31 beaivve 2017 rádjai. 

Helssegis 8 beaivve juovlamánus 2016

Bearaš- ja vuođđobálvalusministtar Juha Rehula

Hálddahusčálli Annika Juurikko
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OIKAISU
Liite on lisätty oikaisuna.


