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Valtioneuvoston asetus
porovahinkolautakunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään poronhoitolain (848/1990) 36 §:n
4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1135/2020:

1 §

Porovahinkolautakunnan ja sen sihteerin nimittäminen

Porovahinkolautakuntaan nimitettävien jäsenten tulee antaa tehtävään suostumuksensa.
Eron lautakunnan jäsenelle myöntää maa- ja metsätalousministeriö, joka nimittää hänelle
seuraajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Ruokavirasto nimittää porovahinkolautakunnalle vähintään yhden sihteerin.

2 §

Lautakunnan jäsenten kelpoisuusvaatimukset

Porovahinkolautakunnan jäsenten tulee olla tunnetusti taitavia ja kokeneita henkilöitä,
jotka edustavat lautakunnan kannalta merkityksellistä asiantuntemusta. Vähintään kahdel-
la lautakunnan jäsenellä tulee olla muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin
kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto. Vähintään yhden jäsenen
tulee olla perehtynyt saamelaiskulttuuriin.

3 §

Ratkaisukokoonpano

Porovahinkolautakunta ratkaisee sen käsiteltäväksi saatetut lausuntoasiat kolmen jäse-
nen kokoonpanossa. Kokoonpanossa tulee olla käsiteltävän asian kannalta merkityksellis-
tä asiantuntemusta.

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, ratkaisukokoonpanoksi riittää kaksi asian
kannalta soveltuvaa asiantuntemusta edustavaa jäsentä, jos on ilmeistä, ettei lausuntoa
voida antaa.

Lautakunnan puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja päättää rat-
kaisukokoonpanosta kiinnittäen päätöksenteossa huomiota siihen, että katselmusta suori-
tettaessa matkustusajat ja -kustannukset pysyvät kohtuullisina. Ratkaisukokoonpanolle
määrätään puheenjohtaja.
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4 §

Lausuntoasian ratkaiseminen

Jos lautakunnassa ilmenee erimielisyyttä asian ratkaisemisesta, asia päätetään äänes-
tyksellä. Lautakunnan lausunnoksi tulee ratkaisukokoonpanon enemmistön kannattama
ehdotus ja äänten mennessä tasan se ehdotus, jota kokoonpanon puheenjohtaja on kannat-
tanut.

Lautakunnan muu kokoontuminen kuin katselmus voidaan tarvittaessa järjestää käyt-
täen videoneuvottelua tai muuta tiedonvälitystapaa, jossa osallistujilla on puhe- ja nä-
köyhteys keskenään.

Lautakunnan lausunnot allekirjoittaa ratkaisukokoonpanon puheenjohtaja.

5 §

Lautakunnan sisäiseen hallintoon liittyvien asioiden ratkaiseminen

Lautakunnan puheenjohtaja ratkaisee lautakuntaa koskevat talousasiat ja muut sisäi-
seen hallintoon liittyvät asiat. Lautakunnan työjärjestyksessä näiden asioiden ratkaisuval-
taa voidaan siirtää myös lautakunnan varapuheenjohtajalle tai sihteerille. Työjärjestyksen
vahvistaa lautakunnan puheenjohtaja.

6 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 14.1.2021

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

Lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius
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Liite Pohjoissaamenkielinen käännös

 
Stáhtaráđi ásahus 

boazovahátlávdegottis 

Stáhtaráđi mearrádusa mielde mearriduvvo boazodoallolága (848/1990) 36 § 4 momeantta 
vuođul, dakkárin go dat lea lágas 1135/2020: 
 

1 § 

Boazovahátlávdegotti ja dan čálli nammadeapmi  

Lahtuid, geat nammaduvvojit boazovahátlávdegoddái, galget addit bargui iežaset miehtama. 
Earu lávdegotti lahttui mieđiha eanan- ja meahccedoalloministeriija, mii nammada sutnje 
maŋisboahtti loahppadoaibmaáigodahkii.  

Biebmobearráigeahčču nammada boazovahátlávdegoddái unnimusat ovtta čálli.  
 

2 § 

Lávdegotti lahtuid gelbbolašvuođa gáibádusat  

Boazovahátlávdegotti lahtut galget leat dovddolaččat čeahpit ja hárjánan olbmot, geat ovd-
dastit lávdegotti mearkkašahtti áššedovdamuša. Unnimusat guovtti lávdegotti lahtus galgá leat 
eará juristihka alit allaskuvladutkkus go riikkaidgaskasaš ja veardádalli juristihka magistara 
dutkkus. Unnimusat okta lahttu galgá leat vuojulduvvan sámi kultuvrii.  
 

3 § 

Čoavddusčoahkkáibidju  

Boazovahátlávdegoddi čoavdá dan gieđahallamii buktojuvvon cealkámušáššit golmma lahtu 
čoahkkáibijus. Čoahkkáibijus galgá leat gieđahallanvuloš ášši dáfus mearkkašahtti ášše-
dovdamuš.  

Spiehkastettiin das, mii 1 momeanttas mearriduvvo, čoavddusčoahkkáibijus sáhttá goitge leat 
guokte ášši dáfus heivvolaš áššedovdamuša ovddasteaddji lahtu, juos lea čielggas, ahte 
cealkámuša ii sáhte addit.   

Lávdegotti ságadoalli dehe go dát lea eastašuvvan, várreságadoalli mearrida 
čoavddusčoahkkáibijus giddedettiin mearrádusdahkamis fuomášumi dasa, ahte dárkkisteapmi 
ollašuhtedettiin mátkkoštanáiggit ja -golut bissot govttolažžan. Čoavddusčoahkkáibidjui mear-
riduvvo ságadoalli.  
 

4 § 

Cealkámušášši čoavdin  

Juos lávdegottis dihtto sierramielalašvuohta ášši čoavdimis, ášši mearriduvvo jienastemiin. 
Lávdegotti cealkámuššan šaddá čoavddusčoahkkáibiju eanetlogu guottihan evttohus ja juos 
jienat mannet dássálagaid dat evttohus, man čoahkkáibiju ságadoalli lea guottihan.  
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Lávdegotti eará čoahkkaneapmi go dárkkisteapmi sáhttá dárbbu mielde ordnejuvvot nu ahte 

geavahuvvojit videoráđđádallanrusttegat dehe eará teknihkalaš diehtojuohkinvuohki, mas oas-
seváldiid gaskkas lea hupman- ja oaidninoktavuohta.  

Lávdegotti cealkámušaid vuolláičállá čoavddusčoahkkáibiju ságadoalli.   
 

5 § 

Áššiid čoavdin mat laktásit lávdegotti siskkáldas hálddahussii  

Lávdegotti ságadoalli čoavdá ekonomiijaáššiid, mat gusket lávdegotti, ja eará áššiid, mat gul-
let siskkáldas hálddahussii. Lávdegotti bargoortnegis dáid áššiid čoavdinváldi sáhttá sirdojuvvot 
maid lávdegotti várreságadoallái dehe čállái. Bargoortnega nanne lávdegotti ságadoalli.  
 

6 § 

Fápmuiboahtin  

Dát ásahus boahtá fápmui ođđajagimánu 20 beaivve 2021. 
 
Helssegis ođđajagimánu 14 beaivve 2021 

 
 
 
 

Eanan- ja meahccedoalloministeriija Jari Leppä 
 
 
 
 

Láhkaásahanrađđi Johanna Wallius 
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