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758/2020

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2020 annetun sosiaali- ja ter-

veysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2020 annetun sosiaali-

ja terveysministeriön asetuksen (1497/2019) 1 § seuraavasti:

1 §

Sijaisavun enimmäismäärä

Poronhoitajien sijaisavusta annetun lain (1238/2014) 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun si-
jaisavun enimmäismäärä vuonna 2020 on 200 tuntia poronhoitajaa kohti.

————
Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä marraskuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään jou-

lukuuta 2020.
Tätä asetusta sovellettaessa sijaisavun 200 tunnin enimmäismäärään lasketaan myös

poronhoitajan vuoden 2020 aikana ennen tämän asetuksen voimaantuloa käyttämät sijais-
aputunnit, joiden aiheuttamat kustannukset on korvattu.

Lisäksi sijaisavun 200 tunnin enimmäismäärään voidaan laskea sijaisapuoikeutta hake-
neen poronhoitajan vuoden 2020 aikana ennen tämän asetuksen voimaantuloa käyttämät
sijaisaputunnit, joiden aiheuttamia kustannuksia ei ole vielä korvattu. Näiden sijaisapu-
tuntien aiheuttamien kustannusten korvausta voidaan hakea poronhoitajien sijaisavusta
annetun lain 10 §:ssä tarkoitetun hakuajan päättymisen jälkeen, jos hakuaikaa ei ole tosi-
asiassa mahdollista noudattaa. Korvaushakemus on tehtävä kuitenkin viimeistään 31 päi-
vänä joulukuuta 2020.

Helsingissä 5.11.2020

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru

Hallitussihteeri Anne Vänskä
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758/2020  
Liite Inarinsaamenkielinen käännös

 
 

Sosiaal- já tiervâsvuotâministeriö asâttâs 
puásuituállei sajasâšiše enâmusmeereest ive 2020 adelum sosiaal- já tiervâsvuotâministeriö 

asâttâs nubástutmist 

Sosiaal- já tiervâsvuotâministeriö miärádâs mield 
nubástittoo puásuituállei sajasâšiše enâmusmeereest ive 2020 adelum sosiaal- já 

tiervâsvuotâministeriö asâttâs (1497/2019) 1 § čuávuvávt: 
 

1 § 

Sajasâšiše enâmusmeeri 

Puásuituállei sajasâšiššeest adelum laavâ (1238/2014) 1 § 1 momentist uáivildum sajasâšiše 
enâmusmeeri ive 2020 lii 200 tijmed jyehi puásuituállei. 

——— 
Taat asâttâs puátá vuáimán 5 peeivi skammâmáánu 2020 já lii vyeimist 31 peeivi juovlâmáánu 

2020 räi. 
Taam asâttâs heiviitdijn sajasâšiše 200 tijme enâmusmiärán rekinisteh meid puásuituállee ive 

2020 ääigi ovdil taam asâttâs vuáimánpuáttim kevttim sajasâšišetijmijd, moi tovâttem koloh láá 
sajanmáksum. 

Toos lasseen sajasâšiše 200 tijme enâmusmiärán puáhtá rekinistiđ sajasâšiševuoigâdvuođâ 
uuccâm puásuituállee ive 2020 ääigi ovdil taam asâttâs vuáimánpuáttim kevttim 
sajasâšišetijmijd, moi tovâttem koloh iä lah vala sajanmáksum. Tai sajasâšišetijmij tovâttem 
koloi sajanmäksim puáhtá uuccâđ puásuituállei sajasâšiššeest adelum laavâ 10 §:st uáivildum 
uuccâmääigi nuuhâm maŋa, jis uuccâmääigi ij lah tuođâlávt máhđulâš nuávdittiđ. Sajanmáksu-
ucâmuš kalga toohâđ kuittâg majemustáá 31 peeivi juovlâmáánu 2020. 
 
 
Helsigist 5.11.2020 

 
 
 
 

Peerâ- já vuáđupalvâlusminister Krista Kiuru 
 
 
 
 

Haldâttâsčällee Anne Vänskä 
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758/2020  
Liite Koltansaamenkielinen käännös

 
 

Sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria šiõttõs 
Puäʒʒhoiʹddjeeʹji sâjjsažvieʹǩǩ jäänmõsmeäʹrest eeʹjjest 2020 uʹvddum sosiaal- da 

tiõrvâsvuõttministeria šiõttõõzz mottmõõžžâst 

Sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria tuʹmmstõõǥǥ meâldlânji 
moʹtte puäʒʒhoiʹddjeeʹji sâjjsažvieʹǩǩ jäänbõsmeäʹrest eeʹjjest 2020 uʹvddum sosiaal- da 

tiõrvâsvuõttministeria šiõttõõzz (1497/2019) 1 § puõʹttinälla: 
 

1 § 

Sâjjsažvieʹǩǩ jäänmõsmieʹrr 

Puäʒʒhoiʹddjeeʹji sâjjsazvieʹǩǩest uʹvddum lääʹjj (1238/2014) 1 §:n 1 momeeʹntest õõlǥtum 
sajjsažvieʹǩǩ jäänmõsmieʹrr eeʹjjest 2020 lij 200 čiâssad puäʒʒhoiʹddjeeʹj puõtt. 

——— 
Tät šiõttõs puätt viõʹǩǩe 5 peeiʹv skamm- mannu 2020 da lij viõǥǥâst 31 peivva rosttovmannu 

2020. 
Tän šiõttõõzz suåvtõõllmen sâjjsažvieʹǩǩ 200 čiâss jäänbõsmeärra laʹsǩǩee še puäʒʒhoiʹddjeeʹj 

eeʹjj 2020 äiʹǧǧen ouddâl tän šiõttõõzz viõʹǩǩepueʹttem õnnum sâjjsažveäʹǩǩčiâss, kooi šõddääm 
teäʹǧǧââʹnnemkuulid jiâ leäkku veâl koʹrvvääm. 

Lââʹssen sâjjsažvieʹǩǩ 200 čiâss jäänbõsmeärra vueiʹtte laʹsǩǩeed sâjjsažveäʹǩǩvuõiggâdvuõđ 
ooccâm puäʒʒhoiʹddjeeʹj eeʹjj 2020 äiʹǧǧen ouddâl tän šiõttõõzz vieʹǩǩepueʹttem õnnum 
sâjjsažveäʹǩǩčiâss, kooi šõddääm teäʹǧǧââʹnnemkuulid jiâ leäkku veâl koʹrvvääm. Täi 
sâjjsažveäʹǩǩčiâssi šõddääm teäʹǧǧââʹnnemkuuli koʹrvvummuš vueiʹtte ooccâd 
puäʒʒhoiʹddjeeʹji sâjjsažvieʹǩǩest uʹvddum lääʹjj 10 §:ast õõlǥtum ooccâmääiʹj puuttmõõžž 
mâŋŋa. Tâʹl ǥu ooccâmääiʹjest iʹlla tuõttääʹššest vuäittmõš tuõʹllʼjed ǩidd. Koʹrvveemooccmõš 
âlgg raajjâd kuuitâǥ mââimõssân 31 peeiʹv rosttovmannu 2020. 
 
 
Heʹlssnest 5.11.2020 

 
 
 
 

Piâr- da vuâđđkääzzkõsminister Krista Kiuru 
 
 
 
 

Halltõspiisar Anne Vänskä 
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758/2020  
Liite Pohjoissaamenkielinen käännös

  
 
 

Sosiála- ja dearvvašvuohtaministeriija ásahus 
boazodolliid sadjásašveahki eanemusmearis jagi 2020 addojuvvon sosiála- ja 

dearvvašvuohtaministeriija ásahusa earáhuhttimis 

Sosiála- ja dearvvašvuohtaministeriija mearrádusa mielde  
earáhuhttojuvvo boazodolliid sadjásašveahki eanemusmearis jagi 2020 addojuvvon sosiála- 

ja dearvvašvuohtaministeriija ásahusa (1497/2019) 1 § čuovvovaččat: 
 

1 § 

Sadjásašveahki eanemusmearri 

Boazodolliid sadjásašveahkis addojuvvon lága (1238/2014) 1 § 1 momeanttas dárkkuhuvvon 
sadjásašveahki eanemusmearri jagi 2020 lea 200 diimmu boazodoalli guovdu. 

——— 
Dát ásahus boahtá fápmui skábmamánu 5 beaivve 2020 ja lea fámus juovlamánu 31 beaivve 

rádjái 2020. 
Guoskadettiin dán ásahusa sadjásašveahki 200 diimmu eanemusmearrái rehkenastojuvvojit 

maid boazodoalli jagi 2020 áigge ovdal dán ásahusa fápmuiboahtima geavahan 
sadjásašveahkkediimmut, maid dagahan golut leat buhttejuvvon. 

Dasa lassin sadjásašveahki 200 diimmu eanemusmearrái sáhttet rehkenastojuvvot 
sadjásašveahkkevuoigatvuođa ohcan boazodoalli jagi 2020 áigge ovdal dán ásahusa 
fápmuiboahtima geavahan sadjásašveahkkediimmut, maid dagahan golut eai leat vel 
buhttejuvvon. Dáid sadjásašveahkkediimmuid dagahan goluid buhtadus sáhttá ohccojuvvot 
sadjásašveahkis addojuvvon 10 §:s dárkkuhuvvon ohcanáigge nohkama maŋŋel, juos ohcanáigi 
ii leat duohtavuođas vejolaš doahttaluvvot. Buhtadusohcamuš ferte dahkkojuvvot goitge 
maŋemusat juovlamánu 31 beaivve 2020. 
 
 
Helssegis 5.11.2020 

 
 
 
 

Bearaš- ja vuođđobálvalanministtar Krista Kiuru 
 
 
 
 

Ráđđehusčálli Anne Vänskä 
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