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Hallituksen esitysluonnos rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen
ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta
Lausunnonantajan lausunto
1 Luku Yleiset säännökset
2 luku Viranomaiset ja niiden tehtävät
6 §:ssä on säädetty ELY-keskuksen tehtävistä. Uusia tehtäviä olisivat mm. rauhoitettujen eläinten
aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisyn edistäminen ja siihen liittyen 3 luvussa säädettyjen
avustushakemusten käsitteleminen. Jo nykyisen käytännön mukaiseen korvaushakemusten
käsittelyyn ja siihen liittyvään ohjaukseen ja neuvontaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen resurssit
eivät ole viime vuosina olleet riittäviä valkoposkiahanhien aiheuttamien vahinkojen jatkuvasti
lisääntyessä.

9 §:ssä on säädetty kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtäväksi viljelysvahingon sekä
eläinvahingon toteaminen ja arvioiminen. Eläinvahinkojen osalta olisi syytä arvioida, olisiko kunnan
eläinlääkäri pätevämpi tähän tehtävään.

3 luku Avustus vahinkojen ennaltaehkäisemiseen
10 § 2 momentissa ja 11 §:ssä on molemmissa säädetty avustuksen hakijoista. Tekstit poikkeavat
hieman toisistaan. Tarkoitus lienee luetella avustuksen hakijat vain 11 §:ssä.
4 luku Korvaukset aiheutuneista vahingoista
15 §:ssä on rajattu eri vahinkotyypeille korvauksen saajat. Lienee harkittu, että eläinvahingoista ei
voida maksaa korvausta muille elinkeinon harjoittajille kuin maatalouden alkutuotannossa
toimivalle. Vahinkoahan voisi teoriassa aiheutua esimerkiksi matkailuelinkeinoa harjoittavan
eläimille. Samoin rakennusvahingoista lienee rajattu pois mm. muut elinkeinonharjoittajat,
taloyhtiöt, kunnat ja muut julkisyhteisöt.
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20 §:n mukaan vahingosta on viipymättä ilmoitettava vahingosta toimivaltaiselle valtion
viranomaiselle, jotka on lueteltu 6 §:ssä. Ilmeisesti tarkoitus on, että tämä eli ELY-keskus ilmoittaa
vahingosta 21 §:ssä todetulle arvioijalle. Tämä lisää ELY-keskusten työtä ja jos arvioiva taho on
toimivaltainen kunnan viranomainen, olisi toivottavaa, että vahinkoilmoitus tehtäisiin samalla kertaa
myös tälle. ELY-keskuksen hyväksymän riippumattoman asiantuntijan käyttö vaatii tarkempaa
ohjeistusta mm. tuleeko vahingonkärsijän itse ehdottaa asiantuntijaa, käydäänkö siitä neuvotteluja
vain voiko ELY-keskus omatoimisesti määrätä asiantuntijan. Tämä saattaa viivästyttää vahingon
arviointia ja vaatii ELY-keskukselta nopeasti käytettävissä olevia resursseja.

5 luku Maakotkan ja kalasääsken pesintään perustuvat tuet
6 luku Hakemisen ja myöntämiseen liittyvät menettelyt
Selväkielisempi otsikko olisi hakemiseen ja myöntämiseen liittyvät menettelyt.

32 §:ssä esitettyihin korvaushakemuksen tietoihin tulee sisältyä materiaalikustannusten ohella myös
tositteet työkustannuksista, mikäli korvattavia työkustannuksia on aiheutunut.

7 luku Erinäiset säännökset
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