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Luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen 
korvausmenettelyn ja ennaltaehkäisyn lainsäädännön valmistelu  
Projekti II 
Aika:  keskiviikko 27.5.2020 klo 12.00-14.00 
Paikka:  Skype-kokous  
 
Osallistujat: Jorma Jantunen SYKE 
 Jussi Laanikari MMM 
 Anne Vainio MMM 
 Hannu Mahla Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
 Anna-Rosa Asikainen MTK ry 
 Anne Ollila Paliskuntain yhdistys 
 Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi 
 Taina Väre Kuntaliitto 
 Harri Hölttä SLL 
 
 

1. Kokouksen avaus  
Tarja Haaranen avasi kokouksen toivottamalla osallistujat tervetulleiksi kokoukseen. Haaranen on 
aloittanut ympäristöministeriön luontoympäristöosaston ylijohtajana toukokuun alussa. Nimityksen 
johdosta hän jatkaa projektiryhmän II puheenjohtajana.   

2. Asialistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin kokouksen asialista. 

3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 

4. Luonnos laiksi luonnonsuojelulailla rauhoitettujen eläinlajien aiheuttamien vahinkojen ennalta 
ehkäisemisestä ja korvaamisesta 

Hanne Lohilahti kävi läpi edellisen kokouksen jälkeen lakiluonnokseen tehdyt rakenteelliset 
muutokset, minkä jälkeen koko lakiluonnos käytiin yhdessä läpi ja kommentoitiin luvuittain: 

1 luku 
- luonnonsuojelun hyväksyttävyys toivottiin kirjattavan joko 1 §:ään, HE perusteluihin, pykälän 4) 

kohdaksi tai yhdistettynä 3) ja 4) kohdat. 
- asetuksen antovelvoite tulee kirjata tarkkarajaisuuden takia jokaisen pykälän kohdalle erikseen 

 
2 luku 
- lisätään neuvonta valtion ja kunnan viranomaisten tehtäväksi 
- maastotarkastuksen järjestäminen tarvittaessa tulisi säätää 9 §:ssä kunnan viranomaisen 

tehtäväksi. Sama muutos tehdään 20.3 §:ään. 
- yksittäisen porovahingon toteaminen tulisi säätää 6 §:ssä vastaavasti kuin riistavahinkolaissa 

säädetään eli tehtävä kuuluisi kunnan viranomaiselle 
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3 luku 
- avustusta tulisi myöntää myös työkustannuksista 
- tulisi tarkentaa esitystä sen osalta, onko avustukset sidottu vahinkoihin vai voiko kuka tahansa 

hakea avustusta, vaikka itse ei olisi vahingonkärsijä tai hakenut korvauksia rauhoitettujen lajien 
aiheuttamista vahingoista. 

 
4 luku 
- viittaukseen Ruokaviraston määräyksiin lisätään ”soveltuvin osin”. 
- termit tulee yhdenmukaistaa: rauhoitetut eläimet ja elinkeinoharjoittaja. 
- 12.4 §:ään lisäys ”tai voidaan alentaa” 
- 15 §:ssä ”kohtuulliset kustannukset” muutetaan ”tarpeelliset kustannukset” 
- 16 § 3) kohtaan muutos: ”eläinlääkintäkustannuksia voidaan korvata enintään eläimen käyvän 

arvon verran” vrt. 16 § 2) kohta.  
  

5 luku 
- kyseenalaistettiin kalatalousvahinkojen rajaaminen koskemaan ainoastaan kalasääskivahinkoja. 
- 24 § poistetaan 

 
6 luku 
- 29 §:ään lisäys viranomaisen tiedottamisvelvoitteista 
- riistavahinkolain 10 §:n muutoksella ”kyseisen satovuoden aikana” muutettaisiin ”kolmen/viiden 

viimeisen satovuoden aikana” Ruokaviraston määräykset voidaan aikaistaa vuodenvaihteeseen. 
Muutos voitaisiin antaa samassa yhteydessä kuin RauLaKo -HE annettaisiin 

- selvitykset sähköisistä järjestelmistä tehdään projektityön rinnalla.  
 

5. Muut asiat 
- Seuraavat kokoukset pidetään kesäkuussa ennen juhannusta ja viimeinen kokous elokuun 

puolessa välin. Kokousajoista lähetetään doodle-kysely. 
- Poronhoitolain 53 §:n ja saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaiset neuvottelut pidetään 28. ja 29.5. 

 
6. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 13.40. 

 


