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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
9 § Kunnan viranomaisen tehtävät

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävästä säätämisestä pykäläluonnoksessa esitetyssä
muodossa ei ole huomautettavaa. Säännöksen perusteluissa kuitenkin mainitaan valvonta kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävänä. Tältä osin jää epäselväksi, mihin valvonta tässä
yhteydessä viittaa. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisella ei ole säännöksen sanamuodon
mukaan valvontatehtävää. Kuntaliitto esittää perustelutekstin tarkistamista tältä osin. Kuntaliitto
pitää riittävänä, että kunnan viranomaisella on hallintolain 8 §:n mukainen neuvontavelvollisuus.
ELY-keskus on varsinainen korvausviranomainen, joten on luontevaa, että sillä on laaja
neuvontavelvollisuus lain soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.
3 luku Avustus vahinkojen ennaltaehkäisemiseen
11 § Avustuksen hakijat

Kuntaliitto pitää kannatettavana, että säännös mahdollistaa myös sen, että kunnat voivat olla
vahingon ennaltaehkäisemiseen tarkoitetun avustuksen saajana.
4 luku Korvaukset aiheutuneista vahingoista
21 § Vahingon toteaminen ja arviointi
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Kunnan viranomaisten tiedonsaanti vahingosta on keskeistä vahingon toteamisen ja arvioinnin
kannalta. Käytännössä on ratkaistava, ilmoittaako ELY-keskus vai haitankärsijä vahingosta vahingon
toteavalle ja arvioivalle kunnan viranomaiselle.
On tärkeää, että kunnan viranomaisella mahdollisuus periä maksu suorittamistaan tehtävistä ja se
kattaa kaiken kuntien viranomaisten tekemän lain soveltamisalaan kuuluvan työn.
Rahoitusperiaatteen noudattaminen on edellytyksenä, että kunnan viranomaisille voidaan osoittaa
laissa uusia tehtäviä. Huolenaiheeksi ratkaisussa jää valtion määrärahan riittävyys, varsinkin, jos
vahinkomäärät jatkavat kasvuaan myös tulevaisuudessa.
5 luku Maakotkan ja kalasääsken pesintään perustuvat tuet
6 luku Hakemisen ja myöntämiseen liittyvät menettelyt
Yleistä liittyen täytäntöönpanoon

Alueilla, joilla on paljon ns. vahinkotapahtumia, lain soveltamisalaan kuuluvat asiat työllistävät
merkittävästi kunnan viranomaisia. Sähköinen asiointi sujuvoittaisi korvauksen hakijan asiointia,
minkä lisäksi sähköiset järjestelmät voisivat helpottaa prosessiin osallistuvien eri viranomaisten
yhteistyötä ja vähentää kaikkien menettelyyn osallistuvien hallinnollista taakkaa.
Jatkossa korvausasioiden sähköistä asiointia ja sähköisen käsittelyä tulee edistää ja kehittää
valtionhallinnon digitalisaatiota koskevien periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti, joihin kuuluu
esimerkiksi se, että hyödynnetään jo olemassa olevia julkisia sähköisiä palveluita. Koska kyse on ELYkeskusten prosessista, valtion tulisi edistää ELY-keskusten palveluiden tarjoamista sähköisesti valtion
asettamien tavoitteiden mukaisesti.
Maatalouden nk. Raulako-korvaukset voitaisiin hakea ja käsitellä samassa järjestelmässä kuin
maataloustuet. Tarkoituksenmukaista olisi, että hakemukset olisivat samanaikaisesti nähtävissä ELYkeskuksessa ja maaseutuelinkeinoviranomaisella. Maaseutuelinkeinoviranomainen toteaisi vahingot
ja antaisi lausunnon viljelijätukijärjestelmän kautta.
Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ovat tuoneet esiin havaintoja, että viljelijät eivät ilmoita
vahinkoja, koska korvaus koetaan pieneksi korvausprosessin vaativaan työmäärän nähden. Jatkossa
olisi myös selvitettävä ja harkittava sellaisten keinojen käyttöönottoa, joilla esimerkiksi
korvauksenhakijan omaa dokumentaatiota ja muuta luotettavaa aineistoa voitaisiin hyödyntää
korvausmenettelyssä.
Lain toimeenpanossa valtakunnallinen koulutus on tarpeen. Koulutuksen olisi hyvä olla yhteinen
kuntien viranomaisille ja ELY-keskusten edustajille. Kuntien viranomaisten ja ELY-keskusten
yhteistyöstä ja keskinäisestä tiedonkulusta on huolehdittava.
7 luku Erinäiset säännökset
-
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