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  Muistio 

 
Luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn ja ennaltaehkäisyn 
lainsäädännön valmistelu, Projekti II 
 
 
Aika:  keskiviikko 1.4.2020 klo 13.00-15.00 
Paikka:  Skype-kokous  
 
Osallistujat: Saara Bäck, pj  ympäristöministeriö  

Anna-Rosa Asikainen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 
Harri Hölttä  Suomen luonnonsuojeluliitto 
Jorma Jantunen, varapj. Suomen ympäristökeskus (puheenjohtaja 15.00-15.15) 
Jussi Laanikari  maa- ja metsätalousministeriö 
Teemu Lehtiniemi Bird Life Suomi ry 
Hannu Mahla  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
Minna Mättö  Kuntaliitto 
Anne Ollila  Paliskuntain yhdistys 
Heikki Paltto  Saamelaiskäräjät 
Anne Vainio  maa- ja metsätalousministeriö 

 Hanne Lohilahti, siht. ympäristöministeriö 
     
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Saara Bäck avasi kokouksen toivottamalla osallistujat tervetulleiksi projektiryhmän 3. 
kokoukseen. 
 

2. Asialistan hyväksyminen 
Päätettiin, että asialistan kohdassa 4 käydään yleisperustelujen lisäksi läpi lainrakenteeseen edellisen 
kokouksen jälkeen tehdyt muutokset. 
Hyväksyttiin kokouksen asialista. 
 

3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 
 

4. Lainrakenne ja yleisperustelut 
Hanne Lohilahti kävi läpi lainrakenteeseen tehdyt muutokset. Keskustelussa ehdotettiin, että vakuutusten 
ensisijaisuus lisätään lukuun korvauksen määrä ja korvauksen myöntämisen yleiset edellytykset.  

 
Lohilahti esitteli lain yleisperustelut. Sovittiin, että yleisperusteluista käydään kokouksessa keskustelu ja 
yksityiskohtaiset korjaukset toimitetaan sihteerille sähköpostitse. Keskustelussa yleisperusteluihin toivottiin 
seuraavia muutoksia ja täydennyksiä: 
- kunnan mahdollisuus periä vahingon toteamisesta ja arvioinnista maksu 
- lukuun 2.3. nykymenettelyn ongelmat, notifioinnin puuttuminen sekä puute, ettei nykymenettelyssä ole 
mahdollisuutta tukea vahinkojen ennaltaehkäisytoimia taloudellisesti 
- tavoiteluvussa tulee säilyttää luonnonsuojelun hyväksyttävyys, vaikka laintasolla sitä ei mainittaisikaan 
- ennaltaehkäisevien toimien osalta tarkennus, ettei kaikkia vahinkoja ole mahdollista ennaltaehkäistä 

 
5. Rakennus- ja eläinvahinkojen perusteet ja lainsäädännölliset linjaukset 
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Hanne Lohilahti esitteli konkreettisen esimerkin rakennusvahingosta sekä ehdotuksia eläinvahinkojen 
lainsäädännöllisiksi linjauksiksi. Projektiryhmässä käytiin linjauksista keskustelua, jonka yhteydessä tuotiin 
esille seuraavat kysymykset: 
- Korvauksen kertaluonteisuutta ei nähty mahdollisena.  
- Työkulut tulisi korvata rakennusvahinkojen yhteydessä aina.  
- Irtaimistovahingot tulisi sisällyttää lain soveltamisalaan. Niitä tulee ja on tullut korvattavaksi 

rakennusvahinkojen lisäksi myös viljelysvahinkojen yhteydessä.  
- Keskusteltiin vakuutusten ensisijaisuudesta ja vakuutusten korvaamien vahinkotyyppien eroista. 
 
Lisäksi käytiin laajempaa keskustelua eri vahinkoluokkien korvausperusteista. Ruokaviraston määräyksistä 
puuttuu normisato ja yksikköhinnat esimerkiksi luonnon mukaisesti tuotetuilta kasvilajeilta sekä 
siemenviljalta. Tältä osin poikkeamismahdollisuus ruokaviraston määräyksistä nähtiin tarpeellisena.  
 
Eläinvahinkojen perusteet ja lainsäädännölliset linjaukset siirrettiin käsiteltäväksi ajanpuutteen takia 
myöhempään ajankohtaan. 
 

6. Valkoposkihanhien aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisy -hankkeen esittely, Jukka Forsman LUKE 
Jukka Forsman esitteli valkoposkihanhien aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisy –hanketta. Forsmanin 
esitys on muistion liitteenä.  
 
Keskustelussa tuotiin esille toivomus, että haastattelussa kuultaisiin valtion viranomaisten lisäksi myös 
kunnan viranomaisia. 
 

7. Muut asiat 
 

Hanne Lohilahti esitteli lyhyesti luonnonsuojelulain uudistus –hankkeen kansalaiskyselyn tuloksia. Tiedote 
ja yhteenveto tuloksista: 
- https://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Luonnonsuojelulainsaadannon_kehittaminen(56118) 

 
Seuraavan kokouksen ajankohtaa joudutaan siirtämään kokoukseen osallistuvien asiantuntijoiden 
saamiseksi kokoukseen. Kokous pidetään 4.5. tai 5.5. Sihteeri lähettää kokouskutsun, kunhan ajankohta 
varmistuu. 

 
8. Kokouksen päättäminen 

Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15. 
 
 

LIITTEET 1. Alustava lainrakenne  
2. Esityksen yleisperustelut 
3. Rakennus- ja eläinvahinkoja koskevat perusteet ja lainsäädännölliset linjaukset 

                          4. Valkoposkihanhien aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisy, Forsman, LUKE  

https://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Luonnonsuojelulainsaadannon_kehittaminen(56118)

