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Hallituksen esitysluonnos rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen
ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta
Lausunnonantajan lausunto
1 Luku Yleiset säännökset
Lapin liitto pitää lakiesitystä erittäin tarpeellisena, ajankohtaisena ja yleisiltä tavoitteiltaan
kannatettavana.

Korvausten hakemista, myöntämistä, takaisinperintää ja muutoksenhakua koskevat säännökset ovat
sellaisia, että niistä säätäminen yhdessä laissa on lain soveltamisen kannalta järkevää ja
tarkoituksenmukaista.

Uskomme, että korvausten ja tukien maksamisella voidaan parantaa luonnonsuojelun
hyväksyttävyyttä, kun tavoitteena on korvata vahingonkärsijälle aiheutunut vahinko ja vahingon
johdosta syntynyt taloudellinen haitta.

Pidämme tärkeänä, että uudessa laissa varaudutaan ilmaston lämpenemisen seurauksiin ja
vahinkojen määrän kasvamiseen.

Kannatamme merikotka-vahingoille laadittavaa tukijärjestelmää. Asian edistämiseksi
jatkovalmistelutyö on perustelua käynnistää nopealla aikataululla ja riittävillä resursseilla, jotta
järjestelmä on liitettävissä lakiin ja perustuu riittävän vahvaan ja monipuoliseen tietopohjaan.

Lapin liitto huomauttaa, että ehdotuksessa kalastalouselinkeinolle aiheutuvia vahinkoja on rajattu
koskemaan ainoastaan sisämaan viljelylaitoksia ja yhden lajin (kalasääski) osalta. On kuitenkin
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tiedossa, että esimerkiksi rauhoitetuista lajeista merimetso aiheuttaa mittavia taloudellisia vahinkoja
koko kalatalouselinkeinolle.

Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan on perusteltua nopealla aikataululla toteuttaa esityksen
perustelutekstiin kirjattua tavoitetta, jonka mukaan tarvitaan tarkempi selvitys merimetsojen ja
harmaahaikaroiden aiheuttamista vahingoista kalankasvatuslaitoksille. Näkemyksemme mukaan
selvitykseen tulisi sisällyttää myös ko. lajien aiheuttamat vahingot koko kalatalouselinkeinolle.

2 luku Viranomaiset ja niiden tehtävät
Kunnan viranomaisen tehtävät.

Ilmastonmuutoksen ja sään ääri-ilmiöiden lisääntymisen seurauksena rauhoitettujen eläinten
aiheuttamat vahingot voivat tulevaisuudessa kasvaa dramaattisesti. Lapin liitto pitää
välttämättömänä, että kunnille aiheutuvat kustannukset §:n 9 mukaisista tehtävistä korvataan
täysimääräisesti.
3 luku Avustus vahinkojen ennaltaehkäisemiseen
4 luku Korvaukset aiheutuneista vahingoista
5 luku Maakotkan ja kalasääsken pesintään perustuvat tuet
Kannatamme maakotkan (reviiripohjainen tukijärjestelmä) ja kalasääsken pesintään perustuvaa
tukiesitystä.

Jotta tukijärjestelmä olisi oikeudenmukainen ja koettaisiin hyväksyttäväksi, merikotka-vahingoille
tarvitaan oma tukijärjestelmä, jossa voitaisiin ottaa huomioon myös pohjoisen poronhoitoalueen
nuorten merikotkien aiheuttamat vahingot.

Merikotkakanta on kasvanut 1980- luvulta lähtien ja laji on tuoreimpien lintujen
uhanalaisuusarviointien perusteella elinvoimainen. Pidämmekin tärkeänä, että merikotkavahinkojen
korvausjärjestelmän jatkovalmistelutyö toteutetaan pikaisella aikataululla ja esitys tukijärjestelmästä
merikotkavahingoille valmistellaan tarvittavin lakimuutosehdotuksin ripeästi. Mikäli työ edellyttää
lisää tutkimustietoa tai selvityksiä esimerkiksi merikotkien ravinnonkäytöstä, pidämme
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välttämättömänä, että tutkimukset ja selvitykset aloitetaan tulevan vuoden aikana ja niihin myös
osoitetaan riittävät resurssit.
6 luku Hakemisen ja myöntämiseen liittyvät menettelyt
7 luku Erinäiset säännökset
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