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Hallituksen esitysluonnos rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen
ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta
Lausunnonantajan lausunto
1 Luku Yleiset säännökset
Perustelut 4.2. s. 18: …Esitysehdotuksen mukaan hallinnollista menettelyä kevennettäisiin siltä osin,
että yhteenvedon tekemisen sijaan ELY-keskukset esittäisivät ainoastaan määrärahatarpeen, jonka
perusteella ministeriö voisi myöntää määrärahan valtion talousarvion rajoissa ja tarvittaessa
vähentää myönnettävää määrärahaa samassa suhteessa kaikilta ELY-keskuksilta ja hakijoilta…
Tämä menettelytapa on linjassa useiden muiden vastaavien valtionosuuksien kohdalla.

2 luku Viranomaiset ja niiden tehtävät
3 luku Avustus vahinkojen ennaltaehkäisemiseen
3 luku 10 §: …Avustusta vahinkojen ennaltaehkäisemiseen voivat hakea luonnolliset henkilöt,
yritykset, julkiset yhteisöt tai muut yhteisöt.
3 luku 11 § …Avustusta voivat hakea luonnolliset henkilöt, yritykset ja muut yhteisöt taikka julkiset
yhteisöt valtiota lukuun ottamatta.
Mikä logiikka on 10 ja 11 §:en luetteloiden erilaisuudessa?

4 luku Korvaukset aiheutuneista vahingoista
4 luku 16 §: Esityksen mukaista minimikorvausta (170 EUR), jonka alittavia korvauksia ei makseta,
voidaan pitää hyvänä määrärahojen ja hallinnollisten resurssien kohdentamiseksi mittavampien
vahinkojen korvaamiseen.
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4 luku 19 §
Rakennusvahinkojen korvausperusteet
Rakennusvahingosta voidaan korvata materiaalikustannuksista ja työkustannuksista aiheutuneet
tarpeelliset kustannukset. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä
rakennusvahinkojen korvausperusteista.
Asetuksesta tulee käydä ilmi mm., että voidaanko oma työ hyväksyä korvattavaksi kustannukseksi.

4 luku 20 §
Viljelys-, eläin- ja rakennusvahingosta ilmoittaminen
Vahingonkärsijän on tehtävä vahingon havaittuaan viipymättä vahinkoilmoitus toimivaltaiselle
valtion viranomaiselle…
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella satovahingot muodostavat ylivoimaisesti suurimman osan
vahingoista. Erityisesti näissä tilanteissa on tärkeää saada tieto vahingosta nopeasti vahingon
toteavalle ja sen laajuuden arvioivalle viranomaiselle eli kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.
Tämä toimintatapa on osoittautunut hyväksi ja sen muuttaminen saattaa hämmentää hakijoita ja
aiheuttaa sekaannusta mm. korvausasian käsittelyssä tarvittavien selvitysten hankkimisessa.
Ehdotus muodostaisi myös ELY-keskuksille varsin mittavan ja hyvin nopeaa toimintaa edellyttävän
lisätehtävän. Mikäli tähän päädytään, tulisi tarkastella myös lisäresurssitarpeita.

4 luku 21 §
Vahingon toteaa ja arvioi toimivaltainen kunnan viranomainen tai elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen hyväksymä riippumaton asiantuntija…
Asetuksessa tulee määritellä tarkemmin tässä tarkoitettu riippumaton asiantuntija, mm.
kelpoisuusvaatimus.

4 luku 31 §
Korvauksen ja tuen hakeminen
Korvausta ja tukea haetaan toimivaltaiselta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta
hakemuksella
Asetuksella tulee määrätä määräajat hakemusten jättämiselle.

5 luku Maakotkan ja kalasääsken pesintään perustuvat tuet
6 luku Hakemisen ja myöntämiseen liittyvät menettelyt
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7 luku Erinäiset säännökset
-
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Etelä-Pohjanmaan ELY - Ympäristö ja luonnonvarat/Luonnonsuojeluyksikkö
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