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Luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen 

korvausmenettelyn ja ennaltaehkäisyn lainsäädännön valmistelu, Projekti II 

 
 
Aika:  keskiviikko 19.8.2020 klo 13.00-15.00 
Paikka:  Skype-kokous  
 
Osallistujat: Anna-Rosa Asikainen  MTK ry 
 Anne Ollila  Paliskuntain yhdistys 
 Hannu Mahla  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
 Harri Hölttä Suomen luonnonsuojeluliitto 
 Heikki Paltto Saamelaiskäräjät 
 Jorma Jantunen  Suomen ympäristökeskus 
 Jussi Laanikari maa- ja metsätalousministeriö 
 Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi 
 Tarja Haaranen, pj ympäristöministeriö 
 Hanne Lohilahti, siht. ympäristöministeriö 

 
 
 

1. Kokouksen avaus 

Tarja Haaranen avasi kokouksen toivottamalla osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.  
 

2. Asialistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin kokouksen asialista. 
 

3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 
 

4. Hallituksen esitysluonnos laiksi rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta 
ehkäisemisestä ja korvaamisesta  
Hanne Lohilahti kävi läpi edelliseen HE-versioon tehdyt muutokset sekä esityksen vaikutusten 
arviointia. Arvioitavana ovat esityksen taloudelliset-, ympäristövaikutukset ja vaikutukset viranomaisiin 
sekä suhde perustuslakiin. 
 
Keskustelussa nostettiin esille seuraavat kysymykset: 
- Esityksessä omaisuudensuojan ja elinkeinovapauden rajoitusten sijaan tulisi puhua 

omaisuudensuojan edistämisestä. Rajoitukset johtuvat luonnonsuojelulaista ja luontodirektiivistä 
ja kyseisellä esityksellä pyrittäisiin hakemaan tasapainoa rajoituksille maksamalla haitasta ja 
vahingoista korvauksia ja tukia. 

- Lukuun 12 tulee lisätä avustusten, korvausten ja tukien harkinnanvaraisuus. 
- Kuntaliitto esittää, että lukuun 12 lisätään kappale kunnallisesta itsehallinnosta 

 
Sisällöllisiä kommentteja: 
- Ruokaviraston normisato ja yksikköhintataulukkoarvoista pitäisi olla mahdollisuus poiketa.  
- Yhden hakuajan malli ei olisi tyydyttävä, vaan hakuaikoja tarvittaisiin kaksi. Keskusteltiin 

maksatusten aikatauluihin liittyvistä haasteista. 
- Hakemusten käsittelylle kahdessa erässä ei olisi viranomaisten näkökulmasta estettä. 
- Maksatus kahdessa vaiheessa voi johtaa kuitenkin siihen, että oikeudenmukaisuus 

keväällä ja syksyllä tapahtuneiden vahinkojen välillä ei toteudu. Määrärahan riittävyyttä 
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koko vuodeksi ei voida ennakoida, minkä seurauksena syksyn vahingoista voidaan joutua 
leikkaamaan.  

- Porotalouden kannalta kahden hakuajan mallia ei nähdä hyväksyttävänä. 
- Arviokirjasta ei ole tarve säätää määrämuotoisena. Perusteluihin tulisi lisätä kirjaus nykyisestä 

menettelystä, jonka mukaan vahinkoja voivat todentaa ja arvioida tapauskohtaisesti myös 
esimerkiksi ELY-keskuksen virkamiehet.  

- Avustuksen myöntäminen lintupeltojen perustamiseen olisi perusteltua tilanteissa, joissa olisi 
muitakin avustuksen hakijoita kuin viljelijät.  

- Pykälätasolle toivottiin kirjattavaksi periaate tilanteista, joissa etuuksia jouduttaisiin leikkaamaan. 
Leikkaus tulisi tehdä kaikilta samassa suhteessa.  

- 13 §:n perusteluihin tulee lisätä se, mihin avustuksen määrän enimmäistuki-intensiteetti perustuu. 
 

Kommentit hallituksen esityksestä tulee lähettää viimeistään maanantaina 24.8.  
 

5. Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään 9.11. klo 13.00-15.00. Käsiteltäviä aiheita ovat lausuntopalaute ja 
ehdotukset lainsäädännön toimeenpanoa tukeviksi toimenpiteiksi.  
 

6. Muut asiat  
- Tiedusteltiin missä vaiheessa lain notifiointi tullaan hoitamaan. Notifiointiin liittyvä valmistelu 

käynnistetään loppuvuoden aikana. 

- Todettiin, että vasta lausunnolle lähtevän HE-luonnoksen voi välittää eteenpäin. 
 

7. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.17. 
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