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UTKAST: JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING OM AVGIFTER SOM TAS UT FÖR 
RENSKADENÄMNDENS PRESTATIONER 

Jord- och skogsbruksministeriet uppmanar instanserna på sändlistan att komma med utlåtan-
den om bifogat utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning. 

Utlåtandena skickas senast 22.12.2020 i första hand per e-post till adressen kirjaamo@mmm.fi 
eller per brev till Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅDET. Utlåtandena 
som sänds elektroniskt levereras i pdf-, Word- eller rtf-format.  

Denna begäran finns endast i elektronisk form.  

Ytterligare information ger lagstiftningsråd Johanna Wallius, tfn 02951 62244, e-post: jo-
hanna.wallius(at)mmm.fi. 

 

 

Avdelningschef  Minna-Mari Kaila  

 

 

Lagstiftningsråd  Johanna Wallius 

 

BILAGA: 
Utkast till förordning 

Utkast till promemoria (på finska)  

 
Ministeriets begäran om utlåtande samt bilagor finns att få på ministeriets webbplats http://mmm.fi/sv/pare-
miss 
 
 
SÄNDLISTA  

Finansministeriet 
Livsmedelsverket 
Centralförbundet för lant- och skogsproducenter MTK ry  
Renbeteslagens förbund 
 
Den undertecknade begäran om utlåtande finns i jord- och skogsbruksministeriets arkiv. 
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EHDOTUS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI POROVAHIN-

KOLAUTAKUNNAN MAKSULLISISTA SUORITTEISTA  

 

1. Yleistä  

Poronhoitolakia (848/1990) on hallituksen esityksellä HE 152/2020 vp ehdotettu 

muutettavaksi siten, että poronhoitoaluetta varten perustetaan riippumaton asiantunti-

jaelin porovahinkolauta. Lautakunnan tehtävänä olisi pyynnöstä antaa lausuntoja sii-

tä, mikä on paliskunnan poronhoitolaissa tarkoitettu aitaamisvelvollisuus, ovatko po-

rot aiheuttaneet poronhoitolaissa tarkoitettua korvattavaa vahinkoa ja mikä on vahin-

gon suuruus sekä mikä on porojen käypä arvo tietyissä laissa säädetyissä etuosto-

oikeuden käyttötilanteissa. Porovahinkolautakunnalle kuuluisi myös sovittelu edellä 

mainittuja seikkoja koskevissa riita-asioissa. 

Ehdotetun poronhoitolain 38 §:n mukaan porovahinkolautakunnan lausunnoista sekä 

käsittelystä, joka on päättynyt lausuntopyynnön peruuttamiseen muun syyn kuin saa-

vutetun sovinnon vuoksi, peritään maksu asian vireille panneelta. Sovittelumenette-

lystä sekä ilman sovittelua sovintoon päättyneestä lausuntoasian käsittelystä peritään 

maksu, joka jakautuu osapuolten kesken tasan. Maksuista säädetään maa- ja metsäta-

lousministeriön asetuksella. Maksut voidaan säätää omakustannusarvoa alemmiksi. 

Maksuihin sovelletaan muutoin, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) sääde-

tään. 

2. Ehdotettu asetus 

Porovahinkolautakunnan lausuntoa pyytävät maan omistaja tai haltija, vahinkoa kär-

sinyt tai muu korvaukseen oikeutettu taikka paliskunta. Sovittelua voivat pyytää riita-

asian osapuolet yhdessä. 

Ehdotetussa maksuja koskevassa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa säädet-

täisiin maksuksi porovahinkolautakunnan lausunnoista sekä lautakunnan järjestämäs-

tä sovittelumenettelystä 250 euroa.  

Lisäksi säädettäisiin, että sama 250 euron maksu peritään käsittelystä, vaikka se olisi 

päättynyt lausuntopyynnön peruuttamiseen, jos asiassa olisi ehditty järjestää katsel-

mus. Jos pyynnön peruuttamiseen päättyneessä lausuntoasiassa ei olisi järjestetty 

katselmusta, käsittelymaksuna perittäisiin 100 euroa. 

Tietyistä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:ssä 

tarkoitetuista suoritteista kuten kopioista perittävistä maksuista päättäisi porovahin-

kolautakunta. 

 



 2 

3. Ehdotuksen perustelut 

Ehdotetuissa maksuissa on kyse valtion maksuperustelaissa (150/1992) tarkoitetuista 

julkisoikeudellisista suoritteista, joista poronhoitolain mahdollistamalla tavalla perit-

täisiin omakustannusarvoa alempi maksu. Hinnanalennukset ovat perusteltuja lauta-

kunnan perustamiseen liittyvien yhteiskunnallisten tavoitteiden turvaamiseksi. Nämä 

liittyvät pyrkimykseen vähentää poronhoitoalueella esiintyviä ristiriitoja ja vastak-

kainasetteluja poronomistajien sekä maanomistajien ja -haltijoiden kuten viljelijöiden 

välillä. Keinona tähän on luoda menettely, jonka avulla porojen aiheuttamia vahinko-

ja ja aitaamista voitaisiin arvioida asiantuntevasti, kohtuullisin kustannuksia ja mo-

lempia osapuolia kuullen ja joka edistäisi sovintoratkaisuun pääsyä osapuolten kes-

ken.  

Poronhoitolain muutosesitystä koskevassa eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokun-

nan mietinnössä MmVM 10/2020 vp todetaan (s. 3): ”Valiokunta korostaa, että on 

sekä vahinkoa kärsineiden että korvausvelvollisen etu, että vahinkoja voidaan arvioi-

da matalan kynnyksen menettelyssä ja korvauksista voidaan sopia ilman oikeuden-

käyntejä. Valiokunta edellyttääkin, että porovahinkolautakunnan käsittelymaksujen 

tulee olla kohtuullisia suhteessa arvioinnin kohteena olevan vahingon määrään ja 

tuomioistuinmaksuihin, jotta maksu ei muodostu esteeksi lausunnon pyytämiselle 

lautakunnalta.”  

Vertailun vuoksi todettakoon, että maksu riita-asian käsittelystä käräjäoikeudessa on 

510 euroa.  

Porovahinkolautakunnan käsittelyssä merkittävä osa kustannuksista aiheutuu mat-

kustamisesta paikan päälle. Lautakunta kokoontuu pääosin kolmejäsenisissä ratkai-

sukokoonpanoissa. Sovitteluapua tarjotaan siten, että sovittelijaksi määrätään yksi 

lautakunnan jäsen. Sovitteluavun antamista koskevassa asiassa maksu jakaantuu osa-

puolten kesken tasan, kun taas lausuntoasiassa maksu peritään asian vireille panneel-

ta, ellei asian käsittely pääty osapuolten väliseen sovintoon. Mainitut syyt puoltavat 

sitä ehdotusta, että sama maksu perittäisiin annetuista lausunnoista, järjestetystä so-

vittelusta ja lausuntopyynnön peruuttamiseen päättyneestä käsittelystä silloin, kun 

katselmus olisi pidetty, mutta että maksu olisi alempi silloin, kun pyyntö perutaan 

ennen katselmuksen pitämistä. 

3. Kertyvät tulot 

Maksuista arvioidaan kertyvän vuosittain valtiolle n. 4 000 euroa. Tulokertymää 

koskevan arvion pohjana on arvio siitä, että käsittelyjä, joissa lautakunta antaisi lau-

sunnon katselmuksen perusteella tai joissa lautakunnan jäsen tarjoaisi osapuolille so-

vitteluapua, olisi vuosittain n. 15. Tämän lisäksi noin kolmen lausuntoasian käsitte-

lyn arvioidaan vuosittain päättyvän ilman katselmuksen järjestämistä. 

Lautakunnan menojen arvioidaan olevan vuosittain 104 000 euroa. Tästä 74 000 eu-

roa johtuu lautakunnan sivutoimisten jäsenten palkkiokustannuksista ja matkakus-

tannusten korvauksista sekä tarvittavaan koulutukseen osallistumisesta. Muut kus-

tannukset johtuisivat lautakunnan yleiskustannuksista.  
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Lautakunnan yleiskustannusten on arvioitu koostuvan pääosin Ruokaviraston palve-

luksessa olevan lautakunnan sihteerin työstä. Tähän työhön kuuluu lautakunnan asi-

oiden vireille saattamiseen ja etenemiseen liittyvää neuvontaa, asiakirja- ja matkahal-

lintoa, taloushallintoa sekä koulutusten käytännön järjestelyjä. Lisäksi Ruokavirastol-

le aiheutuu lautakunnan tukipalvelujen järjestämisestä työtä ja kustannuksia, jotka 

ovat suurimmat perustamisvaiheessa ja liittyvät mm. seuraaviin: työjärjestys ja palk-

kiopäätökset, lomakkeet ja tukipalvelun prosessinsuunnittelu, videoyhteydet sekä 

verkkosivut ja viestintä. 

Arvioidut menot ja tulot vastaavat tuhannen euron tarkkuudella sitä arviota, joka po-

rovahinkolautakunnan perustamista koskevassa hallituksen esityksessä (jakso 4.2) 

esitettiin. Edellä esitetyillä laskelmilla kustannusvastaavuus olisi n. 4 %. 

4. Asian valmistelu 

Asetusluonnos on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä. Siitä on pyydetty 

lausunto valtiovarainministeriöltä, Ruokavirastolta, Maa- ja metsätaloustuottajain 

Keskusliitto MTK ry:ltä sekä Paliskuntain yhdistykseltä. 

5. Asetuksen voimaantulo 

Asetus ehdotetaan tulemaan 1.1.2021, ja se olisi voimassa vuoden 2022 loppuun.  

 

  €/vuosi 

TULOT 4 000 

MENOT 104 000 

Palkkiot 50 000 

Matkat 24 000 

Tukipalvelut 30 000 

NETTO -100 000 



Jord- och skogsbruksministeriets förordning 

om avgifter som tas ut för renskadenämndens prestationer  

 

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för 
avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994: 

 
 

1 § 

Offentligrättsliga prestationer för vilka tas ut en avgift som avviker från självkostnadspriset 

För renskadenämndens utlåtanden och det förlikningsförfarande som nämnden ordnar tas det ut en avgift på 
250 euro. Samma avgift tas ut för behandling som har avslutats på grund av att begäran om utlåtande återkallats 
på grund av uppnådd förlikning eller av någon annan orsak, om syn har ordnats i ärendet. 

Om behandlingen i renskadenämnden har avslutats på grund av att begäran om utlåtande har återkallats och 
syn inte har ordnats i ärendet, tas det ut en behandlingsavgift på 100 euro. 

 
 

2 § 

Övriga avgiftsbelagda prestationer 

Renskadenämnden beslutar, med beaktande av vad som bestäms i 34 § i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet (621/1999), om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt lagens 34 
§ 2 mom. och för utlämnande av kopior och utskrifter enligt lagens 34 § 3 mom. 

 
 

3 § 

Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller till och med den 31 december 2022. 
Avgifter enligt denna förordning tas ut för prestationer som beställs under förordningens giltighetstid. 
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