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1. Vahingosta ilmoittaminen

• Viljelys-, eläin-, irtaimisto- ja porovahingoissa tehdään 

vahinkoilmoitus vahinkopaikkakunnan 

maaseutuelinkeinoviranomaiselle

•Porovahinko havaitaan > vahingosta ilmoitetaan paliskunnalle

– porovahinkoilmoituksen tekee paliskunta poronomistajalta 

tai muulta henkilöltä saamansa ilmoituksen perusteella

•Paliskunta ilmoittaa vahingon viipymättä kunnan 

maaseutuelinkeinoviranomaiselle vahinkoilmoituslomakkeella



1. Vahinkoilmoitus

• Vahinkoilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

1) vahingonkärsijän nimi-, osoite-, tila- ja muut yhteystiedot;

2) vahingon tapahtumispaikka ja muut tarvittavat paikkatiedot;

3) vahingon aiheuttaja;

4) vahingon ajankohta;

5) kasvilaji, vahinkopinta-ala ja tuhoutuneen sadon määrä;

6) eläinlaji ja tapettujen tai vahingoittuneiden eläinten määrä;

7) tuhoutuneen tai vahingoittuneen irtaimiston laji ja määrä;

8) onko vahingonkärsijällä mahdollisuus saada vahingosta 

korvausta vakuutuksesta tai muulla perusteella;

9) muut vahingon suuruuteen vaikuttavat seikat.



2. Maastotarkastus
• Maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävä on järjestää ja 

ilmoittaa kaikille osapuolille maastotarkastuksesta 

• Vahinkojen toteaminen ja arviointi

• Viljelys-, eläin- ja irtaimistovahinkojen osalta kunta voi 

periä enintään omakustannusarvon suuruisen maksun

• Porovahinkojen osalta valtioneuvoston asetus

• Tarkastuksessa läsnä voi olla myös vahingon kärsijä, 

riistanhoitoyhdistyksen edustaja, porovahingoissa myös 

paliskunnan edustaja

– tarkastuksesta on ilmoitettava hyvissä ajoin

– kaikilla maastotarkastuksessa läsnäolijoilla on 

mahdollisuus liittää arviokirjaan oma käsitys vahingosta



2. Maastotarkastus

• Viljelysvahinko arvioidaan kuten satovahinkolaissa 

(1214/2000) säädetään 

• Porovahinkoa arvioitaessa maaseutuelinkeinoviranomainen 

voi käyttää tarvittaessa apuna esteetöntä asiantuntijaa

• Maastotarkastuksesta täytetään arviokirja

– Arviokirjaan merkityt porojen korvausarvot perustuvat 

viimeisimpiin vahvistettuihin käypiin arvoihin

– Kaikilla läsnä olevilla mahdollisuus antaa oma lausunto 

vahingosta

– Arviokirja liitetään korvaushakemukseen



3. Korvauksen hakeminen ja käsittely

• Korvaushakemus on jätettävä 

maaseutuelinkeinoviranomaiselle yhden kuukauden kuluessa 

arvioinnin valmistumisesta

• Korvaushakemuksen jättää korvauksen hakija

• Korvaushakemus tallennetaan Tukisovellukseen

ja hakemus käsitellään



4. Korvausten koonti ja maksaminen

• Mavi kokoaa vahinkoyhdistelmät ja ilmoittaa ne maa- ja 

metsätalousministeriölle määrärahojen varaamista varten 

– Aikaisemmin kunnat toimittaneet vahinkoyhdistelmät 

ELYihin, joista eteenpäin ministeriöön

– Vuosittain helmikuun loppuun mennessä

• Jatkossa suurin osa tiedoista saatavilla Tukisovelluksesta

• Maksatuspäätös Mavista



Hirvivahingot

• Viljelysvahingot, eläinvahingot ja metsävahingot

• Toimivaltaiset viranomaiset korvauskäsittelyssä

– Kuntien maaseutuviranomaiset ja metsäkeskukset

• Vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomainen 

toteaa ja arvioi, vahingon kärsijän kotipaikkakunnan 

maaseutuelinkeinoviranomainen toimivaltainen 

viranomainen

• Viljelysvahinkojen arvioinneissa (myös petovahingoissa) 

noudatetaan sitä mitä satovahinkolaissa säädetään 

satovahingon arvioinnista 

• Maastotarkastusmaksu voidaan periä vahingonkärsijältä > 

korvataan hakijalle vahingonkorvauksen yhteydessä



Petovahingot

• Viljelysvahingot, eläinvahingot, irtaimistovahingot ja 

porovahingot

• Toimivaltaiset viranomaiset korvauskäsittelyssä

= Kuntien maaseutuviranomaiset 

• Maastotarkastusmaksu voidaan periä vahingonkärsijältä 

muissa paitsi porovahingoissa > korvataan hakijalle 

vahingonkorvauksen yhteydessä



Vahingon kärsijän toimet 

porovahingoissa
• Poronomistaja

– Korvaushakemuksen allekirjoitus, HUOM! 

Porovahingoissa hakemuksen voisi allekirjoittaa 

myös paliskunta poronomistajan valtuutuksella

– Maastotarkastuksessa läsnä

• Paliskunta 

– Vahinkotietojen vastaanotto ja vahinkoilmoitus

– Maastotarkastuksessa läsnä

– Ellei poronomistajaa tiedetä, korvaushakemus 

porovahingosta



Kunnan toimet porovahingoissa

• Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen

– Vastaanottaa vahinkoilmoituksen

– Järjestää maastotarkastuksen, arviokirjan tekeminen

– Vastaanottaa korvaushakemuksen ja tallentaa sen 

Tukisovellukseen, korvaushakemuksen käsittely

– Maastotarkastusmaksu korvauksen hakijalta tai kerran 

vuodessa valtiolta



Tietoa ja ajankohtaista

• Aitta - maataloushallinnon extra-netti (ajankohtaisia 

tiedotteita, määräyksiä, yms.)

• Finlex - lainsäädäntö

• Lomakepalvelu http://lomake.mmm.fi/index.jsp

• Mavin ja ministeriön verkkosivut www.mavi.fi ja 

www.mmm.fi



Kiitos!


