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Viljelysvahingot
• Satovahinko, kun rauhoitettu lintulaji tallaa, ulostaa tai muuten pilaa
viljakasvustoa niin, ettei satoa voida korjata.
- Vahinko on todennettavissa heti vahingon tapahduttua.
• Lintu syö keväällä tai syksyllä heinän tai viljan oraat, jolloin kasvusto voi
harventua niin, että se pitää kylvää uudelleen.
- Edellyttää vahingon toteamista seuraavalla kasvukaudella.
• Linnut nokkivat rehu- tai heinäpaalien muoveja niin, että sato pilaantuu
kosteuden takia.
• Lintujen vahingoittamat ja syömät marjat, juurekset ja vihannekset.
• Vahingot vaihtelevat alueellisesti paljon, painottuvat itäiseen Suomeen
- Idässä valkoposkihanhi ja lännessä kurki
• Yksittäiset korvaukset vaihtelevat noin 100 -> 100 000 €
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Lainsäädännölliset linjaukset
• Korvauksen määrä viljelysvahingosta lasketaan Ruokaviraston normisadoista
(kg/ha) sekä kasvilajien yksikköhinnoista (€/kg) antaman määräyksen
mukaan.
• Viljelysvahingot korvataan täysmääräisesti.
• Kaikkien rauhoitettujen lajien aiheuttamat viljelysvahingot korvataan.
• Korvauksia viljelysvahingoista voidaan maksaa elinkeinoharjoittajille.
• Vahinkojen yhteenlaskettu määrä kalenterivuotta kohti on vähintään
170 euroa.
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Lainsäädännölliset linjaukset
• Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät
• ottaa vastaan vahinkoilmoituksen viljelys-, eläin-, irtaimistovahingosta;
• järjestää viljelysvahingon maastotarkastuksen vahingon toteamiseksi ja
arvioimiseksi ja laatii arvioinnista lausunnon.
• ELY-keskusten tehtävät
• vahinkojen ennaltaehkäisyn edistäminen
• korvaushakemusten käsittely (ratkaisu, muutoksenhaku)
• lain täytäntöönpanon ja soveltamisen ohjaaminen ja edistäminen
• korvausten maksamisen seuranta
• YM:n tehtävät
• myöntää korvauskiintiöt ELY- keskuksille vuosittain valtion tulo- ja
menoarviossa osoitetusta määrärahan puitteissa
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Lainsäädännölliset linjaukset
• Vahinkoilmoituksen tekeminen:
1) velvoite tehdä vahingon havaittuaan viipymättä vahinkoilmoitus
2) ei velvoitetta tehdä vahinkoilmoitusta
• Työkuluista aiheutuvien kustannusten korvaaminen
1) Työkuluista aiheutuvat kustannukset ovat tukikelpoisia.
2) Työkuluista aiheutuvat kustannukset eivät ole tukikelpoisia.
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