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Valtuutussaannokset:
Riistavahinkolaki (105/2009) 23 § 3 mom., 29 §, 
32 § 4 mom.

Voimassaoloaika:
3.10.2017 - toistaiseksi

MAASEUTUVIRASTON MAARAYS PETOELAINTEN AIHEUTTAMIEN VAHINKOJEN 
ILMOITTAMISESTA JA KORVAUSTEN HAKEMISESTA

Maaseutuvirasto on paattanyt 27 paivana helmikuuta 2009 annetun riistavahinkolain (105/2009) 23 
§:n 3 momentin, 29 §:n ja 32 §:n 4 momentin nojalla:

Soveltamisala

Tama maarays koskee riistavahinkolain (105/2009) mukaisesti maksettavien petovahinkokorvausten 
(tukityyppi 1980) porovahinkoja (palkkiolaji 19810) ja muita petovahinkoja (paUddolaji 19820).

2§
Vahinkoilmoitus

Petojen aiheuttamat viljelys-, elain- ja irtaimistovahingot poroille aiheutuneita vahinkoja lukuun 
ottamatta ilmoitetaan Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 131. Petojen aiheuttamat 
porovahingot ilmoitetaan sahkoisesti maa- ja metsatalousministerion Pesa-sovelluksessa tai 
Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 149.

Vahingon voi ilmoittaa lomakkeen tai Pesa-sovelluksen sijaan puhelimella tai sahkopostilla, jolloin 
vahinkoilmoituksen on sisallettava riistavahinkolain 23 §:n edellyttamat asiat. Jos vahinkoilmoitus 
otetaan kunnassa vastaan puhelimella, kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen on tehtava 
ilmoituksesta muistio, joka liitetaan korvaushakemukseen.



3§
Arviokirja

Maastotarkastuksen dokumentointiin kaytetaan Maaseutuviraston vahvistamaa arviokiijaa.

4§
Korvaushakemus

Petojen aiheuttamista viljelys-, elain- ja irtaimistovahingoista poroille aiheutuneita vahinkoja lukuun 
ottamatta haetaan korvausta Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 131. Petojen aiheuttamista 
porovahingoista haetaan korvausta sahkoisesti maa- ja metsatalousministerihn Pesa-sovelluksessa tai 
Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 149.

Mikali porovahingossa ei jarjesteta maastotarkastusta, korvauksen hakijan on jatettava 
korvaushakemus yhden kuukauden kuluessa vahingon ilmoittamisesta.

Kun Tukisovelluksen tallennus on avattu, kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen on tallennettava 
muutoin kuin sahkoisesti siirtynyt korvaushakemus viipymatta Tukisovellukseen. Tallennus on tehtava 
vahinkopaivan mukaiselle kalenterivuodelle.

5§
Voimaantulo

Tama maarays tulee voimaan 3 paivana lokakuuta 2017.

Talla maarayksella kumotaan 11 paivana lokakuuta 2013 annettu Maaseutuviraston maarays 
petoelainten aiheuttamien vahinkojen ilmoittamisesta ja korvausten hakemisesta (Dnro 2177/54/2013). 
Maaseutuviraston maarayskokoelma nro 53/13.

Seinajoella 2.10.2017

Ylijohtaja Antti-Jussi Oikarinen

Ylitarkastaja Katriina Mattila

Tama maarays on saatavissa internetosoitteesta http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/440001/ 
(FINLEX ® - Viranomaisten maarayskokoehnat: Maaseutuvirasto) seka Maaseutuviraston kiijaamosta 
(PL 405, 60101 SEINAJOKl, puh. 0295 31 2200, sahkoposti: kiijaamo@mavi.fi).

Yhteyshenkilo Maaseutuvirastossa
Ylitarkastaja Katriina Mattila, puh. 0295 312 472, etunimi.sukunimi@mavi.fi
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Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskukset
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