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satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan satovahinkojen korvaamisesta annetun lain (1214/2000) 5 § ja
muutetaan 1 §, 8 a §:n 2 ja 3 momentti ja 10 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 1 §

laeissa 1055/2010 ja 1002/2011 sekä 8 a §:n 2 ja 3 momentti ja 10 §:n 1 momentti laissa
1002/2011, sekä

lisätään 10 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1002/2011, uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tämän lain nojalla voidaan valtion talous-
arviossa osoitetun määrärahan rajoissa myön-
tää vuosilta 2014 ja 2015 satovahinkokorva-
uksina viljelmäkohtaista korvausta ja yleis-
korvausta sekä korvausta eräistä poikkeuksel-
lisista vesistötulvista Suomen liittymisestä
Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen, Eu-
roopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuk-
sen 107—109 artiklan tai muun Euroopan
unionin lainsäädännön mukaisena valtiontu-
kena.

8 a §

Eräiden poikkeuksellisista vesistötulvista
aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen

— — — — — — — — — — — — —
Korvausta voidaan maksaa enintään 80

prosenttia vahingon määrästä vähennettynä
muun lainsäädännön nojalla saaduilla kor-
vauksilla ja saaduilla vakuutuskorvauksilla.

Vahingon määrä lasketaan noudattaen sovel-
tuvin osin, mitä 7 §:ssä säädetään kasvilajien
yksikköhinnoista ja normisadoista. Korvausta
ei makseta, jos korvattava määrä on pienempi
kuin 100 euroa.

Korvausta ei makseta vahingosta, jonka
korvaamisesta säädetään vesilaissa (587/2011)
tai joka on aiheutunut yksityiskäyttöön tarkoi-
tetuille puutarhatuotteille.
— — — — — — — — — — — — —

10 §

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen
tehtävät

Tässä laissa tarkoitetut korvaushakemukset
käsittelee ja korvauksen myöntämisestä päät-
tää sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomai-
nen, jonka alueella viljelmän talouskeskus
sijaitsee. Kunnan maaseutuelinkeinoviran-
omaisen tehtävänä on myös huolehtia vahin-
gon arvioinnista 8 ja 8 a §:ssä tarkoitetuissa
tapauksissa. Vahinkojen arvioinnissa kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiset voivat tarvit-
taessa käyttää asiantuntijoina neuvontajärjes-
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töjä. Neuvontajärjestöille voidaan maksaa
niiden antamasta asiantuntija-avusta korvaus-
ta valtion talousarviossa satovahinkojen kor-
vaamiseen varatusta määrärahasta. Kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaisella on oikeus
saada elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksilta ja tarvittaessa Suomen ympäristökes-
kukselta asiantuntija-apua vesistötulvan poik-
keuksellisuuden selvittämisessä. Kunnilla on
oikeus periä korvausta hakeneelta viljelijältä
vahinkoarvion suorittamisesta maksu. Tar-
kempia säännöksiä neuvontajärjestölle mak-
settavasta korvauksesta ja vahinkoarvion suo-
rittamisesta viljelijältä kunnalle perittävästä
maksusta voidaan antaa valtioneuvoston ase-
tuksella.
— — — — — — — — — — — — —

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen
päättää korvauksen maksamisesta 8 a §:ssä
tarkoitetuissa tapauksissa sen jälkeen kun
Maaseutuvirasto on yksittäistapauksittain to-
dennut korvauksen hyväksyttävyyden ja
Maaseutuvirasto on määrärahojen rajoissa

osoittanut yksittäistapausten perusteella las-
ketut vahinkojen korvaamiseen tarvittavat va-
rat kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen
käytettäviksi.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.

Ennen tämän lain voimaantuloa vireille
tulleet asiat ratkaistaan hakemuksen vireille-
tulohetkellä voimassa olleen lain mukaisesti.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään
vuoden 2013 satovahinkokorvausten osalta
siitä, miten suuri osa omavastuuosuudella,
muun lainsäädännön nojalla saaduilla korva-
uksilla ja saaduilla vakuutuskorvauksilla vä-
hennetystä satovahingosta korvataan.

Maaseutuvirasto antaa vuoden 2013 sato-
vahinkokorvausten osalta määräykset satova-
hinkojen arvioinnissa käytettävien kasvilajien
yksikköhinnoista satovahinkoneuvottelukun-
taa kuultuaan. Yksikköhinnat määrätään vas-
taamaan satovuoden 2013 aikana saatuja kes-
kimääräisiä myyntihintoja.
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