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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ELÄINVAHINKOJEN KORVAAMISESSA
KÄYTETTÄVISTÄ KÄYVISTÄ ARVOISTA

1.  Nykyt ila

Riistavahinkolaki (105/2009) tuli voimaan 1.12.2009. Riistavahinkolaissa tai valtioneuvos-
ton asetuksessa riistavahingoista (367/2010) ei säädetä erikseen yksityiskohtaisista eläinva-
hinkojen korvaamisessa käytettävien käypien arvojen määräytymisperusteista, vaan riistava-
hinkolain 11§:n mukaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella vahvistetaan eläinvahin-
kojen korvaamisessa käytettävät käyvät arvot. Myös verottaja ohjeistaa käyttämään maatilan
sukupolvenvaihdoksissa kotieläinten arvottamisessa maa- ja metsätalousministeriön asetus-
ta.1

2.  Esityksen tavo itteet  ja  keskeiset  ehdotukset

Asetuksessa säädetään eläinvahinkojen korvaamisessa käytettävistä käyvistä arvoista. Käy-
tännössä käypiä arvoja tarvitaan riistavahinkolain nojalla peto- tai hirvieläinten aiheuttamista
eläinvahingoista maksettavien korvausten määrittämisessä. Asetuksen liitettä on tarpeen täy-
dentää uusilla eläimillä todettujen vahinkokohteiden perusteella ja päivittää porojen arvot
vastaamaan Maaseutuviraston määräystä sekä päivittää mehiläistalouden arvot. Muiden laji-
en osalta maa- ja metsätalousministeriö ei saanut esityksiä korvausarvojen tarkistamisesta.

Mehiläispesien tarkistetut korvausarvot perustuvat Suomen mehiläisliiton 4.1.2017 esittä-
mään korvaussuositukseen.

Taulukko 1. Mehiläispesien tarkistetut korvausarvot.

1 https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yrityksen-elinkaari/muutokset_toiminnassa/maatilan_sukupolvenvaihdos/

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yrityksen-elinkaari/muutokset_toiminnassa/maatilan_sukupolvenvaihdos/
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Porojen arvot perustuvat samoihin käypiin arvoihin kuin on Maaseutuviraston määräyksessä
20/16 (16.5.2016, Dnro 706/06.00.00/2016)). Nämä luvut perustuvat riistavahinkolain mu-
kaan porolajin keskimääräiseen painoon, porolajikohtaiseen siitoskertoimeen ja poronlihan
tuottajahintaan kolmen viimeksi kuluneen poronhoitovuoden porotalouden tuottoverolas-
kelmista tuottajahintojen keskiarvona. Oletuksena samojen lukujen käytölle on ollut se, että
porosta voi saada saman hinnan myös poronhoitoalueen ulkopuolella lukuun ottamatta mat-
kailuporoa tai kilpa-ajokkaita, jotka edellyttävät rekisteröitymistä. Käypien arvojen tulisi si-
ten olla yhtenevät Mavin määräyksen kanssa.

Asetuksen liite ei ole eikä voikaan olla tyhjentävä listaus eläimistä, jotka voivat tulla korvat-
tavaksi. Asetuksen liitettä voidaan täydentää tarvittaessa uusilla eläimillä vaikka vuosittain
todettujen vahinkokohteiden perusteella. Useimmat asetuksen liitteessä mainitut kotieläimet
ovat sellaisia, joiden on katsottu olevan niitä todennäköisimpiä vahinkokohteita. Asetusta
täydennetään muflonin osalta, koska vuonna 2016 on tapahtunut tällainen ilvesten aiheutta-
ma vahinko. Muflonin käypä arvo on saatu mufloneita kasvattavalta tilalta. Arvo perustuu yli
yksi vuotiaan eläimen myyntihintaan toteutuneen kaupan perusteella. Listaan lisätään myös
teuraskilin arvo, joka on saatu Suomen vuohiyhdistykseltä. Arvo on sama kuin siitoskilillä.

1 §. Eläinvahinkojen korvaamisessa käytettävät käyvät arvot. Riistavahinkolain 11 §:n mu-
kaan riistaeläimen kotieläimelle ja muulle eläimelle aiheuttamasta vahingosta voidaan korva-
ta enintään tapetun taikka vahingon takia lopetetun eläimen käypä arvo. Vahingoittuneen
eläimen osalta voidaan korvata enintään eläinlääkintäkustannuksia ja menetetyn tuoton arvoa
vastaava määrä eläimen käypään arvoon asti. Asetuksen pykälässä käyvän arvon osalta viita-
taan ainoastaan liitteeseen 1.

2 §. Voimaantulo. Pykälän mukaan asetus tulisi voimaan x päivänä huhtikuuta 2018. Sitä so-
velletaan kuitenkin 1 päivänä tammikuuta 2018 ja sen jälkeen tapahtuneisiin vahinkoihin.
Vuoden 2018 vahingot korvataan vuoden 2019 puolella Maaseutuviraston vahinkoyhteenve-
don valmistuttua. Niiden lajien osalta, joilla ei ole vuoden 2016 vahingoissa käypää arvoa
(muflonit), asetus tulisi voimaan takautuvasti. Asetuksella kumotaan aiempi asetus
503/2012.2

3. Esityksen taloudell is et vaikutukset

Hirvieläinten ja petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen käytettävät määrärahat
osoitetaan valtion talousarviossa momenteilta 30.40.41 (Hirvieläinvahinkojen korvaaminen)
ja 30.40.42 (Petoeläinvahinkojen korvaaminen). Maksettavien korvausten määrä riippuu ai-
heutuvien vahinkojen suuruudesta. Riistavahinkolain 9 §:n 2 momentissa on mekanismi, jol-
la korvauksen määrää vähennetään jokaiselta korvaukseen oikeutetulta samassa suhteessa,
mikäli korvauksia ei voida suorittaa talousarvion puitteissa täysimääräisesti. Asetuksen muu-
tokset ovat niin pieniä, ettei niillä ei ole juurikaan vaikutuksia vuoden 2016 aikana ja jälkeen
tapahtuneiden vahinkojen korvaamiseen.

Porojen käyvän arvon noston vaikutus on olematon, koska poronhoitoalueen ulkopuolella ei
ole porotaloutta eikä siis myöskään vapaata laidunnusoikeutta. Joitakin turistikohteiden yh-
teydessä aitauksessa olevia poroja saattaa olla. Vahinkoja poroille on sattunut vuoden 2009
jälkeen ainoastaan muutamalle porolle poronhoitoalueen ulkopuolella. Korvaus on yksinker-
tainen ilman löytymättömyyden kompensointia. Vaikutus lienee joitakin satoja euroja.

2 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120503

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120503
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Käyvällä arvolla tarkoitetaan lähtökohtaisesti korvattavan eläimen sen hetkistä myynti- ja tai
ostohintaa ilman mahdollisesti siihen kohdistuvia tuotto- ja/tai odotusarvoja eikä siihen sijoi-
tettuja muitakaan kustannuksia (mm. Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan ratkaisu
16.12.2004 (Dnro 48/1/2004).

Välillisiä vahingosta seuranneita kustannuksia kuten vahinkotapahtuman johdosta seurannei-
ta matkakuluja, puhelinkuluja tai kohteen suojaamisesta tai esimerkiksi vahinkoperusteisen
suurpedon poikkeusluvan hakemisesta syntyneitä kuluja ei riistavahinkolain nojalla voi kor-
vata. Toisaalta riistavahinkolain 8 §:n mukaan korvauksen saamisen edellytyksenä on, että
vahingonkärsijä on käytettävissään olevin kohtuullisin keinoin pyrkinyt estämään vahingon
syntymisen tai sen laajenemisen. Aitaamattomuus voi siten olla peruste evätä korvaus. Esi-
merkiksi Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa 3548/2014 korvaushakemukset karhun
aiheuttamista vahingoista A:n mehiläistarhoilla voitiin hylätä sillä perusteella, ettei mehiläis-
tarhoja ollut karhujen varalta asianmukaisesti aidattu.3

Koska asetuksessa esitetään lisättäväksi ainoastaan muflonin, teuraskilin ja muutettavaksi
porojen sekä mehiläistalouden arvot, asetusmuutoksen suora vaikutus on käytännössä sama
kuin vuonna 2016 ilveksen tappamien muflonien (4 kpl x 2500€) eli 10 000€. Vuoden 2016
vahingot maksettiin täysimääräisenä, joten vuoden 2017 vahinkoihin mahdollisesti kohdistu-
via leikkauksia ei kohdenneta ko. vahinkoon.

Mehiläistaloudelle karhut aiheuttivat noin 127 000 euron vahingot vuonna 2017. Mehiläis-
vahinkojen korvausmäärä saattaisi siten kasvaa em. vuoden 2017 mehiläisvahinkokertymällä
mitattuna noin 15 % eli korvausmäärässä tarkoittaisi noin 20 000 euroa. Toisaalta petovahin-
koja ei välttämättä pystytä maksamaan täysimääräisenä, sillä jo vuoden 2018 talousarviossa
varaudutaan leikkaamaan vuoden 2017 arviolta 10,5 miljoonan petovahinkokorvauksia noin
2 miljoonaa kasvaneiden porovahinkojen johdosta.4 Suurpetojen aiheuttamat kotieläinvahin-
got olivat Maaseutuviraston yhteenvedon mukaan noin 598 000 euroa vuonna 2017. Maa- ja
metsätalousministeriössä tosin on valmistelussa riistavahinkolain muutos, jossa suunnitel-
missa on porovahinkojen ja kotieläinvahinkojen eriyttäminen, jotta kotieläinvahingot voitai-
siin maksaa täysimääräisesti.5 Muutosta on esitetty mm. kansallisen suurpetopolitiikan kehit-
tämisarvioinnissa.6 Viljelys-, kotieläin- ja mehiläis- sekä irtaimistovahinkojen määrä on pää-
sääntöisesti ollut 0,4-0,6 miljoonaa euroa koko 2000-luvun, joten niiden korvaamisen enna-
kointi on helpompaa kuin porovahinkojen ja myös vahinkojen estämistoimilla (mm. suurpe-
toaidoilla) voidaan tehokkaasti vähentää vahinkoja. Kotieläinvahinkojen korvaamisessa ei
ole myöskään samanlaisia korvausta nostavia korvauselementtejä kuin porovahingoissa ja
oikeusperustakin EU -tasolla on eri. Komission porovahinkojen korvausjärjestelmän notifi-
oinnissa Suomelle myöntämä maksuvaltuus on enintään 10 milj. euroa, joten porovahinkoja
ei voi korvata maksuvaltuutta enempää.

4.  As ian  valmistelu

Asetus on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä virkatyönä. Maa- ja metsätalousmi-
nisteriö on lähettänyt asetusluonnoksesta lausuntopyynnön.

Asiassa on saatu xx lausuntoa tai kommentointia.

3 http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/muitapaatoksia/muupaatos/1415860298347.html

4http://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2018&lang=fi&maindoc=/2018/tae/hallituksenEsitys/hallituksenEsitys.xml
&opennode=0:1:133:379:961:1025:1039:

5 http://mmm.fi/hanke2?tunnus=MMM037:00/2017

6 http://www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/pdf/Raportteja114.pdf s.86.

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/muitapaatoksia/muupaatos/1415860298347.html
http://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2018&lang=fi&maindoc=/2018/tae/hallituksenEsitys/hallituksenEsitys.xml&opennode=0:1:133:379:961:1025:1039
http://mmm.fi/hanke2?tunnus=MMM037:00/2017
http://www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/pdf/Raportteja114.pdf
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5. Voimaantulo

Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan x.4.2018. Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivä tammikuu-
ta 2018 ja sen jälkeen tapahtuneisiin vahinkoihin. Niiden lajien osalta, joilla ei ole vuoden
2016 vahingoissa käypää arvoa (muflonit), asetus tulisi voimaan takautuvasti. Kyse on edun-
suovasta taannehtivasta soveltamisesta, jossa peruste tämän hetkiselle korvaamattomuudelle
on ainoastaan ministeriön vahvistama arvon puuttuminen. Maaseutuvirasto tai kuntien maa-
seutuelinkeinoviranomainen eivät voi itse asettaa arvoa mufloneille tai ainakaan laista seu-
raavaa oikeutta ei niillä ole. Toisaalta vahinkoakaan ei voi jättää korvaamatta sillä perusteel-
la, ettei maa- ja metsätalousministeriö ole osannut ennakoida, että suurpeto voi aiheuttaa va-
hingon myös erittäin vähän tarhatuille mufloneille.
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