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Ohje: Näin haet avustusta rauhoitettujen eläinten vuonna 2022 aiheuttamiin 

vahinkoihin 

 

Vuonna 2022 rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista voi hakea avustusta alueellisesta  

ELY-keskuksista heti vahinkotapahtuman ja vahingon arvioinnin jälkeen, kuitenkin viimeistään vuoden 2022 

joulukuun loppuun mennessä. Jos loppuvuoden 2022 aikana sattunut vahinko pystytään todentamaan vasta 

keväällä 2023, hakemuksen voi näissä tapauksissa jättää toukokuun 2022 loppuun mennessä. 

Avustuksia voidaan myöntää maa-, metsä- ja kalataloudelle ja rakennuksille aiheutuneista vahingoista. 

Avustushakemuksesta on käytävä ilmi: 

 Minkä eläinlajin aiheuttamista vahingoista on kysymys 

 Milloin ja missä vahinko on tapahtunut 

 Vahingon laatu ja määrä sekä 

 Saako hakija ja missä määrin korvausta vakuutuksen perusteella tai korvausta muun 

 lainsäädännön perusteella 

 Hakemukseen tulee liittää vahingon korjaamisesta aiheutuneiden materiaalikulujen, 

eläinlääkärikäyntien, eläinlääkärin määräämien lääkkeiden tms. kuitit 

Yleisiä ohjeita avustusten hakemiseksi: 

 ELY-keskuksen myöntämän avustuksen saamisen edellytyksenä on, että vahingonkärsijä on 

käytettävissään olevin kohtuullisin keinoin pyrkinyt estämään vahingon syntymisen tai sen 

laajenemisen.  

 Tukikelpoisia kustannuksia ovat vahinkotapahtuman suorana seurauksena aiheutuneiden vahinkojen 

kustannukset. 

 Avustuksesta vähennetään säästyneet kustannukset, jotka eivät ole aiheutuneet suoraan 

vahinkotapahtumasta ja jotka olisivat muutoinkin aiheutuneet avustuksensaajalle. Tällaisia 

kokonaiskustannuksista vähennettäviä kustannuksia olisivat esimerkiksi säästyneet 

sadonkorjuukustannukset.   

 Työkulut eivät ole tukikelpoisia kustannuksia 

 Asiantuntijan lausunnon hankkimisesta aiheutuneet kulut ovat tukikelpoisia 
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ELY-keskuksen hyväksymän riippumattoman asiantuntijan tulee aina todentaa vahingot   

Vahingot voidaan näyttää toteen esimerkiksi seuraavasti: 

 Maaseutuelinkeinoviranomaisen lausunto satovahinkoarviosta.  

 Rakennustarkastajan lausunto rakennusvahingoista. 

 Luonnontieteellisen keskusmuseon tai muun asiatuntevan tahon lausunto kalanviljelylaitokselle 

vahinkoa aiheuttavien lintulajien yksilömääristä. 

 Eläinlääkärin tai muun ELY-keskuksen hyväksymän tahon lausunto eläinvahingoista ja sen 

aiheuttajasta. 

Ohjeita viljelysvahinkojen todentamiseen ja arvioimiseen: 

 Arvioon (vahinkoprosenttiin ja vahinkoalaan) ei saa sisällyttää mahdollisia muista 

vahingonaiheuttajista, kuten sääolosuhteista tai kylvö- tai kasvinsuojeluvirheistä johtuneita vahinkoja 

eikä alueita, joilla ei em. syistä johtuen kasva mitään. 

 Todellisen sadonmenetyksen arvioimiseksi arviointiajankohdalla on merkitystä. Satokauden lopussa 

tai sen jälkeen monivuotisille kasveille (kuten mansikka) tapahtuneet vahingot on suositeltavaa 

arvioida uudelleen seuraavana keväänä kasvukauden alettua. Joskus voidaan todeta, että kasvusto 

on lähtenyt vahingoista huolimatta normaaliin kasvuun. 

 Vahinkoarvion on perustuttava ainoastaan arviointihetkellä todettavissa olevaan tilanteeseen. 

 Maataloudelle aiheutuneet vahingot lasketaan Ruokaviraston hirvi- ja petoeläinten vuonna 2021 

aiheuttamien viljelysvahinkojen korvaamisessa käytettävistä normisadoista ja yksikköhinnoista 

antaman määräyksen mukaan: 01_maarays_7_2022.pdf 

 

Korvausta rauhoitettujen eläinten aiheuttamista vahingoista toivotaan haettavan ensisijaisesti 

seuraavaa lomaketta käyttäen: Korvaukset rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista - ely - ELY-

keskus 

Keinoja estää vahinkoja on kuvattu Rauhoitettujen lintujen aiheuttamat haitat – mitä voin tehdä? –

verkkosivuilla: https://www.ymparisto.fi/fi-

FI/Rauhoitettujen_lintujen_aiheuttamat_haitat__mita_voin_tehda 

 

OTA YHTEYTTÄ 

 

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu: 0295 020 900 asiakaspalvelu, ma–pe klo 9–16, pvm/mpm 

sähköposti: ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi 
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