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Vahinkoilmoitus ja korvaushakemus 
hirvieläinten aiheuttamien viljelys- ja 
kotieläinvahinkojen korvaamiseksi vuodelta 20 _____ 

Korvaus maksetaan vähämerkityksisenä eli de minimis -tukena. 

Korvauksen saamiseksi ilmoita vahingosta viipymättä vahin-
gon havaittuasi vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinovi-
ranomaiselle. Tällä lomakkeella tehty ilmoitus on samalla 
myös korvaushakemus. Jos olet jo ilmoittanut vahingosta 
muulla tavoin, hae korvausta tällä lomakkeella kuukauden 
kuluessa vahinkoarvion valmistumisesta.  

Korvauksenhakijan nimi Tilatunnus 

Yhteyshenkilö Puhelinnumero 

1. Vahinkotiedot

Vahingon tapahtumispäivä(t):  Vahingon havaitsemispäivä:  

Vahingon aiheuttaja:  hirvi  japaninpeura  kuusipeura  metsäpeura  saksanhirvi  valkohäntäpeura 

Viljelysvahinko 

Perus- ja kasvulohko tai 
vahinkopaikan osoite, jos ei peruslohkolla 

Kasvusto 
pelto- ja puutarhakasvit 

Taimet 
puutarha- ja  
taimitarhakasvit 

Koottu sato 
esim. rehupaalit 

Vahinkoala, ha Vahinkoalan sadosta 
menetetty, % 

Tuhoutuneiden  
taimien määrä, kpl 

Tuhoutuneen sadon 
määrä, kg 

Kasvi: 

Vahinkoala, ha Vahinkoalan sadosta 
menetetty, %

Tuhoutuneiden 
taimien määrä, kpl 

Tuhoutuneen sadon 
määrä, kg 

Kasvi: 

Vahinkoala, ha Vahinkoalan sadosta 
menetetty, %

Tuhoutuneiden 
taimien määrä, kpl 

Tuhoutuneen sadon 
määrä, kg 

Kasvi: 

Vahinkoala, ha Vahinkoalan sadosta 
menetetty, %

Tuhoutuneiden 
taimien määrä, kpl 

Tuhoutuneen sadon 
määrä, kg 

Kasvi: 

Vahinkoala, ha Vahinkoalan sadosta 
menetetty, %

Tuhoutuneiden 
taimien määrä, kpl 

Tuhoutuneen sadon 
määrä, kg 

Kasvi: 

Kotieläinvahinko 
Vahinkopaikka Eläinlaji Kuolleet ja/tai vahingoittuneet eläimet, kpl 

Lisätietoja vahingosta 

Viranomaisen merkinnät 
Vahinkoilmoitus saapunut, 
pvm 

Asiatunnus 

Korvaushakemus saapunut, 
pvm 

Vastaanottaja 
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2. Korvausta koskevat lisätiedot

Säästyykö viljelysvahingon seurauksena sadonkorjuu- tai muita kustannuksia? 

Ei      Kyllä,                                     euroa (arvio) 

Mitä olet tehnyt vahinkojen estämiseksi tai rajaamiseksi? 

En mitään  

Olen tehnyt seuraavia toimenpiteitä: 

Saatko tai oletko saanut edellä mainituista vahingoista korvausta vakuutuksesta tai muulla perusteella? 

En 

Kyllä, vakuutusyhtiöltä: euroa 

Vakuutuksen numero 

Kyllä, muulla perusteella. Mistä? euroa 

3. Maatalousyrityksen verovuosi

 Kuluva verovuosi ja kaksi edeltävää verovuotta ovat täysiä kalenterivuosia (1.1. – 31.12.) 

Ellei, ilmoita verovuodet (muodossa pv.kk.20vv – pv.kk.20vv): 
 Kuluva verovuosi Edellinen verovuosi Sitä edeltävä verovuosi 

4. Aiemmat de minimis -tuet
Oletko saanut maatalouden ulkopuolisia de minimis -tukia kuluvan ja kahden edeltävän verovuoden aikana? 

 En     Kyllä, olen saanut seuraavat de minimis -tuet: 

Tuen myöntäjä ja tuki Tukimäärä, euroa Tuen myöntämisajankohta 

5. Lisätietoja

6. Allekirjoitus

Haen riistavahinkolain (105/2009) ja maastotarkastuksen perusteella määräytyvää korvausta hirvieläimen aiheuttamasta vahingosta. 
Sitoudun suorittamaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemästä maastotarkastuksesta mahdollisesti perittävän maksun, 
joka korvataan minulle, jos vahinko korvataan. 

Paikka ja päiväys Korvauksenhakijan allekirjoitus ja nimenselvennys. Ks. täyttöohje. 

Liitteet 

__________________________________ ________ kpl 

__________________________________ ________ kpl 
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Yleistä 

Voit saada korvausta hirvieläinten viljelyksille ja kotieläimille aiheuttamista vahingoista riistavahinkolain (105/2009) no-
jalla. Korvauksen saamiseksi ilmoita vahingosta viipymättä vahingon havaittuasi vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkei-
noviranomaiselle. 

Tällä lomakkeella tehty ilmoitus on samalla myös korvaushakemus. Jos olet jo ilmoittanut vahingosta muulla tavoin, hae 
korvausta tällä lomakkeella kuukauden kuluessa arviokirjan valmistumisesta. 

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen järjestää ilmoituksesi perusteella maastotarkastuksen, jossa hän toteaa ja ar-
vioi vahingon sekä laatii vahinkoa koskevan arviokirjan. Kunta voi periä maastotarkastuksen suorittamisesta ja vahingon 
arvioimisesta enintään omakustannusarvon suuruisen maksun. Jos vahinko korvataan, korvataan myös maksamasi maas-
totarkastusmaksu. 

Hirvieläinten viljelyksille aiheuttamat vahingot korvataan vähämerkityksisenä eli ns. de minimis -tukena. Maatalousalalla 
de minimis -tukia voidaan myöntää yritystä kohti enintään 20 000 euroa kolmen verovuoden aikana. Kaikkia de minimis -
tukia voidaan myöntää enintään 200 000 euroa vastaavana ajanjaksona. 

Hirvieläinten ja suurpetojen aiheuttamat vahingot korvataan vain, jos näiden vahinkojen yhteenlaskettu korvaussumma 
korvauksen hakijaa ja kalenterivuotta kohti ylittää 170 euroa.  

Lisätietoa www.ruokavirasto.fi > Vahingonkorvaukset 

Lomakkeen 148 täyttöohje 

Ilmoita korvauksenhakija yhteystietoineen. Jos hakijalla ei ole tilatunnusta, täytä ja palauta kuntaan lomake 456.  

1. Vahinkotiedot 

Merkitse vahingon tapahtumis- ja havaitsemispäivä. Jos et tiedä tarkkaa päivää tai vahinko on tapahtunut pidemmän 
ajan kuluessa, arvioi viimeisin päivä. 

Rastita mikä hirvieläimistä on aiheuttanut vahingon. Muiden kuin lomakkeella mainittujen hirvieläinten aiheuttamia va-
hinkoja ei korvata. 

Viljelysvahinkona voidaan korvata pellolle, puutarhalle, taimistoviljelmälle ja kootulle sadolle aiheutunut vahinko. Vahin-
gosta voidaan korvata enintään menetetyn sadon arvoa sekä puutarha- ja taimitarhakasvien käypää arvoa vastaava 
määrä. Ruokavirasto vahvistaa vuosittain korvauksen perusteena käytettävät yksikköhinnat ja alueelliset normisadot. 

Hirvieläinten aiheuttamia irtaimistovahinkoja kuten katemateriaaleja ja käärintämuoveja ei korvata. 

Jos viljelysvahinko on sattunut peruslohkolla, ilmoita lohkon nimi ja/tai tunnus ja kasvulohkon tunnus. Jos vahinko ei ole 
tapahtunut lohkolla, merkitse vahinkopaikan osoite tai muu paikkatieto. 

Ilmoita pelto- ja puutarhaviljelmän kasvustolle tapahtuneesta vahingosta kasvi, vahingoittunut pinta-ala hehtaareina 
kahden desimaalin tarkkuudella (esim. 1,25 ha) sekä arviosi siitä, kuinka suuri osuus (esim. 10 %) vahinkoalan sadosta on 
vahingon vuoksi menetetty.  

Jos hirvieläin on vahingoittanut puutarha- tai taimitarhakasveja (esim. mansikka) siten, että taimia pitää korvata uusilla, 
ilmoita arviosi tuhoutuneiden taimien määrästä. Satoa tuottaville puutarhakasveille voidaan korvata uusittavien taimien 
lisäksi menetetyn sadon määrä kasvustovahinkona. 

http://www.ruokavirasto.fi/
https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/kalastus-metsastys-ja-villielaimet/vahingonkorvaukset/
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/lomakkeet/456.pdf
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Jos vahinko on kohdistunut koottuun satoon kuten rehupaaleihin, ilmoita kasvi (esim. säilörehu) ja arviosi tuhoutuneen 
sadon määrästä. 

Lopullisen arvion vahingon määrästä tekee maaseutuelinkeinoviranomainen, joten korvauksen perusteena oleva vahin-
gon määrä voi olla pienempi tai suurempi kuin mitä olet itse arvioinut hakemuksessa. Maastotarkastuksen järjestä-
miseksi on kuitenkin suositeltavaa, että ilmoitat havaitsemasi vahingot mahdollisimman totuudenmukaisina. 

Ilmoita kotieläinvahingosta eläinlaji sekä kuolleiden ja vahingoittuneiden eläinten määrä. Kotieläinvahinkona voidaan 
korvata enintään tapetun tai vahingon takia lopetetun kotieläimen käypä arvo tai vahingoittuneen eläimen eläinlääkintä-
kustannukset kuittien mukaisesti eläimen käypään arvoon asti. Käyvät arvot perustuvat MMM:n asetukseen eläinvahin-
kojen korvaamisessa käytettävistä käyvistä arvoista. 

2. Korvausta koskevat lisätiedot 

Vahingon arvoa määritettäessä otetaan vähennyksenä huomioon mahdollisesti säästyneet sadonkorjuu- ja muut kustan-
nukset. Kaikissa tapauksissa säästöä ei synny, mutta esim. jos mansikkakasvusto on tuhoutunut täydellisesti laajemmalta 
alueelta, arvioi säästyneet poimintakustannukset. 

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että olet käytettävissäsi olevin kohtuullisin keinoin pyrkinyt estämään vahingon 
syntymisen tai sen laajenemisen. Jos olet tehnyt toimenpiteitä vahinkojen estämiseksi tai rajaamiseksi, kerro mitä. Lisä-
tietoa hirvieläinvahinkojen estämisestä saat mm. paikallisesta riistanhoitoyhdistyksestä ja Suomen Riistakeskuksesta 
(www.riista.fi). Edellytyksen täyttyminen arvioidaan tapauskohtaisesti, joten korvaus voidaan myöntää, vaikka ilmoittai-
sit ettet ole tehnyt mitään toimenpiteitä. 

Jos olet saanut samasta vahingosta korvausta muista lähteistä, merkitse mistä ja kuinka paljon. Saadut korvaukset vähen-
tävät maksettavaa korvausta. 

3. Maatalousyrityksen verovuosi 

Jos maatalousyrityksesi kuluva verovuosi ja kaksi edeltävää verovuotta ovat täysiä kalenterivuosia, rastita kyseinen 
kohta. Jos verovuodet eivät ole täysiä kalenterivuosia, ilmoita poikkeavat ajanjaksot. 

4. Aiemmat de minimis -tuet 

Merkitse kohtaan de minimis -tuet, jotka maatalousyrityksellesi on myönnetty kuluvan ja kahden edeltävän verovuoden 
aikana muualta kuin Ruokavirastosta. Ruokaviraston maksamia de minimis -tukia ei tarvitse ilmoittaa. 

6. Allekirjoitus 

Päivää ja allekirjoita hakemus. Kaikkien vahingon kohteen omistajien tai vuokraajien on allekirjoitettava hakemus. Kaik-
kien omistajien tai vuokraajien allekirjoitus voidaan korvata viljelijätukiasiointiin valtuutetun allekirjoituksella, valtakir-
jalla tai yhtiömuodoissa nimenkirjoitusoikeudella. 

Merkitse tarvittaessa lomakkeen mukana palauttamasi liitteet. 

Tietosuoja: Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmiin kerätään henkilötietoja viranomaistehtävien hoitamista var-
ten. Sinulla on oikeus saada tiedot esimerkiksi rekisterinpitäjästä, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä tietojen 
säännönmukaisista luovutuksista. Lisätietoa osoitteessa www.ruokavirasto.fi  Tietoa meistä  Asiointi  Tietosuoja. 

http://www.riista.fi/
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