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1. HAKIJAN TIEDOT 
Nimi Y-tunnus/Henkilötunnus 

            

Osoite Puhelinnumero 

            

Sähköpostiosoite Tilatunnus 

            

Pankki ja tilinumero Pitopaikkatunnus 

            

 

2. ELÄIMIÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET PERUSTEINEEN 
Viranomainen on omistajan hakemuksesta (eläintautilaki 35 §) määrännyt sikoja lopetettavaksi seuraavalla päätöksellä 
(päätöksen tehnyt viranomainen, päätöksen diaarinumero sekä päivämäärä): 

      

Sikojen lukumäärä, joista tällä hakemuksella haetaan korvausta Eläimistä haettava korvaus yhteensä € (ilman alv:a) 

            

Eläinryhmät, joista haetaan korvausta 
(esim. porsas, lihasika, siitos- tai jalostuseläin) Eläinten määrä eläinryhmittäin Korvauksen määrä eläinryhmittäin 

                  

                  

                  

                  

                  

Lisätiedot ja muu selvitys vaatimusten perusteista voidaan antaa myös erillisellä hakemukseen liitettävällä asiakirjalla, jolloin liitteen 
numero pyydetään merkitsemään tähän: 

      

  

http://www.ruokavirasto.fi/
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3. SELVITYS MAHDOLLISISTA VAKUUTUSKORVAUKSISTA 

Onko hakijalla vakuutus, joka kattaa haettuja korvauksia ja kustannuksia?  Kyllä  Ei 

Onko vakuutuksesta haettu tai saatu korvauksia?  Kyllä  Ei 

Jos kyllä, niin miltä osin ja kuinka paljon (liitteeksi vakuutusyhtiön todistus saaduista korvauksista): 

      

 

4. LISÄTIETOJA 

      

 
 

5. HAKIJAN ALLEKIRJOITUS 
Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimenselvennys 

      
      

 
 

LIITTEET (Hakemukseen ja siihen annettuihin lausuntoihin liitetyt asiakirjat pyydetään numeroimaan) 

 Korvaushakemuksen perusteena oleva viranomaisen päätös/päätökset 

 Selvitys eläimen omistuksesta 

 Selvitys eläimen arvosta  

 Muu mahdollinen selvitys 

 

Hakemus tulee toimittaa Ruokavirastoon (kirjaamo@ruokavirasto.fi) sekä kopiona aluehallintovirastoon 
(https://avi.fi/aluehallintovirastot) asiaa hoitaneelle läänineläinlääkärille. 

  

http://www.ruokavirasto.fi/
mailto:kirjaamo@ruokavirasto.fi
https://avi.fi/aluehallintovirastot
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OHJEITA KORVAUKSEN HAKIJALLE: 
 
Saadakseen eläintautilain (76/2021) mukaisia korvauksia, eläimen omistajan tulee lähtökohtaisesti hakea niitä 
jälkikäteen Ruokavirastolta. Hakemus toimitetaan Ruokavirastoon (kirjaamo@ruokavirasto.fi) sekä kopiona 
aluehallintovirastoon asiaa hoitaneelle läänineläinlääkärille. Ruokavirasto pyytää tarvittaessa hakemukseen 
lausunnon läänineläinlääkäriltä ja/tai lopetusta valvoneelta virkaeläinlääkäriltä. Jos hakijan oikeus korvaukseen on 
ilmeinen, Ruokavirasto voi suorittaa hakijalle myös ennakkokorvausta (87 § 2 mom.).  
 

OIKEUS SAADA KORVAUKSIA LOPETETUISTA ELÄIMISTÄ 

Sikojen omistajalla on eläintautilain (76/2021) nojalla oikeus saada korvaus sioista, jotka on Ruokaviraston 
päätöksellä lopetettu salmonellan hävittämiseksi. Korvauksen määrä on enintään kolme neljäsosaa (75 %) sikojen 
käyvästä arvosta tai valtioneuvoston asetuksella vahvistetusta vakiokorvauksesta, vähennettynä 
jäännöskäyttöarvolla. Jos omistaja haluaa, että korvauksen määrittelyssä käytetään vakiokorvauksen sijaan 
sikojen käypää arvoa, on omistajan toimitettava kirjallinen selvitys siitä, että sikojen arvo jalostuksellisista tai 
muista vastaavista syistä on huomattavasti suurempi kuin keskimääräinen käypä arvo. Korvauksen määrää 
voidaan myös alentaa, jos korvattavia tapauksia on paljon. Korvauksen saaminen edellyttää lisäksi, että 
pitopaikassa suoritetaan riittävät puhdistus- ja desinfektiotoimenpiteet, joita vaaditaan taudin leviämisen 
estämiseksi tehdyn päätöksen kumoamiseksi. 
 
Korvauksia voi hakea heti, kun siat on lopetettu. Korvauksia on haettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 
eläinten lopetus on suoritettu taikka kiellon, ehdon tai rajoituksen voimassaolo on päättynyt (76/2021 87 § 1 
mom.). Korvauksia voi hakea tällä lomakkeella, tai toimittamalla vastaavat tiedot Ruokavirastoon 
vapaamuotoisesti. 
 

KORVAUSTEN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄ TOIMINTA, KORVAUSTEN MAKSAMISTA KOSKEVAT MUUT RAJOITUKSET 
SEKÄ KORVAUSOIKEUDEN MENETTÄMINEN 

Korvausoikeus menetetään kokonaan tai osittain muun muassa, jos korvaukseen oikeutettu on rikkonut 
eläinterveyttä koskevia säädöksiä. Korvausoikeuteen voi vaikuttaa esimerkiksi tilanne, jossa toimija ei noudattaisi 
salmonellan leviämisen estämiseksi tehdyn päätöksen määräyksiä.  
Oikeus korvauksiin menetetään myös, jos korvaukseen oikeutettu on hankkiessaan eläimen tai muun omaisuuden 
tiennyt tai hänen olisi olosuhteet huomioon ottaen pitänyt tietää eläimen sairastavan tai kantavan korvauksen 
perusteena olevaa eläintautia tai että omaisuudessa on tartuntaa (ETL 88 §, 1 mom). Jos lopetettavaksi 
määrätyistä sioista maksetaan korvauksia vakuutussopimuksen tai jonkin muun lain perusteella, nämä 
vähennetään eläintautilain nojalla maksettavan korvauksen määrästä (eläintautilaki 76/2021 86 §, 6 mom). 
Korvausten maksamista koskevista muista rajoituksista ja perusteista korvausten epäämiselle sekä korvausten 
takaisinperinnästä on säädetty eläintautilain 86 §, 88 § ja 89 §:ssä. Korvauksia voitaisiin periä takaisin esimerkiksi 
tilanteessa, jossa toimija on antanut väärää tietoa; toimija ei suorita pitopaikassa salmonellan leviämisen 
estämiseksi tehdyn päätöksen kumoamisen edellyttämiä puhdistus- ja desinfektiotoimenpiteitä, vaikka on 
hakemuksessa sitoutunut niiden suorittamiseen. 

http://www.ruokavirasto.fi/
mailto:kirjaamo@ruokavirasto.fi
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