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satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan satovahinkojen korvaamisesta annetun lain (1214/2000) 2 §:n 4 momentti,
muutetaan 4 §:n 1 momentti, 7 §:n 3 momentti sekä 10 ja 13 §,
sellaisina kuin niistä ovat 7 §:n 3 momentti laissa 434/2007, 10 § osaksi laissa 434/2007 ja

13 § osaksi laissa 1495/2007, sekä
lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1055/2010, uusi 2 momentti ja lakiin uusi 8 a §

seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

— — — — — — — — — — — — —
Valtion varoista voidaan maksaa myös

korvausta eräistä poikkeuksellisista vesistö-
tulvista aiheutuneista vahingoista siten kuin
tässä laissa säädetään.

4 §

Korvauksen saamisen edellytykset

Tässä laissa tarkoitettuja korvauksia voi-
daan maksaa viljelijälle, jolla on vähintään
kolme hehtaaria peltoa viljelyksessä tai vä-
hintään puoli hehtaaria avomaan puutarha-
kasvien tuotantoa.
— — — — — — — — — — — — —

7 §

Normisato

— — — — — — — — — — — — —
Viljelmän normisadon arvolla tarkoitetaan

viljelmällä viljeltyjen 4 §:n 5 momentin mu-

kaan korvattavien kasvilajien normisatojen
viljelyaloilla kerrottujen arvojen summaa.
— — — — — — — — — — — — —

8 a §

Eräiden poikkeuksellisista vesistötulvista
aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen

Korvausta voidaan maksaa poikkeukselli-
sesta vesistötulvasta muille kuin 4 §:n 5 mo-
mentissa tarkoitetuille kasvaville tai korjuu-
vaiheessa oleville puutarhatuotteille taikka
näiden kasvilajien kylvämättä jäämisestä ai-
heutuneesta vahingosta. Lisäksi korvausta
voidaan maksaa tällaisesta tulvasta ulkona
varastoidulle korjatulle sadolle aiheutuneesta
vahingosta. Korvaus maksetaan Euroopan
yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 ar-
tiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tu-
keen maataloustuotteiden tuotannon alalla
annetun komission asetuksen (EY) N:o
1535/2007 3 artiklan mukaisena tukena.

Korvausta voidaan maksaa enintään 80
prosenttia vahingon määrästä vähennettynä
muun lainsäädännön nojalla saaduilla korva-
uksilla ja saaduilla vakuutuskorvauksilla. Va-
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hingon määrä lasketaan käyttäen kasvilajin
yksikköhintaa ja normisatoa, jotka Maaseutu-
virasto vahvistaa 1 momentissa tarkoitetuille
kasvilajeille vahingon tapahduttua. Korvausta
ei makseta, jos korvattava määrä on pienempi
kuin 100 euroa.

Korvausta ei makseta vahingosta, jonka
korvaamisesta säädetään vesilaissa
(587/2011).

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää
korvausprosentista, korvauksen enimmäis-
määrästä ja korvauksen tarkemmista määräy-
tymisperusteista.

10 §

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen
tehtävät

Tässä laissa tarkoitetut korvaushakemukset
käsittelee ja korvausten myöntämisestä päät-
tää sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomai-
nen, jonka alueella viljelmän talouskeskus
sijaitsee. Kunnan maaseutuelinkeinoviran-
omaisen tehtävänä on myös huolehtia satova-
hingon arvioinnista 8 ja 8 a §:ssä tarkoite-
tuissa tapauksissa. Vahinkojen arvioinnissa
kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiset voi-
vat tarvittaessa käyttää asiantuntijoina neu-
vontajärjestöjä. Neuvontajärjestöille voidaan
maksaa niiden antamasta asiantuntija-avusta
korvausta 5 §:n 1 momentissa tarkoitetusta
määrärahasta. Kunnan maaseutuelinkeinovi-
ranomaisella on oikeus saada Suomen ympä-
ristökeskukselta asiantuntija-apua vesistötul-
van poikkeuksellisuuden selvittämisessä.

Kunnilla on oikeus periä korvausta hake-
neelta viljelijältä vahinkoarvion suorittami-
sesta maksu. Tarkempia säännöksiä neuvon-
tajärjestölle maksettavasta korvauksesta ja
vahinkoarvion suorittamisesta viljelijältä
kunnalle perittävästä maksusta voidaan antaa
valtioneuvoston asetuksella.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen
on toimitettava tässä laissa tarkoitettuihin
korvauksiin liittyvät tiedot Maaseutuviras-
tolle. Maaseutuvirasto voi antaa määräyksiä
tietojen toimittamiseen liittyvistä menettely-
tavoista.

13 §

Korvauksen alentaminen ja epääminen

Korvausta voidaan alentaa tai se voidaan
evätä, jos korvauksen hakijan puolella on
tahallisesti tai huolimattomuudesta myötävai-
kutettu vahinkoon tai jos viljelyä on harjoi-
tettu kasvupaikalla, joka on kunnoltaan tai
sijainniltaan kyseiselle viljelykasville sopi-
maton.

Korvaus voidaan evätä, jos jollekin olo-
suhteelle tai toimenpiteelle on korvauksen
saamiseksi annettu sellainen muoto, joka ei
vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoi-
tusta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.
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