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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi satovahinkojen kor
vaamisesta annetun lain ja poikkeuksellisten tulvien aiheutta
mien vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sato
vahinkojen korvaamisesta annettua lakia eli 
satovahinkolakia siten, että myös poikkeuksel
listen tulvien peltoviljelykasveille aiheuttamat 
vahingot korvattaisiin mainitun lain (satova
hinkolaki) nojalla. Nämä vahingot korvataan 
nykykäytännön mukaan poikkeuksellisten tul
vien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta 
annetun lain perusteella. Satovahinkojen kor
vaamiseksi valtion tulo- ja menoarvioon otetta
va siirtomääräraha ehdotetaan korotettavaksi 
50 miljoonaan markkaan. Satovahinkolakia 
ehdotetaan muutettavaksi niin, että valtuutus
säännöksiä selkeytetään normiuudistuksen pe
riaatteiden ja tavoitteiden mukaisiksi. On tar
koitus, että korvausjärjestelmän piiriin otettai-

siin myös eräät avomaalla sopimustuotannossa 
viljeltävät vihanneskasvit ja herukat. Kasvila
jeista on tarkoitus säätää tarkemmin asetuksel
la. 

Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien va
hinkojen korvaamisesta annettuun lakiin ehdo
tetaan tehtäväksi sato- ja tulvavahinkokor
vausten yhtenäistäruisestä johtuva muutos sekä 
lisättäväksi lausuma viiden miljoonan markan 
suuruisen siirtomäärärahan ottamisesta vuosit
tain valtion tulo- ja menoarvioon tulvavahin
kokorvausten maksamiseen. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuo
den 1991 alusta. Esitys liittyy vuoden 1991 
tulo- ja menoarvioesitykseen ja on tarkoitettu 
käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Poikkeuksellisten luonnonolosuhteiden sa
dalle aiheuttamia vahinkoja korvataan viljeli
jöille satovahinkojen korvaamisesta annetun 
lain (530175) ja asetuksen (820/75), jäljempänä 
satovahinkolaki ja -asetus, nojalla. Laissa on 
tarkemmin määritelty vahingon aiheuttaja ja 
kohde. Korvauksia voidaan suorittaa vain ase
tuksessa tarkemmin säädetyille peltoviljelykas
veille aiheutuneista satovahingoista. 

Puutarhakasveille sattuneita satovahinkoja 
ei nykyisin korvata, vaikka viljely tapahtuisi 
peltomittakaavassa. Poikkeukselliset luonnon
olot saattavat kuitenkin aiheuttaa puutarhavil-
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jelmillä huomattavaa taloudellista vahinkoa, 
jonka ennalta ehkäisemiseen viljelijällä ei ole 
keinoja. Maatalouden tuotantopoliittiset ta
voitteet ja puutarhatuotannon kehitys huo
mioon ottaen pidetään tarkoituksenmukaisena, 
että eräät avomaalla kiinteähintaisessa sopi
musviljelyssä tuotettavat vihanneskasvit otet
taisiin mukaan satovahinkolain piiriin. 

Korvausten suorittamista varten satovahin
kolain perusteella vuosittain varattu 30 miljoo
nan markan siirtomääräraha on viime vuosina 
osoittautunut riittämättömäksi. Satovahinko
jen korvaamiseen on 1980-luvulla vuosittain 
käytetty varoja keskimäärin runsas 210 miljoo
naa markkaa. Vuosittain maksettavat korvaus-
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määrät ovat olleet pienimmillään 2,5 miljoo
naa markkaa (1980) ja suurimmillaan 1 541 
miljoonaa markkaa (1987) kulloisenkin vuoden 
rahan arvon mukaan. 

Korvauksen määrää laskettaessa käytetään 
omavastuuosuutta, jonka maa- ja metsätalous
ministeriö määrää kunakin vuonna huhtikuun 
loppuun mennessä. Omavastuuosuuden suu
ruus on ollut koko lain voimassaolaajan 20 UJo, 
paitsi vuonna 1975 25 UJo ja vuonna 1982 
15 UJo. Päätettäessä omavastuusta nykyiseen ta
paan huhtikuussa ei tällöin vielä ole tietoa 
tulevan kasvukauden säästä, eikä omavastuu
osuuden suuruudella ole kyetty säätelemään 
korvauksen saajien piiriä. 

Nykyisin talvehtimisvahinkojen huomioon 
ottamisesta sellaisissa tapauksissa, joissa kas
vusta rikotaan ja kylvetään uudelleen tai jäte
tään kesannolle, määrää maa- ja metsätalous
ministeriö. Päätös on vakiintunut saman sisäl
töiseksi vuosien kuluessa ja sen periaatteet on 
yleisesti hyväksytty. 

Satovahinkolakiin ja poikkeuksellisten tul
vien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta 
annettuun lakiin (284/83), jäljempänä tulvava
hinkolaki, sisältyviä norminantoon liittyviä ky
symyksiä on selvittänyt maatilahallituksen 
asettama maataloushallinnon norminannon ke
hittämistyöryhmä, joka sai työnsä valmiiksi 21 
päivänä joulukuuta 1989. Työryhmä on esittä
nyt eräiden laeissa olevien valtuussäännösten 
täsmentämistä. 

Peltoviljelylie sattuvat sato- ja tulvavahingot 
korvataan eri järjestelmien perusteella. Vahin
gon määrä arvioidaan samalla tavalla, mutta 
korvauksen laskeruisperusteet eroavat esimer
kiksi omavastuuosuuden osalta. Korvausten 
yhteen sovittaminen maatalouslautakunnissa 
on koettu hankalaksi ja aikaa vieväksi. Yhä 
useammin on jouduttu tilanteeseen, jossa sa
malla peltolohkolla on saman kasvukauden 
aikana sekä t~lva- että satovahinkoja. Tämän 
vuoksi korvauskäytäntöjen yhdenmukaistamis
ta ja selkeyttämistä pidetään tarpeellisena. 

Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamat vahin
got on korvattu lisämenoarvioihin otetuilla 
varoilla. Tämä on ollut omiaan hidastamaan 
korvausten maksamista. Sekä sato- että tulva
vahingot johtuvat poikkeuksellisista luonnon
oloista. Samalla kun korvausjärjestelmiä yhte
näistetään, olisi perusteltua päästä samaan ai
katauluun korvausten maksamisessa. 

2. Esityksen tavoitteet 

Tavoitteena on parantaa satovahinkokor
vausten kattavuutta ja yhtenäistää sato- ja 
tulvavahinkokorvausten maksamismenettelyä. 

Esityksen tavoitteena on myöskin selkiinnyt
tää norminannon valtuutussäännöksiä. 

3. Asian valmistelu 

Satovahinkolain 5 §:ssä tarkoitettu valtio
neuvoston asettama satovahinkoneuvottelu
kunta on valmistellut asiaa. Normiuudistuksen 
osalta on otettu huomioon lähes sellaisenaan 
esitykset, jotka maatilahallituksen 3 päivänä 
helmikuuta 1989 asettama maataloushallinnon 
norminannon kehittämistyöryhmä 1 muistios
saan teki. Sato- ja tulvavahinkolainsäädännön 
yhteen sovittamisen osalta on esityksen pohja
na käytetty maa- ja metsätalousministeriön 28 
päivänä syyskuuta 1989 asettaman maatalou
den tulvatyöryhmän muistiota (työryhmämuis
tio MMM 1990:2). 

4. Esityksen organisatoriset ja 
henki 1 ö s tö vaikutukset 

Esitys lisää jonkin verran vahinkojen ar
vioinnissa tarvittavaa työpanosta puutarhakas
vien osalta. Sato- ja tulvavahinkojärjestelmien 
yhteen sovittaminen toisaalta helpottaa ja sel
keyttää maatalouslautakuntien työtä. 

5. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Satovahinkokorvauksiin tarvittavien valtion 
varojen tarve lisääntyy vuosittain esityksen 
johdosta 20 miljoonalla markalla. Mainittu 
määräraha luetaan maataloustulolain (736/89) 
tarkoittamassa laskelmassa maatalouden saa
maksi tuloksi. Vastaavasti tulvavahinkolain pe
rusteella maksettujen korvausten määrä piene
nee siltä osin kuin niitä on käytetty peltokas
vien tulvavahinkojen korvaamiseen. Poikkeuk
sellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen kor
vaamista varten esitetään tulo- ja menoarvioon 
otettavaksi vuosittain 5 miljoonan markan suu
ruinen määräraha. Aiemmin tulvavahingot on 
rahoitettu lisämenoarvioissa. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki satovahinkojen korvaamisesta 

1 §. Luetteloon vahinkojen aiheuttajista eh
dotetaan lisättäväksi poikkeukselliset tulvat. 
Maatalouden tulvavahinkotyöryhmä ehdotti, 
että satovahinkolain muutosten valmistelun yh
teydessä selvitettäisiin tarkemmin mahdollisuu
det korvata peltoviljelylle aiheutuneet tulvava
hingot satovahinkolain periaatteiden mukaises
ti ottaen huomioon tulvavahinkojen erityispiir
teet. Peltoviljelykasveille sattuneiden tulvava
hinkojen siirtäminen tulvavahinkolain piiristä 
satovahinkolain piiriin yhtenäistäisi ja selkeyt
täisi korvauskäytäntöä. Samoin pykälään eh
dotetaan lisättäväksi maininta siitä, että tulvan 
takia kylvämättä jäämisestä voidaan maksaa 
korvausta. Vastaava maininta on ollut tulvava
hinkolain 2 §:ssä. 

2 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi ny
kyistä tarkemmin siitä, kenelle voidaan maksaa 
korvausta satovahingon johdosta. Yhtymä
käsitteestä luovuttaisiin ja vahingon kärsijäi
den piiri määriteltäisiin samaan tapaan kuin 
Maatilalainsäädännön uudistamistaimikunnan 
mietinnössä (komiteanmietintö 1989:40) on 
tehty. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi 2 mo
mentti, joka sisältää lausuman, jonka mukaan 
sellaisen pellon osalta, josta on voimassa val
tion kanssa tehty pellon käytön rajoittamista 
koskeva sopimus, ei yleensä makseta satova
hinkokorvausta. 

3 §. Valtion tulo- ja menoarvioon vuosittain 
otettava määräraha ehdotetaan nostettavaksi 
nykyisestä 30 miljoonasta markasta 50 miljoo
naan markkaan. 

4 §. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan tek
nisluonteista muutosta, joka johtuu 2 §:n 1 
momentin muuttamisesta. 

Satovahinkoasetuksen 6 §:n mukaan maa- ja 
metsätalousministeriö määrää satovahinkoneu
vottelukunnan esityksestä kullekin kasvilajille 
normisadon ja 8 §:n mukaan maa- ja metsäta
lousministeriö vahvistaa satovahinkoneuvotte
lukunnan esityksestä kunkin kasvilajin yksik
köhinnan. Koska tällaisten määräysten antami-

seen pitäisi olla valtuutus laissa, ehdotetaan 
pykälään otettavaksi uusi 2 momentti, johon 
tällaiset valtuudet lisättäisiin. Koska kysymys 
on lähinnä teknisluonteisista yksityiskohdista, 
joiden tarkemmat perusteet säädetään asetuk
sella, ehdotetaan norminantovaltuudet annet
tavaksi maatilahallitukselle. 

Pykälän nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyisi
vät edellä ehdotetun mukaisesti 3 ja 4 momen
tiksi. Samalla ehdotetaan 4 momentiksi siirty
vään 3 momenttiin otettavaksi maatilahallituk
selle valtuudet antaa tarvittaessa tarkemmat 
määräykset ja ohjeet viljelmäkohtaisten sato
vahinkoarvioiden suorittamisesta sekä ar
viointi- ja laskentaperusteista. Satovahinkolain 
nojalla tulevat korvattaviksi poikkeuksellisten 
luonnonolojen aiheuttamat sadonmenetykset 
eikä riittävän täsmällisiä määräyksiä satova
hinkoarvioiden suorittamisesta ja arviointipe
rusteista ole laki- ja asetustekstissä mahdollista 
antaa. Samanaikaisesti saattaa olla vaikutta
massa myös erilaisia vahinkotekijöitä esimer
kiksi siten, että samalla alueella sattuu myös 
hirvivahinkoja. Myös määrällisten ja korvaa
matta jäävien laadullisten vahinkojen erottami
nen toisistaan on toisinaan erittäin vaikeaa. 
Maatilahallituksen määräyksiä on pidettävä 
edellä mainituista syistä sekä vahinkojen yh
denmukaisen arvioinnin takaamiseksi monesti 
välttämättöminä. 

5 §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi valtuu
tus käyttää puutarhaneuvontaa antavia järjes
töjä apuna vahinkojen arvioinnissa. Näille 
maksettavan korvauksen perusteista päättäisi 
maa- ja metsätalousministeriö. Käytäntö on 
samanlainen muidenkin vastaavien asiantun
tija-apua vaativien toimitusten osalta. 

1.2. Laki poikkeuksellisten tulvien aiheutta
mien vahinkojen korvaamisesta 

§. Pykälään esitetään lisättäväksi lausuma, 
jonka mukaan valtion tulo- ja menoarvioon 
otetaan vuosittain 5 miljoonan markan suurui
nen siirtomääräraha tulvavahinkokorvausten 
maksamiseen. Tähän mennessä korvaukset on 
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rahoitettu lisämenoarvioissa, mikä on ollut 
omiaan hidastamaan korvausten maksamista. 

2 §. Pykälästä ehdotetaan poistettavaksi 
korvauksen piiriin kuuluvista vahinkokohteista 
peltoviljelykasvit. Nämä vahingot ehdotetaan 
korvattaviksi satovahinkolain nojalla. 

4 ja 5 §. Pykäliin ehdotetaan lisättäväksi 
valtuudet maatilahallitukselle eräiden korvaus
menettelyyn liittyvien teknisten määräysten an
tamiseen. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Satovahinkoasetukseen on tarkoitus ottaa 
aikaisemmin maa- ja metsätalousministeriön 
päätöksissä olleita, vakiintuneiksi ja tarpeelli
siksi katsottuja määräyksiä. Satovahinkoase
tukseen sisältyvä valtuutus päättää, millä 
alueilla otetaan huomioon vahinkoja määrättä
essä vain osa kasvilajeista, ehdotetaan siirrettä-

väksi valtioneuvostolta maa- ja metsätalousmi
nisteriölle. Normisatoalueiden ja korvausjär
jestelmään kuuluvien kasvilajien määritelmiin, 
jotka sisältyvät satovahinkoasetukseen, esite
tään tehtäväksi muutoksia. Satovahinkojen 
korvausjärjestelmän osalta tarkempien mää
räysten antaminen on ehdotettu delegoitavaksi 
maatilahallitukselle silloin, kun usein muuttu
vat olosuhteet edellyttävät norminannolta jous
tavuutta sekä silloin, kun toimenpiteiden koh
teena olevien osalta yhdenmukainen menettely 
on tarpeen erityisesti varmistaa. 

3. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan vuoden 
1991 alusta lukien. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 
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1. 
Laki 

satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan satovahinkojen korvaamisesta 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetun lain (530/75) 1 ja 

2 §, 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 ja 3 momentti ja 5 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 1 § 13 päivänä marraskuuta 1981 annetussa laissa (748/81) ja 3 §:n 1 

momentti 19 päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa (947 /86), sekä 
lisätään 4 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti ja muutettu 3 momentti siirtyvät 

3 ja 4 momentiksi, seuraavasti: 

1 § 
Hallan, raesateen, kaatosateen, rajuilman, 

poikkeuksellisten tulvien, poikkeuksellisen kui
vuuden taikka muun vastaavan viljelijästä riip
pumattoman, poikkeuksellisen suuren luon
nonolojen vaihtelun kasvavalle tai korjuuvai
heessa olevalle sadalle aiheuttamista vahingois
ta taikka poikkeuksellisten talvehtimisolosuh
teiden ta1vehtivalle kasville aiheuttamista va
hingoista taikka poikkeuksellisen tulvan takia 
kylvämättä jäämisestä johtuvasta vahingosta 
voidaan suorittaa korvausta valtion varoista 
sen mukaan kuin jäljempänä säädetään. 

2 § 
Korvausta voidaan maksaa yksityiselle vilje

lijälle, yhteisesti useammalle yksityiselle viljeli
jälle, jotka harjoittavat maataloudellista yh
teistoimintaa, sekä sellaiselle luonnollisten hen
kilöiden muodostamalle avoimelle yhtiölle, 
kommandiittiyhtiölle, osuuskunnalle ja osa
keyhtiölle, jonka pääasiallisena tarkoituksena 
on maatalouden harjoittaminen. Korvausta sa
tovahingoista voidaan maksaa, jos viljelmän 
pinta-alasta vähintään kaksi hehtaaria on käy
tetty nurmen, viljan, öljykasvien, herneen tai 
viljeltyjen rehukasvilajien tuotantoon tai vä
hintään hehtaari asetuksella tarkemmin määri
teltävien muiden kasvien tuotantoon. 

Korvausta ei voida maksaa, ellei asetuksella 
toisin säädetä, sellaisen pellon osalta, josta 
viljelijällä on voimassa valtion kanssa tehty 
maataloustuotannon tasapainottamisesta anne
tun lain (1261/89) tai maataloustuotannon oh
jaamisesta ja tasapainottamisesta annetun lain 
(81183) taikka muun vastaavan lainsäädännön 
mukainen pellon käytön rajoittamista koskeva 
sopimus. 

3 § 
Korvausten suorittamista varten otetaan val

tion tulo- ja menoarvioon vuosittain 50 miljoo
nan markan suuruinen siirtomääräraha, joka 
luetaan maataloudesta saadun tulon kehittä
mistä tarkoittavassa järjestelmässä maatalou
desta saaduksi tuloksi. Mikäli korvauksia var
ten osoitetusta määrärahasta jää osa käyttä
mättä, sovitaan maataloustulon kehittämistä 
tarkoittavissa neuvotteluissa, miten käyttämät
tä jäänyt osa otetaan huomioon maataloudesta 
saatua tuloa määrättäessä. 

4 § 
Niistä perusteista, joiden mukaan satovahin

got ja satovahingoista maksettavat korvaukset 
määrätään samoin kuin korvausten määräämi
sessä ja maksamisessa noudatettavasta menet
telystä, säädetään asetuksella. Asetuksella sää
detään myös ne kasvilajit, joita kohdanneet 
satovahingot otetaan huomioon viljelmän sato
vahinkoja määrättäessä. Perusteita ja kasvila
jeja määrättäessä on otettava huomioon eri 
kasvilajien viljelyvarmuus, vahingon vaikutus 
viljelmän kokonaissatoon sekä vahingon kärsi
jän omavastuu. 

Maatilahallitus rr·äärää vuosittain huhtikuun 
loppuun mennessä satovahinkoneuvottelukun
taa kuultuaan 1 momentissa tarkoitetuille kas
vilajeille viljelmäkohtaisia satovahinkoarvioita 
varten normisadot. Kunkin kasvilajin yksikkö
hintana käytetään 3 §:n 1 momentissa tarkoite
tuissa neuvotteluissa sovittuja tavoitehintoja 
tai, milloin niitä ei ole, maatilahallituksen sato
vahinkoneuvottelukuntaa kuultuaan erikseen 
määräämiä hintoja. 
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Viljelmäkohtainen satovahinkoarvio suorite
taan vahingon kärsijän hakemuksesta. Arvion 
suorittamisesta voi asianomainen kunta periä 
asetuksella säädettävän maksun. Maatilahalli
tus antaa tarvittaessa 1 ja 2 momentissa sekä 
asetuksessa säädettyä tarkemmat määräykset 
ja ohjeet viljelmäkohtaisten satovahinkoarvioi
den suorittamisesta sekä arviointi- ja laskenta
perusteista. 

5 § 
Tämän lain täytäntöönpanosta huolehtivat 

maa- ja metsätalousministeriö, maatilahallitus, 
maaseutupiirit sekä kunnan maatalousviran
omaiset. Vahinkojen arvioinnissa kunnan maa
talousviranomaiset voivat tarvittaessa käyttää 

2. 

asiantuntijana puutarhaneuvontaa antavia jär
jestöjä. Neuvontajärjestöille voidaan maksaa 
niiden antamasta avusta korvausta lain 3 §:n 1 
momentissa mainitusta määrärahasta. Kor
vauksen maksamisen perusteista päättää maa
ja metsätalousministeriö. Mikäli tässä laissa tai 
sen nojalla annetuissa säännöksissä ei ole toisin 
määrätty, noudatetaan lisäksi soveltuvin osin, 
mitä maataloustuen jako- ja valvontatehtävien 
hoitamisesta annetussa laissa (88/71) sääde
tään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 

päivänä 

Laki 
poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta 18 päivänä maalis

kuuta 1983 annetun lain (284/83) 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 1 momentin 1 kohta sekä 4 ja 5 §sekä 
lisätään 1 §:än uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, 

seuraavasti: 

1 § 
Vesistöjen poikkeuksellisista tulvista aiheu

tuneet vahingot ja tällaisista tulvista aiheutu
vien vahinkojen estämiseksi tai rajoittamiseksi 
tehdyistä toimenpiteistä johtuneet kustannuk
set voidaan korvata valtion varoista sen mu
kaan kuin tässä laissa säädetään. 

Korvausten suorittamista varten otetaan val
tion tulo- ja menoarvioon vuosittain 5 miljoo
nan markan suuruinen siirtomääräraha. 

2 § 
Korvausta voidaan maksaa vahingosta, joka 

on aiheutunut: 
1) kasvaville, korjuuvaiheessa oleville tai 

korjatuille puutarhatuotteille, mikäli vahinkoa 
ei voida korvata satovahinkolain (530175) mu
kaisesti, tai korjatulle sadolle, 

4§ 
Korvauksen saamiseksi vahinkoa kärsineen 

on tehtävä maatilahallituksen määräämän ajan 

kuluessa korvaushakemus sen kunnan maata
louslautakunnalle, jossa vahingoittunut kiin
teistö tai irtaimisto sijaitsee taikka jos on 
kysymys maatilalle tai sillä olevalle irtaimistol
le sattuneesta vahingosta, sen kunnan maata
louslautakunnalle, jossa maatilan talouskeskus 
sijaitsee. 

Hakemuksen käsittelemiseksi tarpeellisen 
tulvavahinkojen arvioinnin suorittaa 1 momen
tissa tarkoitettu maatalouslautakunta. Tulvan 
poikkeuksellisuuden selvittämisessä ja vahin
kojen arvioinnissa maatalouslautakunnalla on 
oikeus tarpeen mukaan saada asiantuntija
apua asianomaiselta vesi- ja ympäristöpiiriitä 
ja metsälautakunnalta sekä rakennuslautakun
nalta ja muilta kunnan viranomaisilta. Maati
lahallitus antaa tarvittaessa tarkempia mää
räyksiä tulvavahinkojen arviointiperusteista. 

5 § 
Korvauksen myöntämisestä päättää ja kor

vauksen maksaa maatalouslautakunta sen jäl
keen, kun maatilahallitus on todennut, että 
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kysymyksessä on tässä laissa tarkoitettujen va
hinkojen korvaaminen, ja osoittanut tarvitta
vat varat maatalouslautakunnan käytettäväksi. 
Maatilahallitus päättää, huomioon ottaen käy
tettävissä olevat määrärahat, korvattavien va
hinkojen ja kustannusten määrät sekä 6 §:n 
säännökset, mikä osuus tulvan aiheuttamien 

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 1990 

2 §:ssä tarkoitettujen vahinkojen ja kustannus
ten määristä korvataan, jolloin korvattava 
osuus voi eriluonteisten vahinkojen ja kustan
nusten osalta olla erilainen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Maa- ja metsätalousministeri Toivo T. Pohjala 
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Liite 

1. 
Laki 

satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan satovahinkojen korvaamisesta 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetun lain (530/75) 1 ja 

2 §, 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 ja 3 momentti ja 5 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 1 § 13 päivänä marraskuuta 1981 annetussa laissa (748/81) ja 3 §:n 1 

momentti 19 päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa (947 /86), sekä 
lisätään 4 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti ja muutettu 3 momentti siirtyvät 

3 ja 4 momentiksi, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Hallan, raesateen, kaatosateen, rajuilman, 

poikkeuksellisen kuivuuden taikka muun vas
taavan viljelijästä riippumattoman, poikkeuk
sellisen suuren luonnonolojen vaihtelun kasva
valle tai korjuuvaiheessa olevalle sadolle ai
heuttamista vahingoista taikka poikkeuksellis
ten talvehtimisolosuhteiden talvehtivalle kasvil
le aiheuttamista vahingoista voidaan suorittaa 
korvausta valtion varoista sen mukaan kuin 
jäljempänä säädetään. 

2 § 
Korvausta voidaan maksaa yksityiselle vilje

lijälle tai yksityisten viljelijöiden muodostamal
le yhtymälle, jonka tarkoituksena on harjoittaa 
maataloudellista yhteistoimintaa, sellaista vil
jelmää kohdanneista satovahingoista, jonka 
pinta-alasta vähintään yksi hehtaari on käytet
ty viljan, juurikasvien ja perunan tuotantoon 
taikka vähintään kaksi hehtaaria nurmen tuo
tantoon. 

Ehdotus 

1 § 
Hallan, raesateen, kaatosateen, rajuilman, 

poikkeuksellisten tulvien, poikkeuksellisen kui
vuuden taikka muun vastaavan viljelijästä riip
pumattoman, poikkeuksellisen suuren luon
nonolojen vaihtelun kasvavalle tai korjuuvai
heessa olevalle sadolle aiheuttamista vahingois
ta taikka poikkeuksellisten talvehtimisolosuh
teiden talvehtivalle kasville aiheuttamista va
hingoista taikka poikkeuksellisen tulvan takia 
kylvämättä jäämisestä johtuvasta vahingosta 
voidaan suorittaa korvausta valtion varoista 
sen mukaan kuin jäljempänä säädetään. 

2 § 
Korvausta voidaan maksaa yksityiselle vilje

lijälle, yhteisesti useammille yksityisille viljeli
jöille, jotka harjoittavat maataloudellista yh
teistoimintaa, sekä sellaiselle luonnollisten hen
kilöiden muodostamalle avoimelle yhtiölle, 
kommandiittiyhtiölle, osuuskunnalle ja osa
keyhtiölle, jonka pääasiallisena tarkoituksena 
on maatalouden harjoittaminen. Korvausta sa
tovahingoista voidaan maksaa, jos viljelmän 
pinta-alasta vähintään kaksi hehtaaria on käy
tetty nurmen, viljan, ö/jykasvien, herneen tai 
viljeltyjen rehukasvilajien tuotantoon tai vä
hintään hehtaari asetuksella tarkemmin määri
teltävien muiden kasvien tuotantoon. 

Korvausta ei voida maksaa, ellei asetuksella 
toisin säädetä, sellaisen pellon osalta, josta 
vi/jelijällä on voimassa valtion kanssa tehty 
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Voimassa oleva laki 

3 § 
Korvausten suorittamista varten otetaan vai

tion tulo- ja menoarvioon vuosittain 30 miljoo
nan markan suuruinen siirtomääräraha, joka 
luetaan maataloudesta saadun tulon kehittä
mistä tarkoittavassa järjestelmässä maatalou
desta saaduksi tuloksi. Mikäli korvauksia var
ten osoitetusta määrärahasta jää osa käyttä
mättä, sovitaan maataloustulon kehittämistä 
tarkoittavissa neuvotteluissa, miten käyttämät
tä jäänyt osa otetaan huomioon maataloudesta 
saatua tuloa määrättäessä. 

4 § 
Niistä perusteista, joiden mukaan satovahin

got ja satovahingoista maksettavat korvaukset 
määrätään samoin kuin korvausten määrämi
sessä ja maksamisessa noudatettavasta menet
telystä, säädetään asetuksella. Asetuksella sää
detään myös ne kasvilajit, joita kohdanneet 
satovahingot otetaan huomioon viljelmän sato
vahinkoja määrättäessä. Perusteita ja kasvila
jeja määrättäessä on otettava huomioon eri 
kasvilajien viljelyvarmuus, vahingon vaikutus 
viljelmän kokonaissatoon sekä yksityisen vilje
lijän ja 2 §:ssä tarkoitetun yhtymän omavas
tuu. 

Viljelmäkohtainen satovahinkoarvio suorite
taan yksityisen viljelijän tai 2 § :ssä tarkoitetun 
yhtymän hakemuksesta. Arvion suorittamises
ta voi asianomainen kunta periä asetuksella 
säädettävän maksun. 

2 301074F 

Ehdotus 

maataloustuotannon tasapainottamisesta anne
tun lain (1261 189) tai maataloustuotannon oh
jaamisesta ja tasapainottamisesta annetun lain 
(81 183) taikka muun vastaavan lainsäädännön 
mukainen pellon käytön rajoittamista koskeva 
sopimus. 

3 § 
Korvausten suorittamista varten otetaan val

tion tulo- ja menoarvioon vuosittain 50 miljoo
nan markan suuruinen siirtomääräraha, joka 
luetaan maataloudesta saadun tulon kehittä
mistä tarkoittavassa järjestelmässä maatalou
desta saaduksi tuloksi. Mikäli korvauksia var
ten osoitetusta määrärahasta jää osa käyttä
mättä, sovitaan maataloustulon kehittämistä 
tarkoittavissa neuvotteluissa, miten käyttämät
tä jäänyt osa otetaan huomioon maataloudesta 
saatua tuloa määrättäessä. 

4§ 
Niistä perusteista, joiden mukaan satovahin

got ja satovahingoista maksettavat korvaukset 
määrätään samoin kuin korvausten määrämi
sessä ja maksamisessa noudatettavasta menet
telystä, säädetään asetuksella. Asetuksella sää
detään myös ne kasvilajit, joita kohdanneet 
satovahingot otetaan huomioon viljelmän sato
vahinkoja määrättäessä. Perusteita ja kasvila
jeja määrättäessä on otettava huomioon eri 
kasvilajien viljelyvarmuus, vahingon vaikutus 
viljelmän kokonaissatoon sekä vahingon kärsi
iän omavastuu. 

Maatilahallitus määrää vuosittain huhtikuun 
loppuun mennessä satovahinkoneuvottelukun
taa kuultuaan 1 momentissa tarkoitetuille kas
vilajeille viljelmäkohtaisia satovahinkoarvioita 
varten normisadot. Kunkin kasvilajin yksikkö
hintana käytetään 3 § :n 1 momentissa tarkoite
tuissa neuvotteluissa soviituja tavoitehintoja 
tai, milloin niitä ei ole, maatilahallituksen sato
vahinkoneuvottelukuntaa kuultuaan erikseen 
määräämiä hintoja. 

Viljelmäkohtainen satovahinkoarvio suorite
taan vahingon kärsijän hakemuksesta. Arvion 
suorittamisesta voi asianomainen kunta periä 
asetuksella säädettävän maksun. Maatilahalli
tus antaa tarvittaessa 1 ja 2 momentissa sekä 
asetuksessa säädettyä tarkemmat määräykset 
ja ohjeet viljelmäkohtaisten satovahinkoarvioi-
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Voimassa oleva laki 

5 § 
Tämän lain täytäntöönpanosta huolehtivat 

maa- ja metsätalousministeriö, maatilahallitus, 
maataloustoimistot sekä kunnalliset maata
louslautakunnat. Mikäli tässä laissa tai sen 
nojalla annetuissa säännöksissä ei ole toisin 
määrätty, noudatetaan lisäksi soveltuvin osin, 
mitä maataloustuen jako- ja valvontatehtävien 
hoitamisesta 27 päivänä tammikuuta 1971 an
netussa laissa (88/71) on säädetty. 

2. 

Ehdotus 

den suorittamisesta sekä arviointi- ja laskenta
perusteista. 

5 § 
Tämän lain täytäntöönpanosta huolehtivat 

maa- ja metsätalousministeriö, maatilahallitus, 
maaseutupiirit sekä kunnan maatalousviran
omaiset. Vahinkojen arvioinnissa kunnan maa
talousviranomaiset voivat tarvittaessa käyttää 
asiantuntijana puutarhaneuvontaa antavia jär
jestöjä. Neuvontajärjestöille voidaan maksaa 
niiden antamasta avusta korvausta lain 3 § :n 1 
momentissa mainitusta määrärahasta. Kor
vauksen maksamisen perusteista päättää maa
ja metsätalousministeriö. Mikäli tässä laissa tai 
sen nojalla annetuissa säännöksissä ei ole toisin 
määrätty, noudatetaan lisäksi soveltuvin osin, 
mitä maataloustuen jako- ja valvontatehtävien 
hoitamisesta annetussa laissa (88/71) on sää
detty. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 

päivänä 

Laki 
poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta 18 päivänä maalis

kuuta 1983 annetun lain (284/83) 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 1 momentin 1 kohta sekä 4 ja 5 §sekä 
lisätään 1 §:än uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, 

seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Vesistöjen poikkeuksellisista tulvista aiheu

tuneet vahingot ja tällaisista tulvista aiheutu
vien vahinkojen estämiseksi tai rajoittamiseksi 
tehdyistä toimenpiteistä johtuneet kustannuk
set voidaan valtion tulo- ja menoarvion rajois
sa korvata sen mukaan kuin tässä laissa sääde
tään. 

Ehdotus 

1 § 
Vesistöjen poikkeuksellisista tulvista aiheu

tuneet vahingot ja tällaisista tulvista aiheutu
vien vahinkojen estämiseksi tai rajoittamiseksi 
tehdyistä toimenpiteistä johtuneet kustannuk
set voidaan korvata valtion varoista sen mu
kaan kuin tässä laissa säädetään. 

Korvausten suorittamista varten otetaan val
tion tulo- ja menoarvioon vuosittain 5 miljoo
nan markan suuruinen siirtomääräraha. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

2 § 
Korvausta voidaan maksaa vahingosta, joka 

on aiheutunut: 
1) kasvavalle, korjuuvaiheessa olevalle tai 

korjatulle sadalle taikka muille maatalous- ja 
puutarhatuotteille, 

4 § 
Korvauksen saamiseksi vahinkoa kärsineen 

on tehtävä mahdollisimman pian vahingon ai
heuttaneen tulvan päätyttyä korvaushakemus 
sen kunnan maatalouslautakunnalle, jossa va
hingoittunut kiinteistö tai irtaimisto sijaitsee 
taikka jos on kysymys maatilalle tai sillä ole
valle irtaimistolle sattuneesta vahingosta, sen 
kunnan maatalouslautakunnalle, jossa maati
lan talouskeskus sijaitsee. 

Hakemuksen käsittelemiseksi tarpeellisen 
tulvavahinkojen arvioinnin suorittaa 1 momen
tissa tarkoitettu maatalouslautakunta. Tulvan 
poikkeuksellisuuden selvittämisessä ja vahin
kojen arvioinnissa maatalouslautakunnalla on 
oikeus tarpeen mukaan saada asiantuntija
apua asianomaiselta vesipiiriitä ja piirimetsä
lautakunnalta sekä rakennuslautakunnalta ja 
muilta kunnan viranomaisilta. 

5 § 
Korvauksen myöntämisestä päättää ja kor

vauksen maksaa maatalouslautakunta sen jäl
keen, kun maatilahallitus on todennut, että 
kysymyksessä on tässä laissa tarkoitettujen va
hinkojen korvaaminen, ja osoittanut tarvitta
vat varat maatalouslautakunnan käytettäväksi. 

1) kasvavil/e, korjuuvaiheessa oleville tai 
korjatuille puutarhatuotteille, mikäli vahinkoa 
ei voida korvata satovahinkolain (530175) mu
kaisesti, tai korjatulle sadalle, 

4 § 
Korvauksen saamiseksi vahinkoa kärsineen 

on tehtävä maatilahallituksen määräämän ajan 
kuluessa korvaushakemus sen kunnan maata
louslautakunnalle, jossa vahingoittunut kiin
teistö tai irtaimisto sijaitsee taikka jos on 
kysymys maatilalle tai sillä olevalle irtaimistol
le sattuneesta vahingosta, sen kunnan maata
louslautakunnalle, jossa maatilan talouskeskus 
sijaitsee. 

Hakemuksen käsittelemiseksi tarpeellisen 
tulvavahinkojen arvioinnin suorittaa 1 momen
tissa tarkoitettu maatalouslautakunta. Tulvan 
poikkeuksellisuuden selvittämisessä ja vahin
kojen arvioinnissa maatalouslautakunnalla on 
oikeus tarpeen mukaan saada asiantuntija
apua asianomaiselta vesi- ja ympäristöpiiriitä 
ja metsälautakunnalta sekä rakennuslautakun
nalta ja muilta kunnan viranomaisilta. Maati
lahallitus antaa tarvittaessa tarkempia mää
räyksiä tulvavahinkojen arviointiperusteista. 

5 § 
Korvauksen myöntämisestä päättää ja kor

vauksen maksaa maatalouslautakunta sen jäl
keen, kun maatilahallitus on todennut, että 
kysymyksessä on tässä laissa tarkoitettujen va
hinkojen korvaaminen, ja osoittanut tarvitta
vat varat maatalouslautakunnan käytettäväksi. 
Maatilahallitus päättää, huomioon ottaen käy
tettävissä olevat määrärahat, korvattavien va
hinkojen ja kusta'1nusten määrät sekä 6 §:n 
säännökset, mikä osuus tulvan aiheuttamien 
2 § :ssä tarkoitettujen vahinkojen ja kustannus
ten määristä korvataan, jolloin korvattava 
osuus voi eriluonteisten vahinkojen ja kustan
nusten osalta olla erilainen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 

päivänä 




