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Eräiden eläinvahinkojen korvaaminen
Suurpedon koiralle aiheuttama vahinko voidaan korvata vain, jos vahingon sattuessa:
1)

koira on ollut valvotuissa olosuhteissa omistajan tai haltijan pihassa, puutarhassa tai muutoin sille
tarkoitetussa tilassa;

2)

sitä on käytetty metsästysmuoto huomioon ottaen valvotuissa olosuhteissa metsästykseen tai siihen
verrattavaan tehtävään; tai

3)

sitä on valvotuissa olosuhteissa käytetty paimennukseen, vartiointiin tai muuhun niihin verrattavaan
tehtävään.
Korvausta ei makseta vahingosta, jonka metsästyksen kohteena oleva suurpeto aiheuttaa pyyntiin
osallistuvalle koiralle pyynnin yhteydessä. Korvausta ei myöskään makseta hirvieläimen koiralle
aiheuttamasta vahingosta.
Korvausta ei makseta riistanhoidollisessa tarkoituksessa pidetyille eläimille aiheutuneesta vahingosta.

Suurpetojen aiheuttamat vahingot
Voit hakea korvausta suurpetojen (karhu, ahma, susi,
ilves) aiheuttamista vahingoista.
Maaseutuelinkeinoviranomainen toteaa ja arvioi
vahingon. Korvaushakemus tulee jättää yhden
kuukauden kuluessa vahingon arvioinnin
valmistumisesta. http://www.mavi.fi
Mikäli koiralla on jokin muu vakuutus niin sieltä saatava
korvaus pienentää valtiolta saatavaa korvausta.

Vinkkejä menettelystä petovahinkotapauksessa
Kun petovahinko on tapahtunut koiralle (kuollut), toimi seuraavasti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Soita 112 ja tee ilmoitus poliisille
Soita metsästysseuran / rhy:n petoyhdyshenkilölle
Soita kunnan Maaseutuelinkeinoviranomaiselle
Ilmoita petovaarasta alueella metsästäviä
Dokumentoi tapahtuma
Tiedottaminen medialle
Koiran arvon määrittäminen
Laadi vahinkohakemus, kerää dokumentit tapahtumasta ja vie
vahinkohakemus kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle

1. Soita 112 ja tee ilmoitus poliisille (välitön)
Kun omistamasi koira on menehtynyt suurpetovahingon
seurauksena ja aiheuttajana on ollut joko susi, karhu,
ilves tai ahma niin ilmoita asiasta välittömästi poliisille
yleisen hätänumeron 112 kautta.
Pyydä poliisia paikalle toteamaan tapahtuma (poliisi
päättää saapumisesta ja tehtävän hoitamisesta). Poliisi
tekee asiasta S-ilmoituksen (sekalaisilmoitus) jossa on
kuvattu tapahtumien kulku. Pyydä itsellesi kopio
kyseisestä ilmoituksesta, joka tulee olemaan yksi
vakuutus- / vahinkohakemuksen liitteistä.

2. Soita metsästysseuran / rhy:n
petoyhdyshenkilölle (välitön)
Ilmoita petovahingosta rhy:n tai metsästysseuran
petoyhdyshenkilölle ja pyydä heitä tulemaan paikanpäälle ja
toteamaan tapahtuma.
Pyydä rhy:ltä / petoyhdyshenkilöltä kirjallinen lausunto
tapahtumasta ja tehdyistä havainnoista. Lausunto tulee
vahinkohakemuksen liitteeksi.
Petoyhdyshenkilö kirjaa tapahtuman TASSU järjestelmään.

3. Soita kunnan Maaseutuelinkeinoviranomaiselle
(välitön)
Maaseutuelinkeinoviranomainen toteaa ja arvioi vahingon.
Kunnan Maaseutuviranomainen on taho jolle
vahinkohakemus osoitetaan. Hakemus on osoitettava koiran
omistajan kotipaikkakunnan Maaseutuelinkeinoviranomaiselle yhden kuukauden kuluessa
petovahingon arvioinnin valmistumisesta.
Pyydä toimintaohjeet mm. koiran siirtämisen tappopaikalta
tai hautaamisen suhteen.

4. Ilmoita petovaarasta alueella metsästäviä
(mahdollisimman pian)
Välitä tieto tapahtuneesta alueella metsästäville
sekä lähialueen metsästysseuroille, jotta
vastaavilta tapahtumilta voitaisiin välttyä (esim.
syötä tieto tutkaohjelmaan susihavainnoksi).

5. Dokumentoi tapahtuma
Jotta petovahinko yleensä voidaan todeta tapahtuneen niin siitä on
löydettävä luotettavat tunnusmerkit (näköhavainto, jälki, kuulo) jotka
yhdistetään koirassa oleviin vammoihin.
Valokuvaa tappopaikka, maastosta löytyvät pedon jäljet, koira, koiran
vammat (jokainen purujälki erikseen).
Selvitä tappopaikan tarkka sijainti (koordinaatteina).
Lueta kuolleen koiran tunnistusmerkintä (siru) ja merkitytä se joko poliisin
tai rhy petoyhdyshenkilön asiakirjoihin.
On parempi mikäli dokumentoinnin tekee joku muu kuin koiran omistaja
(puolueettomuus).

6. Tiedottaminen medialle
Yleisön ja median mielenkiinto suurpetovahinkoihin on
suuri. Mahdollisimman pian petovahingon tapahduttua
on hyvä sopia, että kuka antaa asiasta lausuntoja.
Samalla kannattaa sopia mitä yksilöiviä tietoja yleensä
annetaan ja mitä ei anneta (koiran nimi, omistaja jne..).
Varaudu, sillä tieto tapahtumasta leviää joka
tapauksessa salamana…..

7. Koiran arvon määrittäminen
Koiran arvon määrittäminen tapahtuu asetuksen:
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinvahinkojen
korvaamisessa käytettävistä arvoista (283/2018)
mukaisesti.
Kennelliitosta sekä rotujärjestöstä saatava koiran
yhteisarvo poikkeaa em. asetuksen kautta saadusta
arvosta!

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinvahinkojen
korvaamisessa käytettävistä käyvistä arvoista (283/2018)
Perusarvo puhdasrotuisille koirille 1600 €
Perusarvo sekarotuisille koirille 800 €
-perusarvoon lisätään kohdat A-D
-kun koira saavuttaa muotovalion arvon, perusarvoon lisätään summat vain kohdista A, C, D
-kun koira saavuttaa käyttövalion arvon, perusarvoon lisätään summat kohdista A, B ja D sekä kohdasta C, mikäli kyse on eri koelajista
A 1. Vähintään 1½ -vuotias koira, jonka katsotaan olevan koulutettu metsästys- tai muuksi käyttökoiraksi (paimennus, vartiointi tai siihen verrattava
tehtävä) 2500€
A 2. Hyväksytty luonnetestitulos tai käyttäytymiskoe tai soveltuvuuskoe tms. (vain yksi tulos huomioidaan) 200€
A 3. Tehty terveystutkimus 500€
B. Lisäys perusarvoon näyttelytuloksen perusteella:
SERT 300
-serttejä huomioidaan enintään kolme kappaletta
ERI 200
EH 150
H 100
-paras laatuarvostelu hyväksytään ja otetaan huomioon vain kerran
C. Lisäys perusarvoon koe- tai kilpailutuloksen perusteella:
-Rotukohtaisen koemuodon palkinto (tuloksia huomioidaan enintään neljä)500€
-Hyväksytty taipumuskoesuoritus 500
D. Valionarvot:
-FIN MVA (Suomen muotovalio) 1600€
-ensimmäinen käyttövalionarvo (KVA) 3000€
-muut Suomen ja muiden maiden valionarvot á 500€
-KANS MVA (kansainvälinen muotovalio) 1000€
-KANS KVA (kansainvälinen käyttövalio) 1000€
-KVA ja KVA-K (käyttövalion lisäksi ketunajokokeen käyttövalio) 2000€

8. Laadi vahinkohakemus ja kerää dokumentit tapahtumasta
Suurpetovahingosta voi hakea korvausta valtiolta. Mikäli koiralla on erillinen koiravakuutus niin korvausta
voi hakea myös vakuutusyhtiöltä. Mikäli korvausta saadaan vakuutusyhtiöltä niin tämä pienentää valtiolta
saatavaa korvausta (ei tuplakorvausta).
Hakemuslomake (valtio) löytyy osoitteesta:
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/henkiloasiakkaat/petovahingot/
Hakemuksessa on hyvä olla ainakin seuraavat dokumentit:
- Hakemus
- Poliisin S-ilmoitus
- Riistanhoitoyhdistyksen lausunto tapahtumasta
- Valokuvia tapahtumasta (tappopaikka, yleiskuva koirasta, purujälkien kuvat)
Sovi Maaseutuelinkeinoviranomaisen kanssa tapaaminen ja käy viemässä hakemus
henkilökohtaisesti viimeistään yhden kuukauden kuluessa MSV:n petovahinko arvioinnin
valmistumisesta. Silloin on hyvä tilaisuus käydä tapahtuma vielä läpi ja varmistaa, että
hakemuksessa on kaikki tarpeellinen tieto mukana.
Hakemuksen käsittelyssä ja mahdollisessa korvauksessa menee arviolta ½ - 1 vuosi.

Lopuksi
Edellä mainitut asiat on kirjattu todellisen tapahtuman
pohjalta.
Kerrotut asiat eivät anna aukottomia vastauksia
jokaiseen petovahinkotapahtumaan.
Se antaa kuitenkin vinkkejä niistä asioista joihin
kannattaa kiinnittää huomioita heti suurpetovahingon
tapahduttua, jotta asia lähtee oikeille urille. Näin
koiranomistajalla säilyy mahdollisuus hakea korvausta
valtiolta petovahingosta.

