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TÄYTTÖOHJEET LOMAKE 149
A. LOMAKKEEN KÄYTTÖ VAHINKOILMOITUKSENA JA/TAI KORVAUSHAKEMUKSENA
Lomakkeella 149 ilmoitetaan poroihin kohdistunut vahinko (vahinkoilmoitus)
sekä haetaan kyseisestä vahingosta korvausta (korvaushakemus).
Petovahinko on ilmoitettava välittömästi vahingon havaitsemisen jälkeen vahinkopaikkakunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Vahinkoilmoitus voidaan jättää lomakkeen 149 sijaan myös
puhelimitse tai sähköpostitse.
Korvaushakemus voidaan jättää heti vahingon havaitsemisen jälkeen: tällöin lomake 149 toimii sekä
ilmoituksen ja korvauksen hakemisen välineenä. Vahingosta on haettava korvausta 1 kk sisällä vahingon
arvioinnin valmistumisesta. Ellei vahinkokunnan maaseutuelinkeinoviranomainen tee vahingon
maastotarkastusta, korvausta on haettava 1 kk sisällä vahinkoilmoituksen tekopäivästä.
Kun lomaketta käytetään vahinkoilmoituksena, lomake 149 täytetään niin täydellisenä kuin mahdollista.
Kuntaan jätettävässä vahinkoilmoituksessa vahingon ilmoittajan on erityisen tärkeää selvittää asian laadun
mukaan:
-

vahingonkärsijän nimi-, osoite-, tila- ja muut yhteystiedot (kohta 1)
vahingon tapahtumispaikka ja muut tarvittavat paikkatiedot (kohta 2)
vahingon ajankohta (kohta 2.5)
eläinlaji ja tapettujen tai vahingoittuneiden eläinten määrä (kohta 3.1)
vahingon aiheuttaja (kohta 3.5)
onko vahingonkärsijällä mahdollisuus saada vahingosta korvausta vakuutuksesta tai muulla
perusteella (kohta 5.3)
muut vahingon suuruuteen vaikuttavat seikat. Esim. kohtaan 5.6 Tarvittaessa kunnan
maaseutuelinkeinoviranomainen voi pyytää tarvitsemiaan lisätietoja vahinkoon liittyen.

Lomaketta voi käyttää myös pelkästään vahinkoilmoituksena (Kun korvausta ei haeta lainkaan, vaan
ilmoitetaan vain esim. vasahävikkikorvaukseen kuuluvia vasoja (kohta 5.1).)
Kun lomaketta käytetään korvaushakemuksena, lomakkeelta 149 täytetään jokainen kohta.
Korvaushakemus on toimitettava korvauksen hakijan kotikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.
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B. LOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN
Viranomaisten vastaanottomerkinnät
Vahinkoilmoituksen ja korvaushakemuksen vastaanottava kunta merkitsee vahinkoilmoituksen ja
korvaushakemuksen vastaanottotiedot sekä tallennuksen ja tallennuksen tarkistuksen tiedot.

1. KORVAUKSEN HAKIJAA KOSKEVAT TIEDOT
Kirjoita kohtaan 1. korvauksen hakijan eli poronomistajan tiedot.
Jos olet jo ilmoittanut yhteystietosi lomakkeella 101D Maatilan osalliset, et voi ilmoittaa tällä lomakkeella
yhteystietojesi muutoksista. Tee muutokset aiemmin ilmoitettuihin tietoihin lomakkeella 101D.
Jos korvauksen hakijana on paliskunta, täytä lomakkeelle korvausta hakevan paliskunnan tiedot kohtaan 1.
2. VAHINGON LÖYTÖPAIKKAA JA –AIKAA KOSKEVAT TIEDOT
Kirjoita kohtaan 2. vahingon löytymiseen liittyvät tiedot.
Ilmoita vahingon löytöpaikasta kunnan ja paikan nimen lisäksi myös vahingon paikkakoordinaatit
kohdassa 2.3. Ilmoita vahingon paikkakoordinaatit KKJ:n yhtenäiskoordinaatistolla.
Kirjoita kohtaan 2.4 löytöpäivämäärä sekä kohtaan 2.5 vahingon tapahtumispäivämäärä. Ellei tarkkaa
vahingon tapahtumispäivämäärää tiedetä, se on arvioitava mahdollisimman tarkasti. Kirjoita
tapahtumispäivämäärä muotoon pp.kk.vvvv.
Kirjoita vahingon löytäjän tiedot kohtiin 2.6 ja 2.7. Kirjoita kohtaan 2.7 vähintään löytäjän puhelinnumero.

3. VAHINKOPOROA JA VAHINGON AIHEUTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT
Kirjoita kohtaan 3. vahinkoporon ja suurpedon tiedot.
Merkitse hakemukselle kohtaan 3.1 kilpa- tai matkailuporon piltan numero.
Kilpa- ja matkailuporojen korvaamisen edellytys on eläimen tunnistaminen Paliskuntain yhdistyksen
matkailuporo- ja kilpapororekisteristä. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen tarkistaa rekisterinumeron
perusteella poron korvauskelpoisuuden.
Ilmoita kohdassa 3.2, onko hakemuksella ilmoitetut vahinkoporot luettuja vai ei.
Ilmoita vasahävikkikorvauksen piiriin kuuluvat löytyneet vasat kohdassa 3.3. Vasahävikkikorvauksella
korvataan vasonnan ja 30.11. välisenä aikana kuolleet ja kadoksiin jääneet poronvasat.
Ilmoita vahingon aiheuttanut suurpeto kohdassa 3.5. Käytä Tunnistamaton suurpeto – kohtaa esim. silloin,
kun vahinkoruhosta löytyy sekä ahman että ilveksen jäljet, eikä pystytä varmuudella päättelemään kumpi
poron on tappanut.
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Kirjoita kohtaan 3.6 sanallinen selostus vahingosta. Lisätilaa vapaamuotoiselle selostukselle on kohdassa
5.6.
4. PALISKUNTATIEDOT
Ilmoita kohdassa 4. löytöpaikan ja paliskuntien tiedot. Ilmoita löytöpaikan paliskunnan tiedot kohdissa 4.1 ja
4.2.
Kirjoita kohtiin 4.3 – 4.7 tiedot poronomistajan paliskunnasta.
Ilmoita yhteyshenkilöksi (kohdat 4.5 - 4.7) poronomistajan paliskunnassa asiaa hoitavan henkilön
(esim. poroisäntä, varaporoisäntä) tiedot.
5. KORVAUSTA KOSKEVAT LISÄTIEDOT
Rastita kohta 5.1, jos et hae korvausta vahingosta lainkaan. Täytä tämä kohta esimerkiksi silloin, kun
ilmoitat ainoastaan vasahävikkikorvauksen piiriin meneviä löytyneitä vasoja. Kun rastitat kohdan 5.1, voit
jättää muut kohdat kohdasta 5. tyhjäksi.
Kirjoita kohtaan 5.2 vahinkoilmoituksen teon ajankohta, jos jätät korvaushakemuksen eri aikaan kuin
vahinkoilmoituksen. Maaseutuelinkeinoviranomainen pystyy näin yhdistämään toisiinsa aiemmin jätetyn
vahinkoilmoituksen ja myöhemmin jätetyn korvaushakemuksen.
Ilmoita kohdassa 5.3, onko vahingosta saatu korvausta vakuutuksen tai muun lainsäädännön perusteella.
Ilmoita kohdassa 5.4, onko korvauksen hakija hakenut toisesta riistavahingosta korvausta
aiemmin saman kalenterivuoden aikana.
Ilmoita kohdassa 5.5, onko vahingosta järjestetty kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen järjestämä
maastotarkastus.
Arvioi kohtaan 5.6 haettavan korvauksen suuruus. Kirjoita kohtaan 5.6 muut mahdolliset lisätiedot
vahingosta.
6. ALLEKIRJOITUS
Korvaushakemus on aina allekirjoitettava.
Jos korvauksen hakijana on yhteisö, yhtymä tai kuolinpesä, hanki allekirjoituskohtaan kaikkien
allekirjoitukset tai valtakirjat.
Paliskunnan poroisäntä voi hakea korvausta poronomistajan puolesta. Poronomistajan on tällöin
valtuutettava poroisäntä kirjallisella valtakirjalla. Valtakirjana voidaan pitää paliskunnan kokouksen
päätöstä, jossa määrätään, että paliskunnan poroisäntä saa valtuudet kaikkien paliskunnan osakkaiden
porovahinkojen korvaushakemusten tekoon. Valtakirja on toimitettava paliskunnasta kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle, kun päätös on tehty paliskunnan kokouksessa. Jos korvaushakemuksen
tekee poromies itse, tämä toimittaa kopion korvaushakemuksesta paliskuntaan.
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