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Vahinkoilmoitus ja korvaushakemus 
suurpedon aiheuttamasta 
porovahingosta vuodelta 20 _____ 

Korvauksen saamiseksi suurpedon aiheuttama porovahinko 
on ilmoitettava viipymättä vahingon havaitsemisen jälkeen 
vahinkokunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Ilmoituksen 
tekee poronomistajan paliskunta. 
 
Poronomistajan tai hänen valtuuttamansa henkilön on haettava 
vahingosta korvausta kuukauden kuluessa vahinkoarvion 
valmistumisesta. Jos maastotarkastusta ei järjestetä, määräaika 
lasketaan vahinkoilmoituksen jättöpäivästä. 
 
Korvauksenhakijan nimi Henkilötunnus tai y-tunnus 

  
Sähköpostiosoite Puhelinnumero 

  
Pankkitili Kotikunta 

  

1. Vahinkopaikka ja -aika 
Vahinkokunta Vahinkopäivä Löytöpäivä 
   
Korvauksenhakijan paliskunta Paliskunnan yhteyshenkilö ja yhteystieto 
  
Löytöpaikka Löytäjän nimi ja yhteystieto 
  
Pohjoinen koordinaatti ETRS-TM35FIN Itäinen koordinaatti ETRS-TM35FIN 
  

2. Muut vahinkotiedot 
Porolaji Piltan numero 

 siitosvaadin  teurashirvas  teurasvaadin  siitosvasa  kilpaporo, yleinen  

 siitoshirvas  teurashärkä  ajoporo  teurasvasa  kilpaporo, kuuma  

Onko poro luettu?         Kyllä      Ei  matkailuporo  

Vahingon aiheuttaja:    ahma        ilves        karhu       susi 

Saatko tai oletko saanut edellä mainitusta vahingosta korvausta vakuutuksesta tai muulla perusteella? 
 En    Kyllä, mistä?   euroa 

 Vahinkoilmoitus on jätetty, pvm:  Maastotarkastus on järjestetty, pvm: 

Lisätietoja 

3. Allekirjoitus ja liitteet 
Haen riistavahinkolain (105/2009) nojalla korvausta edellä mainitusta suurpedon aiheuttamasta porovahingosta. Olen 
tietoinen maaseutuelinkeinoviranomaisen oikeudesta suorittaa paikalla maastotarkastus. 
Paikka ja päiväys Korvauksen hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys. Ks. täyttöohje 

  

Valokuvia ________ kpl 

Muita liitteitä ________ kpl 

Viranomaisen merkinnät 
Vahinkoilmoitus saapunut, 
pvm 

Asiatunnus 

Korvaushakemus saapunut, 
pvm 

Vastaanottaja 
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Yleistä 

Poronomistaja voi saada korvausta suurpedon aiheuttamasta porovahingosta riistavahinkolain (105/2009) nojalla. Po-
rovahingolla tarkoitetaan porolle poronhoitolaissa (848/1990) tarkoitetulla poronhoitoalueella aiheutunutta vahinkoa. 
Porovahinko on merkittävä maastoon mahdollista tarkastusta varten. 

Korvauksen saamiseksi poronomistajan paliskunnan on ilmoitettava vahingosta viipymättä vahingon havaitsemisen jäl-
keen vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Paliskunta voi tehdä vahinkoilmoituksen sähköisesti 
Pesä-sovelluksessa (https://pesa.mmm.fi), lomakkeella 149, sähköpostitse tai puhelimitse. Suositeltavin tapa on käyttää 
Pesä-sovellusta, jolloin tiedot siirtyvät suoraan ja ilman viiveitä maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmään ja edel-
leen Riistavahinkorekisteriin. 

Vahinkoilmoituksessa paliskunnan on ilmoitettava vähintään seuraavat tiedot: 

• poronomistajan nimi- ja yhteystiedot
• poronomistajan paliskunta
• vahinkokunta ja vahinkopaikan (löytöpaikka) koordinaatit
• vahingon aiheuttaja
• vahinkopäivä ja löytöpäivä
• porolaji
• selvitys mahdollisuudesta saada vahingosta korvausta vakuutuksesta tai muulla perusteella
• liitteenä valokuva maastoon merkitystä vahingon kohteesta ja ympäristöstä, jossa vahinko on 

tapahtunut. 

Korvaushakemuksen tekee poronomistaja tai tämän valtuuttama paliskunnan edustaja tai muu henkilö. Jos poron 
omistajaa ei tiedetä, paliskunta voi hakea korvauksen. 

Paliskunnan Pesän kautta tai lomakkeella 149 tekemä vahinkoilmoitus on samalla myös korvaushakemus, jos poron 
omistaa paliskunta tai jos poronomistaja on valtuuttanut paliskunnan edustajan hakemaan korvauksen puolestaan. Val-
takirja on toimitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Valtakirjana voidaan pitää myös paliskunnan kokouk-
sen päätöstä, jossa määrätään, että paliskunnan poroisäntä tai muu edustaja saa valtuudet kaikkien paliskunnan osak-
kaiden porovahinkojen korvaushakemusten tekoon. 

Muussa tapauksessa poronomistajan on haettava korvausta itse toimittamalla joko Pesä-ilmoituksen sähköpostiviesti 
tai lomake 149 allekirjoitettuna vahinkokunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Korvaushakemus on jätettävä yhden 
kuukauden kuluessa vahingon arvioinnin valmistumisesta. Jos porovahinkoa ei maastotarkasteta, määräaika lasketaan 
vahinkoilmoituksen jättöpäivästä. 

Lomakkeen 149 täyttöohje 

Tällä lomakkeella poronomistaja tai hänen valtuuttamansa paliskunnan edustaja tai muu henkilö voi hakea korvausta 
suurpedon aiheuttamasta porovahingosta. Paliskunnan edustajan allekirjoittamana lomake voi toimia samalla myös 
vahinkoilmoituksena. 

Ilmoita korvauksenhakijan nimi ja henkilötunnus tai y-tunnus. Myös paliskunta voi olla korvauksen hakijana. Henkilötun-
nus tai y-tunnus on pakollinen tieto. Jos haet korvausta ensimmäistä kertaa tai jos tilinumerosi, sähköpostiosoitteesi tai 
puhelinnumerosi on muuttunut, ilmoita myös nämä tiedot.  

Voit nähdä maataloushallinnon tietojärjestelmään tallennetut asiakastietosi kirjautumalla Ruokaviraston Vipu-palve-
luun (https://vipu.ruokavirasto.fi). Vipu-palvelussa voit lisätä tai muokata edellä mainittuja tilinumero- ja yhteystietoja. 
Nimi- ja osoitetiedot sekä kotikunta päivittyvät maataloushallinnon tietojärjestelmään suoraan Väestötietojärjestel-
mästä henkilötunnuksen tai y-tunnuksen perusteella. 

https://pesa.mmm.fi/
https://vipu.ruokavirasto.fi/
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1. Vahinkopaikka- ja aika 

Ilmoita vahinkokunnan nimi, vahinkopäivä ja löytöpäivä. Ilmoita korvauksenhakijan paliskunnan nimi sekä paliskunnan 
yhteyshenkilö ja yhteystieto, esim. puhelinnumero. Yhteyshenkilö on paliskunnassa vahinkoilmoituksista vastaava hen-
kilö kuten poroisäntä tai varaporoisäntä. Merkitse myös löytöpaikka, löytäjän nimi ja yhteystieto, jos ne ovat tiedossa. 
Vahinkopaikan koordinaatit ilmoitetaan tasokoordinaattijärjestelmän ETRS-TM35FIN mukaisina.  

2. Muut vahinkotiedot 

Merkitse vahingoittuneen poron porolaji. Huomaa, että voit ilmoittaa lomakkeella vain yhden poron tiedot. Jos poro on 
luettu, rastita kohta Luettu. Jos poro on kilpa- tai matkailuporo, ilmoita lisäksi piltan numero. Kilpa- ja matkailuporon 
korvaaminen edellyttää, että poro on merkitty Paliskuntain yhdistyksen matkailu- ja kilpapororekisteriin. Kunnan maa-
seutuelinkeinoviranomainen tarkistaa rekisterinumeron perusteella poron korvauskelpoisuuden. 

Vasonnan ja 30.11. välisenä aikana vasoille (siitosvasa/teurasvasa) tapahtuneet vahingot korvataan ns. vasahävikkikor-
vauksena, jonka maa- ja metsätalousministeriö maksaa vuosittain laskennallisin perustein paliskunnille. Kaikki suurpe-
don tappamiksi todetut vasat kannattaa kuitenkin ilmoittaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tilastointia var-
ten. 

Rastita mikä suurpedoista on aiheuttanut vahingon. Jos ei ole varmaa, mikä neljästä suurpedosta on aiheuttanut vahin-
gon, valitse todennäköisin aiheuttaja. Riistavahinkolain nojalla voidaan korvata vain ahman, ilveksen, karhun ja suden 
aiheuttamat porovahingot. 

Jos olet saanut vahingosta korvausta vakuutuksesta tai muulla perusteella, merkitse mistä ja kuinka paljon. Saadut kor-
vaukset vähentävät maksettavaa korvausta. 

Jos paliskunta on jo ilmoittanut vahingosta kuntaan, rastita kohta Vahinkoilmoitus on jätetty ja merkitse ilmoituksen 
jättöpäivä. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen pystyy näin yhdistämään samaa vahinkoa koskevan vahinkoilmoi-
tuksen ja korvaushakemuksen toisiinsa. 

Jos kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen on paliskunnan tekemän vahinkoilmoituksen perusteella järjestänyt maas-
totarkastuksen, rastita kohta ja merkitse maastotarkastuksen päivämäärä. Kaikkia porovahinkoja ei maastotarkasteta. 

Kirjoita lisätietoihin muut mahdolliset tiedot vahingosta. 

3. Allekirjoitus ja liitteet 

Päivää ja allekirjoita hakemus. Jos korvauksen hakijana on yhteisö, yhtymä tai kuolinpesä, joko kaikkien osakkaiden on 
allekirjoitettava hakemus tai hakemukseen on liitettävä valtakirjat. Poronomistaja voi valtuuttaa myös paliskunnan 
edustajan hakemaan korvausta puolestaan. Lisää valtuuttamisesta kappaleessa Yleistä. 

Ilmoita tarvittaessa lomakkeen mukana palauttamasi liitteet. Jos paliskunta käyttää lomaketta myös vahinkoilmoituk-
sena eikä vahingosta ole aiemmin ilmoitettu kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, ilmoituksen liitteenä on toimi-
tettava kuva vahingoittuneesta porosta ja kuva vahinkopaikan ympäristöstä. 

Tietosuoja 

Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmiin kerätään henkilötietoja viranomaistehtävien hoitamista varten. Sinulla 
on oikeus saada tiedot esimerkiksi rekisterinpitäjästä, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä tietojen säännön-
mukaisista luovutuksista. Lisätietoa osoitteessa www.ruokavirasto.fi  Tietoa meistä  Asiointi  Tietosuoja. 
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