
Lopullinen elo-
poromäärä 

kpl 

Tuhoutuneet, 
luetut porot 

kpl 

Luetut elo-
porot 

kpl 

b) En hae poroluettelon määrän mukaan,
vaan ilmoitan poromäärät:

a) Haen
poroluette-
lon määrän
mukaan

Henkilötunnus 
tai Y-tunnus 

Nimi 

Viranomaisen vastaanottomerkinnät 
Hakemus vastaanotettu, pvm. Asianro 

Täytä lomake kuulakärkikynällä tai muulla 
pysyvällä tavalla. 

1. Hakijan tiedot
Hakijan nimi Henkilötunnus tai Y-tunnus 

Pankkitilin (IBAN) numero Pankin BIC-koodi 

Puhelinnumero Sähköposti 

Jakeluosoite Postinumero ja -toimipaikka 

Hakijan paliskunta 

2. Hakemuksen tiedot
Ilmoita kaikkien poroja omistavien ruokakunnan jäsenten nimet ja henkilötunnukset. Jos valitset ”Haen poroluettelon 
määrän mukaan”, rasti kohdassa a riittää. Jos et hae poroluettelon määrän mukaan, ilmoita silloin kohdassa b poro-
määrät, joilla haet.   

HAKEMUS  
porotalouden tuesta 
poronhoitovuodelta 2022/2023 

Lomake 227 

Toimita hakemus postitse tai sähköpostitse vii-
meistään 1.9.2022 Lapin ELY-keskukseen osoittee-
seen: 

Lapin ELY-keskus 
Kirjaamo 
PL 8060  
96101 ROVANIEMI 
tai kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi 

Myöhästynyt hakemus hylätään. 

mailto:kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi


3. Lisätietoja

4. Hakemuksen liitteet

Rastita hakemukseen liitetyt selvitykset 

 Porotalouden tuloslaskelma (POMU). Liitettä ei tarvitse toimittaa, jos haet tukea ensimmäistä kertaa. 

 Valtakirjat ruokakunnan täysi-ikäisiltä osakkailta, joiden poroista haet tukea. 

 Kuolinpesän perukirja ja osakkaiden valtakirjat  

 Porokauppojen kauppakirjat  

 Muu selvitys  

5. Allekirjoitus

Vakuutan edellä antamani tiedot oikeiksi ja annan suostumukseni siihen, että tukihakemusta käsittelevillä viranomai-
silla on oikeus ruokakuntaa kuulematta hankkia tarpeellisiksi katsomansa asiakirjat hakemuksen käsittelemiseksi ja val-
vomiseksi.  

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on oikeus tarkastaa tätä hakemusta koskevat tiedot paliskunnista ja Palis-
kuntain yhdistyksestä, kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta tai muilta viranomaisilta. 

Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmään kerätään henkilötietoja viranomaistehtävien hoitamista varten. Sinulla 
on oikeus saada tiedot esimerkiksi rekisterinpitäjästä, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä tietojen säännön-
mukaisista luovutuksista. Voit lukea asiasta tarkemmin Ruokaviraston Tietosuoja-sivulta.  

Paikka ja aika Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys (Kaikkien ruokakuntaan kuuluvien täysi-
ikäisten henkilöiden, joiden poroista haet tukea, allekirjoitukset ja nimenselvennyk-
set tai valtakirjat)  



Lomakkeen 227 täyttöohje 

1. Hakijan tiedot

Täytä hakijaa koskevat tiedot.  
Kuolinpesä hakee tukea Y-tunnuksella. 

2. Hakemuksen tiedot

Ilmoita tässä kohdassa hakijan sekä ruokakunnan muiden poroja omistavien osakkaiden, joiden poroista haet 
tukea, nimet ja henkilötunnukset. Ilmoita kuolinpesän porot sillä Y-tunnuksella tai henkilötunnuksella, jolla ne 
ovat poroluettelossa ilmoitettu.   

Kohta a) Jos haet tukea poroluettelon mukaisilla poromäärillä, rastita kohta “Haen poroluettelon määrän mu-
kaan”. Sinun ei tarvitse ilmoittaa poromääriä. 

Kohta b) Jos valitset kohdan “En hae poroluettelon määrän mukaan”, ilmoita silloin myös luetut eloporot, tu-
houtuneet luetut eloporot ja lopullinen eloporomäärä. Voit käyttää tätä vaihtoehtoa, jos poromääräsi poik-
keaa poroluettelon määristä esimerkiksi porokauppojen takia.  

3. Lisätietoja

Tässä kohdassa voit tarvittaessa ilmoittaa hakemukseen liittyviä lisätietoja.

4. Hakemuksen liitteet

Liitä hakemukselle vähintään porotalouden tuloslaskelma (POMU). Liite on pakollinen.

Toimita lisäksi hakemuksen liitteinä kaikkien niiden hakemuksella olevien täysi-ikäisten ruokakunnan jäsenten 
valtakirjat, joiden poroista haet tukea. 

Jos hakijana on kuolinpesä, palauta liitteinä myös kuolinpesän perukirja sekä osakkaiden valtakirjat. 

Muita tarvittavia liitteitä ovat esimerkiksi porokauppojen kauppakirjat. 

5. Hakemuksen toimittaminen

Toimita hakemus viimeistään 1.9.2022 Lapin ELY-keskukseen: 

Lapin ELY-keskus 
Kirjaamo 
PL 8060 
96101 ROVANIEMI 

tai kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi 

mailto:kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi
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