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Saapunut Asianumero 

  

1. KÄSITTELYPYYNNÖN ESITTÄJÄN (HAKIJAN) TIEDOT 
Hakija 
      
Jakeluosoite 
      
Postinumero ja -toimipaikka 
      
Puhelinnumero 
      
Sähköpostiosoite 
      

2. ASIA 
Asia, jota käsittelypyyntö koskee 

 Porojen aiheuttama vahinko maa- tai metsätaloudelle, puutarhalle tai pihamaalle 

 Aitaamisvelvollisuus 

 Porojen käypä arvo paliskunnan etuosto-oikeustilanteessa (poronhoitolaki 43 § 4) 

Annan suostumukseni siihen, että asia voidaan käsitellä sovittelumenettelyssä 
 Kyllä  En 

Vastapuolen kanta sovittelumenettelyyn 
 Suostuu  Ei suostu  En tiedä 

3. VAHINKOA KOSKEVAT TIEDOT 
Vahinkoaika tai milloin vahinko on havaittu 
      
Vahinkopaikka (kiinteistötunnus tai osoite) 
      
Paliskunnan yhteystiedot: poroisännän nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero 
      

Vahingosta ilmoittaminen 
Poronhoitolain 34 §:ssä tarkoitetusta vahingosta, josta vahinkoa kärsinyt vaatii korvausta, on ilmoitettava 
paliskunnalle ilman aiheetonta viivytystä. 
Vahinkoilmoitus on tehty, päivämäärä ja kellonaika 
      
Miten ilmoitus on tehty 
      
Kenelle 
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Kuvaus vahingosta (tarvittaessa erillisellä liitteellä) 
      

4. AITAAMISVELVOLLISUUTTA TAI ETUOSTO-OIKEUTTA KOSKEVAT TIEDOT 
Selostus asiasta ja vaatimuksista, jos asiasi koskee aitaamisvelvollisuutta tai paliskunnan etuosto-oikeutta 
(tarvittaessa erillisellä liitteellä) 
      

5. ALLEKIRJOITUS 
Vakuutan, että asia ei ole tuomioistuimessa vireillä tai ratkaistu 
Aika ja paikka 

      

Allekirjoitus ja nimenselvennys (allekirjoitusta ei vaadita sähköpostilla lähetetyssä lomakkeessa) 
 
 
 
      

 
 
Käsittelypyyntö toimitetaan porovahinkolautakunnalle postitse osoitteeseen: 
 
Porovahinkolautakunta 
Ruokavirasto 
PL 200 
00027 RUOKAVIRASTO 
 
tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@ruokavirasto.fi 
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