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Vahinkoilmoitus /Kuolleet eläimet 
luonnononnettomuuden tai muun tuhon seu-
rauksena kuolleet eläimet vuodelta 20      __. 

Ilmoituksen tietoja käytetään ainoastaan tuhojen arvioimiseen. 

Tällä lomakkeella ilmoitetaan laaja-alaisista tuhoista, jotka ovat kohdis-
tuneet  
1) vähintään 20 prosentille alueen kunkin paliskunnan poroista; tai ovat 
kohdistuneet 

2) yli 50 prosentille sellaisten poronomistajien poroista, jotka omistavat 
vähintään 20 prosenttia paliskunnan poroista. 

Ilmoittajan nimi ja paliskunta  Kotikunta 

            
Sähköpostiosoite Puhelinnumero 

            

1. Vahinkopaikka ja -aika 
Vahinkokunta Vahinkopäivä Löytöpäivä 

                  
Vahingonilmoittajan 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       
Onko tällä lomakkeella ilmoitetut porot ilmoitettu myös Pesä-järjestelmään? 

 Ei  Kyllä 

 Vahinkoilmoitus on jätetty, pvm:        Maastotarkastus on järjestetty, pvm:       
 On 1) esitettävä vahinkopaikan täsmällinen sijainti koordinaattitietojen avulla tai, ilmoitettava sen sijainti ja laajuus riit-
tävän tarkoilla maastokartoilla; 2) merkittävä paikan sijainti maastossa mahdollista tarkastusta varten; sekä 3) esitettävä 
digitaalisessa muodossa valokuvat ja kartta vahingon kohteesta ja ympäristöstä, jossa vahinko on tapahtunut. Valoku-
vien puuttuessa kunnan maaseutuelikeinoviranomaiselle toimitetaan korvat tuhoutuneesta eläimestä. 

3. Allekirjoitus ja liitteet 
Paikka ja päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys.  

            

Valokuvia ____      kpl 

Muita liitteitä ____      kpl 

Viranomaisen merkinnät 
Vahinkoilmoitus saapunut, 
pvm 

Asiatunnus 

Vastaanottaja 
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Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen täyttää 

 Tarkastusta ei ole suoritettu 

 Tarkastuksessa todettu muu kuolinsyy 

 Tarkastuksessa todettu luonnononnettomuuden (laki 987/2011) takia kuolleeksi 
Paikka ja aika Maaseutuelinkeinoviranomaisen allekirjoitus ja nimenselvennys 

  

Porotaloutta kohdanneilla vahingoilla tarkoitetaan poronhoitoalueella porotaloutta kohdannutta luonnononnettomuu-
desta tai muusta tuhosta aiheutuneita vahinkoja lain 987/2011 perusteella.  

Vahinkoilmoituksessa on ilmoitettava vähintään seuraavat tiedot: 

• ilmoittajan nimi- ja yhteystiedot 
• poronomistajan paliskunta 
• vahinkokunta ja vahinkopaikan (löytöpaikka) koordinaatit 
• vahingon aiheuttaja 
• vahinkopäivä ja löytöpäivä 
• porolaji 
• onko vahingoittunut poro ilmoitettu Pesä-sovelluksessa 
• selvitys mahdollisuudesta saada vahingosta korvausta vakuutuksesta tai muulla perusteella 
• liitteenä valokuva maastoon merkitystä vahingon kohteesta ja ympäristöstä, jossa vahinko on tapahtunut. 
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Lomakkeen 522 täyttöohje 

Tällä lomakkeella menehtyneen poron löytäjän tulee ilmoittaa luonnononnettomuuden vuoksi menehtyneestä porosta. 

Lomakkeella ilmoitetaan luonnononnettomuudesta aiheutuneet porokuolemat. Huomioithan, että riistavahinkolain 
mukaiset porovahingot ilmoitetaan lomakkeella 149. Jotta luonnononnettomuudesta aiheutuneiden porokuolemien 
määrä pystytään arvioimaan oikein, on huomioitava, että samaa menehtynyttä poroa ei voi ilmoittaa sekä lomakkeella 
522 ja lomakkeella 149.  

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. 

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.  

Kirjoita lisätietoihin muut mahdolliset tiedot vahingosta. 

3. Allekirjoitus ja liitteet 

Päivää ja allekirjoita ilmoitus. Ilmoita tarvittaessa lomakkeen mukana palauttamasi liitteet. Jos paliskunta käyttää loma-
ketta myös vahinkoilmoituksena eikä vahingosta ole aiemmin ilmoitettu kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, il-
moituksen liitteenä on toimitettava 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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