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SUURPEDON AIHEUTTAMAT POROVAHINGOT UTSJOEN KUNNASSA 

Riistavahinkolaki (105/2009) ja valtioneuvoston asetus riistavahingoista (367/2010) sekä 
vahinkoilmoitus ja korvaushakemus (lomake nro 149) 

VAHINKOPAIKAN MERKITSEMINEN 
 
 Löytäjä/Poronomistaja: 
 Vahinkopaikka tulee merkitä selvästi näkyvällä merkillä.  

VAHINKOILMOITUS 
 
 Löytäjä/Poronomistaja: 

Porovahingoista on ilmoitettava VIIPYMÄTTÄ omaan paliskuntaan.  
 
Kaldoaivin paliskunta: 
Poroisäntä:   Länsman Vesa, puh. 040 552 1870 tai 040 729 6176 
Varaporoisäntä:  Laiti Niila, puh. 0400 391 755 
 
Paistunturin paliskunta:  
Poroisäntä:  Aikio Ari-Heikki, puh, 040 843 2749 
Varaporoisäntä: Valle Tuomas, puh. 040 762 1561 
 
Vahinkoilmoituksen Inari-Utsjoki maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueelle tekee 
paliskunta (paliskunnan poroisäntä tai varaporoisäntä) poronomistajalta tai muulta 
henkilöltä saamiensa tietojen perusteella (riistavahinkolaki § 23). 
 

 Paliskuntaan annettavat tiedot:  
- porolaji 
- poronomistaja 
- vahingon löytäjä 
- vahingon löytöpäivä ja arvio vahingon tapahtuma-ajasta 
- vahingon tapahtumispaikka ja tarkka paikkatieto KKJ:n yhtenäiskoordinaatiston 

mukaisin koordinaatein 
- vahingon aiheuttanut suurpeto 
- sanallinen selostus siitä millä perusteella vahinko on suurpetoeläimen 

aiheuttama.  
- valokuvat vahinkopaikalta 

 
Porovahingon yksilöimiseksi löytäjän/poronomistajan on toimitettava vahinkoeläimen 
tunnisteet/korvat paliskunnan poroisännälle tai varaporoisännälle. 

VAHINKOTARKASTUS 
Vahinkotarkastus pyritään järjestämään kolmen (3) vuorokauden sisällä 
vahinkoilmoituksesta. Mikäli maastotarkastus tehdään, siitä ilmoitetaan puhelimitse 
poronomistajalle, paliskunnalle ja riistanhoitoyhdistykselle.  

Vahingon löytäjän tai muun vahinkopaikalle osaavan paliskunnan edustajan on 
varauduttava olemaan tavoitettavissa maaseutuelinkeinoviranomaisen mahdollista 
maastotarkastusta varten. Vahingon kärsijällä, paliskunnan edustajalla ja 
riistanhoitoyhdistyksen edustajalla on oikeus olla läsnä tarkastuksessa sekä liittää 
tarkastuksesta laadittuun arviokirjaan oma käsityksensä vahingosta.  



Ilmeisen perusteettomissa porovahinkoilmoituksissa maastotarkastuksesta aiheutuneet 
kulut peritään vahingon ilmoittajalta. Ilmeisen perusteettomilla vahinkoilmoituksilla 
tarkoitetaan tilannetta, jossa vahinkopaikalta ei löydy minkäänlaisia todisteita vahingon 
tapahtumisesta tai vahingolle on selvästi jokin muu aiheuttaja kuin suurpeto. 

KORVAUKSEN HAKEMINEN 
Poronomistajan on toimitettava korvaushakemus (lomake nro 149) 1 kuukauden 
kuluessa vahingon löytöpäivästä/arvioinnin valmistumisesta Inari-Utsjoki 
maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen maaseutuelinkeinoviranomaiselle 
(riistavahinkolaki 105/2009). Mikäli ilmoitus on tehty PESÄ-sovelluksen kautta, toimii 
ilmoitus samalla korvaushakemuksena. Jos poronomistaja hakee korvausta itse, 
PESÄ-sovelluksen sähköposti-ilmoitus tulostettuna ja allekirjoitettuna toimii 
korvaushakemuksena, kun se toimitetaan yhteistoiminta-alueen 
maaseutuelinkeinoviranomaiselle. 

Minna Pulju 
Inarin kunta, maaseututoimi 
Piiskuntie 2, 99800 Ivalo 

 
 tai 
 

Raimo Länsman 
Utsjoen kunta, maaseututoimi 
Luossa 1b. 99980 Utsjoki / PL 41, 99981 Utsjoki 
 
Vahinkokorvauslomakkeita saa verkosta osoitteesta: 
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-
lomakkeet/henkiloasiakkaat/riistavahingot/149.pdf 

KORVAUKSEN MAKSAMINEN 
Vahinkokorvauksen määrä on poron käypä arvo puolitoistakertaisena. Omavastuuta ei 
ole, mutta riistaeläimen aiheuttama vahinko korvataan vain, mikäli korvauksen hakijalle 
aiheutuneiden riistavahinkolaissa tarkoitettujen vahinkojen yhteenlaskettu määrä 
kalenterivuotta kohti on enemmän kuin 170 euroa. Vasonnan ja marraskuun 30.päivän 
välisen ajan vasoihin kohdistuneista petovahingoista maksetaan vasahävikkikorvaus 
paliskunnalle. 

LISÄTIETOJA 
 Raimo Länsman 
 maaseutuelinkeinoviranomainen 
 040 718 9494 
 raimo.lansman@utsjoki.fi 
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