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Poroluettelo

Poronhoitolain mukaan laadittava joka 
vuosi
Perustiedot tuotetaan poroerotuksissa
Luetteloon otettava myös erotusten 
ulkopuolella käyttöön otetut porot
Tehtävä myös vieropaliskuntien poroista
Tärkeä asiakirja monissa yhteyksissä
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Poroisännän tehtävä (PHA 9§) 

15) laatia paliskunnan kokoukselle 
ehdotus poroluetteloksi ja toimittaa 
vahvistetusta luettelosta jäljennös 
Paliskuntain yhdistykselle sekä tieto 
luetteloiduista, muihin paliskuntiin 
kuuluvista poroista näille paliskunnille.
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Poroluettelon perusasiakirjat

osakasrekisteri
vasanmerkityslukulaudat
eloporolukulaudat
teuraskirjat
tiedot tuhoutuneista poroista (peto, 
liikenne, muut)
listat tarhaporoista
listat erotusten ulkopuolella käyttöön 
otetuista poroista
työpäiväkirjat
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Poroluettelon vahvistaminen 
paliskunnassa (PHA 4 §) 

Paliskunnan varsinaisessa 
kevätkokouksessa päätetään: 
• 4) poroluettelon vahvistamisesta;
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Poroluettelon kaava ja edelleen 
toimittaminen (PHA 11 §)

poroluettelon kaavan vahvistaa 
Paliskuntain yhdistys
tiedot sisältävä talti-tiedosto toimitettava 
Paliskuntain yhdistykseen phv:n loppuun 
mennessä
taltit tarkistetaan Py:ssä ja ne lähetetään 
sen jälkeen eteenpäin verottajalle
vieroporoista luettelot ko. paliskunnille 
maaliskuun loppuun mennessä
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Esimerkki Winporo -ohjelman tuottamasta 
virallisesta poroluettelosta
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Taltitiedosto
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Taltitiedoston sisältämät tiedot:

paliskunnan 
numero
henkilötunnus
kokonaispalkka
työpäivät
päivärahat

Moottorikelkka
korvaukset
traktorikorvaukset
muut korvaukset
verolliset palkat
vuosimaksut
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Taltitiedoston sisältämät tiedot:

elovaatimet, -
hirvaat, -härjät
teurasvaatimet, -
hirvaat, -härjät
lukuporot
elonaaras- ja 
elourosvasat
teurasvasat
vasat yhteensä

merkityt kesä- ja 
talvivasat
tarhaporot ja -päivät
luetut tuhoutuneet 
porot
lopullinen eloluku
ruokakuntatunnus
osakasnumero
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Poroluettelo eri yhteyksissä

osakkaan äänivalta paliskunnassa 
(lukuporot)
vuosimaksujen määräytyminen (lukuporot, 
merkityt vasat)
poroverotus (lukuporot)
eläinkohtainen tuki (eloporot)
tietyt investointien rahoitukset (eloporot)
suurin sallittu (eloporot)
teurastussuunnitelma (erilaisia käytäntöjä)
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Poroluettelon julkisuus ja tietosuoja

Kokouksessa vahvistettaessa julkinen
Äänestystilanteessa ”puolijulkinen”
Valitustilanteessa…?
Poroluettelo on tietosuojalain alaista 
tietoa
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LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN
Elintarvike- ja poroalan koulutushanke

Koulutusten internetsivut/materiaalit: 
www.lao.fi/laatukoulutushanke
Yhteystiedot
• Projektipäällikkö Seija Knuutila

Puh. 020 798 4168, seija.knuutila@lao.fi
• Projektisuunnittelija Henri Kitti

Puh. 020 798 4167, henri.kitti@paliskunnat.fi

http://www.lao.fi/laatukoulutushanke
mailto:seija.knuutila@lao.fi
mailto:henri.kitti@paliskunnat.fi
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