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Lue täyttöohjeet huolellisesti läpi ennen lomakkeen täyttämistä. 
 
Lomake palautetaan ilmoittajan maatilan talouskeskuksen sijaintikunnan tai ilmoittajan asuinkunnan 
maaseutuelinkeinoviranomaiselle. 
 
 

Viranomaisen merkinnät 
Lomake vastaanotettu, pvm Liitteitä, kpl Vastaanottaja 

   

Tallentajan nimikirjaimet ja pvm Tallennuksen tarkastajan nimikirjaimet ja pvm 

  

 
 

1. Pitopaikan ilmoittaja (ilmoittajan muutos ks. kohta 6) 
Nimi Tilatunnus/asiakastunnus Henkilötunnus Kieli 

                        

Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka 

            

Puhelin Matkapuhelin Sähköposti 

                  

Kunta Faksi Y-tunnus Juridinen muoto 

                     

 
 

2. Pitopaikan yhteyshenkilön tiedot (täytettävä, jos eri kuin ilmoittaja) 
Nimi Asiakastunnus Henkilötunnus Kieli 

                        

Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka 

            

Puhelin Matkapuhelin Sähköposti 

                  

Kunta Faksi Y-tunnus Juridinen muoto 

                     

 
 

3. Uusi pitopaikka (täytä myös pitopaikan ensisijaisen paikan tiedot) 

Pitopaikkatunnus (viranomainen täyttää):       

Pitopaikan nimi:       Pitopaikan sijaintikunta:       

Eläinlaji Tuotantomuoto 1 Tuotantomuoto 2 Tuotantomuoto3 

                        

                        

                        

                        

Pitopaikan tyyppi (valitse vain yksi) 

 Maatilan talouskeskus (rakennus) 

 Maatilan tuotantoyksikkö (rakennus) 

 Maatilan peruslohko (peruslohko) 

 Asiakkaan pitopaikka (rakennus tai muu maa-alue) 

Pitopaikan eläinmäärät eläinlajeittain 

Eläinlaji 
Suurin sallittu 
eläinmäärä Eläinlaji 

Suurin sallittu 
eläinmäärä 
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4. Pitopaikan ensisijaisen paikan tiedot 
Paikan tyyppi (valitse vain yksi) 

 Rakennus Kiinteistötunnus:       

 Peruslohko Peruslohkotunnus:       

 Muu maa-alue Kiinteistötunnus:       

Paikan nimi (jos eri kuin pitopaikan) Lähiosoite 

            

Postinumero ja postitoimipaikka Paikan sijaintikunta (jos eri kuin pitopaikan sijaintikunta) 

            

Koordinaatit itäinen Koordinaatit pohjoinen 

            

 
 

5. Pitopaikan muut paikat 
Paikan tyyppi (valitse vain yksi) 

 Rakennus Kiinteistötunnus:       

 Peruslohko Peruslohkotunnus:       

 Muu maa-alue Kiinteistötunnus:       

Paikan nimi (jos eri kuin pitopaikan) Lähiosoite 

            

Postinumero ja postitoimipaikka Paikan sijaintikunta (jos eri kuin pitopaikan sijaintikunta) 

            

Koordinaatit itäinen ( E) KKJ-koordinaatisto (kts.täyttöohje) Koordinaatit pohjoinen  (N) KKJ-koordinaatisto (kts.täyttöohje) 

            

 
 

6. Muutos pitopaikan tiedoissa 
Pitopaikkatunnus / peruslohkotunnus Pitopaikan nimi 

            

 Uuden ilmoittajan nimi ja tilatunnus tai asiakastunnus 

 Uusi ilmoittaja       

 Uuden yhteyshenkilön nimi ja asiakastunnus 

 Uusi yhteyshenkilö       

 Päivämäärä 

 Pitopaikka otetaan uudelleen käyttöön       

 Päivämäärä 

 Pitopaikka keskeytetään       

 Päivämäärä 

 Pitopaikka lopetetaan (pitopaikassa ei enää eläimiä)       

 Pitopaikan vanha nimi Pitopaikan uusi nimi 

 Pitopaikan nimen muutos             
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Muutos eläinlajeissa ja/tai tuotantomuodoissa ja muutoksen tyypin koodinumerointi: 
1. Pitopaikkaan lisätään eläinlaji ja siihen liittyvät tuotantomuodot 
2. Pitopaikasta poistetaan eläinlaji (ilmoitetaan vain eläinlaji, jolloin myös kaikki tuotantomuodot poistuvat) 
3. Pitopaikkaan lisätään tuotantomuoto (ilmoita tuotantomuodon lisäksi myös eläinlaji, jolle tuotantomuoto lisätään) 
4. Pitopaikasta poistetaan tuotantomuoto (ilmoita tuotantomuodon lisäksi myös eläinlaji, josta tuotantomuoto poistetaan) 
 

Muutoksen 
tyypin numero Eläinlaji Tuotantomuoto 1 Tuotantomuoto 2 Tuotantomuoto 3 

                              

                              

 

Muutos eläinmäärissä 
Eläinlaji Eläinmäärä Eläinlaji Eläinmäärä 

                        

                        

 
 

7. Pitopaikan paikan / paikkojen liittäminen toiseen pitopaikkaan 
Luovuttava pitopaikkatunnus Vastaanottava pitopaikkatunnus 

            

 
Liitettävät paikat (viranomainen täyttää paikan tunnuksen): 

Paikan nimi Paikan tunnus Paikan nimi Paikan tunnus 

              

Paikan nimi Paikan tunnus Paikan nimi Paikan tunnus 

              

 
 

8. Pitopaikan ensisijaisen paikan vaihto 
Viranomainen täyttää paikan tunnuksen 

Pitopaikkatunnus Paikan nimi ja/tai peruslohkotunnus Paikan tunnus 

             

 
 

9. Pitopaikan paikan poistaminen käytöstä 
Viranomainen täyttää paikan tunnuksen 

Pitopaikkatunnus Poistettavan paikan nimi Paikan tunnus 

             

 
 

10. Allekirjoitus 
Vakuutan tällä lomakkeella olevat tiedot oikeiksi. 

Aika ja paikka Allekirjoitus ja nimenselvennys 

      
      

 
 
 
TARVITTAESSA LIITTEET: 

 Kartta  
 Pitopaikkaluettelo  
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TÄYTTÖOHJEET 
 
Mehiläisten ja kimalaisten pitopaikka tulee rekisteröidä ennen eläintenpidon aloittamista ko. pitopaikassa. 
Pitopaikan rekisteröi omistaja tai haltija, joka on myös velvollinen ilmoittamaan pitopaikan tiedoissa tapahtuvista 
muutoksista 30 päivän sisällä. Lomake toimitetaan eläintenpitäjän maatilan talouskeskuksen sijaintikunnan 
tai, jos eläintenpitäjällä ei ole maatilaa, asuinkunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. 
 
Tarkempi luettelo ilmoituksen piiriin kuuluvista eläinlajeista tämän ohjeen sivulla 8. 
 
Pitopaikalla tarkoitetaan yksikköä, joka muodostuu yhdestä tai useammasta paikasta: rakennuksesta, tarhasta, 
laitumesta (pelto-, metsä- ja luonnonlaitumet) tai muusta paikasta, jossa eläimiä pidetään, kasvatetaan tai 
käsitellään.  
 
Jos eläintenpitäjällä on eläimiä useammassa tuotantorakennuksessa/aitauksessa/tarhassa, voidaan ne rekisteröidä 
yhdeksi pitopaikaksi, jos ne sijaitsevat maantieteellisesti lähellä toisiaan.  
 
Rekisteröinnin yhteydessä pitopaikka saa yksilöivän pitopaikkatunnuksen (FI+12 numeroa), jota kaikki kyseisessä 
pitopaikassa eläimiään pitävät eläintenpitäjät käyttävät kirjanpidossaan ja selvittäessään viranomaiselle esim. 
eläinten osto- ja myyntitapahtumia sekä pitopaikkojen välisiä siirtotapahtumia.  
 
 
1. Pitopaikan ilmoittaja 
 
Pitopaikan omistajan tai haltijan tiedoista ilmoitetaan nimi ja yhteystiedot sekä tilatunnus. Eläintenpitäjä, jolla ei 
ole mahdollisuutta saada tilatunnusta (ei ole maatilaa), ilmoittaa asiakastunnuksensa. Jos ilmoittajalla ei 
ole asiakastunnusta entuudestaan, tulee hänen täyttää lomakkeen kohta 1 kokonaisuudessaan. 
Asiakastunnuksen saa asuinkunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Juridiset muodot on lueteltu lomakkeen 
lopussa. 
 
 
2. Pitopaikan yhteyshenkilö 
 
Pitopaikan yhteyshenkilö on henkilö, jolle lähetetään postia hallussaan olevasta pitopaikasta. Pitopaikan 
yhteyshenkilön tiedoista ilmoitetaan nimi ja yhteystiedot sekä asiakastunnus. Jos yhteyshenkilöllä ei ole 
asiakastunnusta entuudestaan, tulee hänen täyttää lomakkeen kohta 2 kokonaisuudessaan. Juridiset muodot on 
lueteltu lomakkeen lopussa. 
 
 
3. Uusi pitopaikka 
 
Pitopaikkaa rekisteröitäessä ilmoitetaan kaikki pitopaikassa pidettävät eläinlajit ja tuotantomuodot (katso liitteenä 
oleva taulukko). Jos rekisteröitävässä pitopaikassa on omien eläinten lisäksi jonkun muun eläintenpitäjän 
omistamia tai hallinnoimia eläimiä, ilmoitetaan myös nämä eläinlajit ja tuotantomuodot. Tämä tarkoittaa myös sitä, 
että pitopaikan eläinmäärällä tarkoitetaan ko. lajin kokonaismäärää erittelemättä tietoa omistajittain. 
 
Lisäksi ilmoitetaan pitopaikan nimi ja sijaintikunta sekä pitopaikan tyyppi. 
 
Pitopaikan tyyppi: 
 
- Maatilan talouskeskus (talouskeskus) 

 
Talouskeskus rekisteröidään yleensä ainoaksi pitopaikaksi, jos kaikki tuotantorakennukset ja laitumet ovat 
talouskeskuksessa tai sen läheisyydessä. Talouskeskuksen tiedoista ilmoitetaan paikan nimi ja sijaintikunta. 
 
- Maatilan tuotantoyksikkö (tuotantoyksikkö) 

 
Tuotantoyksiköllä tarkoitetaan talouskeskuksesta selvästi erillään olevaa pitopaikkaa. Jokainen erillään oleva 
tuotantoyksikkö rekisteröidään omaksi pitopaikakseen. Tuotantoyksikön tiedoista ilmoitetaan paikan nimi ja 
sijaintikunta.  
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- Maatilan peruslohko / peruslohkot (selvästi erillään muista pitopaikoista) (peruslohko) 

 
Talouskeskuksesta selvästi erillään olevat laidunalueet rekisteröidään pitopaikaksi käyttäen hyväksi 
peruslohkorekisteriä. Jos yhtenäinen laidunalue koostuu useammasta peruslohkosta, valitaan vain yksi 
peruslohkoista edustamaan pitopaikkaa. Jos pitopaikkana on metsälaidun tai saari, jolla ei ole peruslohkotunnusta, 
merkitään alue kartalle ja pitopaikka rekisteröidään normaalin peruslohkorekisteröinnin mukaisesti. 
 
Asiakkaan pitopaikka (eläintenpitäjä, jolla ei ole maatilaa) 
 
Asiakkaan pitopaikalla tarkoitetaan pitopaikkaa, joka ei liity maatalouden harjoittamiseen. Paikka voi olla tyypiltään 
rakennus tai muu maa-alue kuten omakotitalon tai kesämökin piha. Asiakkaan paikan tiedoista ilmoitetaan nimi ja 
sijaintikunta.  
 
Kansalaisen karttapaikka- sovellusta käyttäen on mahdollista hakea paikalle koordinaatit (klikataan joku kohta 
ko.alueella) ja rekisteröidä se ”asiakkaan muu maa-alue” tyyppinä. Postiosoitteeksi voidaan antaa 
mehiläistenpitäjän oma kotiosoite. Sovellus ei vertaa postiosoitteen ja sijaintitiedon (koordinaatit ja niistä johdettu 
kuntatieto) keskinäistä sopivuutta. 
 
Mehiläistenpitäjät rekisteröivät pitopaikkarekisteriin ne tarhapaikat, joissa toiminta on ”vakiintunutta” eli joissa 
yleensä on tuotantokaudella pesiä ja eritoten ne tarhapaikat, joissa yhteiskuntia myös talvetetaan eli viedään talven 
yli. Lyhytaikaisia (1-2 viikkoa) sijoituspaikkoja (yhteiskuntia siirretään ja palautetaan taas takaisin) ei ole pakko 
rekisteröidä. Kaikista näistäkin pitopaikoista on kuitenkin pidettävä kirjaa paikoittain (milloin, minne ja montako 
pesää siirretty), jotta tautitilanteessa voidaan erikseen selvittää riskipaikat. Karttoja on hyvä käyttää kirjanpidon 
apuna. 
 
Pitopaikan suurin sallittu eläinten lukumäärä 
 
Mehiläisten ja kimalaisten pitäjät ilmoittavat yhdyskuntien (pesien) tavanomaisen lukumäärän ko.pitopaikassa. 
 
 
4. Pitopaikan ensisijaisen paikan tiedot 
 
Ensisijaisen paikan tiedoissa ilmoitetaan paikan tyyppi. 
Paikka voi koostua useastakin eri osasta: 

- Rakennuksesta: Rakennus voi olla varjotalo, talli, tarha yms.  
- Peruslohkosta: Laidunalueet ilmoitetaan peruslohkoina, peruslohkotunnusta käyttäen. Peruslohkolla 

osoitetieto ei ole pakollinen tieto. 
- Muu maa-alue: Muulla maa-alueella tarkoitetaan paikkaa, joka ei ole rakennus tai peruslohko.  

Paikka voi olla piha, saari, metsä- tai luonnonlaidun, joille ei ole peruslohkotunnusta.  
 
Paikasta ilmoitetaan nimi, osoitetiedot, kiinteistötunnus tai peruslohkotunnus, paikan sijaintikunta ja pitopaikan 
koordinaatit. 
 
Paikalle on ilmoitettava koordinaatit, joilla tarkoitetaan (KKJ) yhtenäiskoordinaatiston lukemia. Pitopaikan 
koordinaatit saa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta peltokarttasovelluksesta tai 
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/ osoitteesta. Ohjelmassa kirjoitetaan pitopaikan osoitetieto ja haetaan kohde 
kartalle. Tämän jälkeen koordinaattitieto löytyy ohjelman oikeasta yläkulmasta ETRS-TM35FIN –tasokoordinaattien 
muodossa, Koordinaatit pitää kuitenkin muuttaa KKJ:n yhtenäiskoordinaatiston lukemiksi käyttämällä muunna-
painiketta. Huom! Lähtökoordinaatistoa ei tarvitse muuttaa. (Painetaan muunna-painikkeesta kaksi kertaa ja tämän 
jälkeen aukeaa erillinen taulukko josta nähdään pitopaikan koordinaatit KKJ:n muodossa). Kansalaisen 
karttapaikkasivustolla voi myös tehdä yksittäisten koordinaattien muunnoksia. 
 
 
5. Pitopaikan muut paikat 
 
Pitopaikkaan voi liittää lisää paikkoja ensisijaisen paikan lisäksi. 
Muillakin paikoilla voi olla koordinaatit, joilla siis tarkoitetaan KKJ:n yhtenäiskoordinaatiston lukemia.  
Paikka voi koostua useasta eri osasta samalla tavoin kuin ensisijainen paikka (kts. kohta 4). 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/
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6. Muutos pitopaikan tiedoissa 
 
Pitopaikan pitopaikkatunnus ja nimi merkitään niille varattuihin kohtiin. Lisäksi merkitään pitopaikan muuttuneet 
tiedot seuraavasti: 
 
Pitopaikan omistus/hallintasuhteessa tapahtuvissa muutoksissa merkitään uuden omistajan/haltijan tilatunnus tai 
asiakastunnus sekä nimi niille varattuihin kohtiin.  
 
Pitopaikan yhteyshenkilön vaihtuessa merkitään uuden yhteyshenkilön asiakastunnus ja nimi niille varattuihin 
kohtiin. Sukupolvenvaihdoksissa tulee ilmoittaa pitopaikan uusi yhteyshenkilö. 
 
Pitopaikan nimeä voi muuttaa ja uusi nimi ilmoitetaan tässä kohdassa. 
 
Pitopaikan eläinlajeissa ja/tai tuotantomuodoissa tapahtuvissa muutoksissa ilmoitetaan muutostoimenpiteen tyyppi 
koodinumerona, eläinlaji ja tarvittaessa tuotantomuoto/-muodot. Lisättäessä uutta eläinlajia on sille aina 
ilmoitettava vähintään yksi tuotantomuoto. Poistettaessa eläinlajia ilmoitetaan vain eläinlaji, jolloin myös kaikki 
siihen kytketyt tuotantomuodot poistuvat. Lisättäessä tai poistettaessa tuotantomuotoa on aina ilmoitettava eläinlaji, 
johon muutos kohdistuu. 
 
Kun käytöstä poistettu pitopaikka otetaan uudelleen käyttöön, merkitään pitopaikan uudelleen käyttöönoton 
päivämäärä sille varattuun kohtaan. 
 
 
7. Pitopaikan paikan / paikkojen liittäminen toiseen pitopaikkaan 
 
Pitopaikkoja yhdistettäessä luovuttavan eli lopetettavan pitopaikan paikka / paikat voidaan liittää osaksi toista 
pitopaikkaa.  
 
 
8. Pitopaikan ensisijaisen paikan vaihto 
 
Pitopaikan ensisijainen paikka pystytään vaihtamaan toiseen paikkaan. Esimerkiksi jos pitopaikka on peruslohkolla, 
joka jaetaan kahdeksi eri lohkoksi, uudeksi ensisijaiseksi paikaksi vaihdetaan toinen uusista peruslohkoista. Tässä 
kohdassa ilmoitetaan pitopaikkatunnus, jota ensisijaisen paikan vaihto koskee sekä sen paikan nimi ja / tai 
peruslohkotunnus, joka halutaan vaihtaa uudeksi ensisijaiseksi paikaksi. Pitopaikkatyypeillä talouskeskus ja 
tuotantoyksikkö ensisijainen paikka voi olla tyypiltään ainoastaan rakennus. Pitopaikkatyypillä peruslohko 
ensisijainen paikka voi olla tyypiltään ainoastaan peruslohko. Pitopaikkatyypillä asiakkaan pitopaikka ensisijainen 
paikka voi olla rakennus tai maa-alue. 
 
 
9. Pitopaikan paikan poistaminen käytöstä 
 
Pitopaikan yksittäinen paikka pystytään poistamaan rekisteristä. Esimerkiksi jos tulipalo tuhoaa rakennuksen ja 
uutta ei rakenneta tilalle, mutta pitopaikan toisessa paikassa jatketaan eläintenpitoa, tuhoutunut paikka voidaan 
poistaa rekisteristä. Talvitauon vuoksi ei pitopaikkaa kuitenkaan poisteta rekisteristä, jos eläintenpitoa jatketaan 
samassa paikassa seuraavana kesänä. 
 
 
10. Allekirjoitus 
 
Pitopaikan omistajan tai haltijan tulee allekirjoittaa lomake.  
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Eläinlajit  Tuotantomuodot 

Mehiläiset Hunajantuotanto Jalostus Pölytys 
Seura- ja 
harrastuseläimet 

Muu 
tuotantomuoto 

Kimalaiset Hunajantuotanto Jalostus Pölytys 
Seura- ja 
harrastuseläimet 

Muu 
tuotantomuoto 

Kamelieläimet 

Alpakat Lihantuotanto Jalostus Villantuotanto 
Seura- ja 
harrastuseläimet 

Muu 
tuotantomuoto 

Kamelit Lihantuotanto Jalostus Villantuotanto 
Seura- ja 
harrastuseläimet 

Muu 
tuotantomuoto 

Laamat Lihantuotanto Jalostus Villantuotanto 
Seura- ja 
harrastuseläimet 

Muu 
tuotantomuoto 

Hirvieläimet 

Japaninpeurat Lihantuotanto Jalostus 
Seura- ja 
harrastuseläimet Riistatarhaus 

Muu 
tuotantomuoto 

Kuusipeurat Lihantuotanto Jalostus 
Seura- ja 
harrastuseläimet Riistatarhaus 

Muu 
tuotantomuoto 

Metsäpeurat Lihantuotanto Jalostus 
Seura- ja 
harrastuseläimet Riistatarhaus 

Muu 
tuotantomuoto 

Metsäkauriit Lihantuotanto Jalostus 
Seura- ja 
harrastuseläimet Riistatarhaus 

Muu 
tuotantomuoto  

Valkohäntäkauriit Lihantuotanto Jalostus 
Seura- ja 
harrastuseläimet Riistatarhaus 

Muu 
tuotantomuoto 

Saksanhirvet Lihantuotanto Jalostus 
Seura- ja 
harrastuseläimet Riistatarhaus 

Muu 
tuotantomuoto 

Hirvet Lihantuotanto Jalostus 
Seura- ja 
harrastuseläimet Riistatarhaus 

Muu 
tuotantomuoto 

Turkiseläimet 

Ketut Turkistuotanto Jalostus 
Seura- ja 
harrastuseläimet 

Lajinsisäinen 
käyttö 

Muu 
tuotantomuoto 

Minkit Turkistuotanto Jalostus 
Seura- ja 
harrastuseläimet 

Lajinsisäinen 
käyttö 

Muu 
tuotantomuoto 

Supikoirat Turkistuotanto Jalostus 
Seura- ja 
harrastuseläimet 

Lajinsisäinen 
käyttö 

Muu 
tuotantomuoto 

Muut 
turkiseläimet Turkistuotanto Jalostus 

Seura- ja 
harrastuseläimet 

Muu 
tuotantomuoto          - 
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Viljelijän/yhteyshenkilön ja tuen hakijan juridiset muodot ja niiden koodit ovat seuraavat: 
(*:llä merkityt eivät yleensä ole tällä lomakkeella tukia hakevien juridisia muotoja, ks. selitteet luettelon jälkeen) 
 
 
01 A Yksityinen henkilö/perheviljelmä: viljelijä 
01 B Yksityinen henkilö: elinkeinon harjoittaja, yrittäjä* 
01 C Yksityinen henkilö: kotitalous * 
02 A Perheyhtiö, -yhtymä 
03 A Kuolinpesä 
03 B Kuolinpesä: kotitalous* 
04 A Valtion virasto 
04 B Valtion liikelaitos 
05 A Kunta 
05 B Kunnallinen liikelaitos 
05 C Kuntayhtymä 
05 D Kuntayhtymän liikelaitos 
06 A Seurakunta 
07 A Säätiö 
07 B Yhdistys 

08 A Osakeyhtiö 
09 A Osuuskunta 
10 A Rekisteröity avoin-/kommandiittiyhtiö 
11 A Yhteismetsä 
12 A Toiminimi 
13 A Koulu: kunta 
13 B Koulu: kuntayhtymä 
13 C Koulu: valtion virasto 
13 D Koulu: yritys, yhtiö 
13 E Koulu: säätiö 
13 F Koulu: yhdistys 
14 A Perustettava yhtiö 
15 A Tuotantorengas 

 
 
Yleisin tuen hakijan juridinen muoto on yksityinen henkilö, viljelijä (01 A). Koodilla 01 B tarkoitetaan muun 
yritystoiminnan kuin maatalouteen liittyvän yritystoiminnan harjoittajaa. Koodilla 01 C tarkoitetaan yksityishenkilöä, 
joka ei harjoita maataloutta tai muuta yritystoimintaa (esim. tulvavahinkokorvauksen hakija, jolla ei ole maatilaa). 
Perheyhtiö/-yhtymä (02 A) tarkoittaa tuen hakijaa, jolla on saman suvun jäsenten (ei avio-/avopuolisoiden) yhdessä 
omistama tai hallitsema tila, joka ei ole osakeyhtiö, avoin yhtiö tms. Myös muiden kuin sukulaisten muodostamat 
yhtymät katsotaan perheyhtiöiksi/- yhtymiksi vastaavalla tavalla. Kuolinpesän juridisena muotona käytetään 
yleensä koodia 03 A, mutta esim. tulvavahinkokorvauksen hakijana kuolinpesä, jolla ei ole maatilaa, käyttää koodia 
03 B. 


