Maatilalomake 2022
Toimita lomake maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 15.6.2022, jos tietoihin on
tul-lut muutoksia.

Lomake 101A

Viranomaisen merkinnät
Lomake saapunut, pvm. Asiatunnus/Dnro

Vastaanottaja

Täytä lomake kuulakärkikynällä tai muulla pysyvällä tavalla täyttöohjeen mukaisesti.

1. Maatilaa koskevat perustiedot
Maatilan yritysnimi

Tilatunnus

Maatilan osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Maatilan sijaintikunta

Kuntanumero

Tilalla harjoitetaan alkutuotannon tuotteiden suoramyyntiä
Kyllä
Maatilan päätuotantosuunta

Kuntaosa

Juridinen muoto

EI

2. Täydentävien ehtojen tietoja
Tilalla harjoitetaan automaattilypsyä (“lypsyrobotti”)

Kyllä

Ei

3. Maankäyttölajien pinta‐alat
Maankäyttölaji

30.4.2022
ha

Maankäyttölaji

Metsämaa

Tonttimaa (mukaan lukien rakennuspaikka)

Tie‐ ja joutomaa

Muu käyttöalue (pois lukien pelto ja puutarha, luonnonlaidun ja ‐niitty)

30.4.2022
ha

4. Allekirjoitus
Vakuutan tällä lomakkeella olevat tiedot oikeiksi
Paikka ja aika
Maatalouden viljelijätukiasiointiin valtuutetun allekirjoitus ja nimenselvennys tai
maatilan kaikkien omistajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset

Maatilalomake 101A, täyttöohje

Maatilalomake 101A, täyttöohje
Voit tarkistaa rekisterissä olevat tiedot Vipu-palvelusta tai kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta.
Palauta lomake 101A vain siinä tapauksessa, jos tietoihin on tullut muutoksia.
Palauta lomake maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 15.6.2022.
Allekirjoita lomakkeen jokainen sivu ja merkitse niihin tilatunnus sekä päivämäärä.

1.

Maatilaa koskevat perustiedot

Täytä tähän maatilan yritysnimi, kun tilan omistustai juridinen muoto on jokin muu kuin yksityinen
henkilö. Ilmoita maatilan koko yritysnimi, esimerkiksi Avoin yhtiö Meikäläinen & Meikäläinen. Jätä
kohta tyhjäksi, jos juridinen muoto on yksityinen
henkilö tai perheviljelmä.
Tilatunnus on maaseutuelinkeinoviranomaisen
maatilalle antama maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmän rekisteritunnus.
Ilmoita kohdissa Maatilan osoite, postinumero ja
-toimipaikka päätilan osoitetiedot.
Maatilan sijaintikunnan määrittää päätilan talouskeskus, eli sen tuotantoyksikön talouskeskus (talousrakennukset), josta maatilaa pääasiallisesti johdetaan. Jos tilalla ei ole talouskeskusta, päätilaksi
katsotaan taloudellisesti merkittävin tai pinta-alaltaan suurin kiinteistörekisterissä oleva rekisteritila.
Kuntanumero määräytyy maatilan sijaintikunnan
mukaan. Käytössä on toistaiseksi vuoden 1995
kuntajaottelun mukainen numerointi, joten yhdistyneissä kunnissa ilmoitetaan vanha kuntanumero. Yhdistyneet kunnat kuuluvat siis edelleen
siihen tukialueeseen, johon ne kuuluivat vuoden
1995 kuntajaottelun mukaan.
Ilmoita Kuntaosa-kohdassa, sijaitseeko maatilaan
kuuluvan päätilan talouskeskus kunnan ulkosaaristo- osassa, sisäsaaristo-osassa tai yhdellä tai useammalla tukialueella. Voit tarkistaa ajantasaisen listauksen saaristokunnista ja usean tukialueen

kunnista Valtioneuvoston asetukselta 5/2015 muutoksineen.
Tarvittaessa kysy lisätietoja kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta.
Rastita kohta, jos tilalla harjoitetaan alkutuotannon tuotteiden suoramyyntiä. Suoramyynnillä
tarkoitetaan elintarvikelain 22§:n mukaista luovutusta suoraan lopulliselle kuluttajalle.
Juridinen muoto tarkoittaa maatilayrityksen
omistusmuotoa (katso Maatilan yritysnimi kohta). Jos viljelet yksityisenä henkilönä vuokramaita, merkitse maatilan juridiseksi muodoksi yksityinen henkilö.
Maatilan juridiset muodot ovat:
01 Yksityinen, luonnollinen, henkilö/perheviljelmä
02 Perheyhtiö tai -yhtymä
03 Kuolinpesä
04 Valtio
05 Kunta tai kuntayhtymä
06 Seurakunta
07 Säätiö, yhdistys tms.
08 Osakeyhtiö
09 Osuuskunta
10 Rekisteröity avoin-/kommandiittiyhtiö
11 Yhteismetsä
13 Koulu
14 Muu yritys
15 Tuotantorengas
Maatilan päätuotantosuunta tarkoittaa taloudellisesti merkittävintä maatalouden tuotantosuuntaa. Tuotantosuunta määräytyy vuoden aikana
normaalioloissa saatujen tai saatavien bruttotulojen perusteella. Valitse tuotantoa parhaiten vastaava.
Tuotantosuunnat ovat:
1
2
3
4
5
6

Lypsykarjatalous
Lihanautojen kasvatus
Muu nautakarjatalous (yhdistelmätuotanto
ja siitoseläinten kasvatus)
Porsastuotanto
Lihasikojen kasvatus
Muu sikatalous (yhdistelmätuotanto ja siitoseläinten kasvatus)
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7
8
9
10
11
12
13
14

15

16
17

18
23
24

2.

Kananmunien tuotanto (vain kulutukseen
tarkoitettu tuotanto)
Siipikarjanlihan tuotanto
Muu siipikarjatalous (siitosmunien tuotanto, haudonta ja poikaskasvatus)
Lammastalous
Vuohitalous
Hevostalous
Viljanviljely (myös viljan siemenviljely, pois lukien mallasohran viljely)
Erikoiskasvituotanto (mallasohran, herneen, perunan, sokerijuurikkaan ja öljykasvien viljely)
Puutarhakasvien viljely avomaalla (avomaan vihannesviljely, hedelmän- ja marjanviljely sekä taimitarhaviljely lukuun ottamatta metsäpuiden taimitarhoja)
Kasvihuoneviljely
Muu kasvituotanto (mm. heinän ja viherheinän viljely, nurmikasvien siemenviljely ja
metsäpuiden taimitarhat)
Muu tuotanto tai toiminta (mm. maatilamatkailu tai kotimaisen energian tuotanto)
Ei tuotanto-/yritystoimintaa
Korvauksen hakeminen

Täydentävien ehtojen tietoja

Tarkista maankäyttötiedot ja korjaa tarvittaessa.
Tietoja käytetään Suomen virallisten tilastojen teossa (Luonnonvarakeskus, Maatalous- ja puutarhayritysten rakenne).
Ilmoita kohdassa, käytetäänkö tilallasi automaattilypsyä (”lypsyrobotti”).
Sinun ei tarvitse ilmoittaa sikojen, lampaiden, vuohien ja nautojen lukumäärää, sillä niiden lukumäärä
saadaan sika- rekisteristä, lammas- ja vuohirekisteristä sekä nautarekisteristä.

3.

Maankäyttölajien pinta-alat

Ilmoita maankäyttölajien pinta-aloihin hallinnassasi
oleva metsämaa, tie- ja joutomaa, tonttimaa sekä
muut käyttöalueet.
Ilmoita maankäyttölajien pinta-alat kahden desimaalin, eli aarin tarkkuudella.

Metsämaa tarkoittaa metsää sekä metsitettyjä ja
metsitystä varten esikäsiteltyjä peltoja.
Tie- ja joutomaa tarkoittavat maatalousmaan sisällä
olevia tie- ja joutomaita.
Tiemaaksi luetaan maatilaan kuuluvat tilus- ja viljelystiet. Vähennä pysyvät ja tilapäiset tiet pellon
pinta-alasta riippumatta siitä, onko tien ja pellon välissä ojaa. Jos viljelystietä rajoittaa enintään kolme
metriä leveä oja, laske lohkon pinta-ala ojan keskeltä. Jos oja on yli kolme metriä leveä, laske lohkon
pinta-ala pellon reunasta.
Joutomaata ovat alueet, joita ei käytetä tai ei voida
käyttää varsinaiseen tuotantotoimintaan. Joutomaahan kuuluvat täysin puuttomat suot, tunturit,
louhikot, kalliot, kivikot ja hietikot sekä käyttämättömät sora- ja savikuopat tms. Jos viljellyllä maalla
on paljon kiviä, joita ei voida poistaa, vähennä niiden ala peltolohkon alasta ja lisää se joutomaan
alaan.
Tonttimaa tarkoittaa rakennusten ja rakenteellisten laitteiden vaatimia pinta-aloja, pihaa sekä
keittiöpuutarhaa, jotka eivät sisälly pellon alaan.
Muita käyttöalueita ovat puistot sekä urheilu- ja
leikkipaikat, jos niitä ei ole syytä lukea tonttimaahan
tai metsämaahan.
Muiksi käyttöalueiksi luetaan myös avatut ja hoidetut – eli käytössä olevat – hiekan, soran, saven, mudan, turpeen jne. ottopaikat. Älä ilmoita peltoja,
puutarhaa, luonnonlaitumia ja niittyjä kohdassa 3.

4.

Allekirjoitus

Kirjoita lomakkeeseen päiväys. Kaikkien maatilan
omistajien ja koko tilan vuokraajien on allekirjoitettava lomake. Kaikkien omistajien allekirjoitus voidaan korvata viljelijä- tukiasiointiin valtuutetun allekirjoituksella, valtakirjalla tai yhdistys- ja yhtiömuodoissa nimenkirjoitusoikeudella.

