
Y-tunnus

HenkilötunnusNimi

SähköpostiosoiteJuridinen muoto

Postinumero ja -toimipaikkaJakeluosoite

Puhelinnumero 

ILMOITUS
koko tilan hallinnan siirrosta

Hallinnan siirto kannattaa ajoittaa tukivuoden alkuun, jolloin 
tukien maksut kohdistuvat oikein. 

Jos luopujalle on maksettu tuen ennakkoa ennen hallinnan 
siirtoa, myös loppuosa kyseisestä tuesta maksetaan 
luopujalle.

Puhelinnumero 

Jakeluosoite Postinumero ja -toimipaikka

Juridinen muoto

Lomake 156

Sähköpostiosoite

Nimi Henkilötunnus

Viranomaisen merkinnät
VastaanottajaLomake saapunut, pvm. Liitteitä, kpl

Pankkitilin (IBAN) numero

3. UUDEN HALTIJAN TIEDOT (JATKAJA) *) Jos jatkajan tietoihin halutaan useamman henkilön tiedot, ne ilmoitetaan lomakkeen
7. Lisätietoja -kohdassa

1. ILMOITAN/ILMOITAMME, ETTÄ KYSEESSÄ ON KOKO TILAN YHTENÄ KOKONAISUUTENA TAPAHTUVA:

2. ENTISEN HALTIJAN TIEDOT (LUOPUJA)

sukupolvenvaihdos muu hallinnan siirto yhdistäminen

Y-tunnus

*) Viljelijän/yhteyshenkilön on annettava tukihakemusta koskevat selvityspyynnöt, kuulemiskirjeet yms.tiedoksi muille hakijaosakkaille,  
-omistajille, -yhtiömiehille yms. Tiedoksiantovelvollisuuden laiminlyövä voi joutua vahingonkorvausvastuuseen. (Hallintolaki (434/2003)  
56 §, 57 § ja 68 §)

156_22     7 7.2022

tapahtunut _____________ (pvm.) tapahtunut _____________ (pvm.)tapahtunut _____________ (pvm.)

Hallinnan siirron osapuolet voivat toimittaa joko yhden  
yhteisen lomakkeen tai kumpikin/jokainen voi toimittaa 
erikseen lomakkeen (156).
Täytä lomake kuulakärkikynällä tai muulla pysyvällä tavalla 
ja allekirjoita se.

Toimita lomake liitteineen 15 työpäivän kuluessa hallinnan 
siirrosta maatilasi sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviran-
omaiselle.  

31 8

Pankin BIC-koodi

Tilatunnus

Jakeluosoite

Maatilan päätuotantosuunta

Maatilan yritysnimi
4. MAATILAA KOSKEVAT PERUSTIEDOT

Maatilan sijaintikunta

Postinumero ja -toimipaikka

Juridinen muoto

Seuraava henkilö täyttää kansallisen tuen hakijaa koskevat edellytykset (vähintään yhden ikäedellytyksen täyttävän henkilön on harjoitettava
itse maa- tai puutarhataloutta)

Nimi:___________________________________________ Henkilötunnus :__________________________________



5. SUKUPOLVENVAIHDOS TAI MUU KOKO TILAN HALLINNAN SIIRTO YHTENÄ KOKONAISUUTENA UUDELLE
HALTIJALLE (Tilan tilatunnus ei muutu).

Kaikki perus- ja kasvulohkolomakkeella (102A ja 102B) ilmoitetut lohkot siirtyvät uudelle haltijalle sellaisina kuin 
entinen haltija on ne ilmoittanut. Pinta-alatukien tuensaajaa ei voi vaihtaa 31.8. jälkeen.

Entinen haltija on jättänyt itselleen puutarhamaaksi enintään 10 % tilan peltoalasta, kuitenkin enintään yhden hehtaarin. 
Puutarhamaaksi jätettävän lohkon nro ____________________, lohkon koko ___________ha. Lohkosta ei ole haettu  
tukea 16.6. mennessä. (Jos lohkosta on haettu tukea, ks. tukien perumisesta Tuenhakijan perusoppaassa ).

6. SIKA- JA SIIPIKARJATALOUDEN VIITEMÄÄRÄN SIIRTO

7. LISÄTIETOJA

Jatkaja hakee siirtoa siirrettävän maatilan (rastita)
sika- ja siipikarjatalouden viitemäärälle

Tilan entisellä haltijalla/luopujalla on oikeus jättää koko tilan hallinnan siirron ulkopuolelle talouskeskusalue, jolla asuin
rakennukset sijaitsevat, sekä omassa taloudessaan tarvittavien puutarhatuotteiden viljelemistä tai asuinrakennuksen 
rakentamista varten peltoalue, joka voi olla enintään 10% siirron kohteena olevasta peltoalasta, ei  kuitenkaan suurempaa 
alaa kuin 1 ha.

Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys (jos uutena haltijana on yhteisö, yhtymä tai kuolinpesä, 
kaikkien allekirjoitukset ja nimenselvennykset tai valtakirjat)

Uusi haltija
8. ALLEKIRJOITUS

Paikka ja aika

Vakuutan edellä olevat tiedot oikeiksi.

Tämän lomakkeen allekirjoituksella otan koko tilan eläimineen 
hallintaani. Tiedän, että tuet maksetaan Tuenhakijan perus-
oppaassa kerrotuilla edellytyksillä sille hallinnan siirron osa  
puolista, joka täyttää kyseisen tuen myöntämisen edellytykset. 
Vastaan tilalta haettuihin tukiin/palkkioihin liittyvistä velvoitteista 
kuten omistani (mm. mahdollinen entisen haltijan hallinta-
aikana syntynyt EU:n eläinpalkkioiden seuraamus).

Allekirjoitus ja nimenselvennys (jos entisenä haltijana on yhteisö, yhtymä 
tai kuolinpesä, kaikkien allekirjoitukset ja nimenselvennykset tai valtakirjat)

Vakuutan edellä olevat tiedot oikeiksi.
Koko tila kokonaisuudessaan siirtyy yhdelle hallinnan 
siirron saajalle. Tiedän, että tuet maksetaan Tuenhakijan 
perusoppaassa kerrotuilla edellytyksillä sille hallinnan 
siirron osapuolista, joka täyttää kyseisen tuen myöntä
misen edellytykset.

Entinen haltija

Kansallisia tukia hakevien nauta-, lammas ja vuohitilojen on palautettava koko tilan hallinnan siirron osallistumisilmoitus 462.
EU:n eläinpalkkiohakemus siirretään automaattisesti maatilan uudellen haltijalle.

·

Tärkeää muistaa

·

·
Maatilan osallistietojen on oltava aina ajantasaisia
Asiointioikeudet päivitetään lomakkeella 457

·

Maatilan uusi haltija näkee Vipu-palvelussa kaikki 
maatilan edellisten vuosien tiedot (mm. lohkotiedot, 
sitoumukset, tukimaksutiedot, ulosmittaukset ja 
panttaukset), kun maatilan tilatunnus säilyy samana. 
Annan maatilan uudelle haltijalle oikeuden nähdä 
edellisten vuosien tiedot.

Kyllä Ei 
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