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Suoramyyntimaidon  

tuotantotuen hakemus 

 Lomake 230 

Viranomaisen merkinnät 

Lomake vastaanotettu, 

pvm. 

Asiatunnus Vastaanottaja 

   

Tallentajan nimikirjaimet ja 

pvm. 

Tallennuksen tarkastajan 

nimikirjaimet ja pvm. 

  

 Täytä lomake kuulakärkikynällä tai muulla pysyvällä tavalla. 

Toimita lomake viimeistään 17.1.2023 maatilasi talouskeskuksen 

sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. 

Suoramyyntimaidon tuotantotukea voidaan maksaa C-

tukialueella. 

1. Hakija 
Nimi Tilatunnus 

            

2. Hakijan tiedot  
Luonnollinen henkilö  

 Olen yli 18-vuotias. 

 Puolisoni on yli 18-vuotias. 

 

Yhteisö  

  Hakija on julkisoikeudellinen yhteisö, vankilatila tai koulutila eikä  

 kuulu ikävaatimusten piiriin. 

 Hakija on yksityisoikeudellinen yhteisö ja vähintään yksi sen jäsenistä on 

vähintään 18-vuotias luonnollinen henkilö sekä harjoittaa  

 itse maa- ja puutarhataloutta. 

Puolison nimi ja henkilötunnus Ikäehdon täyttävän henkilön nimi ja henkilötunnus 

            

3. Suoraan kuluttajalle myyty ja siirretty lehmänmaito ja lehmänmaitotuotteet  

Kuukausi 

Tilalta myyty 

maito  

litroina 

Kerma Juusto 

kg maitolitroina kg maitolitroina 

tammikuu 2022                               

helmikuu 2022                               

maaliskuu 2022                               

huhtikuu 2022                               

toukokuu 2022                               

kesäkuu 2022                               

heinäkuu 2022                               

elokuu 2022                               

syyskuu 2022                               

lokakuu 2022                               

marraskuu 2022                               

joulukuu 2022                               
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Kuukausi 
Voi Jogurtti 

Muu tuote 

______________ 

kg maitolitroina kg maitolitroina maitolitroina 

tammikuu 2022                               

helmikuu 2022                               

maaliskuu 2022                               

huhtikuu 2022                               

toukokuu 2022                               

kesäkuu 2022                               

heinäkuu 2022                               

elokuu 2022                               

syyskuu 2022                               

lokakuu 2022                               

marraskuu 2022                               

joulukuu 2022                               

4. Allekirjoitus 
Vakuutan, että toimivaltainen viranomainen voi suorittaa tilallani tarkastuksen, jossa olen valmis avustamaan. Vakuutan 

tällä lomakkeella olevat tiedot oikeiksi.  

Paikka ja aika Maatalouden viljelijätukiasiointiin valtuutetun allekirjoitus ja nimenselvennys 

tai maatilan kaikkien omistajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset 

            

Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmiin kerätään henkilötietoja viranomaistehtävien hoitamista varten. Sinulla on 

oikeus saada tiedot esimerkiksi rekisterinpitäjästä, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä tietojen säännönmukaisista 

luovutuksista. Voit lukea asiasta tarkemmin Tuenhakijan perusoppaan Hakemisen edellytykset ja tuenhakijan oikeudet‐

luvusta. 

____________________________________________________________ 
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Lomakkeen täyttöohjeet

Suoramyyntimaidon tuotantotukea voidaan maksaa C-tukialueen maidontuottajalle suoraan 

kuluttajalle myydystä maidosta tai muiden maitotuotteiden myynnistä tai siirrosta. Hae 

suoramyyntimaidon tuotantotukea ja ilmoita kuluttajalle suoraan myydyt maidot tällä lomakkeella. 

Voit hakea tukea kuukausittain, mutta palauta lomake viimeistään 17.1.2023 maatilasi 

talouskeskuksen sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. 

Sinun on pystyttävä osoittamaan annetut tiedot oikeiksi kirjanpidostasi ja esittämään tarvittaessa 

kaikki suoramyyntiin liittyvät osto- ja myyntikuitit. Säilytä alkuperäiset asiakirjat tuen hakuvuoden ja 

sitä seuraavien neljän kalenterivuoden ajan. 

Listaa lomakkeen kohtaan 3. tilasi maitotuotteet sekä kiloina että tuotteen valmistukseen käytettyinä 

maitolitroina kuukausittain. Merkitse Tilalta myyty maito -kohtaan vain suoraan kuluttajille myyty tai 

siirretty maitomäärä, ei tuotteiden valmistukseen käytettyä maidon yhteismäärää. Omassa 

taloudessa käytettyä maitoa ei saa ilmoittaa suoramyyntimaidon tuotantotuen perusteeksi. 

Sinun tai puolisosi täytyy olla vähintään 18-vuotias tukivuotta edeltävän kalenterivuoden viimeisenä 

päivänä. Ilmoita puolison tiedot ainoastaan, jos hän täyttää tilalla ikävaatimuksen. Jos maatilallasi ei 

ole tilatunnusta, palauta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tämän lomakkeen lisäksi 

Ruokaviraston lomake 456 Uuden maatilan tiedot ja valtuutus. Voit tulostaa lomakkeen 456 

osoitteesta www.suomi.fi. 

http://www.suomi.fi/

