
Lomake 101A 
Maatilalomake 

Toimita lomake maatilan sijaintikunnan 
maaseutuelinkeinoviranomaiselle, kun tietoihin on 
tullut muutoksia. 

Täytä lomake kuulakärkikynällä tai muulla pysyvällä 
tavalla täyttöohjeen mukaisesti. 

Viranomaisen merkinnät 

Lomake vastaanotettu, pvm. Vastaanottaja 
  
Asiatunnus 

 

 

1. Maatilan perustiedot 

Maatilan yritysnimi Tilatunnus 
  
Maatilan osoite Postinumero ja -toimipaikka 
  
Maatilan sijaintikunta Kuntanumero Kuntaosa 
   
Juridinen muoto  
 
Maatilan päätuotantosuunta 
 

Tilalla harjoitetaan alkutuotannon tuotteiden suoramyyntiä  Kyllä  Ei 

2. Allekirjoitus 

Vakuutan tällä lomakkeella olevat tiedot oikeiksi 
Paikka ja aika Maatalouden viljelijätukiasiointiin valtuutetun allekirjoitus ja nimenselvennys 

tai maatilan kaikkien omistajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset 
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Maatilalomake 101A, täyttöohje 

Voit tarkistaa rekisterissä olevat tiedot Vipu-palvelusta tai kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. 

Palauta  lomake 101A maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, kun tietoihin on tullut 
muutoksia.  

1. Maatilaa koskevat perustiedot 

Täytä kohta maatilan yritysnimi, kun tilan omistus- tai 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 sijaintikunta on se kunta, jossa maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, 
maatilan sijaintikunta on se, jonka alueella pääosa maatilan pelloista sijaitsee. 

Kuntanumero määräytyy maatilan sijaintikunnan mukaan. Käytössä on toistaiseksi vuoden 1995 
kuntajaottelun mukainen numerointi, joten ilmoita vanha kuntanumero, jos kyseessä on yhdistynyt 
kunta. 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 1379/2022 muutoksineen. 

Tarvittaessa kysy lisätietoja kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. 

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 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150005
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150005
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Maatilan päätuotantosuunta tarkoittaa taloudellisesti merkittävintä maatalouden tuotantosuuntaa. 
Tuotantosuunta määräytyy vuoden aikana normaalioloissa saatujen tai saatavien bruttotulojen 
perusteella. Valitse tuotantoa parhaiten vastaava. 

Tuotantosuunnat ovat: 

1 Lypsykarjatalous 
2 Lihanautojen kasvatus 
3 Muu nautakarjatalous (yhdistelmätuotanto ja siitoseläinten kasvatus) 
4 Porsastuotanto 
5 Lihasikojen kasvatus 
6 Muu sikatalous (yhdistelmätuotanto ja siitoseläinten kasvatus) 
7 Kananmunien tuotanto (vain kulutukseen tarkoitettu tuotanto) 
8 Siipikarjanlihan tuotanto 
9 Muu siipikarjatalous (siitosmunien tuotanto, haudonta ja poikaskasvatus) 
10 Lammastalous 
11 Vuohitalous 
12 Hevostalous 
13 Viljanviljely (myös viljan siemenviljely, pois lukien mallasohran viljely) 
14 Erikoiskasvituotanto (mallasohran, herneen, perunan, sokerijuurikkaan ja öljykasvien viljely) 
15 Puutarhakasvien viljely avomaalla (avomaan vihannesviljely, hedelmän- ja marjanviljely sekä 

taimitarhaviljely lukuun ottamatta metsäpuiden taimitarhoja) 
16 Kasvihuoneviljely 
17 Muu kasvituotanto (mm. heinän ja viherheinän viljely, nurmikasvien siemenviljely ja metsäpuiden 

taimitarhat) 
18 Muu tuotanto tai toiminta (mm. maatilamatkailu tai kotimaisen energian tuotanto) 
23 Ei tuotanto-/yritystoimintaa 
24 Korvauksen hakeminen 

Rastita kohta, jos tilalla harjoitetaan alkutuotannon tuotteiden suoramyyntiä. Suoramyynnillä 
tarkoitetaan Maa- ja metsätalousministeriön elintarvikehygieniasta antaman asetuksen 318/2021 
pykälien 8, 11, 14, 16, 17 ja 21 mukaista luovutusta suoraan kuluttajalle. 

2. Allekirjoitus 

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

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210318
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210318
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