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Hakemus mehiläistalouden tuesta 
vuonna 2022 

Lomake 204 

Viranomaisen vastaanottomerkinnät 

Toimita hakemus viimeistään 15.6.2022 Pohjois-Savon 
ELY-keskukseen tai jos toimintapiste sijaitsee 
Ahvenanmaalla, Ahvenanmaan valtionvirastoon.  

Myöhästynyt hakemus hylätään. 

Lomake vastaanotettu, pvm. Asianumero 

Täytä lomake kuulakärkikynällä tai muulla pysyvällä 
tavalla. 

1. Henkilöhakija
Hakija Henkilötunnus 

Jakeluosoite Postinumero ja -toimipaikka 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

Pankkitilin (IBAN) numero BIC-koodi (jos ilmoitat ulkomaisen tilinumeron) 

2. Hakijana yhteisö
Hakija Y-tunnus

Jakeluosoite Postinumero ja -toimipaikka 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

Pankkitilin (IBAN) numero BIC-koodi (jos ilmoitat ulkomaisen tilinumeron) 

Yhteisö 

 Hakija on yhtymä, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys, jakamaton kuolinpesä tai säätiö, 
tai 

 Hakija on julkisoikeudellinen yhteisö, koulutila tai vankilatila, tai hakijan tukikelpoinen toiminta on muuta kuin 
maataloutta eikä ikävaatimusta sovelleta  

 Yhteisössä vähintään yksi yli 18-vuotias luonnollinen henkilö harjoittaa itse maataloutta. 

Yli 18-vuotiaan maataloutta itse harjoittavan henkilön nimi ja henkilötunnus 

Olen rekisteröitynyt Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin 
 Kyllä  

 En (Rekisteröidy Eläintenpitäjä-ja pitopaikkarekisteriin ennen mehiläistalouden tuen hakemuksen lähettämistä)  



204_22 

3. Hakemus
MEHILÄISTARHAN TIEDOT 
Hallitsen mehiläisyhteiskuntia: 

 Omistajana  

 Vuokraajana  

 Testamenttiin, muuhun perintöoikeudelliseen 
saantoon tai muuhun saantokirjaan perustuvalla 
käyttöoikeuden nojalla 

Mehiläistarhauksen pesien sijaintikunta/-kunnat: 

TUEN HAKUPERUSTE: (valitse A tai B) 
A.  Haen tukea 1.6.2022 hallinnassani sekä tuotantokautena 1.6.-30.9.2022 tuotannossa olevien pesien lukumäärän 
perusteella. 

Mehiläisyhteiskuntien lukumäärä, joista haen tukea: kpl 
Näistä tuotantokaudella on tuhoutunut lukumäärä ja tuhoutumisen syy kpl 

 eläintauti 

 petoeläimen aiheuttama vahinko 

 muu hakijasta riippumaton syy 

B.  Haen tukea viime vuonna ilmoittamani pesämäärän mukaan 

Viime vuonna hakemuksessa ilmoittamani tai valvonnassa hyväksytty mehiläisyhteiskuntien 
lukumäärä kpl 
Tuhoutuneiden mehiläisyhteiskuntien lukumäärä ja tuhoutumisen syy kpl 

 eläintauti 

 petoeläimen aiheuttama vahinko 

 talvituho 

 muu hakijasta riippumaton syy 

TULOSELVITYS (valitse toinen, liite vaaditaan) 

 Olen saanut tuloja mehiläistuotteiden myynnistä verovuosina 2019, 2020 tai 2021. 

 Olen aloittanut mehiläistalouden harjoittamisen 2021 tai 2022 ja minulle on tullut toiminnan aloittamisesta 
hankintamenoja. 

4. Liitteet
Palauta jokin liitteistä 1–3. Palauta tarvittaessa liitteet 4–9.

1  Viimeksi toimitetun (2020) tai sitä edeltävän vuoden (2019) verotuksen verotuspäätöksen jäljennös, josta näkyy 
mehiläistaloutesi tulot ja tarvittaessa jäljennös muistiinpanoistasi koskien kyseisiä tuloja ja menoja tai 
2  Viime verotusvuoden (2021) veroilmoituksen jäljennös ja tarvittaessa jäljennös muistiinpanoistasi koskien kyseisiä 
tuloja ja menoja tai 
3  Todistus mehiläistarhauksen hankintamenoistasi, jos olet aloittanut mehiläistalouden harjoittamisen 2022 tai 2021 
(veroilmoituksen jäljennös tai tarvittaessa muistiinpanot menoistasi). 
4  Selvitys mehiläisyhteiskuntien määrän alenemisesta. 
5  Eläinlääkärintodistus. 
6  Selvitys petovahingoista. 
7  Valtakirjat 
8  Perukirja 
9  Muu selvitys (esim. karttaliite) _____________________________________. 
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5. Lisätietoja (käytä tarvittaessa erillistä liitettä)

6. Tietojen luovutus

Ruokaviraston rekistereissä olevien tietojen ja asiakirjojen julkisuuteen sekä luovuttamiseen sovelletaan julkisuuslakia 
(621/1999) ja henkilötietojen osalta EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä tietosuojalakia (1050/2018). Tietojen 
luovutuksesta säädetään laissa maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä (284/2008) ja laissa ruoka- ja 
luonnonvaratilastoista (562/2014) sekä tilastolaissa (280/2004). 

Hakijan 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 §). 

Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmään 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 Johdanto-luvusta. 

A.  Yhteystietoni saa luovuttaa markkinointitarkoituksiin. 

B.  Yhteystietoni saa luovuttaa neuvonnallisiin tarkoituksiin. 

7. Allekirjoitus

Olen lukenut tukiehdot ja hakuohjeet. Sitoudun ilmoittamaan tuotantokauden (1.6.–30.9.) aikana tapahtuvista 
mehiläisyhteiskuntien lukumäärän vähennyksistä 15 työpäivän kuluessa alenemisesta kirjallisesti Pohjois-Savon ELY- 
keskukseen tai Ahvenanmaalla valtionvirastoon.  

Vakuutan tällä lomakkeella ja sitä seuraavissa liitteissä antamani tiedot oikeiksi. Samalla ilmoitan saaneeni tietooni 
hakemuksessa hakemieni tukien myöntämisen edellytykset ja virheellisistä tiedoista aiheutuvat tukien menetykset. 
Olen tietoinen siitä, että toimivaltainen viranomainen voi suorittaa tarkastuksen ennalta ilmoittamatta. 
Paikka ja aika Hakijan tai valtuutetun allekirjoitus 
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