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Maa- ja metsätilojen 
kehittämistuet 
Rovaniemen kaupunki tukee maa- ja metsätiloja erillisillä 
kehittämismäärärahoilla 

1. Kehittämistukien myöntämisen yleiset ehdot  

Rovaniemen kaupunki tukee maa- ja metsätilojen tuotantotoiminnan 
kehittämistä myöntämällä avustuksia eri kehittämistoimiin.  

muuta julkista tukea.  

- ja kiinteistökohtaista tukea haettaessa on kohteen sijaittava 
Rovaniemen kaupungissa.  

yhtymän tai kuolinpesän omistuksessa, on vähintään yhden omistajista 
oltava kirjoilla Rovaniemen kaupungissa.  

ilman arvonlisäveroa.  

 

2. Suoraan Rovaniemen kaupungilta haettavat kehittämistuet  

ostopalvelun hinnasta (alv 0 %)  

o liitteeksi vaaditaan tosite laskun maksamisesta, tilatunnus, kopio 
maatilatalouden veroilmoituslomakkeesta (jatkuvaa kannattavaa 
toimintaa harjoittava maatila), kopio vuokrasopimuksesta (vuokra-
aikaa jäljellä vähintään 5 vuotta)  

pellon salaojittamiseksi 200 €/ha (Lom1)  
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o liitteeksi vaaditaan kopio kartasta ja ojitussuunnitelma, jonka 
toteutus tarkastetaan tilakäynnillä.  

h/hlö/v)  

o hakemuksen liitteeksi vaaditaan kopio maksullisen lomituksen 
laskusta ja tosite sen maksamisesta.  

 (Lom1) 1.700 euroa/yritys  

o edellyttää ELY -keskuksen myönteistä päätöstä nuoren viljelijän 
tuesta  

(liitteeksi kopio Lapin ELY-keskuksen päätöksestä ja jäljennös 
allekirjoitetusta kauppakirjasta).  

 (Lom2) 200 €/ha 

o edellytetään oman peltoalan osalta alle 80 % rehuomavaraisuutta  

(laskentataulukko hakulomakkeella)  

Edellä mainitut tilakohtaiset kehittämistuet voivat olla enintään 3.400 
euroa/vuosi.  

tuotantopohjaisilla koulutusaloilla opiskeleville henkilöille (Lom3) 200 
€/vuosi 

o edellytetään, että hakija tai hänen vanhempansa harjoittavat maa-, 
karja-, poro-, metsä- tai puutarhatalouden alkutuotantotoimintaa 
Rovaniemellä. Opintojen laajuus vähintään 30 opintopistettä. Liitteenä 
oppilaitoksen antama opintotodistus. 

Edellä mainitut tilakohtaiset kehittämistuet voivat olla enintään 3.400 
euroa/vuosi.  
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Hakemuslomakkeet ovat Tervolan kunnan Tervolan yhteistoiminta-
alueen internetsivuilla liitetiedostona osoitteessa:  

https://tervola.fi/elinkeinot-ja-yrittaminen/maaseutu-ja-
lomituspalvelut/tervolan-ytan-kehittamismaararahat/ (kopioi 
hakukoneelle)  

Lomakkeet tulee täyttää huolellisesti. Esim. ilman hakijan 
pankkiyhteystietoja, Y-tunnusta ja osoitetta maksua ei voi suorittaa. Y-
tunnuksen sijasta voi merkitä syntymäajan (ppkkvv - ilman 
henkilötunnusta).  

 

3. Palveluntarjoajien välittäminä toteutuvat kehittämistuet  

neuvontaorganisaatiot tai muut palvelun tarjoajat  

50 %:n alennus palvelun toimitusmaksusta  

o tukea ei myönnetä veroneuvontaan, tukihakemuksien 
täyttöpalveluun tai EU- rahoitteisten kehittämishankkeiden avulla 
toteutetuille neuvontapalveluille, jotka laskutetaan asiakkaalta 
projektikohtaisesti  

o uusien toimijoiden osalta tukimenettely on varmistettava ennakolta  

neuvontaorganisaatio,  

o enintään 50 % ostopalvelun toimitusmaksusta (alv 0 %),  

neuvontaorganisaatio tai jalostukseen 
erikoistunut organisaatio  

o enintään 50 % ostopalvelun toimitusmaksusta (alv 0 %),  

 

o matkakustannuksista ja käyntimaksusta (alv 0 %) tuottajan 
omavastuu 30 € ja tuki enintään 140 €/hoitokäynti  
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%, kuitenkin enintään 2 
€/ha Rovaniemen metsänhoitoyhdistys ry ym. toimijat  

o tukea ei makseta metsäarvioista  

o uusien toimijoiden osalta tukimenettely on varmistettava ennakolta  

 

Palveluntarjoajien laskut lähetetään suoraan seuraavasti: 

Varsinainen maksettavan subventiolaskun (ei liitteitä) voit tehdä 
sähköisesti tai lähettää paperilaskun skannattavaksi. Käytössänne on 
Sarastian ilmainen toimittajaportaali, johon voit tilata tunnukset heiltä.  
 
Verkkolaskuosoite 
Rovaniemen kaupunki/Elinvoimapalvelut 
00371978283111231 
Verkkolaskuoperaattori: CGI 
Välittäjätunnus: 003703575029  
 
Tee paperilasku ja laita kirjekuoren osoitekenttään ja laskun 
saaja/maksaja kohtaan sama alla oleva paperilaskuosoite. Laskulla 
pitää olla alla oleva osoite täydellisenä, muuten lasku hylkääntyy 
skannauskeskuksessa eikä saavu perille. 
 
Paperilaskuosoite 
Rovaniemen kaupunki/Elinvoimapalvelut 
00371978283111231 
PL 299 
02066 DOCUSCAN 
 
Sähköiseen käsittelyyn ei saa lähettää puutteellisia laskuja. Jos laskusta 
ei ilmene kuka laskuttaa ketä, mitä ja millä summalla, palautamme sen 
takaisin lähettäjälle. 
 
Laita laskulle viitteemme: KP 1295  
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Lisätiedot laskujen käsittelystä:  
Rovaniemen kaupungin ostoreskontraa hoitaa Sarastia. 
Lisätietoja laskujen käsittelystä antaa Sarastian valtakunnallinen 
asiakaspalvelu, jonka yhteystiedot ovat: www.sarastia.fi/ 
Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 6399 400, ma-pe klo 8-16. 
 
Sähköinen palvelupyyntö: https://asiakaspalvelu.sarastia.fi/asiakaspalvelu/yritykset/   

 
 
4. Hakemukset voi lähettää:  
 
sähköpostitse maataloustoimisto@tervola.fi tai postitse osoitteella: 
 
Maataloustoimisto 
Tervolan kunta 
Keskustie 81, 
95300 Tervola 
 
Lisätietoja saat sähköpostitse osoitteesta 
maataloustoimisto@tervola.fi tai soittamalla Tanja Häyrynen, 
maaseutupäällikkö, 050 597 1161. 
 

 

5. Lisäksi voit hyödyntää Kylien kehittämissäätiötä 

Säätiön tarkoitus  

Säätiön tarkoituksen on vahvistaa Rovaniemen kylien elinkelpoisuutta 
sekä edistää niiden asukkaiden hyvinvointia. Säätiö voi omistaa 
toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä arvopapereita 
ja muita osakkeita sekä olla jäsenenä eri yhteisöissä.  

 

http://www.sarastia.fi/
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Säätiön toiminta  

Tukee ja avustaa hankkeita ja toimintoja  

 

-, virkistys- ja elinkeinotoimintaa  

niissä jatkaa asumista ja elinkeinojen harjoittamista  

kehittämissuuntien selvittämiseksi  

rahoittamiseen.  

Lisätietoa hakumenettelystä, ohjeet ja lomakkeet löytyvät kaupungin 
internet-sivuilta osoitteesta:  

https://www.rovaniemi.fi/Yritys--ja-tyollisyyspalvelut/Kylien-
kehittamissaatio 

 

 

https://www.rovaniemi.fi/Yritys--ja-tyollisyyspalvelut/Kylien-kehittamissaatio
https://www.rovaniemi.fi/Yritys--ja-tyollisyyspalvelut/Kylien-kehittamissaatio

