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TERVOLAN KUNTA 
Maaseutulautakunta 
Keskustie 81 
95300 Tervola 
 
Pyydän, että maaseutulautakunta myöntää allekirjoittaneelle kunnanvaltuuston maatalouden 
edistämiseen varaamasta määrärahasta avustusta seuraavista menoista:  
 

1. Viljavuustutkimuksen, viljely- ja taloussuunnitelmien kustannuksista euroina ______ 
a. näytteiden otto- ja tutkimusmaksusta 40 %, enintään 400 €/tila. Viljavuustutkimuksen teon 

väli lohkolla vähintään 4 vuotta 
b. Tilakohtaisiin suunnitelmiin tukea voidaan käyttää siten, että viljely- ja taloussuunnitelmia 

korvataan enintään 2kpl/tila/vuosi, 50% kustannuksista kuitenkin enintään 300 €/vuosi. 
Tuen voi hakea myös neuvontaorganisaatio, jos he ovat tehneet suunnittelua tilalle 

2. Lanta-analyysin teettämisestä euroina ________  
a. tuki 30 % 
b. Lanta-analyysin teettämisestä tarkoitetaan nitraattiasetuksen 1250/2014 12§ mukaista 

lannan ravinnepitoisuuksien määritystä 
3. Maaseutuyrityksen toteutuneet rakentamissuunnitelmat haetaan tukea euroina ______  

a. tuki 50 %, max. 700 €/tila/vuosi 
b. maatilan kotieläinrakennukset, varastorakennukset, lantalasuunnitelmat ja muut 

maaseudun pienyritystoimintaan ja liitännäiselinkeinoihin liittyvät rakennukset 
c. korvataan vain rakentamissuunnitelmaan liittyviä kustannuksia, ei itse rakentamisesta 

syntyviä kustannuksia. 
4. Sukupolvenvaihdoksien, rakentamisen yms. hankkeiden investointi-, maksuvalmius- ja 

kannattavuuslaskelmista euroina________ 
a. tuki 50 %, max. 200€/tila 

5. Tuotosseurannan maksuista euroina ________ 
a. tuotosseurantamaksun lehmämaksu 5 €/lehmä, tuen voi hakea myös 

neuvontaorganisaatio, jos he ovat tehneet tuotosseurantaa tilalle 
b. lihakarjan tarkkailumaksusta 40 % 
c. lammastarkkailumaksusta 40 % 
d. luomukotieläintuotantoon liittyvästä tarkastusmaksusta 40 % 

6. Karjanjalostussuunnitelmasta euroina _________ 
a. tuki 40 % 

7. Tilakohtaiset metsätaloussuunnitelmat euroina ________ 
a. tuetaan 15 %, enintään 0,85 €/ha, tervolalaisille metsänomistajille, kuolinpesille tai 

yhtymille (vähintään yhden osakkaan tulee asua Tervolassa) 
8. Suoramyyntitapahtumien tukemiseen euroina ________ 

a. tuki 50 % toteutuneista kuluista, max. 200 €/vuosi/tapahtuman järjestäjä/osallistuva 
yhdistys tms. 

9. Perunan viljelytarkastuksiin euroina _________ 
a. tuki 50 % viljelijältä perittävästä maksusta 

10. Luomuviljelyn perus-ja tarkastusmaksuista euroina _________ 
a. tuki 40 % 
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11. Koulutukseen tai tutkintoon liittyvä osallistumismaksu (esimerkiksi maatilajohtamiseen, talouteen 
tai muuhun vastaavaan liittyvä) euroina ________ 

a. tuki max. 400€/yrittäjä/vuosi 
b. Kunnan avustusta ei makseta, jos samaan koulutukseen myönnetään valtion opintorahaa 

12. Muuhun yritystoimintaan tai laajempiin kehittämistoimiin Maaseutulautakunnan erillisellä 
päätöksellä euroina __________ 

a. esim. uusimuotoisten maaseudun elinkeinojen perustamis-ja kehittämiskustannukset 
b. Kunnan avustusta ei makseta, jos samaan kehittämistoimintaan on saatavilla rahoitusta 

muualta 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hakijan tiedot: 
 
Hakijan nimi:__________________________________________________________________ 
 
Osoite: ______________________________________________________________________  
 
Puhelinnumero _______________________________________________________________ 
 
Tilinumero: FI_________________________________________________________________ 
 
Päiväys: _________________ 
 
Hakijan allekirjoitus:___________________________________________________  
 
Liitteet: 
Kopioita laskuista ja maksukuiteista________kpl  
 
Liittäkää mukaan kopio laskusta ja todiste siitä, että lasku on maksettu (kopio tiliotteesta, pankin 
leima tai kuitti) 


