
Tuettava asia Tarkennus tuki % (tuki lasketaan alvittomasta 

summasta)

omavastuu Ennakkotoimenpiteet Mitä liitteitä yrittäjän pitää 

tuoda/lähettää

Muuta huomioitavaa 

1. Sorkanhoito Sorkanhoidon alvittomasta hinnasta sekä kilometrikustannuksista tuki 50 % 50%

2. Kasvinviljely Viljelysuunnitelman, salaojitussuunnitelman, puutarhasuunnitelman ja marjanviljelysuunnitelman teosta 

sekä viljavuustutkimuksen analysoinnista (ei näytteenottokustannukset) sekä tilakohtaisen 

viljelysuunnitelman päivityksestä aiheutuviin kuluihin 40 %. Tuki ei kohdistu pihan hoitoon liittyvään 

neuvontaan.

Viljavuustutkimukseen kuuluvat myös lanta-analyysit.  

40 % alvittomasta summasta Laskujen kopiot ja kuitit maksusta 

3. Ostolomitusten tukeminen Tuettu lomitus 10,00 €/h Laskujen kopiot ja kuitit maksusta Ostolomituksen 

asiakirjojen jättöaika on 

seuraavalle vuodelle 28.2. 

klo 16 saakka. Mikäli 

päivä sattuu viikonlopulle, 

niin jättöaika on seuraava 

arkipäivä klo 16:00 

mennessä. 

Täysin maksullinen lomitus MAX 80h/vuosi. 

HUOM! PIDÄ MYÖS ITSE KIRJAA HAETUISTA TUNNEISTA/VUOSI ÄLÄKÄ LÄHETÄ TURHAAN 

TUKIHAKEMUSTA YLI MENEVISTÄ TUNNEISTÄ. NÄIN SÄÄSTYY KAIKKIEN TYÖAIKAA. 

10€/h Laskujen kopiot ja kuitit maksusta Ostolomituksen 

asiakirjojen jättöaika on 

seuraavalle vuodelle 28.2. 

klo 16 saakka. Mikäli 

päivä sattuu viikonlopulle, 

niin jättöaika on seuraava 

arkipäivä klo 16:00 

mennessä. 

4. Pellonraivauksen tukeminen Pelto katsotaan raivatuksi, kun se tehdään kokonaan uuteen, ennen raivaamattomaan paikkaan ja se on 

kylvökunnossa (kivet ja kannot poistettu, ojitettu ja pinta tasattu).

Viljelemättömän pellon raivauksen ehtona on, että pelto tulee olla ollut viljelemättömänä edelliset 10 

vuotta. Näin ollen pelto on varmasti pensoittunut ja ojat tukkeutuneet siinä määrin, että ei tarvita erillistä 

raivaussuunnitelmaa.

Kustannuksiin voidaan sisällyttää mm. ojitus, kivien ja kantojen poisto,

pinnan tasaus ja ruuvaus. Pellon raivauksen kustannuksiin eivät kuulu

normaalit pellon viljelytoimenpiteet, kuten kyntö, äestys, kalkitus, kylvö tai

muu vuosittaiseen viljelyyn kuuluvat toimenpiteet.

Uudispellon raivaus omilla tai 

vieraan koneilla 504 euroa/ha.

Viljelemättömän pellon raivaus 250 

euroa/ha.

Soita 040 504 3861 ja kerro 

raivausaikomuksista. Puhelun 

jälkeen raivattavasta alueesta 

lähetetään kartta ja kuvat 

kirjaamo@pudasjarvi.fi ennen 

aloittamista. 

Liitä sähköpostiin:

- kartta, johon on merkitty 

raivattava alue 

- kuvat raivattavasta alueesta 

ennen raivausta

- vuokrapellosta vuokrasopimuksen 

kopio 

Raivauksen jälkeen, 

tukihakemuksen 

yhteyteen laitetaan 

- kuvat raivatusta 

alueesta

- lisäksi myös päivitetty 

kartta, jos raivattu alue 

on pienempi kuin alun 

perin on ilmoitettu

5. Peltojen kalkitus Peltojen kalkituksen tuen määrä 50 % alvittomasta ostohinnasta, rahdista ja levityksestä. Perusteluna 

alueen hapan maaperä, ympäristönsuojelu sekä pitkistä välimatkoista johtuvat korkeat 

kuljetuskustannukset.

50 % alvittomasta ostohinnasta, 

rahdista ja levityksestä

Laskujen kopiot ja kuitit maksusta 

6. Talouslaskelmat Maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelman laadinta tuotannollisiin tarkoituksiin yritystoimintaan 60 %. 

Tilanpidon aloittamisen yhteydessä talouslaskelmien teosta aiheutuviin kustannuksiin tulevista menoista 

80 %.

60 % alvittomasta summasta

80 % alvittomasta summasta

Laskujen kopiot ja kuitit maksusta 

KOOSTE YRITTÄJILLE MAASEUTUELINKEINOJEN KEHITTÄMISTUISTA 

Kaupunginhallitus 28.6.2022 §242

MAASEUTUELINKEINOJEN KEHITTÄMISTUET 1.8.2022 ALKAEN

Tukea voi hakea saman vuoden aikana synteisiin kustannuksiin siten, että asianmukaiset paperit on toimitettu 31.12. klo 15:00 mennessä.

Poikkeus: Ostolomituksen asiakirjojen jättöaika on seuraavalle vuodelle 28.2. klo 16 saakka. Mikäli päivä sattuu viikonlopulle, niin jättöaika on seuraava arkipäivä klo 16:00 mennessä. 

HUOM! TUKIHAKEMUS TEHDÄÄN AINA ERILLISELLE SELVITYSLOMAKKEELLE JA SIITÄ TÄYTETÄÄN KAIKKI KOHDAT. KAIKISTA HAKEMUSKOHDISTA MUKAAN LIITETÄÄN LASKUN KOPIO SEKÄ KUITIT MAKSUSTA. 



7. Uusi pienimuotoinen 

tuotantosuunta/toiminnnan 

laajeneminen 

Uuden pienimuotoisen tuotantosuunnan perustamiseen 50 % tukea enintään 6 000 € hankintoihin. 

Investointeja varten pankille laadittavan (pakollinen) tila-arvion laadintaan 70 % tuki alvittomasta 

summasta. 

50 % enintään 6 000 € hankintoihin

70 % alvittomasta hinnasta

Hakemuksen (vapaamuotoinen) 

yhteydessä on toimitettava selkeä

liiketoimintasuunnitelma 

kannattavan liiketoiminnan

tavoitteellisuuden toteamiseksi. 

Liiketoimintasuunnitelman tarkistaa 

Pudasjärven Kehitys Oy:n 

yritysneuvoja. 

8. Eläinlääkärin palkkioiden ja 

matkakustannusten avustaminen

Subventiota myönnetään vain Oulunkaaren ympäristölautakunnan sopimussuhteisten eläinlääkäreiden 

palveluista. Mikäli ulkopuolisia eläinlääkäreitä käytetään ja haetaan subventiota, palvelusta pitää sopia 

johtavan kaupungineläinlääkärin kanssa. Ulkopuolisten eläinlääkäreiden subventiot tarkastaa ennen 

subvention maksua johtava kaupungineläinlääkäri.

Subventiota maksetaan vain tuotantoeläimille. Eläinlääkäri varmistaa ennen laskutusta, että joukossa ei 

ole ulkopuolisten paikkakuntien eläimiä. Tukea maksetaan vain pudasjärveläisten yrittäjien 

tuotantoeläimille. Lemmikki-, kilpa- tai muussa toiminnassa oleville eläimille ei makseta tukea.

Subventiota maksetaan enintään kunnallisen eläinlääkäritaksan mukaisista laskuista. Taksan mukaan 

korotusta maksetaan vain pakottavista syistä annetuista hoidoista (kunnallinen eläinlääkäritaksa 6 § 3 

mom.).

Normaalina virka-aikana (klo 8.00–16.00) pisimmän matkan mukaan laskutetusta palvelusta maksetaan 

enintään 80 km:n päähän ulottuvan matkan mukaan laskutettu subventio lukuun ottamatta 

hätätapauksia, mitkä korvataan normaalisti.

Päivystysaikaan matkasubventio maksetaan eläinlääkärin kotoa.

Pudasjärven kaupungin maksama eläinlääkärisubventio ei muodosta ulkopuolisten eläinlääkärien kohdalla 

työsuhdetta millään tavalla eikä Pudasjärven kaupungille vahingonkorvausvelvollisuutta po. eläinlääkärin 

tekemän työn johdosta.

Laskut tekee eläinlääkäri - Eläinlääkäripalkkion 

omavastuu 40,00 euroa 

normaalisti, 60,00 euroa kun 

taksa on 50 % korotettu, 

80,00 euroa kun taksa on 100 

% korotettu

-Toimenpidekorvausten 

omavastuu 30,00 euroa

-Matkakustannusten 

omavastuu 20,00 euroa

 -  -


