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MAASEUDUN KEHITTÄMISRAHOJEN JAKAMINEN 
 
70/14.963/2012 
 
KH 23.01.2012 § 26 Valmistelijat kehitysjohtaja Sampo Kangastalo ja maataloussih-

teeri Heikki Pennanen: 
 
Tornion kaupunki on liittynyt 1.4.2011 Tervolan, Rovaniemen, Ra-
nuan, Kemin, Keminmaan ja Simon muodostamaan maaseutu-
hallinnon yhteistoiminta-alueeseen. Samassa yhteydessä keskus-
hallinnon alaisen maaseutupalvelut -tulosyksikön henkilökunta 
siirtyi osin eläkkeelle ja osin Tervolan kunnan palvelukseen.  
 
Tornion kaupunki ja Tervolan kunta ovat solmineet maaseutuhal-
linnon yhteistoiminta-alueen perustamisen yhteydessä ostopalve-
lusopimuksen, jonka perusteella Tornion kaupunki ostaa Tervolan 
kunnalta maaseudun kehittämistä ja maaseutuelinkeinoja koske-
via asiantuntijapalveluita. Asiantuntijapalveluita antaa Tervolan 
kunnan palveluksessa oleva maataloussihteeri, jonka osittaisena 
toimipaikkana on maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen Tor-
nion toimipiste.  
 
Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueelle sekä maaseudun kehit-
tämissopimuksen piiriin kuuluvien tehtävien lisäksi Tornion kau-
pungin vuoden 2012 talousarvioon sisältyy maaseudun kehittä-
mismäärärahoja (avustukset), joiden jakoperiaatteista ja määrära-
hasta päättää Tornion kaupunki. Avustusmäärärahojen jakaminen 
on yleinen käytäntö Suomen kunnissa ja niillä on merkitystä mm. 
maatalouden toimialan ja maatalousyritysten kehittämiseen.  
 
Tornion kaupungin avustukset maatalousyrittäjille ovat perua 
1.1.1997 lakkautetun maaseutulautakunnan ajoilta. Maaseutulau-
takunnan lakkautuksen jälkeen maataloussihteeri on tehnyt tuki-
tasopäätökset viranhaltijapäätöksenä Tornion kaupungin voimas-
sa olevan hallintosäännön 21 §:n mukaisesti kaupunginvaltuuston 
myöntämän määrärahan puitteissa: "kaupungin maaseutuelin-
keinoviranomaisena toimiva maataloussihteeri päättää maaseu-
dun kehittämisrahojen jakamisesta."  
 
Hallintosäännön 21 § ei ole enää ollut ajankohtainen maaseutu-
hallinnon yhteistoiminta-alueen perustamisen jälkeen 1.4.2011 al-
kaen. Hallintosäännön 5 §:n 5. kohdan mukaan kaupunginhallituk-
sen tehtävänä on maaseutuelinkeinojen hallinto- ja kehittämisteh-
tävät, joten päätösvalta maaseudun kehittämismäärärahoista on 
siirtynyt suoraan kaupunginhallituksen alaisuuteen.  
 
Tornion kaupungin vuoden 2011 talousarviossa maaseudun kehit-
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tämisavustuksiin ja avustuksiin yhteisöille oli varattu yhteensä 19 
320 euroa ja vuoden 2012 talousarviossa 17 000 euroa. Koko 
maaseutupalveluiden (sis. maaseutuhallinto, maaseudun kehittä-
missopimus sekä kehittämisavustukset) budjetti oli vuonna 2011 
121 623 euroa ja vuodelle 2012 on budjetoitu 124 690 euroa.  
 
Tervolan kunnan maataloussihteeri Heikki Pennanen on selvittä-
nyt maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen kuntien tukimuotoja 
ja määrärahoja Tornion kaupunki mukaan lukien. Tukimuodot 
vaihtelevat kunnittain sekä niiden sisällön että varattujen määrä-
rahojen suhteen.  
 
Tornion kaupunki (keskushallinto) on vuonna 2011 jakanut maata-
louden tukemiseen tarkoitettua määrärahaa (TA2011 17 300 e) 
seuraaviin käyttötarkoituksiin (tuki arvonlisäverottomista hinnois-
ta): 
 
• Viljavuustutkimus: näytteiden tutkimusmaksusta 50 % 
• Viljelysuunnittelu: viljelyn ja lannoituksen suunnittelu kustan-

nuksista 50 % 
• Jalostussuunnitelma; nautakarjan ja lampaiden jalostus-

suunnitelma kustannuksista 50 % 
• Tilan oma atk-ohjelmalla tehty jalostussuunnitelma; nauta-

karjan ja lampaiden jalostussuunnitelma kustannuksista 50% 
• Likvit ym. taloudellisuus laskelmat; tilojen sukupolven vaih-

doksissa tarvittavat laskelmat ja investointituki hakemuksiin 
tarvittavat laskelmat 50 % 

 
Lisäksi maaseudun kehittämisavustuksiin yhteisöille on varattu  
2 020 euroa.  
 
Teknisellä palvelualueella on lisäksi käytössä eläinlääkintäsub-
ventio matkakustannuksiin (ei toimenpiteisiin), jonka suuruus vuo-
den 2012 talousarviossa on 24 930 euroa.  
 
Vuoden 2012 aikana on perusteltua selvittää Tornion kaupungin 
maaseudun kehittämismäärärahojen /-avustusten kohdentamista 
ja jakoperusteita edelleen.  
 
Valmistelijan esitys: 
 
Esitän, että Tornion kaupunginhallitus jatkaa maaseudun kehittä-
misrahojen jakamista samoin periaattein kuin vuonna 2011.  
 

KAUPUNGINJOHTAJA RAIMO RONKAINEN: 
 
Hyväksytään kehitysjohtajan esitys. 
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KAUPUNGINHALLITUS: 

 
Maataloussihteeri Heikki Pennanen esitteli asiaa kaupunginhalli-
tukselle. 
 
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen. 
 
_______ 

 
 
 

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta 
kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa: 
 
 
 
Torniossa 7.10.2020 

 
 


