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Hakemus neuvojaksi
maatilojen neuvontajärjestelmään
(Neuvo 2020)
Palauta hakemus liitteineen ensisijaisesti sähköpostilla Ruo‐
kaviraston kirjaamoon, osoitteeseen
kirjaamo@ruokavirasto.fi tai kirjepostina osoitteeseen Ruo‐
kavirasto ”Maatilojen neuvontajärjestelmä”, PL 100, 00027
RUOKAVIRASTO.
1. Neuvoja
Neuvojan nimi*)

Neuvojan henkilötunnus

Neuvojan toimipisteen osoite*)
Neuvojan sähköpostiosoite*)
Neuvojan puhelinnumero*)

2. Neuvontaorganisaatio
Ilmoita tässä kohdassa neuvontaorganisaatiota koskevat tiedot. Myös yksityiset elinkeinonharjoittajat ovat neuvontaor‐
ganisaatioita.
Neuvontaorganisaation nimi*)

Y‐tunnus

Neuvontaorganisaation osoite*)

Neuvontaorganisaation yhteyshenkilö
Yhteyshenkilön puhelinnumero

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

3. Neuvontaosiot*)
Ilmoita ne neuvontaosiot, joihin haet neuvojaksi. Perehdy neuvojaa koskeviin soveltuvuusvaatimuksiin tutustumalla ha‐
kuohjeeseen.
Energia
Kasvinsuojelu ja kasvintuotantotilojen elintarvike‐ ja rehuhygienia
Luonnonmukainen tuotanto, kasvintuotanto
Luonnonmukainen tuotanto, tuotantoeläimet
Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen
Tuotantoeläimet
Tuotantoeläimet, terveydenhuoltosuunnitelmat
Ympäristö
5. Neuvojan maantieteellinen toiminta‐alue
Ilmoita tässä kohdassa tai erillisellä liitteellä kunnat, joiden alueella aiot tarjota neuvontapalveluja. Kuntalistaus merkitään
lisätietona neuvojarekisteriin. Voit tarvittaessa antaa neuvontaa myös ilmoittamasi maantieteellisen toimialueen ulko‐
puolella.
Neuvontakunnat*)
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6. Neuvontakieli*)
Ilmoita tässä kohdassa, millä kielellä tai kielillä aiot tarjota neuvontapalveluja.
suomi

ruotsi

englanti

7. Tuotantosuunnat*)
Ilmoita tässä kohdassa tuotantosuunnat, jotka kuuluvat osaamisalueeseesi, ja jotka haluat näkyviin neuvojarekisteriin.
maidontuotanto
munantuotanto
hevostalous
naudanlihantuotanto
siipikarjalihantuotanto
kasvintuotanto
sianlihantuotanto
lammas‐ ja vuohituotanto
puutarhatuotanto

8. LIITTEET
Liite 1: Jäljennös neuvojan soveltuvan vähintään toisen asteen tutkinnon osoittavasta tutkintotodistuksesta (Neuvon‐
taosion Tuotantoeläimet, terveydenhuoltosuunnitelmat osalta jäljennös eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnon
osoittavasta tutkintotodistuksesta)
Liite 2: Selvitys neuvojan soveltuvasta neuvontakokemuksesta
Liite 3: Selvitys neuvojan asiantuntemuksesta
Liite 4: Neuvontaorganisaation kauppa‐ tai yhdistysrekisteriote, jos organisaatiolla on velvollisuus rekisteröityä kaup‐
pa‐ tai yhdistysrekisteriin.
Liite 5:
9. LISÄTIETOJA

10. ALLEKIRJOITUKSET, SITOUMUKSET JA TIETOSUOJA
Vakuutamme tällä lomakkeella sekä liitteissä antamamme tiedot oikeiksi. Sitoudumme ilmoittamaan tietoihin tulevat
muutokset viipymättä hakemuksen yläkulmassa olevaan osoitteeseen. Olemme tietoisia, että toimivaltainen viran‐
omainen voi suorittaa neuvontatoimintaamme kohdistuvia tarkastuksia, kun haemme neuvontakorvausta.
Jättämällä hakemuksen sitoudumme tarjoamaan luottamuksellisia ja laadukkaita neuvontapalveluja sekä ylläpitä‐
mään ja kehittämään neuvontatyössä tarvittavaa ammattitaitoa kouluttautumalla säännöllisesti. Ruokavirasto voi
pyytää meiltä kirjallista selvitystä neuvojan ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Kieltäydymme tarjoa‐
masta neuvontaa, johon liittyy eturistiriitoja.
Sitoudumme tarjoamaan neuvontaa 63 euron tuntikorvauksella ja laskuttamaan neuvonnan saajalta ainoastaan ar‐
vonlisäveron osuuden neuvonnan kokonaiskustannuksista.
Tiedot tallennetaan Hyrrä‐tietojärjestelmään. Tietoja käytetään maatilojen neuvontajärjestelmän hallinnoinnissa
seuranta ja raportointi mukaan lukien. Niitä luovutetaan ulkopuolisille vain, jos laissa säädetyt edellytykset tietojen
luovuttamiselle ovat olemassa. Tietoja voidaan luovuttaa esim. viranomaistehtävien hoitamista ja tieteellistä tutki‐
musta varten. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat Internetistä osoitteesta www.ruokavirasto.fi ‐> Tietoa meis‐
tä ‐> Asiointi ‐> Tietosuoja
*) Tiedot julkaistaan Internetissä neuvojarekisterissä, jos hakija hyväksytään neuvojaksi maatilojen neuvontajärjestel‐
mään. Tietojen julkaiseminen perustuu parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 1306/2013 13 artiklan 3 kohtaan.
Paikka ja aika

Neuvojan allekirjoitus

Paikka ja aika

Neuvontaorganisaation edustajan allekirjoitus
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