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Ansökan om att bli rådgivare 

inom systemet för jordbruksrådgivning 
(Råd 2020) 

Anvisning för sökande 
 

1. Hur ansöker jag om att bli rådgivare inom systemet för jordbruksrådgivning 
(Råd 2020)? 

 
Använd blankett 443 för att ansöka om att bli rådgivare inom systemet för jordbruksrådgivning. Lämna 
in blanketten per e-post till Livsmedelsverkets registratur, adress kirjaamo@ruokavirasto.fi, eller per 
brev till adressen Livsmedelsverket, ”Systemet för jordbruksrådgivning” PB 100, 00027 
LIVSMEDELSVERKET. Ansökan är fortlöpande och öppen för både offentliga och privata organisationer.  
 

2. Krav som gäller rådgivare 

 
2.1. Lämplighetskrav för rådgivare 

 
Du kan ansöka om att bli rådgivare inom systemet för jordbruksrådgivning, om du har en sådan examen 
på minst andra stadiet som är lämplig med tanke på de rådgivningsmoduler inom vilka du vill bli 
rådgivare samt lämplig erfarenhet av rådgivning. I regel anses ett år utgöra tillräcklig 
rådgivningserfarenhet. Rådgivningserfarenhetens och examens lämplighet granskas separat för varje 
rådgivningsmodul.  
 
 Bifoga till ansökan en kopia av examensbetyget över din lämpliga examen på minst andra 

stadiet samt ett arbetsintyg eller någon annan motsvarande utredning om din 
rådgivningserfarenhet. 

 
Rådgivaren ska ha tillräcklig sakkunskap med hänsyn till rådgivningsuppgiftens art och omfattning.  
 
 Bifoga till ansökan en fritt formulerad redogörelse för din sakkunskap beträffande de 

rådgivningsmoduler inom vilka du vill bli rådgivare.  
 
I fråga om rådgivningsmodulen Produktionsdjur, hälsovårdsplaner förutsätts rådgivaren ha avlagt 
veterinärmedicine licentiatexamen.  

 
2.2. Övriga krav som gäller rådgivare 

 
Den rådgivning som ges inom systemet för jordbruksrådgivning ska vara konfidentiell, och rådgivningen 
ska hållas åtskild från kontroller. Rådgivaren får inte avslöja sådan personlig eller individuell information 
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som han eller hon under rådgivningsverksamheten har fått kännedom om för någon annan än den 
jordbrukare som sköter gården i fråga. Det är tillåtet att avvika från denna princip bara i situationer där 
rådgivaren upptäcker oegentligheter eller regelöverträdelser och där rådgivaren enligt 
unionslagstiftningen eller den nationella lagstiftningen är skyldig att underrätta en offentlig myndighet. 
Skyldigheten gäller i synnerhet brott.  
 
Rådgivningstjänsten ska vara högklassig. Rådgivaren åtar sig att upprätthålla och utveckla den 
yrkesskicklighet som jordbruksrådgivningen kräver. 
 
Rådgivningsuppgiften sköts under tjänsteansvar och på den tillämpas dessutom förvaltningslagen, 
språklagen, samiska språklagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Vid ersättning 
av skador som uppkommit i samband med utförandet av rådgivningsuppgiften tillämpas 
skadeståndslagen. 
 
Aktörer med intressekonflikter kan inte godkännas inom systemet för jordbruksrådgivning. Exempelvis 
kan verksamhet i uppgifter som hänför sig till jordbrukarstöd och sköts av utbetalande organ hindra en 
person eller organisation från att bli vald till systemet för jordbruksrådgivning. 

3. Krav som gäller rådgivningsorganisationer 
 

Rådgivningsorganisationer är alla aktörer med FO-nummer som producerar rådgivningstjänster. 
Rådgivningsersättning betalas till rådgivningsorganisationen. Rådgivningsorganisationen åtar sig att 
iaktta alla villkor som gäller ersättningstagare när den agerar inom ramen för systemet för 
jordbruksrådgivning. 
 
Rådgivningsorganisationen svarar för sin del för kvaliteten på rådgivningen och för att rådgivarna 
upprätthåller och utvecklar sin yrkesskicklighet. Tillsammans med rådgivaren svarar 
rådgivningsorganisationen för rådgivningens konfidentialitet.  
 
Rådgivningsorganisationen ska vara införd i registret över mervärdesskattskyldiga.  

4. När godkännandet av rådgivare upphör att gälla 
 

 
Godkännandet av rådgivare inom systemet för jordbruksrådgivning är giltigt tills programmet för 
utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 upphör. Livsmedelsverket kan återkalla 
godkännandet, om rådgivaren inte uppfyller förutsättningarna för godkännande eller av någon annan 
orsak inte kan anses vara lämplig för sin uppgift på grund av allvarliga eller upprepade fel eller 
försummelser i sitt förfarande. Innan ett godkännande återkallas ska Livsmedelsverket ge rådgivaren en 
skriftlig anmärkning samt höra både rådgivaren och rådgivningsorganisationen.  

5. Hur rådgivaren kan frånträda systemet för jordbruksrådgivning 
 

Sänd ett fritt formulerat meddelande om frånträdande till Livsmedelsverket, om du inte längre vill vara 
rådgivare inom systemet för jordbruksrådgivning.  Då raderas uppgifterna om dig i rådgivarregistret. Vid 
behov kan du ansöka på nytt om godkännande inom ramen för systemet för jordbruksrådgivning med 
blankett 443. 
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6. Övergång i en annan rådgivningsorganisations tjänst  
 

Lämna på nytt in ansökan om att bli rådgivare inom systemet för jordbruksrådgivning, om du byter 
rådgivningsorganisation. Inom systemet för jordbruksrådgivning kan du också fungera som rådgivare i 
mer än en organisations tjänst. 

7. Rådgivarregistret 
 
Alla som godkänts som rådgivare inom systemet för jordbruksrådgivning införs i ett rådgivarregister 
som Livsmedelsverket för. De uppgifter på blankett 443 som märkts ut med en asterisk är synliga på 
den offentliga listan i rådgivarregistret. Rådgivarregistret finns på adressen 
http://tilaneuvojat.mavi.fi/#/fi. 
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8. Rådgivningens ämnesområden 
 
I tabellen nedan ser du vilken rådgivning du kan tillhandahålla jordbrukarna inom de olika rådgivningsmodulerna. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENERGI 
ENERGIPLAN 
innovationsrådgivning 
övrig energirådgivning, energieffektivitet 
övrig energirådgivning, förnybar energi 

 
VÄXTSKYDD OCH LIVSMEDELS- 
OCH FODERHYGIEN PÅ 
VÄXTPRODUKTIONS-GÅRDAR 

innovationsrådgivning 
integrerad bekämpning 
livsmedels- och foderhygien på växtproduktionsgårdar (tvärvillkor)  
växtskydd (tvärvillkor) 
växtskydd utöver tvärvillkoren 

EKOLOGISK PRODUKTION, 
växtproduktion 

innovationsrådgivning 
villkor för ekologisk produktion 

EKOLOGISK PRODUKTION, 
produktionsdjur 

innovationsrådgivning 
villkor för ekologisk produktion 

 
MODERNISERING AV 
GÅRDSBRUKSENHETEN OCH 
FÖRBÄTTRAD 
KONKURRENSKRAFT 

förbättrad konkurrenskraft  
generationsväxling 
gårdsbruksinvestering 
innovationsrådgivning 
PLAN FÖR MODERNISERING AV GÅRDSBRUKSENHETEN OCH FÖRBÄTTRAD 
KONKURRENSKRAFT 

 
PRODUKTIONSDJUR 

blandning av foder och utfodring av djur, foderhygien (tvärvillkor)  
djurens välbefinnande (tvärvillkor)  
djurens välbefinnande utöver tvärvillkoren 
djursjukdomar, endast TSE samt import och export (tvärvillkor)  
ersättning för djurens välbefinnande  
identifiering och registrering av djur (tvärvillkor) 
innovationsrådgivning  
livsmedelshygien i utrymmen för husdjursproduktion inkl. förbjudna ämnen och 
rester (tvärvillkor) 
minskning av ammoniakutsläpp med hjälp av utfodring 

PRODUKTIONSDJUR  
hälsovårdsplaner 

HÄLSOVÅRDSPLAN FÖR PRODUKTIONSDJUR   

innovationsrådgivning 

 
MILJÖ 

anpassning till klimatförändringen  
begränsning av klimatförändringen (kolbindning)  
begränsning av klimatförändringen (minskade utsläpp av växthusgaser) 
bevarande av jordbruksmark 
biologisk mångfald (tvärvillkor) 
biologisk mångfald utöver tvärvillkoren  
cirkulär ekonomi  
förgröningsstödets krav 
innovationsrådgivning 
jordmån och kollager (tvärvillkor) 
landskap (tvärvillkor) 
MILJÖPLAN 
näringsbalanskalkyler 
vattenvård och markskydd utöver tvärvillkoren 
vattenvård (tvärvillkor) 
villkor för miljöersättning; ändring av åtgärderna för miljöersättning 
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9. Ersättning för jordbruksrådgivning 
 

Rådgivningsersättningen är 63 euro (moms 0 %) per timme. Ersättningen betalas till 
rådgivningsorganisationer Också enskilda näringsidkare är rådgivningsorganisationer. Den som tar emot 
rådgivning betalar bara mervärdesskatten för rådgivningen.  

För förberedande av rådgivningen och utarbetande av en plan kan ersättning betalas högst för en tid 
som motsvarar rådgivningshändelsens längd, om rådgivningen leder till en miljöplan, en hälsovårdsplan 
för djur, en energiplan eller en plan för modernisering av gårdsbruksenheten och förbättrad 
konkurrenskraft. Ersättning för förberedelse av rådgivning kan betalas för högst en timme, även om 
ingen av de ovannämnda planerna görs upp för gården. 

Rådgivningsorganisationen kan få ersättning för kostnaderna för rådgivarens resa till rådgivningsplatsen 
så att kostnaderna för användning av eget fordon ersätts enligt statens gällande resereglemente. 
Rådgivningsersättning för restiden kan dock inte fås. Inte heller betalas dagtraktamente till rådgivaren. 

10.   Ansökan om rådgivningsersättning 
 

Före rådgivningshändelsen ska rådgivaren göra en förhandsanmälan om rådgivningen i tjänsten Hyrrä. 
Efter rådgivningshändelsen ansöker rådgivningsorganisationen elektroniskt i Hyrrä om betalning av 
stödet. Läs publikationen Systemet för jordbruksrådgivning – anvisning till rådgivare och Hyrrä-
anvisningen om rådgivningsersättning innan du påbörjar Råd 2020-rådgivninge. Anvisningar för Råd 
2020-rådgivare finns på Livsmedelsverkets webbplats på adressen www.livsmedelsverket.fi   
Sammanslutningar  Stöd och utveckling System för jordbruksrådgivning (Råd 2020). 

11. Tilläggsuppgifter  
 

 
Kontaktperson vid Livsmedelsverket i fråga om systemet för jordbruksrådgivning är Ruusa Kangas, 
ruusa.kangas@ruokavirasto.fi. 

12.   Tillämpade bestämmelser 
 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för 
landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om 
upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om 
finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande 
av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 
1290/2005 och (EG) nr 485/2008 

Förvaltningslagen (434/2003) 

http://www.livsmedelsverket.fi/
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Lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 

Lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014) 

Statsrådets förordning om systemet för jordbruksrådgivning (1387/2014) 
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