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Hakemus neuvojaksi 

maatilojen neuvontajärjestelmään 
(Neuvo 2020) 

Ohje hakijalle 

1. Miten haen neuvojaksi maatilojen neuvontajärjestelmään (Neuvo 2020)? 
 

Voit hakea neuvojaksi maatilojen neuvontajärjestelmään lomakkeella 443 Hakemus neuvojaksi 
maatilojen neuvontajärjestelmään. Palauta lomake sähköpostitse Ruokaviraston kirjaamoon 
osoitteeseen kirjaamo@ruokavirasto.fi tai kirjepostina osoitteeseen Ruokavirasto, ”Maatilojen 
neuvontajärjestelmä” PL 100, 00027 Ruokavirasto. Haku on jatkuva ja avoin sekä julkisille että 
yksityisille organisaatioille.  
 

2. Neuvojaa koskevat vaatimukset 
 

2.1. Neuvojan soveltuvuusvaatimukset 
 

Voit hakea neuvojaksi maatilojen neuvontajärjestelmään, jos sinulla on soveltuva vähintään toisen 
asteen tutkinto ja soveltuvaa neuvontakokemusta liittyen niihin neuvontaosioihin, joihin haet 
neuvojaksi. Pääsääntöisesti riittäväksi neuvontakokemuksen määräksi katsotaan yksi vuosi. 
Neuvontakokemuksen ja tutkinnon soveltuvuutta tarkastellaan kunkin neuvontaosion osalta erikseen.  
 
 Liitä hakemukseesi jäljennös soveltuvan, vähintään toisen asteen tutkinnon osoittavasta 

tutkintotodistuksesta sekä työtodistus tai muu vastaava selvitys neuvontakokemuksesta. 
 
Neuvojalla on oltava neuvontatehtävän laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus.  
 
 Liitä hakemukseesi vapaamuotoinen selvitys asiantuntemuksestasi koskien niitä 

neuvontaosioita, joihin haet neuvojaksi.  
 
Neuvontaosion Tuotantoeläimet, terveydenhuoltosuunnitelmat osalta neuvojalta edellytetään 
eläinlääketieteen lisensiaatin tutkintoa.  

 
2.2. Muut neuvojaa koskevat vaatimukset 

 
Maatilojen neuvontajärjestelmän mukaisen neuvonnan on oltava luottamuksellista, ja neuvonnan ja 
tarkastusten on pysyttävä erillään toisistaan. Neuvoja ei saa paljastaa neuvontatoimintansa aikana 
tietoonsa tulleita henkilökohtaisia tai yksilökohtaisia tietoja muille kuin kyseistä tilaa hoitavalle 
viljelijälle. Tästä periaatteesta on poikettava ainoastaan tilanteissa, joissa neuvoja havaitsee 
sääntöjenvastaisuuksia tai sääntöjen rikkomisia, joita koskee unionin tai kansallisessa lainsäädännössä 
säädetty velvollisuus ilmoittaa julkiselle viranomaiselle. Velvollisuus koskee erityisesti rikostapauksia.  
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Neuvontapalvelun on oltava laadukasta. Neuvoja sitoutuu ylläpitämään ja kehittämään maatilojen 
neuvonnan edellyttämää ammattitaitoa. 

 
Neuvontatehtävää hoidetaan virkavastuulla ja neuvontatehtävään sovelletaan lisäksi hallintolain, 
kielilain, saamen kielilain sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain säännöksiä. 
Tehtävää hoidettaessa aiheutetun vahingon korvaamiseen sovelletaan vahingonkorvauslakia. 
 
Maatilojen neuvontajärjestelmään ei voida hyväksyä tahoja, joihin liittyy eturistiriitoja. Esimerkiksi 
toimiminen viljelijätukia koskevissa maksajavirastotehtävissä voi estää henkilön tai organisaation 
valitsemisen maatilojen neuvontajärjestelmään. 

3. Neuvontaorganisaatiota koskevat vaatimukset 
 

Neuvontaorganisaatioita ovat kaikki y-tunnukselliset toimijat, jotka tuottavat neuvontapalveluja. 
Neuvontakorvaus maksetaan neuvontaorganisaatiolle. Neuvontaorganisaatio sitoutuu noudattamaan 
kaikkia korvauksen saajaa koskevia ehtoja toimiessaan maatilojen neuvontajärjestelmässä. 
 
Neuvontaorganisaatio vastaa osaltaan neuvonnan laadusta sekä neuvojien ammattitaidon 
ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä neuvonnan luottamuksellisuudesta yhdessä neuvojan kanssa.  
 
Neuvontaorganisaation on kuuluttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.  

4. Neuvojan hyväksynnän voimassaoloaika 
 

 
Hyväksyminen neuvojaksi maatilojen neuvontajärjestelmään on voimassa Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelman 2014–2020 loppuun saakka. Ruokavirasto voi peruuttaa hyväksymisen, jollei 
neuvoja täytä hyväksymisen edellytyksiä tai jollei tämän muutoin voida katsoa olevan soveltuva 
tehtäväänsä virheellisen menettelynsä tai laiminlyöntinsä vakavuuden tai toistuvuuden vuoksi. 
Ruokaviraston on ennen hyväksymisen peruuttamista annettava neuvojalle kirjallinen huomautus ja 
kuultava sekä neuvojaa että neuvontaorganisaatiota.  

5. Neuvojan irtisanoutuminen maatilojen neuvontajärjestelmästä 
 

Ilmoita vapaamuotoisella ilmoituksella Ruokavirastoon, jos et enää halua toimia neuvojana maatilojen 
neuvontajärjestelmässä.  Tietosi poistetaan tällöin neuvojarekisteristä. Voit tarvittaessa hakea 
hyväksymistä maatilojen neuvontajärjestelmään uudelleen lomakkeella 443. 

6. Neuvojan siirtyminen toisen neuvontaorganisaation palvelukseen 
 

Jätä hakemus neuvojaksi maatilojen neuvontajärjestelmään uudelleen, jos vaihdat 
neuvontaorganisaatiota. Voit toimia maatilojen neuvontajärjestelmässä myös useamman kuin yhden 
organisaation neuvojana. 
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7. Neuvojarekisteri 
 

Kaikki maatilojen neuvontajärjestelmään hyväksytyt neuvojat merkitään Ruokaviraston pitämään 
neuvojarekisteriin. Lomakkeella 443 tähdellä merkityt tiedot näkyvät neuvojarekisterin julkisessa 
listauksessa, joka on saatavilla osoitteessa http://tilaneuvojat.mavi.fi/#/fi. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tilaneuvojat.mavi.fi/#/fi
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8. Neuvonnan aihealueet 
 
Alla olevasta taulukosta näet, minkälaista neuvontaa voit tarjota viljelijöille eri neuvontaosioissa. 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ENERGIA 
innovaationeuvonta 
ENERGIASUUNNITELMA 
muu energianeuvonta, energiatehokkuus 
muu energianeuvonta, uusiutuva energia 

 
KASVINSUOJELU JA 
KASVINTUOTANTOTILOJEN 
ELINTARVIKE- JA REHUHYGIENIA 

innovaationeuvonta 
integroitu torjunta 
kasvinsuojelu täydentävien ehtojen ylittävin osin 
kasvinsuojelu (täydentävät ehdot) 
kasvintuotantotilojen elintarvike- ja rehuhygienia (täydentävät ehdot) 

LUONNONMUKAINEN 
TUOTANTO, kasvintuotanto 

innovaationeuvonta 
luonnonmukaisen tuotannon ehdot 

LUONNONMUKAINEN 
TUOTANTO, tuotantoeläimet 

innovaationeuvonta 
luonnonmukaisen tuotannon ehdot 

 
MAATILAN NYKYAIKAISTAMINEN 
JA KILPAILUKYVYN 
PARANTAMINEN 

innovaationeuvonta 
kilpailukyvyn parantaminen 
maatilan investointi 
sukupolvenvaihdos 
SUUNNITELMA MAATILAN NYKYAIKAISTAMISESTA JA KILPAILUKYVYN 
PARANTAMISESTA 

 
TUOTANTOELÄIMET 

ammoniakkipäästöjen vähentäminen ruokinnan avulla 
eläintaudit, vain TSE-taudit sekä tuonti- ja vientiasiat (täydentävät ehdot) 
eläinten hyvinvointi täydentävien ehtojen ylittävin osin 
eläinten hyvinvointi (täydentävät ehdot) 
eläinten hyvinvointikorvaus 
eläinten tunnistus ja rekisteröinti (täydentävät ehdot) 
eläintuotantotilojen elintarvikehygienia ml. kielletyt aineet ja jäämät 
(täydentävät ehdot) 
innovaationeuvonta 
rehujen sekoitus ja eläinten ruokinta, rehuhygienia (täydentävät ehdot) 

TUOTANTOELÄIMET  
terveydenhuoltosuunnitelmat 

innovaationeuvonta 

ELÄINTEN TERVEYDENHUOLTOSUUNNITELMA 

 
YMPÄRISTÖ 

biologinen monimuotoisuus täydentävien ehtojen ylittävin osin 
biologinen monimuotoisuus (täydentävät ehdot) 
ilmastonmuutokseen sopeutuminen 
ilmastonmuutoksen hillitseminen (hiilen sitominen) 
ilmastonmuutoksen hillitseminen (kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen) 
innovaationeuvonta 
kiertotalous 
maaperä ja hiilivarasto (täydentävät ehdot) 
maatalousmaan säilyttäminen 
maisema (täydentävät ehdot) 
ravinnetaselaskelmat 
vesien ja maaperän suojelu täydentävien ehtojen ylittävin osin 
vesiensuojelu (täydentävät ehdot) 
viherryttämistuen vaatimukset 
ympäristökorvauksen ehdot; ympäristökorvauksen toimenpiteiden muuttaminen 
YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 
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9. Korvaus maatilojen neuvonnasta 
 

Neuvontakorvauksen määrä on 63 euroa (alv-0 %) tunnilta. Korvaus maksetaan 
neuvontaorganisaatiolle. Myös yksityiset elinkeinonharjoittajat ovat neuvontaorganisaatioita. 
Neuvonnan saaja maksaa vain arvonlisäveron osuuden saamastaan neuvonnasta.  

Neuvonnan valmistelusta ja suunnitelman laatimisesta voidaan maksaa korvausta enintään neuvontata-
pahtuman kestoa vastaavalta ajalta, jos neuvonnan tuloksena syntyy ympäristösuunnitelma, eläinten 
terveydenhuoltosuunnitelma, maatilan energiasuunnitelma tai suunnitelma maatilan nykyaikaistami-
sesta ja kilpailukyvyn parantamisesta. Neuvonnan valmistelusta voidaan maksaa korvausta enintään 
yhdeltä tunnilta, vaikka tilalle ei laadittaisikaan edellä mainittua suunnitelmaa. 

Neuvontaorganisaatiolle voidaan korvata neuvojan matkasta neuvontakohteeseen aiheutuneet matka-
kustannukset siten, että oman ajoneuvon käytöstä aiheutuneet kustannukset korvataan kulloinkin voi-
massa olevan valtion matkustussäännön mukaan. Matka-ajasta ei kuitenkaan voi saada neuvontakor-
vausta. Neuvojalle ei korvata myöskään päivärahoja. 

10.   Neuvontakorvauksen hakeminen 
 

Neuvojan on tehtävä ennen neuvontatapahtumaa ennakkoilmoitus neuvonnasta Hyrrä-palvelussa. 
Neuvontaorganisaatio hakee tuen maksua sähköisesti Hyrrässä sen jälkeen, kun neuvontapahtuma on 
toteutunut. Tutustu maatilojen neuvontajärjestelmän neuvojaohjeeseen ja neuvontakorvauksen Hyrrä-
ohjeeseen ennen kuin aloitat Neuvo 2020 -neuvonnan. Ohjeet ovat saatavilla Ruokaviraston internet-
sivuilla osoitteessa www.ruokavirasto.fi  Yhteisöt  Tuet ja kehittäminen  Neuvontakorvaus. 

11.  Lisätietoja 
 

Maatilojen neuvontajärjestelmän yhteyshenkilö Ruokavirastossa on Ruusa Kangas, 
ruusa.kangas@ruokavirasto.fi. 

12.  Sovelletut säännökset 
 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013 Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005 kumoamisesta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013 yhteisen maatalouspolitiikan rahoituk-
sesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 
2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 

Hallintolaki (434/2003) 

Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 

Laki eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista (1360/2014) 

Valtioneuvoston asetus maatilojen neuvontajärjestelmästä (1387/2014) 

http://www.ruokavirasto.fi/
mailto:ruusa.kangas@ruokavirasto.fi
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