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Neuvo 2020 -Maatilojen neuvontajärjestelmä 

Maatilan nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen 

Ohje neuvojalle 

 

1. Johdanto 

 
Tässä ohjeessa on esitetty lyhyesti maatilojen nykyaikaistamis- ja kilpailukykyneuvonnan periaatteet. 
Neuvonnan tavoitteena on tarjota viljelijälle välineitä tilansa kehittämiseen ja kilpailukyvyn paranta-
miseen. Tavoite saavutetaan parhaiten huomioimalla neuvonnassa kunkin tilan yksilölliset tarpeet ja 
soveltamalla neuvonta vastaamaan näihin tarpeisiin.  
 
Voit toteuttaa neuvonnan laatimalla tilalle suunnitelman maatilan nykyaikaistamisesta ja kilpailuky-
vyn parantamisesta. Voit myös vastata tilan tarkemmin rajattuihin neuvontatarpeisiin erillisin neuvon-
takäynnein, jolloin neuvonnan lopputuloksena ei valmistu kirjallista suunnitelmaa.   
 
Perehdy tämän ohjeen lisäksi Maatilojen neuvontajärjestelmän neuvojaohjeeseen. Ohje on saatavilla 
Mavin Internet -sivuilta osoitteesta http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-
palvelut/neuvoja/neuvo2020/Sivut/default.aspx. 
 

2. Suunnitelma maatilan nykyaikaistamisesta ja kilpailukyvyn parantami-

sesta 

 
Laadi suunnitelma maatilan nykyaikaistamisesta ja kilpailukyvyn parantamisesta kirjallisesti. Suunni-
telmassa on esitettävä vähintään seuraavat asiat: 
 

1. Maatilan nykytilanteen kartoitus   
2. Kehittämisehdotukset talouslaskelmineen 
3. Suositukset/johtopäätökset 

 
Neuvonnasta ei aiheudu tilalle velvoitteita. Suunnitelman toteutumisen seurantakäynnit voidaan to-
teuttaa osana Neuvo 2020 -neuvontaa. Voit myös suositella tilalle muuta Neuvo 2020 -neuvontaa, jos 
havaitset neuvontakäynnillä tarvetta esim. maan kasvukuntoon liittyvään neuvontaan. 
 
Voit laatia suunnitelman vapaamuotoisesti tai käyttäen kyseiseen käyttötarkoitukseen sopivaa sovel-
lusta. Merkitse suunnitelma lomakkeelle 454 ja neuvontakorvauksen maksuhakemukselle kohtaan 

• Suunnitelma maatilan nykyaikaistamisesta ja kilpailukyvyn parantamisesta 
 
Muista liittää suunnitelma neuvontakorvauksen maksuhakemukseen Hyrrä -asiointipalvelussa. 
 
 



3. Muut aihealueet  

 
Voit tarjota tiloille neuvontapalvelua myös erilaisista tarkemmin rajatuista aihealueista. Tällöin neu-
vontapalvelu voi sisältää esimerkiksi: 
 

• velkaneuvontaa 
• sukupolvenvaihdosneuvontaa 

• investoinnin alustavaa suunnittelua  
• yhtiöittämisneuvontaa  

• neuvontaa viljelyn ja kotieläintuotannon kannattavuuteen liittyvistä asioista 
• laskelmia tuotteiden katteista ja tuotantokustannuksista 

 
 
Merkitse tällöin lomakkeelle 454 ja neuvontakorvauksen maksuhakemukselle jokin seuraavista aihe-
alueista: 
 

• kilpailukyvyn parantaminen 
• sukupolvenvaihdos 
• maatilan investointi 
 

Maatilojen neuvontajärjestelmän mukaista neuvontaa ei ole: 
 

• maatalouden investointitukihakemuksiin tai nuoren viljelijän aloitustukeen liittyvien liiketoi-
mintasuunnitelmien laadinta 

• verokirjanpito, muu kirjanpito tai tilinpäätöksen laadinta 
• pelkästään metsätalouteen liittyvien suunnitelmien laadinta 

• viranomaisen edellyttämien ilmoitusten ja hakemusten laadinta 

4. Lisätietoja 

 
Maatilojen neuvontajärjestelmän yhteyshenkilö Mavissa on Merja Uusi-Laurila, p. 0295 31 2498, 
etunimi.sukunimi@mavi.fi.  
 
Hyrrään liittyvissä teknisissä asioissa voit lähettää s-postia osoitteeseen hanketuki@mavi.fi. Muista 
ilmoittaa viestissä hakemuksen hankenumero ja omat yhteystietosi.  
 
Tutustu myös Neuvo 2020 -neuvojasivuihin osoitteessa: 
 
http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/neuvoja/neuvo2020/Sivut/default.aspx  
  

 
  


