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Mikä on maatilan neuvontajärjestelmä? 

• Korvaa aiemman täydentävien ehtojen 

Tilaneuvontajärjestelmän 

• Neuvo 2020 -palvelut ovat käytettävissä  

koko ohjelmakauden ajan vuosina 2015-2020 

• Käytettävissäsi on ohjelmakauden aikana  yhteensä 3 500 

euroa/tila asiantuntijapalveluun 

• Tila maksaa vain alv:n osuuden 63 e/h neuvonnan ja 

matkakulujen hinnasta 

• Neuvojarekisteri löytyy 

     Mavin nettisivuilta 

 
                     

            Neuvo 2020-palvelua asiakkaille  

            rahoittaa Maaseuturahasto 
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Neuvojarekisteristä löydät neuvojan 
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Ympäristö 

 

 

 

Tuotantoeläimet 

Kasvinsuojelu 

Luomu 

 

Energia 

Neuvonnan osa-alueet 
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Neuvonnan osa-alueet 

1. YMPÄRISTÖ 

• Vesiensuojelu (täydentävät ehdot) 

• Maaperä ja hiiIivarasto (täydentävät ehdot) 

• Biologinen monimuotoisuus (täydentävät ehdot) 

• Maisema (täydentävät ehdot) 

• Viherryttämistuen vaatimukset 

• Maatalousmaan säilyttäminen 

• Ympäristökorvauksen ehdot; ympäristökorvauksen 

toimenpiteiden muuttaminen 

• Ravinnetaselaskelmat 
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Neuvonnan osa-alueet 

• Maatalouden ympäristötoimet ilmastonmuutoksen 

hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi 

• Vesien ja maaperän suojelu täydentävien ehtojen ylittävin osin 

• Biologinen monimuotoisuus täydentävien ehtojen ylittävin osin 

• Innovaationeuvonta 

• YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 
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Neuvonnan osa-alueet 

2. TUOTANTOELÄINTEN ERVEYDENHUOLTOSUUNNITELMA 

• Innovaationeuvonta, terveydenhoitosuunnitelmat 

• Vain eläinlääkärit voivat tehdä 

 

2. TUOTANTOELÄIMET 

• Eläintuotantotilojen elintarvikehygienia ml. kielletyt aineet ja 

jäämät (täydentävät ehdot) 

• Rehujen sekoitus ja eläinten ruokinta, rehuhygienia 

(täydentävät ehdot) 

• Ammoniakkipäästöjen vähentäminen ruokinnan avulla 

• Innovaationeuvonta 
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Neuvonnan osa-alueet 

 

• Eläinten tunnistus ja rekisteröinti (täydentävät ehdot) 

• Eläintaudit, vain TSE-taudit sekä tuonti- ja vientiasiat 

(täydentävät ehdot) 

• Eläinten hyvinvointi (täydentävät ehdot) 

• Eläinten hyvinvointi täydentävien ehtojen ylittävin osin 

• Eläinten hyvinvointikorvaus 
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Neuvonnan osa-alueet 

3. KASVINSUOJELU JA 

• Integroitu torjunta 

• Kasvinsuojelu (täydentävät ehdot)  

• Kasvinsuojelu täydentävien ehtojen ylittävin osin 

 

3. KASVINTUOTANTOTILOJEN ELINTARVIKE- JA    

    REHUHYGIENIA 

• Kasvintuotantotilojen elintarvike- ja rehuhygienia (täydentävät 

ehdot) 

• Innovaationeuvonta 
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Neuvonnan osa-alueet 

4. ENERGIASUUNNITELMA 

• Muu energianeuvonta, energiatehokkuus 

• Muu energianeuvonta, uusiutuva energia 

• Innovaationeuvonta 

5. LUONNONMUKAINEN  TUOTANTO, tuotantoeläimet 

• Luonnonmukaisen tuotannon ehdot 

• Innovaationeuvonta 

5. LUONNONMUKAINEN TUOTANTO, kasvintuotanto 

• luonnonmukaisen tuotannon ehdot 

• innovaationeuvonta 
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Innovaatiot  
• Mikä on innovaatio? 

• Innovaatio on uusi idea, joka on viety käytäntöön – 

monesti usean kokeilukierroksen kautta. Pelkkä idea 

ilman käytännön toteutusta ei vielä ole innovaatio. 

• Innovaatio tuottaa hyötyä niin sen kehittäjille kuin 

käyttäjille. 

• Innovaatiolla on laajempia vaikutuksia. Se 

houkuttelee muita tekemään jotain vastaavaa. 

• Innovaation voi toistaa. Sillä on useita mahdollisia 

toteutustapoja. 

• Innovaatio voi olla uusi tai parannettu tuote tai palvelu, 

uusi toimintatapa, palvelutason parannus tai 

uudenlainen näkökulma tekemiseen. 
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Tilaaminen on helppoa ja vaivatonta  

Valitse neuvonnan aihe 

Mieti yhdessä asiantuntijan kanssa mistä neuvonnan 

aihealueesta yrityksellesi on eniten hyötyä. 

 

Asiantuntija hoitaa käytännön asiat 

Asiantuntija tekee neuvonnan sovitun mukaisesti ja hoitaa 

kaikki tarvittavat paperiasiat. 

 

Ja valmista tuli 

Neuvonnan jälkeen tarvitaan vain vahvistus neuvontaan  

käytetystä ajasta.  

 

Jäikö vielä kehitettävää? 

Hyödynnä asiantuntijoita määrärahan puitteissa. 
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