
Neuvo 2020 hyödyntäminen 
biokaasuinvestoinnin 

suunnittelussa
10.11.2021

Jari Tikkanen 
Energia-asiantuntija

jari.tikkanen@proagria.fi, p.0400 162 147
ProAgria Keski-Pohjanmaa

mailto:jari.tikkanen@proagria.fi


Neuvo biokaasulaitoksen 
selvityksessä?

• Kaikkien viljelijöiden on mahdollista saada suunnitelmia, selvityksiä ja 
kartoituksia maatilan erilaisiin tarpeisiin

• Myös biokaasulaitokseen liittyviin selvityksiin, kannattavuuden 
selvittämiseen ja moniin muihin asioihin voidaan hyödyntää Neuvo 
(Neuvo 2020) palvelua.

• Neuvonnan käyttö ei lisää viljelijän paperityötä. Asiantuntijat hoitavat 
käytännön asiat puolestasi. 

• Samalla tilakäynnillä tilalla voi olla yhtä aikaa useampia asiantuntijoita 
eri osaamisalueilta. 
– Neuvontaa voidaan antaa myös ryhmälle, jossa max.10 henkilöä. 

• Neuvo-järjestelmän kautta ei voida tehdä palveluja, jotka on laskettu 
korvauksen piiriin muissa järjestelmissä tai joissa tehdään kirjanpitoa 
tai viranomaisten edellyttämiä ilmoituksia tai hakemuksia 
– ei esimerkiksi viljelysuunnitelma, viljelykiertosuunnitelma ja vilja-

vuusnäytteiden otto, jotka on jo huomioitu ympäristökorvauksessa.
– Eikä investointitukihakemusten liitteet



Mikä on maatilan neuvontajärjestelmä?
• Neuvo (Neuvo 2020) -palvelut vuosina 2015-2022
• Käytettävissä ohjelmakauden aikana 15 000 €/tila

– Vuosien 2014–2020 neuvonnat lasketaan mukaan 
tilakohtaiseen enimmäismäärään.

• Neuvonnan kustannus: 
– 63 €/h + matkakulut + alv 24 %

• Neuvo 2020 neuvontakorvaus: 
– 63 €/h + matkakulut 

• Maksettavaksesi jää vain arvonlisäveron osuus
• Neuvoja hoitaa korvauksen hakemisen
• Yhden neuvontakäynnin kustannus max 1 500 €
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Ympäristö

Tuotantoeläimet

Kasvin-
suojeluLuomu

Energia

Neuvonnan osa-alueet

€
Maatilojen nykyaikais-

taminen ja 
kilpailukyvyn 
parantaminen



Neuvo 2020 
-Energia 

• Energian säästö tai energiatehokkuuden 
parantaminen

• Maatilan energiasuunnitelma
– Energiankulutuksen selvittäminen 

energialähteittäin 
– mahdollisuudet energiansäästöön ja -tuotantoon 
– arvio kannattavista ja maatilalle sopivista 

energiaratkaisuista
• Energiasuunnitelman päivitys
• Energiantuotantoinvestoinnin suunnittelu
• Erilaisten energiaratkaisujen alkuselvitykset
• Ei sellaiseen, jota tuettu muutoin

– Ei voida tehdä investoinnin 
edellyttämää laskelmaa



Vipupalvelusta jäljellä oleva 
korvausmäärä

• Viljelijä voi selvittää oman 
maatilansa jäljellä olevan kor-
vausmäärän.

• Vipu-palvelun Maatila-
valikosta kohdasta 
Neuvontakorvaus.

• Vipu-palvelussa voit myös 
antaa palautetta 
neuvonnasta.



Neuvojarekisteristä neuvoja
Neuvojaan yhteys 

www.ruokavirasto.fi/neuvojarekisteri  

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. Neuvoja ottaa kuittauksen 
lomakkeelle 454



Neuvojarekisteri

• Valitse neuvoja rajaamalla kunnan, neuvontaosion, asiasanan tai kielen avulla.
• Kun olet löytänyt sopivan neuvojan rekisteristä, ota yhteyttä neuvojaan. 
• Neuvoja auttaa neuvonnan tilaamisessa.
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