Neuvontapalvelut ”NEUVO 2030”
Rahasto
Maaseuturahasto

Toimenpidetyyppi, johon kuuluu
Tietämyksen vaihto ja tiedottaminen

Alueellinen kattavuus
Manner-Suomi

Tähän liittyvät erityistavoitteet
Neuvontapalvelut ovat
erityistavoitteisiin.

CAP-suunnitelman

läpileikkaava

toimenpide

ja

liittyy

kaikkiin

Tulosindikaattorit (päivitetty trilogien jälkeen 30.4.2021)
-

-

R.1PR Enhancing performance through knowledge and innovation: Number of persons
benefitting from support for advice, training, knowledge exchange, or participating in European
Innovation Partnership (EIP) operational groups to enhance sustainable economic, social,
environmental, climate and resource efficiency performance.
R.2 Linking advice and knowledge systems: Number of advisors receiving support to be
integrated within Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
R.3 Digitalising agriculture: Share of farms benefitting from support to digital farming
technology through CAP.
R.24 Environmental/climate performance through knowledge: Number of persons benefitting
from advice, training, knowledge exchange or participating in EIP operational groups supported
by the CAP related to environmental-climate performance.

1

Tuensaaja
Hyväksytyt neuvojat.
Nykyisellä ohjelmakaudella hyväksytyt neuvojat voisivat jatkaa, sovitettava uusiin kohteisiin. Uusien
neuvojien valinta käyntiin vuoden 2023 alusta. Koko neuvontajärjestelmä (tuensaajan valinta ja
hyväksyntä sekä tukihallinto) on tarkoitus toimeenpanna sähköisessä järjestelmässä.

Vaatimukset, joilla tehokkaasti vastataan erityistavoitteisiin
Neuvonnan kohderyhmänä ovat viljelijät, tuottajien muodostamat ryhmät ja ympäristöasioissa myös
muut maankäyttäjät. Haluttu neuvonnan aihealue ja neuvoja valitaan Ruokaviraston neuvojarekisteristä.
Neuvontapalvelut kattavat taloudelliset, ympäristölliset ja sosiaaliset seikat sekä välittävät uutta tietoa
tutkimukselta ja innovaatioilta. Neuvontaa tarjotaan mm. ympäristö- ja ilmastoasioiden edistämisestä
sekä eläinten hyvinvoinnin edistämisestä tilalla sekä myös hoitositoumusten ja ehdollisuuden
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vaatimuksista,
rahoitusmahdollisuuksista,
liiketoimintasuunnitelmista,
vesipuitedirektiivin
vaatimuksista, kasvinsuojeluaineiden käytön ehdoista, mikrobilääkeresistenssin estämisestä,
riskienhallinnasta, innovaatioista, digitaalisesta teknologiasta. Neuvontapalvelut on integroitu ns.
AKIS-systeemiin. Neuvonta on puolueetonta ja eturistiriidatonta.
Digitaalisena
ravinnevälineenä
käytetään
erikseen
määrätyt
kriteerit
täyttäviä
viljelysuunnitteluohjelmia. Sovellusten tulee mahdollistaa kahdensuuntainen tiedonsiirto
suunnitteluohjelman ja hallinnon Vipu-palvelun välillä, mikä helpottaa käyttäjien työtaakkaa. Viljelijä
tilaa ravinnesuunnitelman neuvojalta, joka toteuttaa sen hyväksytyllä digitaalisella ravinnevälineellä.
Neuvontapalveluiden teemat on tarkennettu erityistavoitteittain ja näiden lisäksi läpileikkaavina on
digitaalinen teknologia ja innovaatiot.
1. Maatilojen selviytyminen (Tuki riittävien maataloustulojen ja maatilojen selviytymiskyvyn
varmistamiseksi koko EU:n alueella, jotta saataisiin parannettua elintarviketurvaa)
- Liiketoimintaosaaminen, talouden suunnittelu ja johtaminen, tuotannon muutokset
- Investoinnit työympäristön parantamiseksi
- Riskienhallinta: maatilan riskikartoitus ja suositukset riskien minimoimiseksi, työturvallisuus,
riskienhallintasuunnitelma
- Sosiaaliset seikat: jaksaminen, hyvinvointi, verkottuminen ja yhteistyötaidot,
yhteistyötoimenpiteen viljelijäryhmähankkeet
- Sosiaalinen ulottuvuus: työnjohto, työaikalainsäädäntö, työehtojen noudattaminen
2. Kilpailukyvyn parantaminen (Markkinasuuntautuneisuuden vahvistaminen ja kilpailukyvyn
parantaminen kohdentaen erityisesti huomiota tutkimukseen, teknologiaan ja digitalisaatioon)
- Tuotannon tehokkuuden lisääminen: tuotantotavan muutokset, alkutuotannon rakenteen
kehittäminen
- Peltojen kiinteistörakenteen parantaminen: selvitykset esim. tilusjärjestelyjen, tilusvaihtojen
sekä maan omistus- ja vuokrausjärjestelyjen mahdollisuuksista
- Investoinnit kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseen
- Markkinaosaaminen, kuluttajalähtöisten lisäarvotuotteiden kehittäminen
- Tuottajaryhmät/organisaatiot (yhteistyö)
3. Arvoketju (Viljelijän aseman parantaminen arvoketjussa)
- Erikoistuminen
- Tuotekehitys ja yritystoiminnan kehittäminen, innovatiivisen maataloustoiminnan käynnistys
- Yhteistyön lisääminen tuottajien kesken
- Lyhyet ketjut kotimarkkinoilla
- Investoinnit jalostusasteen nostamiseksi
- Laatujärjestelmät: EU:n nimisuojajärjestelmä, luomumerkit ja kansalliset laatujärjestelmät
- Luomukeruualueiden sertifiointi
4. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja sopeutumiseen sekä kestävä energia (Vaikuttaminen
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, ja myös kestävä energia)
- Ilmastomuutoksen hillintä:
o Hiiliviljely
o Investoinnit biokaasun ja kierrätysravinteiden tuotantoon ja käyttöön
o Investoinnit ympäristön tilan parantamiseen
o Turvemaiden viljely khk-päästöjä vähentävästi
o Uuden pellon raivaamisesta luopuminen ml. tilusjärjestelyt
- Ilmastomuutokseen sopeutuminen:
- Energia- ja materiaalitehokkuus:
o Tilakohtainen energiasuunnitelma
o Tilojen materiaalitehokkuus
o Uusiutuva energia
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Investoinnit materiaalitehokkuuden ja energiatehokkuuden parantamiseen
Investoinnit uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön (sis. puuenergian, tuuli- ja
aurinkoenergian, maalämmön)
Ehdollisuus GAEC:t: GAEC 1, GAEC 2, GAEC 3 ja kivennäismaiden raivaukseen liittyvä
kansallinen GAEC

5. Kestävä kehitys ja luonnonvarat (vesi, maaperä ja ilma) (Kestävän kehityksen edistäminen ja
luonnonvarojen (kuten vedet, maaperä ja ilma) tehokas hoito)
- Vesiensuojelu:
o Vesipuitedirektiivi (2000/60/EY, ml. SMR 1)
o Nitraattidirektiivi (91/676/ETY, ml. SMR 2)
o Kosteikkoinvestoinnit
o Kosteikon hoitosuunnitelma
o Luonnonmukainen vesienhallinta
o Digitaalinen ravinneväline
o Ravinnetaselaskelmat
o Vesitalouteen liittyvät investoinnit
- Maan rakenteen parantaminen:
o Peltojen kasvukunto
o Viljelysuunnittelu
o Viljelyn monipuolistaminen
o Orgaanisen aineksen lisääminen ja säilyttäminen maaperässä
o Orgaanisten aineiden kierrätys, orgaanisten lannoitevalmisteiden käyttö, ravinteiden
kierron tehostaminen, lannan ravinteiden hyväksikäyttö
o Muokkausta vähentävät ja kasvipeitteisyyttä lisäävät viljelymenetelmät esim.
kerääjäkasvien viljely, viherlannoitusnurmet, talviaikainen kasvipeite
o Peltojen vesitalous
- Ilmanlaatu ja sen parantaminen:
o Direktiivi 2008/50/EY ilman laadusta ja sen parantamisesta
o Direktiivi (EU) 2016/2284 ilman epäpuhtauksien vähentämisestä
o Ammoniakkipäästöjen vähentäminen (viljelytoimet, eläinten ruokintaohjeet,
tuotantorakennusinvestoinnit)
o Ympäristökorvausten toimenpiteet kiertotalouden edistämisestä
- Kasvinsuojeluaineiden kestävä käyttö:
o Kasvinsuojeluaineiden käyttö (asetus (EU) 1107/2009 art. 55, ml. SMR 12)
o Torjunta-aineiden kestävä käyttö (direktiivi 2009/128/EY, ml. SMR 13), torjuntaaineiden käytön vähentäminen (Pellolta pöytään-strategia)
o Kasvintuhoojien vastaiset suojelutoimet (asetus (EU) 2016/2031)
o Integroitu torjunta
- Ehdollisuus GAEC:t: GAEC 4, GAEC 6, GAEC 7, GAEC 8
6. Luonnon monimuotoisuus (Luonnon monimuotoisuuden suojelu, ekosysteemipalvelut sekä
luontokohteiden ja maiseman säilyttäminen)
- Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelu (direktiivi 92/43/ETY,
ml. SMR 4)
- Maatalousympäristön linnuston edistäminen (direktiivi 2009/147/EY luonnonvaraisten lintujen
suojelusta, ml. SMR 3)
- Lintuvahinkojen ehkäiseminen ja lintupellon hoito
- Monimuotoisuutta edistävien kohteiden ja käytäntöjen tunnistaminen
- Monimuotoisuuskasvit (pölyttäjä-, maisema-, riista-, niitty- ja peltolintukasvit),
luonnonhoitonurmet
- Vieraslajien hillintä
- Monimuotoisuuskosteikon hoito
- Perinnebiotooppien ja luonnonlaitumien hoito
3

-

Suunnitelma maiseman ja luonnon monimuotoisuuden
ympäristösopimusta varten
Luonnonmukainen tuotanto ja kotieläintuotanto
Ehdollisuus GAEC:t: GAEC 9, GAEC 10

edistämistä

koskevaa

7. Nuoret viljelijät ja uudet yrittäjät (Nuorten viljelijöiden houkuttelu sekä liiketoiminnan
helpottaminen)
- Sukupolven- tai omistajanvaihdoksiin liittyvä neuvonta, ohjaus ja laskelmat
- Nuorten viljelijöiden tukea saavat
- Vertaistuen ja verkostojen luominen, osallistamisen hankkeisiin, jotka edesauttavat tilanpidon
aloittamista
8. Työllisyys ja kasvu (Työllisyyden, kasvun, sosiaalisen osallisuuden ja paikallisen kehittämisen
edistäminen maaseutualueilla, sisältää biotalouden ja kestävän metsätalouden)
- Yritystoiminnan käynnistämisen tilannekuva ja liiketoimintasuunnitelma
- Maatilan muu yritystoiminta
- Muun kuin maatilayritysten liiketoimintaosaaminen
- Biotalous
9. Ruokaturva ja eläinten hyvinvointi (Parannetaan tapaa, jolla EU:n maatalous vastaa ruokaa ja
terveyttä koskeviin uusiin yhteiskunnan vaatimuksiin, mukaan lukien turvallinen, ravitseva ja
kestävällä tavalla tuotettu ruoka, ruokahävikki sekä eläinten hyvinvointi)
- Eläinten hyvinvointi ja terveys:
o Antibioottiresistenssin vastustaminen ("A European One Health Action Plan against
Antimicrobial Resistance”)
o Eläinten hyvinvointikorvausten toimenpiteet eläinten terveyden ja hyvinvoinnin
edistämiseksi
o Eläinten hyvinvointisuunnitelmat, toiminnan kehittäminen
o Eläinten terveydenhoitosuunnitelmat
- Bioturva
o Tarttuvat eläintaudit ja eläinterveyssäännöstö (asetus (EU) 2016/429)
- Investoinnit eläinten hyvinvoinnin parantamiseen
- Ehdollisuus (SMR 5, SMR 6, SMR 14-16)
Ruokavirasto valitsee neuvojat toimeenpanosta annetun kansallisen lain ja alemman asteisten säädösten
mukaisesti. Neuvojat valitaan neuvonnan aihealueisiin pohjautuviin neuvontaosioihin. Neuvoja voi olla
samanaikaisesti hyväksytty yhteen tai useampaan eri neuvontaosioon. Neuvojat sitoutuvat hakemusta
jättäessään antamaan toimenpiteen mukaista laadukasta, neuvottavan tarpeista lähtevää neuvontaa,
kieltäytymään eturistiriitaa sisältävistä neuvontatapahtumista, käsittelemään neuvonnassa saamaansa
tietoa luottamuksellisesti ja huolehtimaan asiantuntemuksensa ylläpitämisestä. Halukkaiden neuvojien
valinnan ja rekisteriin hyväksymisen jälkeen neuvojilla on edellytykset ja oikeudet antaa tukikelpoista
neuvontaa. Neuvojille tarjotaan täydennyskoulutusta mm. tutkimuslaitosten, AgriHubin,
maaseutuverkoston ja Ruokaviraston toimesta.
Viljelijä/yrittäjä valitsee haluamansa neuvonnan aihealueen ja neuvojan Ruokaviraston
neuvojarekisteristä. Tilalla voi olla useampia neuvontatapahtumia. Neuvontaa voidaan antaa myös
ryhmissä ottaen huomioon yksittäisen neuvontapalveluiden käyttäjän tarpeet. Tuottajaryhmät voivat
yhdessä käyttää neuvontapalveluja esimerkiksi luomutuotannon neuvonnassa ja nimisuoja-asioissa.
Järjestelmän hallinnoinnissa tavoitellaan koko prosessin sähköistämistä, mahdollistetaan digivälineiden
käyttöä esim. suunnitelmien laatimisessa sekä kannustetaan ja vahvistetaan etäyhteyksien käyttöä
neuvonnassa.

Tukikelpoisuusedellytykset
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Neuvontapalveluissa korvaus tehdystä neuvonnasta myönnetään hyväksytyille neuvojille /
neuvontaorganisaatioille.
Hyväksytyt
neuvojat
kirjataan
Ruokaviraston
ylläpitämään
neuvojarekisteriin.
Neuvontajärjestelmään hyväksymisen edellytyksenä on, että neuvojalla on tehtävänsä laatuun ja
laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus. Valintakriteereinä ovat vähintään toisen asteen tutkinto sekä
soveltuva neuvontakokemus, arvonlisävelvollisuus (organisaatio tai neuvoja) ja sitoutuminen sovittuun
neuvonnan korvaukseen. Kaikki valintakriteerit on täytettävä.
Neuvojilta edellytetään ammattitaidon ja osaamisen ylläpitämistä sekä moitteetonta toimintaa.
Neuvontatapahtuma tulee dokumentoida. Viljelijä/yrittäjä (hyödynsaaja) vahvistaa neuvontaan
käytetyn ajan. Neuvonnan saajan vahvistus ja neuvontatapahtuman dokumentointi ovat tuen maksun
edellytys.

Korvaustasot/laskentametodit
Kiinteä hinta, mahdollisuus kansallisessa säädöksessä siihen, että neuvonta voi maksaa enemmän, mutta
korvataan ja seurataan vain tämä tietty määrä.
Korvaus maksetaan neuvontatapahtumaa kohti, joiden korvaus perustuu neuvontaan käytettyyn aikaan.
Lisäksi voidaan korvata neuvontatapahtumaan liittyvä valmistelu ja kohtuulliset matkakustannukset.

Suunnitellut tuen yksikkökustannukset ja/tai alustava rahoitus
Suunnitellut
yksikkökustannukset
neuvontakäynnin
keskimääräinen hinta (korvaus
75€/työtunti pohjalla)

2023
450

2024
450

2025
450

2026
450

2027
450

Määrien oikeutus
Neuvontakorvaus on 75 €/työtunti. Maksettava vähimmäiskorvaus on 200 €. Maksun hakeminen
enintään kerran kuussa. Neuvontakäynnillä korvauskatto on 1 500 €. Enimmäiskorvaus hyödynsaajaan
kohtaan on 10 000 euroa.

Suunnitellut vuosittaiset tuotokset
Suunnitellut vuosittaiset
tuotokset
O.29 Number of supported
training and advice operations
or units under EAFRD

2023
10 000

2024
13 000

2025
16 000

2026
18 000

2027
19 000

2024

2025

2026

2027

Alustava toimenpiteen kokonaisrahoitus
Alustava toimenpiteen
kokonaisrahoitus

2023
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suunniteltu tuotos *
yksikkömäärä

4 500 000 5 850 000 7 200 000 8 100 000

8 550 000
34 200 000

Yhteensä 2023-2027

Arviointiin vaikuttavuusindikaattori
I.1 Sharing knowledge and innovation. Share of CAP budget for knowledge sharing and innovation
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