
Hei viljelijä!
Tiesithän jo, että voit nyt saada laadukasta neuvon-
taa monista tukiehdoista ihan vain arvonlisäveron 
hinnalla?

Juuri sinun tilallesi sopivan neuvojan löytäminen 
on tosi helppoa. Klikkaat vain itsesi osoitteeseen 
tilaneuvojat.ruokavirasto.fi. Neuvojarekisteristä 
löydät oman alueesi hyväksytyt neuvojat. Voit hakea 
neuvojaa rekisteristä asiasanan, tuotantosuunnan 
tai neuvonnan aihealueen mukaan. 

Kaikki hyväksytyt neuvojat ovat sitoutuneet an-
tamaan laadukasta ja luottamuksellista neuvontaa. 
Neuvoja ei saa paljastaa tilasi asioita kolmansille 
osapuolille. 

Maksat vain verot
Neuvonnan kustannukset ovat 63 euroa tunnilta 
sekä matkakulut, mutta neuvoja laskuttaa sinulta 
vain arvonlisäveron osuuden neuvonnan kustan-
nuksista. 

Nyt eivät hyvät  
neuvotkaan maksa liikaa 

Manner-Suomen 
maaseudun 

kehittämisohjelma 
2014–2020

Voit saada neuvontaa 10 000 euron edestä koko 
ohjelmakauden aikana. Esimerkinmukainen käynti 
kuluttaa 10 000 euron neuvontapottiasi 273,50 
eurolla. Lisäksi maksat arvonlisäveron osuuden 
neuvontakuluista. Yhden neuvontakäynnin enim-
mäiskustannus on 1 500 euroa.

Esimerkki laskutuksesta

2 h neuvontakäynti: 
2 h x 63 €/h

Yhteensä 
126 €

Matkakustannukset: 
neuvojan toimipiste sijaitsee 
25 kilometrin etäisyydellä 
tilaltasi, joten neuvojalle kertyy 
matkakustannuksia  
50 km x 0,43 €/km

Yhteensä 
   21,50 €

Energia-, tuotantoeläinten 
terveydenhuolto- tai ympäris-
tösuunnitelman laadinta, 2 h 
toimistotyötä (= 1 h/neuvonta-
työtunti) x 63 €/h

Yhteensä
126 €

Arvonlisäveroton hinta 
126 € + 21,50 € + 126 €

Yhteensä 
   273,50€

Sinä maksat arvonlisäveron 
osuuden (273 € x alv 24 % )

Yhteensä
65,64 €
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Ota yhteyttä

Neuvojarekisteristä löydät oman alueesi 
hyväksytyt neuvojat.
tilaneuvojat.ruokavirasto.fi 

Lisätietoa verkossa
www.ruokavirasto.fi/tilaneuvonta

Neuvonta kuuluu kaikille
Maatilan neuvontajärjestelmän mukaiset neu-
vontapalvelut on tarkoitettu kaikille viljelijöille. 
Olet oikeutettu maatilojen neuvontaan, jos kuulut 
johonkin seuraavista ryhmistä:
1) olet hakenut suoria tukia tai ohjelmaperustei-

sia tukia
2) harjoitat maataloutta saamatta suoria tukia tai

ohjelmaperusteisia tukia
3) olet hakenut tukea tilanpidon aloittamiseen tai

olet muuten vastaavalla tavalla aloittamassa
maatalouden harjoittamista

4) harjoitat tai ryhdyt harjoittamaan maataloutta
kokonaan tai osaksi omistamassasi yhteisössä

5) olet vastuullinen toimija yhdistyksessä, joka
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Siipikarja
Siipikarjatilan valittavissa olevat  
toimenpiteet ja niistä maksettava korvaus 
(euroa / eläinyksikkö / vuosi)

4.1 Siipikarjan ruokinta ja hoito 8

4.2 Broilereiden ja kalkkunoiden 
pito-olosuhteiden parantaminen 10

4.3 Munintakanalan ilmanlaadun 
parantaminen 5

4.4 Siipikarjan virikkeet 7

4.5 Tasot, rampit ja orret

Munivien kanojen tasot, rampit ja 
orret 11

Kalkkunoiden tasot, rampit ja 
orret 14

Broilereiden tasot, rampit 
ja orret 34

• Jos tilallasi on virikehäkkikanala, et voi
valita toimenpidettä 4.4 tai 4.5.

• Lammas- ja vuohitila voi valita vain toisen
alakohdan toimenpiteestä 3.4.

• Luomulammas tai -vuohitila ei voi valita
toimenpidettä 3.4.

Lampaat ja vuohet
Lammas- ja vuohitilan  valittavissa olevat  
toimenpiteet ja niistä maksettava korvaus 
(euroa / eläinyksikkö / vuosi)

3.1 Lampaiden ja vuohien ruokinta 10

3.2 Lampaiden ja vuohien pito-
olosuhteiden parantaminen 55

3.3 Lampaiden ja vuohien hoito

Lampaiden hoito 51

Vuohien hoito 33

3.4 Lampaiden ja vuohien laidunnus 
ja jaloittelu

3.4a Lampaiden ja vuohien 
laidunnus laidunkaudella 
ja jaloittelu laidunkauden 
ulkopuolella

42

3.4b Lampaiden ja vuohien 
pitkäaikaisempi laidunnus 
laidunkaudella

10

Ta kontakt
I rådgivarregistret hittar du de godkända 
rådgivarna i ditt eget område.
tilaneuvojat.ruokavirasto.fi

Ytterligare upplysningar på 
webben
www.livsmedelsverket.fi/
jordbruksradgivning

Rådgivningen är till för alla
Rådgivningstjänsterna i systemet för jordbruks-
rådgivning är avsedda för alla jordbrukare. Du 
har rätt till jordbruksrådgivning, om något av de 
följande alternativen stämmer in på dig:
1)du har ansökt om direkta eller programbasera-

de stöd
2)du bedriver jordbruk utan att få direkta eller

programbaserade stöd
3)du har ansökt om stöd för etablering som

jordbrukare eller börjar på motsvarande sätt
bedriva jordbruk

4)du bedriver eller börjar bedriva jordbruk i en
sammanslutning som du äger helt eller delvis

5)du är ansvarig aktör i en förening som har
ingått ett avtal som är förenligt med systemet
för miljöersättning.

Vad allt kan rådgivningen betyda 
på din gård?

Konkurrenskraft och lönsamhet
Rådgivaren kan hjälpa dig att utveckla verksam-
heten på din gård och förbättra lönsamheten. Råd-
givaren letar fram utvecklingsobjekt, utreder olika 
alternativ för att modernisera gården och förbättra 
konkurrenskraften samt gör upp kalkyler över dem. 
Du får skriftliga dokument om lägesbedömningen 
och kalkylerna över olika alternativ. Efter det över-
väger du i vilken riktning du ska utveckla din gård.

Tvärvillkoren 
Du minns väl att det fortfarande är en förutsätt-
ning för många jordbrukarstöd att tvärvillkoren 
iakttas? En sakkunnig rådgivare undersöker vilka 
särdrag just din gård har, och hjälper dig att upp-
fylla de krav som ingår i tvärvillkoren.

En vägvisare i stöddjungeln
Rådgivaren är en pålitlig vägvisare i stöddjungeln. 
Inom systemet för jordbruksrådgivning kan du få 
råd om följande jordbrukarstöd:
•miljöersättning
•förgröningsstöd
•ersättning för djurens välbefinnande

Mer för mindre – energieffektiva lösningar för 
gårdens vardag
Förbättra gårdens energieffektivitet, så kan du spara 
pengar på ett klimatsmart sätt. Kanske din gård också 
har potential att använda eller rentav producera bioe-
nergi? En sakkunnig energirådgivare gör omsorgsfullt 
upp en energiplan för just din gård och hittar de bäs-
ta sätten att förbättra gårdens energieffektivitet.

Hälsovårdsplan för produktionsdjur
Friska produktionsdjur är basen för en hållbar 
husdjursproduktion. En veterinär som godkänts för 
systemet för jordbruksrådgivning kan göra upp en 
hälsovårdsplan för dina produktionsdjur.

Miljöplan 
Kanske det nu är rätt tillfälle att grundligt kartläg-
ga de miljöaspekter som hänför sig till din gård. 
En sakkunnig rådgivare kan göra upp en miljöplan 
för gården och tillsammans med dig leta fram de 
miljöåtgärder som passar allra bäst. Genom att vär-
na om miljön kan du samtidigt förbättra åkrarnas 
kulturtillstånd och öka skördesäkerheten – ganska 
bra, eller hur? 

Noga övervägt växtskydd
En rådgivare med stort växtskyddskunnande hjäl-
per dig att välja noga övervägda växtskyddsåtgär-
der som följer principerna för integrerat växtskydd. 

Mer ekologiskt!
Regeringens program för utveckling av ekobran-
schen har som mål att den ekoodlade arealen ska 
öka så att den år 2020 är 20 % av den samman-
lagda odlingsarealen. Om du är intresserad av att 
lägga om till ekoproduktion så får du hjälp av en 
sakkunnig ekorådgivare.
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