
Neuvo2020 –ohjelmakorvaus 21.11.2016

• Tulossa oleva laajennus ja sen haasteet

• Neuvonnan lukuja

• Neuvotut aihealueet

• Neuvonnan tavoitteet ja uusi neuvontaosio

Heikki Pajala, Mavi

Sivu 1



Neuvo2020 –ohjelmakorvauksen laajennus vuonna 

2017

• Uusi neuvontaosio: Maatilojen nykyaikaistaminen ja  

kilpailukyvyn parantaminen 

• Lakimuutos eduskunnassa, säädökset voimaan alkuvuodesta

• Ohjelmamuutosneuvottelut käynnissä komission kanssa

• Uusi kilpailutus hankintalain mukaan

• Ilmoitus Hilma –järjestelmään tammikuulla 2017

• Tiedottaminen neuvojille aloitetaan tänään

• Tarjouksille aikaa 40 pv: tammi-helmikuun aikana

• Neuvojien valinta maalis-huhtikuun aikana

• Neuvojien alkukoulutus touko-kesäkuun aikana
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Neuvo2020 –ohjelmakorvauksen laajennus vuonna 

2017

• Haasteena liiketoimintasuunnitelman (LTS) ja 

Neuvo2020 –korvauksessa sallitun neuvonnan välinen 

rajanveto

• Alkamassa myös Neuvo2020 -ohjelmakorvauksen 

arviointityö: 

- mitä vaikutuksia neuvonnalla on maaseutuohjelman 

tavoitteiden kannalta

- vaikutuksia valvontahavaintojen määrään?

- vaikutuksia tilojen talouteen? 

- neuvontatoimenpiteen jatkuva kehittäminen
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Neuvo2020 –ohjelmakorvaus, maksutilanne 

18.11.2016
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Maksupäätöksiä tehty 

(sis. myös vuoden 2015)

15 781 kpl

- vrt. 26.4. 9 792 kpl

Maksu keskimäärin (koko maa) 239 €

Maksupäätöksiä euroina 3 767 199 €    
- vrt. 26.4. 2 297 146 €



Neuvotut maatilat 18.11.2016

yhteensä 10 028 maatilaa  ja 15 781 neuvontaa
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Neuvontakorvaus maksetut kuukausittain 18.11.2016 

mennessä
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Neuvottuja aihealueita 30 erilaista, 15 781 

neuvontakäyntiä tehty ja maksettu (18.11.2016)
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Ennakkoilmoitukset 2015, joihin ei ole tehty 

maksuhakemusta, 1140 kpl
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Neuvo2020 –ohjelmakorvaus tavoitteet

• Neuvonnan rahoitusosuus kasvoi viisinkertaiseksi edelliseltä 

ohjelmakaudelta, keskeinen kehittämiskohde kuluvalla 

kaudella

• Lisätään viljelijän osaamista ympäristöasioissa, eläinten 

hyvinvointi- ja terveysasioissa

• Viljelijöiden kokema neuvontatarve monimutkaisen 

tukijärjestelmän vuoksi

• Viljelijän tavoitteena mm. varmistua tukiehtojen 

noudattamisesta, välttyä valvonnan seuraamuksilta ja 

hälventää valvonnan pelkoa

• Uudella neuvontaosiolla maatilojen nykyaikaistaminen ja 

kilpailukyvyn parantaminen parannetaan viljelijöiden 

tietoisuutta maatilan tilanteesta ja selvitetään mitä 

toimenpiteitä tilalla tarvitaan
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Neuvo2020 –ohjelmakorvauksen laajennus

neuvojan lomake 454, luonnos
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