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Valtioneuvoston asetus
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maatilojen neuvontajärjestelmästä

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maatalouden tukien toimeenpanosta anne-
tun lain (192/2013) 47 §:n 2 momentin sekä eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista
annetun lain (1360/2014) 10 ja 11 §:n nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan toimeenpantaessa
yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta,
hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston
asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o
165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o
814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o
485/2008 kumoamisesta annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o
1306/2013, jäljempänä horisontaaliasetus, 12
artiklassa tarkoitettua tilaneuvontajärjestel-
mää. Lisäksi tätä asetusta sovelletaan Euroo-
pan maaseudun kehittämisen maatalousrahas-
ton (maaseuturahasto) tuesta maaseudun ke-
hittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
1698/2005 kumoamisesta annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o
1305/2013, jäljempänä maaseutuasetus, 15
artiklassa tarkoitetusta neuvonnasta maksetta-
vaan korvaukseen.

Tätä asetusta ei sovelleta horisontaaliase-
tuksen 12 artiklassa tarkoitettuun neuvontaan,
johon maksetaan tukea yksinomaan kansalli-
sista varoista.

Tätä asetusta ei sovelleta Ahvenanmaan
maakunnassa annettavaan neuvontaan.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) suoralla tuella yhteisen maatalouspoli-

tiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnet-
täviä suoria tukia koskevista säännöistä ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 ku-
moamisesta annetussa Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1307/2013
tarkoitettuja tukia;

2) ohjelmaperusteisella tuella maaseutu-
asetuksen mukaisia tukia;

3) neuvontaa antavalla elimellä neuvonta-
palveluja tuottavaa yhteisöä, joka on neuvo-
jan työnantaja tai jossa neuvoja yksin tai
yhdessä toisen henkilön kanssa on vastuulli-
sena yrittäjänä, taikka itsenäisenä elinkeinon-
harjoittajana toimivaa neuvojaa;

4) neuvojalla maatalouden tukien toi-
meenpanosta annetun lain (192/2013) 45 §:n
mukaisesti neuvojaksi hyväksyttyä henkilöä.



Korvattava neuvonta

3 §

Neuvojaa koskevat edellytykset

Korvauksen myöntämisen edellytyksenä
on, että neuvontaa antaessaan neuvoja ja, jos
hän on toisen palveluksessa, korvausta haki-
essaan työnantaja täyttävät ne edellytykset,
joiden perusteella neuvoja on Maaseutuviras-
ton suorittamassa hankinnassa valittu hyväk-
sytyksi neuvojaksi.

4 §

Neuvottavaa koskevat edellytykset

Korvattavaa neuvontaa voidaan antaa:
1) henkilölle, jolle on myönnetty tai joka

on hakenut suoria tukia tai ohjelmaperusteisia
tukia;

2) viljelijälle, joka harjoittaa maataloutta
saamatta suoria tukia tai ohjelmaperusteisia
tukia;

3) henkilölle, jolle on myönnetty tai joka
hakee tukea tilanpidon aloittamiseen tai joka
muuten vastaavalla tavalla aloittaa maatalou-
den harjoittamisen;

4) sellaisen yhdistyksen tai vesilain
(587/2011) 12 luvun 1 §:ssä tarkoitetun yh-
teisön vastuulliselle toimijalle, joka on tehnyt
ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista an-
netun lain (1360/2014) 5 §:n 5 momentissa
tarkoitetun sopimuksen.

Neuvontaa voidaan antaa myös henkilölle,
jonka harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan maa-
taloutta 1 momentin 1—3 momentissa tarkoi-
tetuin tavoin kokonaan tai osaksi omistamas-
saan yhteisössä.

5 §

Neuvontaa koskevat edellytykset

Korvausta voidaan myöntää laadukkaaseen
ja neuvottavan tarpeista lähtevään neuvon-
taan. Neuvontaa voidaan antaa viljelijälle hä-
nen hallitsemallaan maatilalla tai maatilalla,
jolla hän ryhtyy harjoittamaan maataloutta, ja

joka koskee eräistä ohjelmaperusteisista vil-
jelijäkorvauksista annetun lain 10 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettuja seikkoja. Tarvittaessa
neuvonta voidaan toteuttaa myös tilan ulko-
puolella.

Edellä 4 §:n 4 kohdassa tarkoitetun yhdis-
tyksen tai yhteisön vastuulliselle toimijalle
neuvontaa voidaan antaa sopimuksen katta-
malta alalta.

Korvausta ei myönnetä sellaiseen neuvon-
tatapahtumaan, johon on myönnetty muuta
julkista rahoitusta.

Maatilojen neuvontaa voidaan antaa myös
siten, että samaan neuvontatilanteeseen osal-
listuu yksi tai useampi 4 §:n 1 momentin
1—3 kohdassa tai 2 momentissa tarkoitettu
henkilö tai tällaisen henkilön hallitseman ti-
lan työntekijä taikka yhtä useampi 4 §:n 1
momentin 4 kohdassa tarkoitettu henkilö.
Edellytyksenä on, että neuvontaa annetaan
pääosin samoista seikoista ja että ryhmälle
annettuna neuvonta on tarkoituksenmukaista
neuvonnan kustannusten tehokkaamman koh-
dentumisen vuoksi, neuvonnan saajien mää-
rän lisäämiseksi tai neuvonnan yhtäläisen laa-
dun turvaamiseksi. Korvausta ei kuitenkaan
myönnetä sellaiseen ryhmäneuvontaan, johon
on myönnetty joko yksin tai osana muuta
koulutus- tai tiedonvälitystoimenpidettä tukea
siten kuin maaseudun kehittämisen tukemi-
sesta annetun lain (28/2014) annetun lain no-
jalla maaseudun hanketoiminnan tukemisesta
säädetään tai johon myönnettävää tällaista tu-
kea koskeva hakemus on vireillä.

Samaan neuvontatapahtumaan voi osallis-
tua enintään 10 henkilöä.

6 §

Valtionapua saava neuvontajärjestö

Jos neuvontajärjestö, jonka palveluksessa
neuvoja on, saa maaseudun neuvontajärjestö-
jen valtionavustuksista annetun valtioneuvos-
ton asetuksen (244/2002) mukaista valtion-
apua toimintaansa, tässä asetuksessa tarkoi-
tettua korvausta ei myönnetä sellaiseen neu-
vontaan, jonka kustannukset korvataan val-
tionavulla tuetusta toiminnasta.
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Korvaus ja sen maksaminen

7 §

Neuvonnasta maksettava enimmäiskorvaus

Manner-Suomen maaseudun kehittämisoh-
jelmaan osoitetuista varoista voidaan korvata
neuvontaa antavalle elimelle neuvojan anta-
masta neuvonnasta enintään 1 500 euroa neu-
vontakertaa kohden ja yhteensä enintään
3 500 euroa maatilaa taikka yhdistystä tai
yhteisöä kohden koko ohjelmakauden aikana.

Neuvontakerralta maksettavan korvauksen
enimmäismäärää ei koroteta, vaikka neuvon-
taan osallistuu yhtä useampi henkilö. Maati-
laa taikka yhdistystä tai yhteisöä kohden
maksettavan tuen enimmäismäärässä otetaan
tällöin kuitenkin huomioon neuvontaan osal-
listuvien viljelijöiden lukumäärällä jaettu
suhteellinen osuus neuvonnan kustannuk-
sesta.

Neuvontakerralla tarkoitetaan yhtäjak-
soista neuvontatapahtumaa, joka annetaan
maatilalla, maastossa, neuvottavan tai neuvo-
jan tiloissa taikka sähköisesti etäyhteyden
avulla.

8 §

Korvauksen määrä

Korvauksen määrä annetusta neuvonnasta
on 63 euroa tunnilta. Korvaus lasketaan käy-
tetyn ajan mukaan matka-aikaa lukuun otta-
matta. Arvonlisäveron osuuteen neuvonnasta
ei makseta korvausta.

Neuvonnan valmistelusta ja suunnitelman
laatimisesta voidaan maksaa käytetyltä ajalta
1 momentissa tarkoitettua korvausta, ei kui-
tenkaan toteutuneen neuvonnan kestoa pi-
demmältä ajalta. Korvauksen maksamisen
edellytyksenä on, että neuvonta ja sen val-
mistelu koskevat:

1) eläinten terveydenhuoltosuunnitelmaa;
2) ympäristösuunnitelmaa; tai
3) energiasuunnitelmaa.
Edellä 2 momentissa tarkoitetun korvauk-

sen maksamisen edellytyksenä on, että suun-
nitelmaa laadittaessa on noudatettu Maaseu-
tuviraston ohjetta suunnitelmaan sisällytettä-

vistä seikoista ja esitystavasta. Suunnitelma
on lisäksi liitettävä korvauksen maksamista
koskevaan hakemukseen.

9 §

Matkakustannusten korvaus

Neuvontajärjestölle, neuvontaa antavalle
yritykselle tai elinkeinoa harjoittavalle neu-
vojalle voidaan lisäksi korvata matka-aikaa
lukuun ottamatta neuvojan matkasta neuvon-
takohteeseen aiheutuneet kohtuulliset matka-
kustannukset.

Oman ajoneuvon käytöstä aiheutuneet
matkakustannukset korvataan noudattaen val-
tion matkustussäännön mukaisia korvauspe-
rusteita.

10 §

Arvonlisäveron maksaminen

Neuvonnan saaja on velvollinen maksa-
maan saamastaan neuvonnasta neuvojalle tai
tämän työnantajalle sen osan arvonlisäve-
rosta, jota ei korvata tämän asetuksen nojalla.

11 §

Korvauksen maksamisen edellytykset

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on,
että:

1) neuvojan asema neuvojana ei ole muut-
tunut hankinnan jälkeen; ja

2) neuvoja on tehnyt suunniteltua neuvon-
taa koskevan ennakkoilmoituksen toimival-
taiselle elinkeino- liikenne- ja ympäristökes-
kukselle.

Toteutuneiden kustannusten poiketessa en-
nakkoilmoituksesta:

1) korvaus maksetaan enintään ennakkoil-
moituksen mukaisesti, jos neuvonnasta ai-
heutuneet kustannukset ylittävät ennakkoil-
moituksen mukaiset kustannukset;

2) korvaus maksetaan enintään toteutunei-
den kustannusten mukaisesti, jos neuvon-
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nasta aiheutuneet kustannukset jäävät ennak-
koilmoituksella ilmoitettuja kustannuksia pie-
nemmiksi.

Jos neuvontaa on annettu samalla neuvon-
takerralla yhtä useammalle henkilölle, kor-
vauksen maksamisen edellytyksenä on, että
jokainen neuvontaa saanut on vahvistanut
neuvontatoimenpiteen toteutumisen.

Erinäiset säännökset

12 §

Neuvojan hyväksymisen peruuttaminen

Jos neuvoja, jonka hyväksymisen peruutta-
minen on otettu harkittavaksi, on toisen pal-
veluksessa, työnantajalle on varattava tilai-
suus tulla kuulluksi ennen asian ratkaise-
mista.

13 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan tilaneuvonta-
järjestelmän täytäntöönpanosta annettu val-
tioneuvoston asetus (1011/2006) ja maatilan
energiasuunnitelmatuesta annettu valtioneu-
voston asetus (1000/2009) niihin myöhem-
min tehtyine muutoksineen.

Kumotun valtioneuvoston asetuksen
1011/2006 nojalla annetusta tilaneuvonnasta
maksettavaan korvaukseen sovelletaan, mitä
kumotussa asetuksessa säädetään.

Kumotun valtioneuvoston asetuksen
1000/2009 perusteella myönnettyyn tukeen
sekä hakemukseen, joka on vireillä, sovelle-
taan tämän asetuksen voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo

Lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa
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