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LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA MAATILOJEN NEU-
VONTAJÄRJESTELMÄSTÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 

 

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta 
valtioneuvoston asetukseksi maatilojen neuvontajärjestelmästä annetun valtioneuvos-
ton asetuksen muuttamisesta. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 
17.12.2020 ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@mmm.fi tai kirjeitse 
osoitteeseen maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO.  

Lausuntopyyntö on myös maa- ja metsätalousministeriö kotisivuilla; 
http://www.mmm.fi/fi/index/ministerio/lausunnolla.html. 

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. 

Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Katri Aho, puh. 02951 62235; katri.aho@mmm.fi 
ja neuvotteleva virkamies Tiina Malm, puh. 02951 62428, tiina.malm@mmm.fi. 

 

 

Osastopäällikkö,  Minna-Mari Kaila 

 

 

Lainsäädäntöneuvos  Katri Aho 

 

LIITTEET: Valtioneuvoston asetusluonnos maatilojen neuvontajärjestelmästä  
annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 
Muistioluonnos 
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 LUONNOS 30.11.2020 
 
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio 

 

VALTIONEUVOSTON ASETUS MAATILOJEN NEUVONTAJÄRJESTELMÄSTÄ AN- 
NETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 

 
Tausta 

 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 (jäljempänä maaseu-
tuohjelma) mukaisen maatilojen neuvontajärjestelmän mukaisen maatilojen neuvon-
tajärjestelmän tavoitteena on vastata viljelijöiden kokemaan neuvontatarpeeseen Eu-
roopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteiden edistämiseksi ja maaseudun 
kehittämisohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Maatilojen neuvonnan korvaukses-
ta säädetään eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 
(1360/2014) 10 §:ssä. Mainitun pykälän 2 momentin mukaan neuvontaa voidaan an-
taa täydentävistä ehdoista, viherryttämistuen vaatimuksista, ilmastonmuutoksen hil-
litsemisestä ja muutokseen sopeutumisesta, luonnon monimuotoisuudesta, vesien ja 
maaperän suojelusta, innovaatioista, ympäristökorvauksesta, maatalousmaan säilyt-
tämisestä, luonnonmukaisesta tuotannosta, kasvinsuojelusta ja integroidusta torjun-
nasta, tuotantoeläinten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä energian käytön tehostami-
sesta, uusiutuvasta energiasta ja muista ympäristötehokkuuteen liittyvistä seikoista. 
Yksityiskohtaisemmat säännökset maatilojen neuvonnasta sisältyvät maatilojen neu-
vontajärjestelmästä annettuun valtioneuvoston asetukseen (1387/2014, jäljempänä 
neuvonta-asetus). 

 
Maatilojen neuvonnan korvaus maksetaan maatalouden tukien toimeenpanosta an-
netun lain (192/2013) 45 §:n mukaisesti hyväksytylle neuvojalle tai, jos tämä on 
toisen palveluksessa, hänen työnantajalleen. 
 
Maaseutuohjelmaa muutetaan nostamalla neuvonnan korvauksen tilakohtaista 
enimmäismäärää 10 000 eurosta 15 000 euroon maaseutuohjelman siirtymäkauden 
2022 loppuun. Käsiteltävänä olevan asetusehdotuksen tarkoituksena on näiden 
muutosten toimeenpano. 
 

Ehdotetut muutokset 
 

3 § Neuvojaa koskevat edellytykset. Pykälässä Maaseutuvirasto muutettaisiin Ruokavi-
rastoksi ja pykälän sanamuotoa tarkistettaisiin. Pykälään sisältöön ei ehdoteta asiallisia 
muutoksia.  
 
7 § Neuvonnasta maksettava enimmäiskorvaus. Neuvonta-asetuksen 7 §:n 1 momentin 
mukaan maaseutuohjelmaan osoitetuista varoista voidaan maksaa maatilojen neuvon-
nan korvausta enintään 1 500 euroa neuvontakertaa kohden ja yhteensä enintään 10 000 
euroa maatilaa tai yhdistystä tai yhteisöä kohden koko ohjelmakauden aikana. 
 
Pykälän 1 momenttia muutettaisiin siten, että mukainen neuvonnan korvauksen yh-
teenlaskettu enimmäismäärä korotettaisiin maaseutuohjelman muutoksen mukaisesti 
10 000 eurosta 15 000 euroon.  
 

Maaseutuohjelman toteutukseen tulevan siirtymäkauden 2021─2022 johdosta tila-
kohtaista maatilojen neuvonnan enimmäisrajaa on perusteltua nostaa muun muassa 
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siksi, että maaseutuohjelman 2014─2020 toteutusta jatketaan kahdella vuodella ja 
myös siksi, että neuvonnan tarve kasvaa rahoituskausien vaihteessa Neuvontatapah-
tuminen määrä voi tilakohtaisesti olla suuri etenkin niillä tiloilla, joilla on tapahtunut 
sukupolvenvaihdos. Neuvontakäynnin keskimääräinen kustannus on ollut alle 
300 euroa, joten määrärahan tilakohtaisella korotuksella voidaan tehokkaasti lisätä 
neuvontakertoja sitä erityisesti tarvitseville tiloille 

 
Pykälän 2 ja 3 momenttiin ei ehdoteta muutoksia. 
 
8 § Korvauksen määrä. Pykälän 2 momentissa säädetään niistä suunnitelmista, joiden 
osalta voidaan maksaa maatilojen neuvonnan korvausta neuvonnan valmistelusta ja 
suunnitelman laatimisesta. Momenttiin lisättäisiin uusi kohta eläinten hyvinvointi-
suunnitelmasta maksettavasta korvauksesta. 
 
Eläinten hyvinvointisuunnitelma olisi vuosittainen toimintasuunnitelma, joka sisältäi-
si tilakohtaisia toimia ja näiden seurantaa tuotantoeläinten hyvinvoinnista, terveyden-
hoidosta ja bioturvallisuudesta. Eläinten hyvinvointisuunnitelmassa kuvattaisiin esi-
merkiksi tuotantoeläinten olosuhteita, varautumista häiriötilanteisiin, tautisuojaus-
suunnitelmaa, eläintautien esiintymistä, hyvinvoinnin parantamista sekä mahdolliset 
havainnot ja kehittämistarpeet. 

 
Pykälän 3 momentissa Maaseutuvirasto muutettaisiin Ruokavirastoksi. Pykälän 1 ja 
4 momenttiin ei ehdoteta muutoksia. 

 
Muutosten vaikutukset 

 
Esitetyillä muutoksilla pantaisiin toimeen maaseutuohjelmaan tehdyt muutokset. 
Neuvonnan laajentamisella nimenomaiseen eläinten hyvinvointisuunnitelmaan voi-
daan arvioida vastaavan maatilojen lisääntyneeseen neuvontatarpeeseen tuotan-
toeläinten hyvinvoinnista. 
 
Asetusehdotuksella ei ole vaikutusta maaseutuohjelman toteuttamiseen osoitettujen 
määrärahojen kokonaismäärään. Muutokset toteutetaan maaseutuohjelmaan osoitet-
tujen määrärahojen puitteissa sekä rahoitetaan valtiontalouden kehyspäätösten ja val-
tion talousarvioiden mukaisten määrärahojen puitteissa. 
 

Asian valmistelu 
 

Ehdotus on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä yhteistyössä Ruokaviraston 
kanssa. Maa- ja metsätalousministeriö on myös järjestänyt eläinten hyvinvointisuun-
nitelmasta muun muassa sidosryhmille avoimen webinaarin 11.11.2020. 
 
Asetusehdotuksesta on pyydetty lausunto valtiovarainministeriöltä, Ruokavirastolta, 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskus-
liitto MTK ry:lta, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf:ltä, 
ProAgria Keskusten Liitolta ja ProAgria Svenska lantbruksällskapens förbund rf:ltä. 
 
Saaduissa lausunnoissa… 
 

  Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021. 
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Valtioneuvoston asetus 
maatilojen neuvontajärjestelmästä annetun asetuksen muuttamisesta 

 
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti  
muutetaan maatilojen neuvontajärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (1387/2014) 

3, 7 ja 8 §, sellaisina kuin niistä on 7 § asetuksessa 495/2019 ja 8 § asetuksessa 33/2017, seu-
raavasti: 
 
 

3 § 

Neuvojaa koskevat edellytykset 

Korvauksen myöntämisen edellytyksenä on, että neuvontaa antaessaan neuvoja ja, jos hän on 
toisen palveluksessa, korvausta hakiessaan työnantaja täyttävät ne edellytykset, joiden perus-
teella Ruokavirasto on valinnut ja hyväksynyt neuvojan hyväksytyksi neuvojaksi. 
 

7 § 

Neuvonnasta maksettava enimmäiskorvaus 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan osoitetuista varoista voidaan korvata neu-
vontaa antavalle elimelle neuvojan antamasta neuvonnasta enintään 1 500 euroa neuvontakertaa 
kohden ja yhteensä enintään 15 000 euroa maatilaa taikka yhdistystä tai yhteisöä kohden koko 
ohjelmakauden aikana. 

Neuvontakerralta maksettavan korvauksen enimmäismäärää ei koroteta, vaikka neuvontaan 
osallistuu yhtä useampi henkilö. Maatilaa taikka yhdistystä tai yhteisöä kohden maksettavan 
tuen enimmäismäärässä otetaan tällöin kuitenkin huomioon neuvontaan osallistuvien viljelijöi-
den lukumäärällä jaettu suhteellinen osuus neuvonnan kustannuksesta. 

Neuvontakerralla tarkoitetaan yhtäjaksoista neuvontatapahtumaa, joka annetaan maatilalla, 
maastossa, neuvottavan tai neuvojan tiloissa taikka sähköisesti etäyhteyden avulla. 
 

8 § 

Korvauksen määrä 

Korvauksen määrä annetusta neuvonnasta on 63 euroa tunnilta. Korvaus lasketaan käytetyn 
ajan mukaan matka-aikaa lukuun ottamatta. Neuvonnan arvonlisäveron osuudesta ei makseta 
korvausta. 

Neuvonnan valmistelusta ja suunnitelman laatimisesta voidaan maksaa käytetyltä ajalta 1 mo-
mentissa tarkoitettua korvausta, ei kuitenkaan toteutuneen neuvonnan kestoa pidemmältä ajalta. 

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että neuvonta ja sen valmistelu koskevat: 
1) eläinten terveydenhuoltosuunnitelmaa; 
2) eläinten hyvinvointisuunnitelmaa; 
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3) ympäristösuunnitelmaa; 
4) energiasuunnitelmaa; tai 
5) suunnitelmaa maatilan nykyaikaistamisesta ja kilpailukyvyn parantamisesta. 
Neuvonnan valmistelusta ja suunnitelman laatimisesta maksettavan korvauksen edellytyksenä 

on, että suunnitelmaa laadittaessa on noudatettu Ruokaviraston ohjetta suunnitelmaan sisälly-
tettävistä seikoista ja esitystavasta. Suunnitelma on lisäksi liitettävä korvauksen maksamista 
koskevaan hakemukseen. 

Vaikka korvauksen maksamiselle 2 momentissa säädetyt edellytykset eivät täyty, voidaan 
neuvonnan valmistelusta maksaa korvausta enintään yhdeltä tunnilta. 
 

——— 
Tämä asetus tulee voimaan päivänä kuuta 20  . 

 
 
Helsingissä x.x.20xx 

Maa- ja metsätalousministeri 
 
 
 
 

Lainsäädäntöneuvos  
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