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Maatilojen neuvonnan aihealueet ja neuvonnan 
saajan vahvistus neuvontatoimenpiteelle 

     
Palauta lomake neuvontakorvauksen maksuhakemuk-
sen liitteenä toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskukselle. Jos neuvontatapahtuma on toteutet-
tu ryhmäneuvontana, täytä lomake jokaisen neuvonnan 
saajan osalta erikseen. 

1. NEUVOJAA KOSKEVAT TIEDOT 

Neuvontaorganisaation nimi Y-tunnus 

            
Neuvojan nimi Neuvojan henkilötunnus 

            
 
2. NEUVONNAN SAAJAA KOSKEVAT TIEDOT 

Ilmoita neuvonnan saajan nimi ja maatilan tilatunnus. Jos neuvonnan saaja on yhdistys, ilmoita yhdistyksen  
Y-tunnus. 

Neuvonnan saajan nimi (viljelijä / yhdistyksen vastuullinen toimija) Tilatunnus / Y-tunnus 

       
 
3. NEUVONNAN VALMISTELUUN, NEUVONTAAN JA SUUNNITELMAN LAATIMISEEN KÄYTETTY AIKA 

Ilmoita neuvonnan valmisteluaika (Täytä vain, jos neuvonnan tuloksena ei ole valmistunut suunnitelmaa.):  

Neuvonnan valmisteluaika, enintään 1h 

pvm.                   käytetty aika (hh:mm)      :      

Ilmoita neuvontaan käytetty aika sekä neuvonnan valmisteluun ja suunnitelman laatimiseen käytetty aika (vain 
suunnitelmat). Neuvontatapahtumaan käytetyn ajan on vastattava neuvontakorvauksen maksuhakemuksella 
ilmoitettavaa neuvontakäynnin kokonaiskustannusta 63 euron tuntiveloituksella laskettuna. Matka-ajasta ei voi 
saada korvausta, joten sitä ei ilmoiteta tällä lomakkeella.  

Neuvonta: päivämäärät ja käytetty aika (hh:mm):     

pvm.                    Neuvontaan käytetty aika*    :      

pvm.                    Neuvontaan käytetty aika*    :     

pvm.                    Neuvontaan käytetty aika*    :     

pvm.                    Neuvontaan käytetty aika*    :     

pvm.                    Neuvontaan käytetty aika*    :     

Neuvonnan valmistelu ja suunnitelman laatiminen. Täytä, jos 
neuvonnan lopputuloksena on valmistunut terveydenhuolto-, 
energia-, ympäristö- tai maatilan nykyaikaistamis- ja kilpailuky-
kysuunnitelma. Aika: (hh:mm).  

Neuvonnan valmisteluun ja suunnitelman laatimiseen käytetty 
työaika      :       

Neuvonnan valmistelusta ja suunnitelman laatimisesta voidaan 
maksaa korvausta enintään neuvontaa vastaavalta ajalta.  

* Maatilalla, maastossa, neuvottavan tai neuvojan tiloissa tai sähköisesti etäyhteyden avulla annettuun neuvontaan käytetty aika 

4. NEUVONNAN MATKAKUSTANNUKSET 

 Neuvontatapahtumasta ei ole aiheutunut neuvojalle matkakustannuksia. 

Ilmoita matka, jos neuvonta on tapahtunut muualla kuin neuvojan toimipisteessä. 

Laskutettava matka (km): Kulkuneuvo 

            

Täytä seuraavat tiedot matkasta tilakäynnin jälkeen. 

Lähtöpaikan osoite Neuvontapaikan osoite 

            
Lisätiedot laskutettavasta matkasta esim. jos tehty päivän aikana neuvontaa muualla (reitti ja osoitteet)  
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5. NEUVOTUT AIHEALUEET  

 
Neuvontaosio  
 

Merkitse ensisijainen neuvonnan aihealue numerolla 1. Rastita muut neuvo-
tut aihealueet. Huom! Innovaationeuvontaa ei saa merkitä ensisijaiseksi neu-
vonnaksi. 

ENERGIA 
ENERGIASUUNNITELMA       
innovaationeuvonta, merkitään vain toissijaiseksi       
muu energianeuvonta, energiatehokkuus       
muu energianeuvonta, uusiutuva energia       

 
KASVINSUOJELU JA KASVIN-
TUOTANTOTILOJEN ELIN-
TARVIKE- JA REHUHYGIENIA 

innovaationeuvonta, merkitään vain toissijaiseksi       
integroitu torjunta       
kasvinsuojelu täydentävien ehtojen ylittävin osin       
kasvinsuojelu (täydentävät ehdot)       
kasvintuotantotilojen elintarvike- ja rehuhygienia (täydentävät ehdot)       

LUONNONMUKAINEN TUO-
TANTO, kasvintuotanto 

innovaationeuvonta, merkitään vain toissijaiseksi       
luonnonmukaisen tuotannon ehdot       

LUONNONMUKAINEN TUO-
TANTO, tuotantoeläimet 

innovaationeuvonta, merkitään vain toissijaiseksi       
luonnonmukaisen tuotannon ehdot       

 
MAATILAN NYKYAIKAISTAMI-
NEN JA KILPAILUKYVYN PA-
RANTAMINEN 

innovaationeuvonta, merkitään vain toissijaiseksi       
kilpailukyvyn parantaminen       
maatilan investointi       
sukupolvenvaihdos       
SUUNNITELMA MAATILAN NYKYAIKAISTAMISESTA JA KILPAILUKYVYN 
PARANTAMISESTA       

 
TUOTANTOELÄIMET 

ammoniakkipäästöjen vähentäminen ruokinnan avulla       
eläintaudit, vain TSE-taudit sekä tuonti- ja vientiasiat (täydentävät ehdot)       
eläinten hyvinvointi täydentävien ehtojen ylittävin osin       
eläinten hyvinvointi (täydentävät ehdot)       
eläinten hyvinvointikorvaus       
eläinten tunnistus ja rekisteröinti (täydentävät ehdot)       
eläintuotantotilojen elintarvikehygienia ml. kielletyt aineet ja jäämät (täyden-
tävät ehdot)       
innovaationeuvonta, merkitään vain toissijaiseksi       
rehujen sekoitus ja eläinten ruokinta, rehuhygienia (täydentävät ehdot)       

TUOTANTOELÄIMET,  
terveydenhuoltosuunnitelmat 

tuotantoeläinten innovaationeuvonta, merkitään vain toissijaiseksi       
TUOTANTOELÄINTEN TERVEYDENHUOLTOSUUNNITELMA       

 
YMPÄRISTÖ 

biologinen monimuotoisuus täydentävien ehtojen ylittävin osin       
biologinen monimuotoisuus (täydentävät ehdot)       
innovaationeuvonta, merkitään vain toissijaiseksi       
maaperä ja hiilivarasto (täydentävät ehdot)       
maatalouden ympäristötoimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen 
sopeutumiseksi       
maatalousmaan säilyttäminen       
maisema (täydentävät ehdot)       
ravinnetaselaskelmat       
vesien ja maaperän suojelu täydentävien ehtojen ylittävin osin       
vesiensuojelu (täydentävät ehdot)       
viherryttämistuen vaatimukset       
ympäristökorvauksen ehdot; ympäristökorvauksen toimenpiteiden muuttami-
nen       
YMPÄRISTÖSUUNNITELMA       

 
6. ALLEKIRJOITUKSET (Vakuutan tällä lomakkeella antamani tiedot oikeiksi.) 

Vakuutukset 
 Neuvoja ei ole osallisena maatilalla eikä muutenkaan esteellinen antamaan neuvontaa tälle maatilalle. 
 Neuvontaan ei ole saatu muuta julkista rahoitusta. 

Päivämäärä ja viljelijän/yhdistyksen vastuullisen toimijan 
allekirjoitus ja nimen selvennys 

Päivämäärä ja neuvojan allekirjoitus 
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