
Tilaaminen on helppoa ja  
vaivatonta

Varmuutta oikeellisuudesta ja 
vähemmän huolia 

Selvityksiä ja kartoituksia 
varmojen valintojen pohjaksi

Ratkaisuja ja harkittua 
etenemistä tulevaisuuteen

Neuvo 2020 -palvelua tarjoavat asiantuntijamme 
ovat Maaseutuviraston kouluttamia ja hyväksymiä.

Palvelua asiakkaille rahoittaa Maaseuturahasto.

1.

2.

3.

LAAJENEE maatilan 
nykyaikaistaminen 
ja kilpailukyvyn 
parantaminen osiolla

●  Maatilan nykyaikaistaminen
●  Kilpailukyvyn parantaminen 
●  Täydentävät ehdot
●  Luonnon monimuotoisuus
●  Luonnonmukainen tuotanto
●  Kasvinsuojelu ja integroitu torjunta
●  Tuotantoeläinten hyvinvointi
●  Ympäristö-, energia- ja resurssitehokkuus
●  Innovaatiot
● Ilmastomuutoksen hillitseminen ja  

muutokseen sopeutuminen
●  Ympäristökorvaus
●  Vesien ja maaperän suojelu
●  Viherryttämisen vaatimukset

RAHANARVOISET  
NEUVO 2020 
-PALVELUT

Jäikö vielä kehitettävää? Hyödynnä ProAgrian asian- 
tuntijoita määrärahan puitteissa. Käytettävissäsi on  
Neuvo 2020 -palveluihin yhteensä 7 000 euroa koko 
ohjelmakauden aikana.  

Ota yhteyttä ja selvitetään parhaat ratkaisut
juuri sinun yrityksellesi!

  Valitse neuvonnan aihe 
Mieti yhdessä ProAgrian asiantuntijan kanssa 
mistä neuvonnan aihealueesta yrityksellesi on  
eniten hyötyä.

  Asiantuntija hoitaa käytännön asiat 
ProAgrian asiantuntija tekee neuvonnan  
sovitun mukaisesti ja hoitaa kaikki tarvittavat 
paperityöt.

  Ja valmista tuli
  Neuvonnan jälkeen tarvitaan vain vahvistus 

neuvontaan käytetystä ajasta.

Nyt  
käytettävissä 

 7000 €



Nykyaikaista maatilaasi ja paranna kilpailu-
kykyä – panosta talouden hallintaan
Tehdään yhdessä suunnitelma, miten lähteä hake-
maan tilallasi parempaa kilpailukykyä ja miten 
uudistaa toimintaa. Lähdetään liikkeelle tilanne- 
arviosta ja tehdään tarvittavat laskelmat eri vaihto-
ehdoista esimerkiksi tuotantosuunnan tai yritys- 
muodon muutoksesta. Lähdetään liikkeelle ja  
seurataan, miten ratkaisut alkavat toteutua ja  
tuottavatko tulosta. Mietitään samalla investoin- 
teja ja yritysmuodon muutoksia.

Maisema- ja luontokohteiden kartoitus
Tilallasi voi olla useita arvokkaita maisema- ja  
luontokohteita. Yhdessä maisema-asiantuntijan  
kanssa löydät ympäristösopimukseen sopivat kohteet.  
Näitä kohteita voit myös hyödyntää tilan tuotteiden 
markkinoinnissa. Pyydä Maa- ja kotitalousnaisten 
maisema-asiantuntija tilallesi kartoittamaan kohteet 
ja neuvomaan niiden hoidosta.

Kasvinsuojelusuunnitelma ja IPM-neuvonta 
täydentävät viljelysuunnitelmaa
ProAgrian asiantuntija selvittää parhaimmat kasvin-
suojelumenetelmät ja sopivimmat aineet. Kasvinsuo-
jelusuunnitelma ottaa huomioon ympäristön, turval-
lisuuden ja kannattavuuden. Varmistamme, että tilasi 
kasvinsuojelu on kunnossa ja toimii täydentävien 
ehtojen mukaisesti.

Luomua varmasti
Avullamme valmistaudut luomutarkastukseen. 
Käymme yhdessä läpi luomutuotannon ehdot ja 
katsomme, että tilasi toiminta on niiden mukaista. 
Teemme myös arvioita, mitä luomutuotantoon 
siirtyminen tarkoittaa tilallasi.

Energiassa liikkuu isot rahat
Maatilan energiasuunnitelman avulla saat selville  
yrityksesi energiankulutuksen, mahdollisuudet ener- 
giansäästöön ja -tuotantoon sekä arvion kannatta- 
vista ja tilalle sopivista energiaratkaisuista. 

Arvioi ja kehitä maatilasi energiankäyttöä ja sen  
tehostamista yhdessä ProAgrian energia-asiantunti-
joiden kanssa.

www.proagria.fi/neuvo2020

Hyödynnä rahanarvoiset Neuvo 2020 -palvelut maatilasi kehittämiseen!
Nyt käytettävissäsi 7 000 euroa!

Pellon kasvukunto ja vesitalous
Maan rakenteen arvioinnilla saat ratkaisuja pellon 
kasvukunnon ja vesitalouden parantamiseen.  
Ravinnetaselaskennalla selvitämme lohkon tuotto-
kyvyn ja oikean lannoituksen. 

Arvioimme myös, voiko kerääjäkasveilla vähentää  
ravinteiden huuhtoumisriskiä ja mitkä syväjuuriset 
kasvit sopivat lohkolle monipuolistamaan viljely- 
kiertoa ja kuohkeuttamaan maan rakennetta.
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Panostaminen eläinten hyvinvointiin  
tuottaa monin verroin takaisin
Jo kohtuullisilla panoksilla voit vaikuttaa eläinten 
hyvinvointiin ja kestävyyteen. Puuttumalla varhain 
ennaltaehkäiset sairauksia ja parannat tuottoja!
Uusi eläinten hyvinvointikorvaus tarjoaa entistä  
enemmän mahdollisuuksia parantaa eläinten 
hyvinvointia. Kartoitamme hyvinvointikorvauksen 
edellyttämät toimenpiteet ja arvioimme sitoumuk-
sen hyödyt tilallasi.

Tutustu  
tarjontaamme

www.proagria.fi/ 
neuvo2020


