
ENNAKOI UUDEN TUKIKAUDEN RATKAISUT 

Uusi tukikausi tuo tullessaan monia muutoksia, joten tilakohtaisiin ratkaisuihin ja valintoi-
hin on hyvä perehtyä hyvissä ajoin ennen tukihakua. Asiantuntijoidemme opastuksella ja 
ennakointiin kehitetyn työvälineen, Tukipuntarin avulla tukimuutosten arviointi tapahtuu 
helposti. Ota yhteys viljelysuunnittelijaasi tai palvelupäälliköihin Timo Mallinen ja Sari Hil-
tunen. HUOM. Päivitä myös viljelysuunnitelmasi hyvissä ajoin. 

PROAGRIAN NEUVO2020-PALVELUT 

ProAgria tarjoaa osana Maatilojen neuvontajärjestelmää, Neuvo 2020, tiloille asiantuntija-
palveluja, joissa tarkastellaan, mitä mahdollisuuksia uusi järjestelmä tarjoaa, millaisia toi-
menpiteitä uudet vaatimukset ja ehdot edel-
lyttävät ja toisaalta mitä muutokset tarkoittavat 
tilan kokonaistukimäärissä. 

Saat lisäksi asiantuntijanäkemystä, neuvontaa, 
suunnitelmia, selvityksiä ja kartoituksia maatilan 
ympäristökysymyksiin, kasvinsuojeluun, eläin-
ten hyvinvointi- ja terveysasioihin, maatilan 
energian käyttöön ja luomutuotantoon.  

MUKAAN KASVINTUOTANNON KEHITTÄJÄRYHMÄÄN 

Olemme käynnistämässä uusia ViljelyKasvu (ent. ProViljelys) -ryhmiä kehittäville vilja- ja 
sikatiloille Etelä-Pirkanmaalla, Lounais-Hämeessä sekä Päijät-Hämeessä ja Uudellamaalla.  
Järjestämme infotilaisuudet to 29.1. Jokioisissa ja pe 30.1. Mäntsälässä. Jos olet kiinnostu-
nut tuotantosi kannattavuudesta, vertailutiedosta ja haluat verkostoitua,  ota yhteyttä ja 
pyydä lisätietoa / tarjous palvelupäälliköiltä Timo Mallinen ja Sari Hiltunen. 

VEROASIOIHIN ASIANTUNTIJA-APUA 

Maatalousyrittäjän verokirjanpidon kirjauksissa ja veroilmoituksissa tehdyt ratkaisut ovat 
taloudellisilta vaikutuksilta suuria ja väärien ratkaisujen vaikutukset voivat näkyä taloudelli-
sessa tuloksessa kyseisen verovuoden ohella myös useiden vuosien, jopa vuosikymmenen 
ajan. ProAgrian veroasiantuntijat pystyvät auttamaan maatalousyrittäjää vero-ongelmien 
ratkaisuissa ja työlään verokirjanpidon sujuvassa ja laadukkaassa tekemisessä. Mitä pikem-
min otat yhteyttä tuttuun veroasiantuntijaan, sitä varmemmin saat hänet avuksesi sinulle 
parhaiten sopivana ajankohtana ja veroilmoitukset lähtevät virheettöminä ja ajoissa. Mikäli 
kontaktia ei ole ennestään, ota yhteyttä maatalousverotuksen osaamisvastaava Esko Lam-
piseen 050 564 4889 tai tilipalvelujen palvelupäällikkö Antero Parkkoseen 0400 255 980 tai 
johonkin tilipalvelujen asiantuntijaamme. 

Menestystä alkaneelle vuodelle! 

ProAgria Etelä-Suomen palvelupäälliköt 
Timo Mallinen     Sari Hiltunen 
Puh. 0400 542 569     Puh. 050 561 8369 
timo.mallinen@proagria.fi   sari.hiltunen@proagria.fi 

Tammikuu 2015 

ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti 

Jos haluat poistaa nimesi uutiskirjeen osoiteluettelosta, ilmoita se tästä.  Osoitelähteenä käytetty ProAgria Etelä-Suomen asiakasrekisteriä. 

Selvitä tukien  

vaikutus!
Oikeilla valinnoilla varmistat 

parhaat tukiratkaisut ja kan-

nattavimmat pellonkäytön 

vaihtoehdot. Selvitä tuki-

vaihtoehdot hyvissä ajoin 

ennen tukihakua!
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