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Avaintiedot 2017
•      Kotieläintiloilla on kasvavaa mielenkiintoa LEAN-johtamiseen, jossa keskitytään toiminnan ja tuottavuuden  

parantamiseen tilan tuotantoprosesseja kehittämällä. Olemme panostaneet LEAN-johtamisen osaamiseen.

•  Yhä useampi maitotila on päässyt tavoitteissaan useamman sentin per maitolitra edullisempiin ruokinta- 
kustannuksiin. Tuloksiin ovat vaikuttaneet lisääntynyt ruokinnan suunnittelu ja systematisointi.

•  Pienryhmissä on ratkottu niin johtamisen kuin tuotannon asioita sekä haettu vastauksia yksittäisiin ongelma-
kohtiin. Hankkeissa toteutettuun pienryhmätoimintaan on osallistunut useita satoja maaseudun yrittäjiä.

• Hanketoiminnan volyymi kasvoi 1,5-kertaiseksi edellisvuoteen nähden.

•  Kiinnostus yhtiöittämiseen virisi vuoden aikana. Järjestimme aiheesta infoja sekä teimme yhtiöittämis- 
selvityksiä ja yhtiöittämisiä.

•  Yritykset hyödynsivät aktiivisesti asiantuntijoita hakien uutta virtaa liiketoimintaansa. Osana suunnitelmalli-
sempaa markkinointia opastimme sosiaalisessa mediassa näkymisessä.

•  Peltopäivä Inkoossa kiinnosti yli 3 000 kasvintuotannon ammattilaista. Västankvarnin koetilalla järjestettyyn  
tapahtumaan osallistui 80 näytteilleasettajaa.

•  Vesistöjen kalataloudellisia kunnostuksia toteutettiin viidessä vesistössä kalatalouskeskuksen asiantuntijoiden 
suunnitelmien pohjalta ja ohjauksessa.

•  Maisema-asiantuntijat laativat Tampereen kaupungille avoimien alueiden viherpalveluohjelman sekä  
Vantaan kaupungille Länsi-Vantaan avoimien viheralueiden kehittämissuunnitelman.

•  Trenditeemat kuten nyhtökaura, härkis ja luonnontuotteet olivat maa- ja kotitalousnaisten ruokakurssien  
vetonauloina. Kursseille osallistui lähes 800 osanottajaa.

•  Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi toteutettiin erilaisia Maistuva maaseutu -tapahtumia kaikissa maakunnissa.

•  ProAgria Etelä-Suomi juhlisti 170 toimintavuottaan Lappeenrannassa henkilöstön (kuva) ja  
yhteistyökumppaneiden kanssa.
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Keskitymme osaamisemme ja palvelutoimintamme kehittämisessä aikaisempaa enemmän kokonais-
valtaiseen huolenpitoon asiakkaistamme. Kokonaisuus rakentuu palveluistamme, yhteistyöverkos-
toista, asiantuntijoidemme osaamisen yhdistämisestä sekä sähköisen palvelualustaan perustuvista  
uusista tiedonhallintaratkaisuista. 

Erityisen tärkeää toimintavuoden aikana on ollut maksuvaikeuksissa olleiden maaseutuyritysten ja 
maatilojen tulevaisuuden ja jaksamisen varmistaminen. Olemme olleet mukana suunnittelemassa selviy- 
tymiskeinoja yli 100 kriisitilanteessa olleelle yrittäjälle, joista merkittävä osa on pystynyt jatkamaan 
toimintaansa. 

Asiakkaat hakevat uusia ratkaisuja

Maatalouden yrittäjätulo on laskenut yhtäjaksoisesti vuodesta 2012. Tuottajahinnat ovat pysyneet 
matalina niin maidon, lihan kuin viljankin osalta. Tämän vuoksi kiinnostus erikoiskasvinviljelyyn ja 
luomutuotantoon on kasvamassa.

Maaseutuyrittäjien investointihalukkuus ja myös omistajanvaihdosten määrä ovat kasvamassa parin  
varsin hiljaisen vuoden jälkeen. Investointihakemusten tueksi vaaditan yhä tarkempia liiketoiminta-
suunnitelmia tulevaisuuden varmistamiseksi. Kannattavuuden parantamiseksi yksikkökokoa kasvatet-
taessa yhä useammin pohditaan vaihtoehtona maatilan yhtiöittämistä.

Yrityksen talouden hallinta ja johtaminen painopisteinä

Olemme yhdistäneet talousasiantuntijat yhteiseen strategisen johtamisen tiimiin, jonka kesken on 
määritetty alueelliset vastuuhenkilöt investointien suunnitteluun, omistajanvaihdoksiin, yhtiöittämi-
seen sekä liiketoiminnan kehittämiseen. 

Kotieläintiloilla on kasvavaa mielenkiintoa LEAN-johtamiseen, jossa keskitytään toiminnan ja tuotta- 
vuuden parantamiseen tilan tuotantoprosesseja kehittämällä. Olemme panostaneet LEAN-johtami-
sen osaamiseen.

Tilipalvelujen merkitys osana maaseutuyritysten johtamista ja liiketoiminnan kehittämistä kasvaa  
koko ajan. Tilipalvelujemme liikevaihto, noin 1,3 miljoonaa euroa, kasvoi kymmenisen prosenttia edellis- 
vuodesta. 

Lisää osaamista ja mahdollisuuksia kansainvälisellä toiminnalla

Olemme aktiivisesti hakeneet suomalaisille elintarvikealan pienyrityksille  
mahdol-lisuuksia markkinoiden laajentamiseen ja tuotteiden jalostusarvon  
kasvattamiseen myös uusien vientikanavien ja logistiikkamahdollisuuksien  
avulla. 

Tuottajiemme osaamista ja tuotteiden laatua arvostetaan, mistä hyvänä  
esimerkkinä on Ranskaan syntynyt logistiikka- ja markkinointikanava, minkä  
avulla 30 suomalaista pientä elintarvikeyritystä on tähän mennessä saanut  
jalansijaa pariisilaisten keittiömestareiden ja sisäänostajien verkostossa. 

Ari Toivonen
ProAgria Etelä-Suomi ry
Toimitusjohtaja
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Huolenpitoa asiakkaastaMissio, visio, arvot, toiminta-ajatus
Missio

ProAgria – Onnistumme yhdessä

Parannamme asiakkaidemme ja kumppaniemme kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä edistämme 
maaseudun kestävää kehitystä ja hyvinvointia.

Visio
•  Asiakasvisio
• Palveluvisio
• Volyymivisio
• Kyvykkyysvisio
• Tulosvisio
• Resurssi- ja kumppanuusvisio

Arvot
• Asiakkaan menestyminen
• Osaava, innostunut henkilöstö
• Maaseudun puolesta
• Kestävä kehitys
• Riippumattomuus

Toiminta-ajatus
Tarjoamme maatila- ja maaseutuyrittäjille kilpailukykyä parantavia asiantuntijapalveluja tukeutuen se-
kä omaan henkilöstöömme että muiden asiantuntijaorganisaatioiden osaamiseen.

Ydinosaaminen 
Meille tärkeää on asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kilpailukyky ja kannattavuus. Panostamme sii-
hen palveluillamme ja osaamisellamme. Ydinosaamistamme ovat maatilojen ja maaseutuyritysten päi-
vittäiseen toimintaan, kehittämiseen ja johtamiseen kuuluvat asiantuntijapalvelut. Näkökulmanamme 
ovat johtaminen, talous ja tuotanto. Ydinosaamistamme tukevat jäsen- ja asiakassuhteen ylläpito ja 
kehittäminen. Sidosryhmä- ja kumppaniverkostomme täydentävät ydinosaamistamme.

Olemme ProAgria-ryhmän jäsen sekä maaseutuneuvonnan alueellinen organisaatio, joka aloitti  
toimintansa 1.1.2013, kun yhdistyivät ProAgriat Etelä-Karjala, Häme, Kymenlaakso, Pirkanmaa ja Uusi- 
maa.

Liikevaihtomme oli 9,46 miljoonaa euroa. Se muodostui palvelu- ja projektituotoista sekä vuosit-
tain maa- ja metsätalous- sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehtävästä tulossopimukseen 
liittyvästä rahoituksesta. Organisaatiossamme työskenteli 136 alan ammattilaista tehden 123,5 hen-
kilötyövuotta.

Palvelujemme tarjonnassa painotamme palvelun saannin helppoutta, palvelun tuottamaa hyötyä 
sekä näistä johdettuna asiakkaalle syntyvää positiivista kokemusta palveluista.
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ProAgria Etelä-Suomen ylintä päätäntävaltaa käyttää jäsenten vaaleilla valitsema edustajisto. Ylintä  
toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema hallitus, jonka paikkajako, samoin kuin edustajis-
ton, on määritetty ProAgriakeskusten yhdistymissopimuksessa siirtymäkauden ajaksi vuoteen 2018 
saakka.

Edustajisto
Viisikymmenjäsenisessä edustajistossa Etelä-Karjalalla on kahdeksan, Hämeellä 16, Kymenlaaksolla  
seitsemän, Pirkanmaalla 11 ja Uudellamaalla kahdeksan edustajaa.
Puheenjohtaja
Pauliina Pakkasmaa, Uusimaa

Hallitus
Puheenjohtaja
Seppo Pitkänen, Häme
Varapuheenjohtaja
Maarit Helkala, Kymenlaakso
Jäsenet
Keijo Niemi, Pirkanmaa
Riikka Palvaila, Häme
Kaj Sjölund, Uusimaa
Kai Suutari, Etelä-Karjala
Hallituksen esittelijä  
Ari Toivonen, toimitusjohtaja, ProAgria Etelä-Suomi
Hallituksen sihteeri
Lassi Uotila, varatoimitusjohtaja, ProAgria Etelä-Suomi

Tilintarkastajat
Idman Vilén, Grant Thornton Oy, vastuullinen tilintarkastaja Mirja Juusela, KHT-tilintarkastaja

Hallinto ja organisaatio

Rakenne

ProAgria Etelä-Suomi muodostaa muiden ProAgria-keskusten sekä ProAgria Keskusten Liiton kanssa  
suomenkielisen maaseudun neuvontajärjestön.

ProAgria Etelä-Suomessa toimii omina toimintayksiköinään Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset, 
Etelä-Suomen Salaojakeskus sekä Hämeen Kalatalouskeskus.

ProAgria Etelä-Suomi omistaa ProAgria Häme Oy:n ja on osakkaana Maveplan Oy:ssä ja ProTalous 
Oy:ssä sekä jäsenenä ProEventus Oy:ssä (ent. Osuuskunta ProAgria Palvelukeskus).

Jäsenet

ProAgria Etelä-Suomi on rekisteröitynyt yhdistys, jonka jäseninä on henkilöjäseniä sekä yhteisöjäseniä.

Edustajakokous

Hallitus

Toimitusjohtaja
Maitotila-
valiokunta

Palvelukehitys

Myynti

Markkinointi ja viestintä

HR ja osaaminen

Hanketoiminta
Tekniikka

Järjestö

Taloushallinto
IT 

Tukiprosessit

 

Palvelu-
ryhmä-
päällikkö 

Maito-, 
naudan-
liha-, 
lammas-
yritykset

Palvelu-
ryhmä-
päällikkö 
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puutarha-,  
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siipikarja-
yritykset
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ProAgria Etelä-Suomen organisaatio

Etelä-Suomen Maa- 
ja kotitalousnaiset 
toiminnanjohtaja

Hämeen Kalatalous-
keskus 
toiminnanjohtaja

ProAgria Häme Oy 
toimitusjohtaja

ProAgria Etelä-Suomi ry:n sekä Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten jäsenet

335 jäsenyhdistystä, joissa jäseniä yhteensä 15 052

- naisia  7 375
- miehiä  7 677

937 yrittäjäjäsentä
139 henkilöjäsentä
226 yhteisöjäsentä 

Etelä-Suomen  
Salaojakeskus
toiminnanjohtaja

Edustajisto kevätkokouksessaan Sastamalassa.
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ProAgria Etelä-Suomi on yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa aktiivisesti hakenut suomalaisille  
elintarvikealan pienyrityksille uusia mahdollisuuksia. Tavoitteena on markkinoiden laajentaminen, 
tuotteiden jalostusarvon kasvattaminen ja osaamisen lisääminen uusien vientikanavien ja logistiikka-
mahdollisuuksien avulla. 

Ranskaan yhdessä pariisilaisen partnerimme Action Finland!’n kanssa avattu logistiikka- ja markki-
nointikanava mahdollisti suomalaisille yrityksille väylän tuotteiden testauksiin ja konkreettiseen vien-
tiin myös vuoden 2017 aikana. Tämän väylän avulla kymmenet suomalaiset pk-yritykset ovat testan-
neet tuotteitaan ja aktiivisesti vientitoiminnassa oli mukana 15 yritystä tarkkaan valikoiduin tuottein. 

Toiminnassa Ranskassa oli mukana toistakymmentä ranskalaista keittiömestaria sekä ostajia ja jake- 
lijoita. Valmennustyö viennissä jatkui yhteistyössä näiden ranskalaisten asiantuntijoiden kanssa tavoit-
teina kehittää mukana olevien suomalaisten yrityksien yrittäjäominaisuuksia ja toimintaprosesseja.

Suomalaiset elintarvikeyritykset esittelivät tuotteitaan Pariisissa lokakuussa 2017 järjestetyllä Suomi- 
viikolla ranskalaisille gastronomian huipputoimijoille. Paikkana oli kuuluisa Le Salon Marceau Riemu-
kaaren lähellä Pariisin sydämessä.

Venäjän vienti elpyy, ruokamatkailu rinnalle

Trade House LEND ja ProAgria Etelä-Suomi tiivistivät yhteistyötä suomalaisten premium-elintarvik-
keiden viennin edistämisessä. ProAgria Etelä-Suomi on ylläpitänyt kauppasuhteita venäläisten kanssa 
vuosien ajan. Yhteistyö suomalaisten elintarvikkeiden viennissä on jatkunut myös sanktioiden astut-
tua voimaan, sillä useat tuotteet jäivät kiellon ulkopuolelle. 

Venäjän viennin tilanteesta tiedotettiin maaliskuun puolivälissä valtakunnallisesti Pietarissa yhdessä  
LEND-konsernin johdon kanssa. Suomalais–venäläisen yhteistyön pohjalle pystyi helposti tehostamaan 
vientitoimia. Kesän ja syksyn aikana Venäjän vientiin tuli mukaan uusia yrityksiä ja uusia tuotteita. Vuo-
den lopulla tarkennettiin konkreettiset suunnitelmat suomalaisten tuotteiden menekinedistämistoimille. 

Asiakkaiden toiveista ProAgria Etelä-Suomi lähti rakentamaan kansainvälistä konseptia, jolla Kymen- 
laakson ja Uudenmaan maakuntien pk-yritykset tavoittavat paremmin vuosien aikana menetettyjä venä- 
läisasiakkaita. Ensimmäinen konkreettinen toimenpide oli Suomen maaosaston organisoiminen kan-
sainvälisillä Leisure Otdykh 2017 -matkailumessuilla Moskovassa syyskuussa. Osastolla oli matkailu-,  
kalastus-, ruoka- ja elämysmatkoja järjestäviä suomalaisia pk-yrityksiä, joille venäläiset matkailijat 
ovat tärkeä kohderyhmä ja jotka haluavat markkinoida palveluitaan laajasti koko Venäjän alueella. 

Tavoitteena vähentää ravinnevalumia Itämereen

ProAgria Etelä-Suomi hallinnoi ja toteuttaa kansainvälistä NUTRINFLOW-hanketta, jossa on yhteis-
työkumppaneita Latviasta ja Ruotsista, suomalaisten Loviisan kaupungin ja Nylands Svenska Lant-
brukssällskapetin lisäksi. Päämääränä on vähentää ravinnevalumia Itämereen ja parantaa viljelyn 
edellytyksiä sekä kannattavuutta kokonaisvaltaisen valumanhallinnan keinoin. Hanke on sujunut suun-
nitelman mukaisesti ja aikataulussaan.
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Vietimme juhlavuottamme työn merkeissä: ProAgria 220 ja ProAgria Etelä-Suomi 170. Pitkän histo-
rian aikana nimi on vaihdellut, mutta perustehtävä säilynyt: suomalaisen maatalouden tuottavuuden 
ja kannattavuuden parantaminen. Teemme merkittävää työtä eteläsuomalaisen maaseudun puolesta.

Olemme vahva, viljelijöiden omistama, riippumaton toimija maatalouden ja maaseudun kehittä-
misessä. Pitkäjänteinen toimija, johon luotetaan ja jonka vahvuutena ovat osaavat asiantuntijat, kyky 
muuntua, vastata ajan haasteisiin ja jolla on rohkeutta kehittää uusia asioita. Tarvitaan myös kykyä 
kuunnella asiakkaita ja yhteistyökumppaneita sekä oppia siitä mahdollisimman nopeasti.

Vaikuttavuuttamme ovat asiakkaiden saavuttamat hyvät tulokset ja onnistumiset: tuotosten ja  
satojen kasvu, eläinten hyvinvointi, tuotantokustannusten pieneneminen, lisääntynyt kate ja kannatta-
vuus sekä ympäristön hyvinvointi. Yhtä tärkeää on, että yrittäjillä on ilo yrittää ja he voivat hyvin. Mita-
tusti voimme todeta, että viljelijät, jotka käyttävät asiantuntemustamme ja palvelujamme, saavuttavat  
parempia tuloksia ja kannattavuutta kuin vähemmän palvelujamme käyttävät.

Monialaisia asiantuntijatiimejä asiakkaiden avuksi

Toiminnan keskiössä ovat asiantuntijamme, joilla on halu tehdä työnsä hyvin, onnistua yhteistyössä 
asiakastiimeissä, kehittää jatkuvasti osaamistaan ja tuottaa asiakkaille uusia ratkaisuja. Esimerkiksi 
yksi Suomen suurimmista kasvintuotantoyrittäjistä luottaa asiantuntijatiimiimme. – Kaikkea ei kan-
nata tehdä itse, vaan jakaa vastuuta toisille ja hankkia alan osaamista.

Palvelutoimintamme kattaa tuotannon ja talouden hallinnan lisäksi myös yrityksen strategisen joh-
tamiseen, riskien hallintaan, yrittäjän jaksamiseen, elintarvikeketjun kehittämiseen ja hyvinvointiin sekä  
ympäristön tilan kohentamiseen liittyvän asiantuntemuksen. 

ProAgria Etelä-Suomella on vahva rooli maaseudun elinkeinotoiminnan ja maaseutuympäristön  
kehittämishanketoiminnassa. Vuoden aikana olemme jatkaneet Manner-Suomen maaseutuohjelman 
tuella maatilojen, ympäristön ja maisemanhoidon, energiatehokkuuden ja maaseudun yritystoiminnan  
kehittämiseksi tähtäävää hanketoimintaa.

Yh
te

is
ku

nn
al

lin
en

 v
ai

ku
tt

av
uu

s 

ProAgria Etelä-Suomi hallinnoi Suomen 
maaosastoa Moskovassa kansainvälisillä 
Leisure Otdykh 2017 -matkailumessuilla, 
23rd International Trade Fair for Travel & 
Tourism Forum 19.–21.9.2017. Mukana 
oli matkailu-, kalastus-, ruoka- ja elämys-
matkoja järjestäviä suomalaisia pk-yrityk-
siä, joille venäläiset matkailijat ovat tärkeä 
kohderyhmä.

Uusia mahdollisuuksia markkinoilta

Toimivia ratkaisuja yhdessä  
yrittäjien kanssa
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Hanketoiminnassa, kuten myös varsinaisessa palvelutoiminnassakin olemme edelleen vahvistaneet 
laajaa yhteistyöverkostoa niin maaseutuhallinnon, muiden elinkeinotoiminnan kehittäjien, kuntasek-
torin, rahoitussektorin, muiden elintarvikeketjun toimijoiden sekä tutkimuksen ja koulutuksen välillä, 
tavoitteena maaseutuyrittäjien menestymisen mahdollisuuksien kehittäminen ammattitiedon ja hyvien  
käytäntöjen avulla.

Etsimme selviytymiskeinoja yrittäjille

ProAgria Etelä-Suomi on osallistunut aktiivisesti oman alueensa elinkeinotoiminnan kehittämiseen 
myös yrityspalveluyhteistyön avulla. Olemme kumppaneina mm. elinkeinoyhtiöiden, uusyrityskeskusten  
sekä muiden toiminta-alueemme elinkeinojen kehittäjätahojen kanssa tavoitteena palveluverkoston 
varmistaminen niin aloittaville kuin kasvua hakevillekin maaseutualueiden pk-yrittäjille. Olemme myös 
solmineet yhteistyösopimuksia kuntien kanssa elinkeinopalvelujen tuottamiseksi maaseutuyrittäjille.

Erityisen tärkeää toimintavuoden aikana on ollut etsiä asiakasyrityksille keinoja hallita talouttaan 
kiristyvässä taloudellisessa tilanteessa. Erilaisten selvitysten ja suunnitelmien avulla sekä vahvistamalla  
yrittäjien johtamisosaamista yrityskohtaisia valmiuksia on pystytty parantamaan. 

Luomme uusia ratkaisuja ympäristön tilan parantamiseksi

Interreg Central Baltic -ohjelman Nutrinflow-hankkeessa, jonka vastuullisena toimijana Suomessa on 
ProAgria Etelä-Suomi, haetaan maatiloille järkeviä ja kustannustehokkaita ratkaisuja ravinnepäästö-
jen vähentämiseksi Itämereen. Suomessa pilottikohteena on Loviisanjoen valuma-alue.

Ymppi, Pirkanmaan maatalousympäristön haasteet -hankkeessa kehitetään ja testataan maatalou-
den ympäristöasioihin liittyviä toimintatapoja. Tavoitteena on edistää ravinteiden kiertoa maatalou-
dessa ja lisätä maatalousympäristön luonnon monimuotoisuutta. 

Myös bioenergian käytön edistämistä tuetaan monimuotoisen hanketoiminnan avulla. Tavoitteena  
on löytää mm. uusia logistiikkaratkaisuja biomassavirroille sekä avustaa bioenergialaitosten suunnit-
telussa.

Edistämme hyvinvointia ja teemme ennakoivaa nuorisotyötä

Toimintamme ulottuu myös hyvinvointisektorille ja ennakoivaan nuorisotyöhön. Maa- ja kotitalous- 
naisten yksikön ravinto- ja elintarvikeosaamisen avulla on mm. järjestetty ohjausta arjen haasteissa  
kamppaileville perheille, annettu kouluikäisille oikeaan ravintoon ja vihannesten käyttöön liittyvää  
valistusta sekä myös osallistuttu maahanmuuttajien kotouttamiseen.
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Osaava ja motivoitunut henkilöstö on yksi keskeinen arvomme. 

Henkilöstömme on jakautunut maantieteellisesti laajalle alueelle, minkä vuoksi säännölliset, koko 
henkilöstön kokoavat tapahtumat ovat tarpeellisia. Lokakuussa Lappeenrannassa ajankohtaisten asioi-
den käsittelyn ja työhyvinvoinnin kohottamisen rinnalla juhlimme ProAgria Etelä-Suomen 170-vuotista  
toimintaa. Juhlassa myös joukko asiantuntijoitamme sai tunnustuksen pitkäkestoisesta työurastaan.

Asiakaspalvelun kehittämistä ja varmistamista asiantuntijat pohtivat alueellisissa kokoontumisissa  
lähes kuukausittain.

Tiimityöllä lisäarvoa asiakkaalle

Henkilöstön osaamisen kehittämisen yhtenä painopisteenä oli tuotantotalous, jolla parannamme tuo-
tantoasiantuntijoiden tietämystä talousasioista sekä talousasiantuntijoiden ymmärrystä tuotannosta. 
Tuotantotalousosaamisen lisääminen parantaa kokonaisvaltaista asiakaspalvelua. 

Henkilöstömme osallistui henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmiensa mukaisesti lukuisiin omaa 
osaamista lisääviin valmennuksiin.

Digitaalisuus ja sähköisten palvelujen mahdollisuudet asiakastyössä nähdään edelleen yhtenä mer-
kittävänä tekijänä osaamisen kehittämisessä. Osa asiantuntijoistamme hyödyntää jo aktiivisesti sosiaa- 
lisen median kanavia asiakastyössä. Asiakkailla oli ensimmäisen kerran mahdollisuus osallistua infoi-
himme etäyhteyksin.

Osaamisvastaavat huolehtivat tiiminsä kehittymisestä

Henkilöstömme osaamisen kehittämisessä sekä asiakaspalvelun tasalaatuisuuden varmistamisessa 
merkittävä rooli on palvelukohtaisilla osaamisvastaavilla. Osaamisvastaavien tekemistä on roolitettu 
sekä linjattu yhteisiä toimintatapoja.

Työhyvinvointia kehitetään yhteistyössä

Työhyvinvoinnin perustana on ProAgria Etelä-Suomen koko alueella yhdenmukainen, laajennettu työ-
terveyshuolto. Työhyvinvoinnin seurannasta, työsuojelusta sekä henkilöstöpolitiikan kehittämisestä 
vastaa henkilöstön edustajien ja johdon yhteinen YT-toimikunta.
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Työsuhteen muistamiset 170-vuotisjuhlassa saivat Tuula Kokkonen, Ulla Kuusonen, Anne Tolonen, Pia Kekkonen, Terhi Mäkilä,  
Outi Haalijoki, Raija Kemppainen, Raija Tamminen, Reija Lindqvist, Auli Teppinen, Marja Oikkonen, Esko Lampinen,  
Sanna Lento-Kemppi sekä Markku Koivisto.
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Maitoyritykset

Maitotilavaliokunta
Etelä-Karjalasta Ari Kantonen, Taipalsaari, ja Helena Pesonen, Rautjärvi
Hämeestä Jukka Kainiemi, Valkeakoski, Tiina Kiljunen, Hollola, Outi Mörttinen, Kärkölä, ja
Anna-Liisa Suokas, Jokioinen
Kymenlaaksosta Mikko Vilkki, Virolahti, puheenjohtaja
Pirkanmaalta Taina Aspila, Pälkäne, Jari Loponen, Ylöjärvi, ja Taito Puntala, Ikaalinen
Uudeltamaalta Pauliina Pakkasmaa, Lohja, varapuheenjohtaja, ja Markku Kavenius, Askola

Kustannuksia alennetaan peltoviljelyä ja ruokintaa suunnitellen sekä seuraten

Yhä useampi maitotila on päässyt tavoitteissaan useamman sentin per maitolitra edullisempiin ruo-
kintakustannuksiin. Tuloksiin ovat vaikuttaneet lisääntynyt ruokinnan suunnittelu ja systematisointi; 
samat opit, joita LEANissakin korostetaan. Etukäteen pohdittu säilörehujen syöttöjärjestys sekä kat-
tavasti analysoidut rehut ovat edelleen ruokinnan talouden peruspilarit. 

KPI-Avain -mittaristo lanseerattiin valiolaisten tilojen työkaluksi ja samalla saatiin vastaus ruokinta-
kustannusten seurannan tarpeeseen. Seosruokinnan epäkohtiin on voitu puuttua seostsekkikäynneillä.  
Ruokinnan toimivuudella ja sen tulosten seuraamisella on taloudellisesti hyvin suuri merkitys, mitä toi-
voisi yhä useamman maitotilan hyödyntävän. Päivälaskelmien avulla maidontuottajat pääsevät kehit-
tämään maidontuotannon taloutta. 

Rehujen tuotantoa pohditaan entistä enemmän tilaajan eli lehmän näkökulmasta. Peltoviljely suun-
nitellaan pohtien lehmien toiveita ja ottaen huomioon oman tilan resurssit. Ruokinnan taloudessa 
päätavoite on usein eläinterveys ja ostorehukustannuksissa säästäminen tuotoksesta tinkimättä, ei 
välttämättä merkittävät uudet tuotosennätykset. 

Ruokinnan ohjauspalveluja käyttää 58 % asiakastiloistamme.

Rehun tuottamisessa haasteita ja suuria laatuvaihteluja

Sateinen ja kolea kesä toi rehun tuottamiseen isoja haasteita. Ensimmäisen säilörehusadon määrä jäi 
osittain pienemmäksi kuin normaalisti ja rehunteon ajankohta venyi osalla tiloista normaalia myö-
hemmäksi. 

Rehun ruokinallinen laatu oli keskimäärin hyvä, mutta vaihtelua tilojen välillä on paljon. Myös säi-
lönnällisesti hyvälaatuisen rehun saaminen oli haastavampaa kuin edellisvuonna. Rehuviljan kanssa 
oli suuria haasteita, sillä viljan valmistuminen kesti normaalia kauemmin ja ongelmina olivat lisäksi 
punahome ja jyvien itäminen. Viimeiset puinnit Etelä-Suomen alueella tehtiin lokakuussa, ensilumen 
satamisen jälkeen.

Uudet seurantavälineet mahdollistavat tilakohtaisesti määritetyt mittarit

Minun maatilani -ohjelmiston käyttö käynnistyi tiloilla. Se korvaa PC-pohjaisen AMMU/Elmer-ohjelman  
eläinrekisterin ja mittalypsyjen ilmoittamisen kanavana. Minun maatilassani on muokattavia raport-
teja ja tila voi ottaa käyttöönsä eri moduuleita oman tarpeensa mukaan. 

Valiolaisten tilojen käyttöön avattiin KPI- (Key performance indicator) Avain -mittaristo, jonka avulla  
tila voi määrittää mittareita tuotantonsa eri tunnusluvuille ja näin seurata tuloksiaan reaaliaikaisesti.  
KPI-mittaristo on linkitettynä Minun maatilani -ohjelman etusivun näkymään. ProAgria Etelä-Suo-
men alueen maitotiloista 64 % on ottanut vähintään yhden mittarin käyttöön vuoden 2017 aikana.

Tuotosseurantaan kuuluu 86 prosenttia alueen lehmistä

Tuotosseurannassa oli mukana kaikkiaan 848 tilaa ja 85,8 % alueen lehmämäärästä. Tuotosseuran-
nan osalta tietojen oikeellisuuden seurannassa oli apuna tiedon laatupisteet, joita maitotila pystyy 
seuraamaan kausiraportilta heti mittalypsyn tallentamisen jälkeen. Viralliset tulokset koottiin 34 888 
lehmästä.

Viralliset tuotosseurannan tulokset 2017

Tuotosseurannassa Luomutuotannossa
Etelä-Suomi Koko maa Etelä-Suomi Koko maa

Karjoja, kpl 848 5 028 19 107
Lehmiä, kpl 38 539 218 498 989 6 510
Lehmiä/karja 45,2 43,4 52 60,9
Keskipoikimakerta (poistetut) 3,05 3,05 3,15 3,09
Tuotosseurannassa 85,8 % lehmistä
Rodut %
Ay 56 50,7 52,5 49
Hol 40,7 47,6 32,8 45,1
Sk 2,4 1,1 12,1 4,4
Keskimääräinen tuotos
Maitoa kg 9 475 9 675 7 444 8 690
Valkuiasta kg 331 339 247 287
Valkuais-% 3,5 3,5 3,32 3,3
Rasvaa kg 407 416 321 368
Rasva-% 4,3 4,3 4,32 4,24
Elinikäistuotos
elossa olevat 20 772 21 319 17 746 19 309
EKMkg/elinpäivä 13,7 14 11,3 12,4
poistetut 26 939 27 610 23 253 24 613
EKMkg/elinpäivä 15 15,3 12,6 13,6
Korkein yksittäisen lehmän
Maitotuotos, kg 20 144 21 851

Valkuaistuotos, kg 676 748
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tilakohtaisia tavoitteita

Tilojen johtamistaitoihin on saatu lisää työkaluja mm. LEAN-opeista. Maitotiloilla tiedetään nyt, mikä  
on hukka ja hukkia osataan etsiä päivittäisestä toiminnasta. Viikkopalaverit ovat useilla tiloilla arki- 
rutiinia.  Pienryhmissä on viety suunnitelmallisuutta eteenpäin. 

Pienryhmätoiminnassa on päästy vahvempaan benchmarking-toimintaan. Etenkin nurmiryhmissä 
on edetty hyvin pitkälle tilojen nurmituotantoa kehitettäessä suunnitelmallisesti. Nurmisatojen todelli-
sen tason mittaamisen ollessa vielä jonkinmoinen haaste useimmilla tiloilla pienryhmissä voidaan käsi- 
tellä nurmisadon tuotantokustannusta meijerimaitolitraa kohden. 

Maidontuotannon tulevaisuudentekijöiden eli nuorten pienryhmiä on toiminut vuoden aikana neljä  
ja toiminta on ollut aktiivista. Ryhmäläiset ovat saaneet tukea toisiltaan ja moni on rohkaistunut myös 
investoimaan. Pienryhmissä nälkä kasvaa syödessä ja tilakohtaiset tavoitteet nousevat kokoontumis-
kertojen edetessä. 

Hanketoimintaa on toteutettu asiakkaiden toiveista ja yhteistyökumppaneiden kanssa sovittujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Elinvoimainen maatilatalous ELINA -hankkeet ovat olleet toiminnassa 
koko ProAgria Etelä-Suomen alueella. Hanketoiminnasta kerätyn palautteen myötä olemme kehittä-
neet toimintaa tavoitteellisesti koko ajan.

Naudanlihayritykset

Emolehmien määrä on kasvussa, mikä näkyy kiinnostuksena tuotannon käynnistämisen suunnittelu-
palveluihin. Myös yhä useampi emolehmätila siirtyy luomutuotantoon. Tilat hyödyntävät Neuvo 2020 
-palvelujen mahdollisuuksia ja niiden käytön myötä on syntynyt uusia asiakkuuksia. 

Luonnonvarakeskus Luke julkaisi emolehmille uudet ruokintasuositukset. Laidunkartoitus on uusi  
palvelu emolehmätiloille. Palvelussa keskitymme laiduntavien emolehmätilojen laitumien kunnon ja 
tuottavuuden varmistamiseen kasvustokäynnin kautta saataviin toimenpidesuunnitelmiin.

Lammasyritykset

ProAgria Etelä-Suomen lammasneuvonnan toiminta-alue kattaa Etelä-Suomen lisäksi ProAgria Länsi- 
Suomen alueen. Yhteensä alueella oli tuotosseurannassa 126 tilaa, kolme edellisvuotta enemmän.

Yhteistyö alueellisten lammaskerhojen ja muiden alan toimijoiden kanssa on ollut tiivistä. Valtakun-
nalliset lammaspäivät pidettiin Lappeenrannassa maaliskuussa ja tilavierailukohteiksi oli valittu paikal-
lisia lammastiloja ja pienteurastamo. Yhteistyössä Lihasulan Säätiön kanssa kesällä järjestettiin paikal-
listen lammaskerhojen kanssa kesätapahtumat Pirkanmaalla ja Etelä-Karjalassa. 

Lammastilojen nurmentuotantoa on kehitetty 
ELINA-hankkeen nurmipienryhmissä.

Suomenlampaan villaseminaari ja fleece-kil-
pailu järjestettiin yhteistyössä Finnsheep ry:n 
kanssa. Seminaarissa esiteltiin lampurin työka-
luksi villa-arvostelun opas, villaviuhka. Tulevai-
suuden jalostusseminaarissa haettiin alan toimi-
joiden yhteistä näkemystä lampaan jalostuksen 
suhteen ja tavoitteista roduittain.

Suomenlampaan tuotantotuloksia esiteltiin 
Tallinnassa järjestetyssä European Federation of 
AnimalScience EAAP -seminaarissa. 

Lammasasiantuntija Kaie Ahlskog on osallis-
tunut ProAgria Keskusten Liiton lammasneuvon-
nan kehitystöiden suunnitteluun ja työskentelyyn. 
Hän on ollut mukana mm. kantakirjaohjesääntö-
jen uudistuksessa sekä uuden lammasasiantunti-
joiden työkalun, kantakirjasovelluksen kehittämi-
sessä Mtechin kanssa.

ProAgria Etelä-Suomen toimialue käsittää 670 000 hehtaaria peltoa, noin 30 % koko maan peltoalasta.
Vajaat 60 % alasta on korsiviljoilla ja viidennes rehunurmilla. Mallasohran ja kuminan osuus on  

korostunut muuhun maahan verrattuna. Perunaa, avomaan vihanneksia ja hedelmiä sekä marjoja vil-
jellään noin 6 000 ha alalla. Luomutuotannon osuus on runsaat kymmenen prosenttia ja edelleen voi-
makkaassa kasvussa. Rakennekehitys jatkuu voimakkaana, jo noin 1 300 alueemme tilalla on viljelyssä  
yli sata hehtaaria. Noin kolmannes peltoalasta on vuokrakäytössä.

Kylvökausi alkoi edullisimmilla alueilla jo huhtikuun puolella, mutta venyi kylmyyden ja sateiden 
takia hyvin pitkäksi. Viileän kesän ja runsaiden sateiden jäljiltä satopotentiaalia oli erittäin runsaasti,  
mutta kun puinteja päästiin aloittamaan vasta syyskuulla ja loppusyksy oli erityisesti alueella itään päin 
mentäessä erittäin sateinen, puintikausi venyi ennätysmäisen myöhäiseksi, ja satoa jäi korjaamatta  
eniten moneen kymmeneen vuoteen. Vaikka kostean kesän kasvitaudit olivatkin verottaneet kiloja, tila- 
kohtaiset satomäärät olivat hyviä niillä tiloilla, jotka saivat sadon talteen, ja vaikka sadon laatu oli 
pääosin heikohko, taloudellinen tulos nousi kuitenkin kohtuullisen hyväksi. Tilakohtaisesti tulos vaih-
teli kuitenkin poikkeuksellisen rajusti.

ViljelyKasvu kehittävän viljatilan työkaluna

ViljelyKasvu-palvelussa oli sen neljäntenä toimintavuotena mukana runsaat viisikymmentä tilaa, joi-
den keskipinta-ala oli 134 hehtaaria. 

ViljelyKasvu-tilojen viljelysuunnittelua ohjaavat myös markkinoinnilliset näkökulmat. Kasvustokäyn-
neillä painopisteenä oli lisätypen tarpeen määritys N-testerillä ja tarjolla oli myös ongelmalohkojen 
drone-kuvaus, jonka pohjalta on mahdollista tehdä johtopäätelmiä lohkojen typpilannoituksesta ja 
kunnostustarpeesta.

Kasvi-, puutarha-, sika- ja siipikarja-
yritykset
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tuntuu olevan vaimeampaa taloudellisesti hankalina vuosina. Luomutiloilla näyttäisi olevan suurempi  
halukkuus tuloksen laskentaan ja vertailuun.

Keskimäärin luomuviljat ja kumina tuottivat parhaiten, mallasohran viljelijä sai myös täyden korvauk- 
sen työtunneille ja 5 % koron kiinni oleville pääomille. Kevätvehnä ja rehukaura menestyivät kesän  
2017 oloissa heikoiten. Luomutiloilla tulos oli yli 200 euroa hehtaaria kohden parempi kuin tavan-
omaisesti viljellyillä tiloilla. 

Tilatason vertailu 2017, tavanomainen (21 tilaa) / luomu (16 tilaa) 

Isoilla kasvitiloilla yleistymässä kokonaisvaltaiset palvelusopimukset

Etelä-Suomen alueella ovat vähittäin yleistymässä kokonaisvaltaiset palvelusopimukset suurille tiloille,  
joilla on esim. palkattua työvoimaa. Laajimmillaan palvelukokonaisuus sisältää strategisen suunnitte-
lun, kirjanpidon ja palkanlaskennan, tilinpäätöksen ml. veroilmoitus, talouden seurantatyökalut pit-
kän ja lyhyen tähtäimen seurantaan sekä viljelysuunnittelun ja tukiasiat.

Palveluja talouden ja ympäristön hyväksi

ProAgria Etelä-Suomen asiantuntijat tekivät viljelysuunnittelua 2004 tilalle käsittäen noin 10 500 heh-
taaria. Pitkäksi venyneen korjuukauden myötä osa normaaleista syksyllä tehtävistä viljelysuunnitelmista  
siirtyi seuraavan vuoden puolelle. Asiantuntijat avustivat myös ympäristötukeen sitoutuneita tiloja 
maan kasvukunnon itsearvioinneissa.

Tukihakuun asiantuntijapalveluamme käytti 2 412 tilaa. Tukesin valtuuttamana järjestimme torjunta- 
aineiden käyttäjien koulutuksen ja tentin 784 tilalle. Kasvinsuojeluruiskuja testattiin 920.

Siementuotannon viljelystarkastuksia tehtiin 9 300 hehtaarilla. 

Tukiturva laajeni valtakunnalliseksi

Tukiturva-palvelu vakiinnutti asemansa tukihakuneuvonnan asiakkaiden keskuudessa. Palvelu tarjoaa 
varmuutta ja helppoutta valmistauduttaessa tukivalvontaan. Se sisältää myös kännykkämuistutukset 
tukien kannalta tärkeistä päivämääristä ja tekemisistä. Palvelu oli tarjolla ensimmäistä kertaa valta-
kunnallisesti ja puhelinneuvonta järjestettiin keskitetysti koko maassa.

Neuvo 2020-palveluja kilpailukyvyn parantamiseen

Neuvo2020-palvelut laajenivat maatilojen nykyaikaistami-
seen ja kilpailukyvyn parantamiseen. Niinpä esimerkiksi inves-
tointeja tai sukupolvenvaihdosta pohtivat ja yhtiöittämistä 
tai tuotantosuunnan muutosta harkitsevat viljelijät pystyvät  
käyttämään Neuvo-rahaa suunnitteluun ja taloudelliseen 
arviointiin.

Ideoita pienryhmistä ja pientareilta

Elinvoimainen maatilatalous ELINA -hankkeiden seminaarit ja pellonpiennartilaisuudet kokosivat yli 
600 viljelijää ajankohtaisten teemojen äärelle. Tapahtumia toteutettiin yhdessä eri sidosryhmien kanssa.

Pienryhmissä 160 viljelijää ratkoi tuotannon ja talouden erilaisia ongelmia. Haastavan kasvukau-
den jälkeen talous, luomu ja pellonkäytön vaihtoehdot kiinnostivat eniten. Opintomatkoilta Irlantiin 
ja Englantiin haettiin uutta virtaa ja tekemisen mallia sekä luomu- että tavanomaisille tiloille.   

Havaintokokeista käytännöllistä tietoa

Ymppi Pirkanmaan maatalousympäristön haasteet -hankkeen tilakokeissa italianraiheinä kevätviljan 
aluskasvina vähensi typen huuhtoutumisriskiä ja todennäköisesti myös huuhtoutumista merkittävästi. 

Rehevät, vankat raiheinäkasvustot toimivat sadekesän oloissa tehokkaampina liukoisen typen siep-
pareina kuin vaatimattomammin kasvavat raiheinät. Kokeet tehtiin Shakira- ja Fabio-lajikkeilla 5 ja 10 
kg/ha siemenmäärillä. Kylvötapa ei näytä ratkaisevalta, kunhan se tuottaa riittävän kasvuston.

Havaintokokeet toteutettiin yhteistyössä Luken kanssa.

Peruskuivatuksen toimivuus edellytys tilatason vesienhallintatoimille

Loviisassa, Hardombäckenin osavaluma-alueella haetaan ratkaisuja vähentää ravinnevalumia Itäme-
reen ja parantaa viljelyn edellytyksiä sekä kannattavuutta kokonaisvaltaisen valumanhallinnan keinoin. 
Nutrinflow-hankkeen edesauttamana alueelle on tehty peruskuivatuksen kunnostusta ja vesiensuojelu- 
rakenteita. Sateinen syksy osoitti suunnitelman toimivuuden käytännössä. Kun peruskuivatus on kun-
nossa, voidaan jatkaa tilatason vesienhallintatoimilla: ojituksen lisäksi kiinnitetään erityishuomio maa-
perän rakenteeseen.

Avomaan puutarhayrityksille tietotaitoa tuotannon kehittämiseksi

Avomaan puutarhayritysten kilpailukyvyn kehittämiseksi Voimaa puutarhayrittäjien osaamiseen VoPu  
-hankkeessa pidettiin teemapäiviä ja pienryhmiä. Tunneliviljelijät vahvistivat osaamistaan lannoitus- ja 
kasvinsuojeluasioissa Saksasta ja Tanskasta tulleiden asiantuntijoiden luennoilla. Hämeen ammatti- 
korkeakoulun kanssa yhteistyössä järjestettiin jatkojalostajille käytännön harjoituksia. Resurssiteho-
kas vihannestuotanto -hankkeen kanssa käytiin läpi maankasvukuntoa ja jatkettiin tilakoetoimintaa 
yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen puutarhatutkimuksen kanssa.

Peltopäivä kiinnosti yli 3 000 kasvintuotannon ammattilaista 

Järjestimme perinteisen Peltopäivän 7. heinäkuuta Inkoossa Västankvarnin koetilalla yhdessä Nylands 
Svenska Lantbrukssällskapetin kanssa. Tapahtuma esitteli kattavasti ja laaja-alaisesti kasvintuotan-
non kannattavuuteen vaikuttavat tekijät, maan kasvukunnosta viljamarkkinoihin ja lajikkeista kone-
tekniikkaan. 

Päivässä vieraili runsaat 3 000 viljelijää tutustumassa 80 näytteilleasettajan tarjontaan. Peltopäivä 
saa toistuvasti erinomaiset arvosanat niin näyttelyvierailta kuin näytteilleasettajilta ammattipainottei-
suudestaan ja järjestelyistään. 

 

   

 

 

Haddominojasta on tehty osin kakstasouoma,  
joka ehkäisee tulvavesien nousun pelloille. 
Ratkaisu toimii, mikä testattiin sateisena  
syksynä 2017. Uoman läheisillä pelloilla  
kyettiin tekemään normaaleja peltotöitä.
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Kiinnostus yhtiöittämiseen virisi vuoden aikana

Yhtiöittämistä pohdittiin monella tilalla. Kiinnostusta yhtiöittämiseen lisäsi ennakkotieto toiminta-
muodon muutoksia koskevan varainsiirtoveron poistumisesta kiinteän omaisuuden siirrossa. Aiheesta  
järjestimme infoja sekä teimme yhtiöittämisselvityksiä ja yhtiöittämisiä. 

Neuvo 2020 -palvelujen Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen -osio tuli loppu- 
vuodesta viljelijöiden hyödynnettäväksi. Tätä palvelua käyttivät mm. monialaiset maatilat mietties-
sään maatalouden oheen tulevaa liiketoimintaa tai suunnitellessaan eriyttävänsä toimintaa erilliseen 
yhtiöön.

Viljelijät innostuivat edellisvuotta enemmän myös suunnittelemaan sukupolvenvaihdoksia ja inves-
tointeja. 

Yritykset hakivat uutta virtaa liiketoimintaansa

Yritykset hyödynsivät aktiivisesti asiantuntijoita ja saivat uutta virtaa liiketoimintaan. Investoinnit oli-
vat maltillisia, mutta arkisen aherruksen lisäksi tehtiin kehittämisen, toiminnan ja talouden suunni-
telmia. Sosiaalisessa mediassa näkymiseen haluttiin oppeja ja tunnistettiin tarve suunnitelmallisem-
paan markkinointiin.

Perinteisten palvelujen lisäksi yritykset innostuivat kehittämään yritystä ja sen henkilökuntaa yritys- 
ryhmähankkeiden avulla. ProAgriassa käynnissä olevat yritysten kehittämishankkeet mahdollistivat 
osaltaan yritysryhmien hankesuunnittelun sekä yrittäjien sitouttamista yhteisten tavoitteiden eteen. 
Erityisesti mielenkiinnon kohteina olivat elintarvike-, matkailu-, hevos- ja green care -toimialat.

Olimme mukana innovatiivisten ja kansainvälisille markkinoille tähtäävien yritysten kanssa. Asian-
tuntijamme olivat sparraajina Maaseudun Kasvupolulla ja järjestivät uusille kasvuhaluisille retken tutus- 
tua yritysten sparrausohjelmaan. Lisäksi olimme mukana mahdollistamassa yritysten vientiä Rans-
kaan ja Venäjälle.
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ProAgrian rakennussuunnittelu on mukana kehittämässä maaseudun tuotantorakentamista ja pien-
yritysten toimintaa investointisuunnittelun avulla, yhdessä talous- ja tuotantoasiantuntijoiden kanssa. 

Rakennussuunnittelijoiden ja energia-asiantuntijoiden uusiutuvaan energiaan tähtäävä yhteistyö 
mahdollistaa myös investoivalle tilalle tai yritykselle energiavaihtoehtojen tarkastelu- ja vertailumah-
dollisuuksia esimerkiksi kohteessa tarvittavan energiatarvetason määrittämiseksi ja sen vaatiman inves- 
tointikustannustason arviointiin.

Rakennusinvestointia suunnittelevalle yrittäjälle tarjotaan paremmat mahdollisuudet hankkeensa 
johtamiseen, riskien ja rakennusprojektin hallintaan hyödyntämällä useampaa ammattilaista hanke-
suunnitteluvaiheessa.

Hyvällä investointihankkeen johtamisella varmistetaan projektin hallinta tarve- ja hankesuunnitte-
lusta aina uuden rakennuksen käyttöönottoon, tuotannon nopeaan ja tehokkaaseen käynnistämiseen 
ja johtamiseen uudessa toimintaympäristössä.

Uusia maatilojen rakennushankkeita oli kuluneen vuoden aikana edellisvuoden tasolla. Investointi-
asiantuntijamme ja rakennussuunnittelijamme tekivät yhteensä 90 tarjousta, jotka toteutuivat 90 pro-
senttisesti.  Näistä eläinrakennuksia oli neljännes ja asuinrakennuksia viidennes. Eniten, 36 %, suunni-
telmista kohdistui erilaisiin varastorakennuksiin kuten konehalleihin ja tuotevarastoihin.

ProAgria Rakennussuunnittelu ja 
energia 

BB

Mukana suunnittelemassa tulevaisuuden yrityspalveluja

Kuntien kanssa jatkettiin yritysneuvonnan palvelusopimuksia ja olimme mukana suunnittelemassa  
tulevaisuutta maakuntauudistuksen myötä.

Olimme mukana loppuvuodesta järjestetyssä TEMin kehittämispalvelujen kilpailutuksessa. 

Sähköinen palvelu lisääntyy tilipalveluissa 

Tilipalvelujen asiakaskunta jatkoi edelleen kasvua. Pääosa asiakaskunnasta on maatiloja, joille tuote-
taan maa- ja metsätalouden kirjanpito- ja veropalvelut. 

Kiinnostus sähköisiin palveluihin lisääntyi edelleen. Käytössämme ovat Netvisor, NetTikon ja Web-
Wakka-ohjelmistot, joilla on voitu tarjota palveluja erilaisiin asiakastarpeisiin. Tilipalveluhenkilöstö-
ämme on koulutettu ja harjaannutettu uusiin toimintatapoihin mm. asiakkaiden kanssa toteutettavien 
pilotointien avulla. Sähköisten palvelujen toimintaprosesseista laadittiin opinnäytetyö tradenomiopin-
toihin liittyen.

Yhtiömuotoiset maatilat kasvava asiakasryhmä tilipalveluissa

Tilipalvelumme asiakkaana on 14 yhtiömuotoista maatilaa. Ne hyödyntävät kirjanpidon lisäksi erilai-
sia taloushallinnon palveluja kuten palkanmaksua.

Tilipalvelun asiantuntijat ovat osallistuneet asiakkaille suunnattuihin maatilojen yhtiöittämiskoulu-
tuksiin sekä varsinaiseen yhtiöittämiseen. 
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Kalatalouskeskus

K
al

at
al

ou
sk

es
ku

s

Johtokunta

Puheenjohtaja Markku Keijälä, Janakkala
Varapuheenjohtaja Matti Uusi-Uitto, Asikkala

Jäsenet 
Jouni Joutsimatka, Kuhmoinen
Veli-Matti Kuisma, Riihimäki 
Heikki Lagom, Asikkala 
Marko Laurila, Hattula 
Matti Leppänen, Padasjoki
Hannu Numminen, Tammela 
Tapani Oksanen, Hämeenlinna, Lammi 
Kalevi Perttula, Sysmä
Matti Räväsmäki, Hämeenlinna, Hauho 
Pentti Sulkumäki, Heinola 

Kalatalouskeskus tukee kalastusalueiden ja osakaskuntien toimintaa, edistää kalastusvesien ja saaliskan-
tojen hyvinvointia sekä jakaa tietoa kalastuksesta ja ravustuksesta Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Alueella  
toimii 15 kalastusaluetta.

Vesistöjen kalataloudellisten kunnostusten ohjausta

Edellisvuosina laadittujen kalataloudellisten kunnostussuunnitelmien pohjalta viidessä vesistössä teh-
tiin kunnostustoimia, joita kalatalouskeskuksen asiantuntijat olivat ohjaamassa. Kunnostuksia tehtiin 
Alajoella, Ilmetynjoella, Rihunreitillä, Salmijoki-Virtalanojalla sekä Tammelan Teuronjoella.

Uusi kalavesien hoito- ja käyttösuunnitelma valmistui Kylänjärvelle Orimattilaan.
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s Sähkökoekalastus toteutettiin 54 koskessa ja koeverkkokalastus kahdella järvellä. Kuhan kasvua sel-
vitettiin Ala-Räävelissä, Hauhon- ja Ilmoilanselällä sekä Konnivedellä. Etelä- ja Keski-Päijänteen kalas- 
tusalueella tehtiin siika- ja muikkuseurantaa sekä Päijänteen yleisvesillä muikun ja siian kasvu- ja iän-
määrityksiä. Ruotsalaisella selvitettiin muikkukannan tilanne. Yhteistyössä Keski-Suomen kalatalous-
keskuksen kanssa toteutettu Päijänteen taimenen ja järvilohen merkintäselvitys valmistui.

Kalastuslaista tietoa kalatalousyhteisöille ja suurelle yleisölle

Uuden kalastuslain ja asetuksen mukanaan tuomia tärkeimpiä muutoksia kuten kalastonhoitomaksu 
käsiteltiin kalatalouskeskuksen vuosikokouksessa sekä kalatalousalueiden ja osakaskuntien kokouk-
sissa. Tietoa lain muutoksista on välitetty myös muissa tilaisuuksissa.

Kalastukseen liittyvää tietoa mm. kalastusluvista ja muuttuneista kalojen alamitoista kalatalous-
keskus jakaa omilla nettisivuillaan sekä päivittää tietoja myös kalastusalueiden sivuille. Aktiivisena tie-
donvälityskanava kalastusalueiden toteuttamista hankkeista ja kalastusluvista on kalatalouskeskuk-
sen Facebook-sivut.

Vesialueiden omistajien näkemyksiä välitetty yhteistyöryhmissä

Kalatalouskeskus on osallistunut Kanta- ja Päijät-Hämeen vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän 
toimintaan ja tuonut esille vesialueiden omistajien sekä kalastusalueiden näkemyksiä.

Kalatalouskeskus on hoitanut seitsemän kalastusalueen isännöintejä ja niiden lisäksi toiminut kalas- 
tusalueilla asiantuntijan roolissa. Se on suorittanut kuudella kalastusalueella kalastuksenvalvontaa. 

Hauen poikasten kasvatus onnistui erinomaisesti

Kalatalouskeskuksen Vääksyn hautomo toimitti istutuksiin noin 2 550 000 vastakuoriutunutta hauen  
poikasta. Omista luonnonravintolammikoista istutuksiin saatiin noin 25 000 kesänvanhaa plankton-
siian poikasta.

Kalatalouskeskus välitti avovesikauden aikana kalan- ja ravunpoikasia toimialueelleen. Vesiin istu-
tettiin yhtätoista kalalajia. Rahassa arvioiden merkittävin istukaslaji Kanta-Hämeessä oli kuha ja Päijät- 
Hämeessä siika.
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Etelä-Suomen Salaojakeskus tekee maaseudun vesitalouden suunnittelupalveluja perinteisestä perus- 
ja paikalliskuivatuksesta valumavesienhallintaan, valuma-aluetason vesienhoitoon ja jätevesisuunni-
telmiin. Sen asiantuntijat tekevät myös erityisalueiden kuivatuksen, maa-ainesten oton sekä maa- ja 
pohjarakenteiden suunnitelmia.

Työnäytökset konkretisoivat salaojituksen merkitystä peltomaan kasvukunnolle 

Salaojituksen tärkeyttä ja sen merkitystä peltomaan kasvukunnon kannalta Salaojakeskus on edistä-
nyt työnäytöksien avulla sekä osallistumalla erilaisiin työryhmiin. Työnäytöksissä on esitelty salaojien 
kaivamista sekä muistutettu salaojien huollosta ja kunnossapidosta. Tilaisuuksien järjestelyistä kuu-
luu iso kiitos yhteistyötahoille, joita ilman salaojituksen edistäminen toteutetussa laajuudessa ei olisi  
ollut mahdollista. 

Lisäksi ProAgria Etelä-Suomen hallinnoimien hankkeiden toiminta on mahdollistanut edistää maan 
kasvukuntoon sekä vesitalouteen liittyviä yhdenaikaisia toimia.

Kokonaisvaltaista vesienhallintaa ympäristön ehdoilla 

Kaava-alueiden hulevesien hallintaan liittyvä suunnittelu on Salaojakeskukselle uusi, kasvava palvelu, 
joka laajentaa palvelumahdollisuuksia kaupunki- ja kuntaympäristöön.

Uomastojen perusparannussuunnittelun yhteydessä kohteiden edellyttämien mahdollisuuksien  
mukaan on pyritty samanaikaisesti suunnittelemaan mahdolliset kosteikot, altaat, pohjakynnykset tai 
muut eroosiota vähentävät ratkaisut.

Uomakunnostuksen jälkeen NUTRINFLOW-hankkeen kohteissa on lähdetty hakemaan ratkaisuja 
peltoalueiden paikalliskuivatuksen parantamiseksi. Lähinnä kysymyksessä ovat uusinta- sekä täyden-
nysojitusten kautta tehtävät parannukset.

Yhdyskuntarakentaminen aiheuttaa salaojien korjaussuunnittelutarvetta

Yhdyskuntarakentaminen tielinjausten, kevyenliikenteenväylien, ratahallinnon sekä erilaisten rakennet-
tavien putkilinjojen vaikutuksesta aiheuttaa jatkuvasti salaojien korjaussuunnittelua.  Tilaajina ovat olleet 
Liikennevirasto, Baltic Connector sekä useat tierakenteiden suunnittelua tekevät suunnittelutoimistot.  
Suunnittelulla on iso merkitys viljelijöiden rakentamien salaojien ylläpidon kannalta mutta myös  
myöhemmässä vaiheessa niiden kuivatustehon parantamiseen liittyvien toimintojen suorittamiseen.

Hankkeiden avulla etsitään vaihtoehtoja veden hallintaan

Salaojakeskus on aktiivisesti mukana eri hankkeissa veden hallintaan tai johtamiseen liittyvissä asioissa. 
Hankkeiden avulla eri yhteistyötahojen kanssa voidaan lisätä vedenhallintaan liittyvien vaihtoehto-

jen tarkastelua ja siten edistää asian kokonaisvaltaisuutta. 
Ymppi-hanke Pirkanmaalla sekä OK – ojat kuntoon Hämeessä -hanke ovat mahdollistaneet, että 

märkyydestä kärsiville viljelyaloille on voitu yhdessä maanomistajien kanssa hakea parannukseen liit-
tyviä vaihtoehtoja. 

Etelä-Suomen Salaojakeskus Etelä-Suomen 
Salaojakeskus
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Hallinto

Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten ylintä päätäntävaltaa käyttää edustajisto. Ylintä toimeenpano- 
valtaa käyttää edustajiston valitsema hallitus.

Edustajisto
Kolmikymmenjäsenisessä edustajistossa Etelä-Karjalalla on kahdeksan, Hämeellä 16, Kymenlaaksolla
seitsemän, Pirkanmaalla 11 ja Uudellamaalla kahdeksan edustajaa.
Puheenjohtaja
Jaana Kivikko, Häme
Varapuheenjohtaja
Marjut Juntto, Etelä-Karjala

Hallitus
Puheenjohtaja
Merja Pekkala, Kymenlaakso
Varapuheenjohtaja
Rauni Miettinen, Häme
Jäsenet
Päivi Alanne, Uusimaa
Tarja Husu-Tuuliainen, Etelä-Karjala
Katri Kantonen, Pirkanmaa
Teija Lindell, Pirkanmaa
Elina Vaittinen, Häme
Karita Alén, esittelijä, toiminnanjohtaja

Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset edistää arjen taitoja, laadukasta elintarvikeketjua, maiseman-
hoitoa, yrittäjyyttä ja yhteisöllisyyttä osana valtakunnallisen järjestön toimintaa. 

Maa- ja kotitalousnaiset

Peltomaan kasvu-
kunto paranee, kun 
vesitalous on kun-
nossa. Salaojakes-
kus yhteistyökump-
paneidensa kera jär-
jestää työnäytöksiä 
muistuttaakseen  
asian tärkeydestä.
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Suomi100 -juhlavuoden teemana oli Maistuva maaseutu. Juhlavuoden kunniaksi toteutettiin maakun-
nissa erilaisia tapahtumia. 

Lappeenrannan Maaseutumarkkinoiden yhteydessä katettiin Toikankadun jalkakäytävälle pitkä 
pöytä, jonka ääressä 100 ruokailijaa söi yhdessä. Kolmen ruokalajin menu oli koottu 13 paikallisen 
yrittäjän tuottamista raaka-aineista. Pirkanmaalla järjestettiin kaksi yhteisöllistä ja kurssilaisia osallis-
tavaa Pirkanmaalainen ruokaperinne -työpajapäivää. Hämeessä toteutettiin myös työpajapäivät niin 
Kanta- kuin Päijät-Hämeessä sekä Maaseutupolku-tapahtuma Hämeenlinnan torilla. Kymenlaaksossa  
ja Uudellamaalla toteutettiin nuorten ruokaperinnetyöpajoja. Uudellamaalla tuotettiin lisäksi pieni 
reseptivihkonen. 

Trenditeemat kuten nyhtökaura ja härkis ruokakurssien vetonauloina

Ruokakurssitarjottimelta löytyi trenditeemoja kuten Superruokaa pohjolasta, pavut ja palkokasvit, 
nyhtökaura, härkis sekä luonnontuotteet.

Asiantuntijamme ovat pitäneet ravitsemukseen liittyviä luentosarjoja: ikääntyneiden hyvät ruoka- 
valinnat, suomalainen ruokakulttuuri ja villivihannekset sekä aistimatka suomalaiseen ruokakulttuuriin.

Maahanmuuttajia on kotoutettu mm. järjestämällä yhteisiä ruokakursseja paikallisten kanssa.  

Peruna takaisin nuorten lautasille, lähiruoka osaksi arkea

Ruoka-asiantuntijamme tutustuttivat nuoria ammattikeittiötoimijoita perunan ravitsemuksellisiin ja 
ekologisiin etuihin ja innostivat nuoria perunan käyttöön. Tapahtumat liittyvät Pure peruna -hankkeen 
toimintaan, jota toteutetaan yhteistyössä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa.

Pirkanmaalla yhteistyössä Ahlmanin Säätiön kanssa etsitään keinoja saada lähiruoka kiinteäksi 
osaksi kuluttajan arkea. Lähiruoan käyttöä lisätään vastaamalla kysyntään ja kasvattamalla sitä, tarjo- 
amalla helposti saavutettavia kanavia lähiruoan markkinointiin ja hankintaan sekä auttamalla kulut-
tajia ruoan saattamisessa nautittavaan muotoon.

Lapsia on opastettu käsittelemään kalaa sekä valmistamaan itse kalaruokia. Lapsia rohkaisemalla 
toivotaan kalan käytön lisääntyvän perheissä.

Maaseudun maisema juhlavuoden teemana

Maa- ja kotitalousnaisten maisemanhoidon asiantuntijat tuntevat maaseudun ja kulttuurimaiseman, 
sen erityispiirteet, maataloustuotannon ja luonnon monimuotoisuuden. Kunnossa oleva ympäristö on 
osa maaseudun tuotteiden ja palveluiden tuotekuvaa. Erityisen tärkeitä ne ovat maaseutumatkailuyri-
tyksissä, joissa maisemasuunnitteluun ja maiseman tuotteistamiseen liittyy erityiskysymyksiä. 

Viihtyisän ja elinvoimaisen maaseudun merkitystä sekä maatalouden roolia tuotiin esille 100-vuoti-
sen maiseman piirteet esille -teemalla, joka näkyi myös Vuoden maisemateko -kilpailussa. 

Tampereelle ja Länsi-Vantaalle valmistui viheralueiden suunnitelmat 

Palvelut kaupunkien ja kuntien maaseutumaisten alueiden hoitoon liittyen lisääntyvät. Maisema-asian-
tuntijat laativat Tampereen kaupungille avoimien alueiden viherpalveluohjelman sekä Länsi-Vantaalle 
avoimien viheralueiden kehittämissuunnitelman. 

Lisäksi kunnille tehtiin kohdekohtaisia hoitosuunnitelmia, kunnossapidon laadun valvontaa useissa  
kohteissa sekä järjestettiin mm. lupiinitalkoita.

NEUVO 2020 -palveluna maisema-asiantuntijat ovat tehneet myös tilakohtaista neuvontaa. 

Mobiiliopasteiset kyläreitit edistävät kylämatkailua ja asumisviihtyvyyttä

Alueellisten Leader-hankkeiden avulla on Hämeessä, Pirkanmaalla ja Uudellamaalla luotu maisemaa, 
paikalliskulttuuria ja luontoa korostavia mobiilireittejä, joilla luodaan kylämatkailulle entistä parem-
mat mahdollisuudet. Taustatyönä maisema-asiantuntijat ovat selvittäneet kylien historiaa, joka nyt 
löytyy digitaalisessa muodossa, sekä laatineet maiseman- ja luonnonhoidon suunnitelmia.

Uudellamaalla selvitettiin maiseman tuotteistuksen mahdollisuudet valtakunnallisesti ja maakun-
nallisesti arvokkailla maisema-alueilla. Samoin selvitettiin luonnonhoidon tarpeet. Työpajoissa ja mai-
sematapahtumissa kyläläiset etsivät kohdekylien maisemalliset ja matkailulliset vahvuudet yhdessä 
asiantuntijoiden kanssa. 
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Tukea yrittämiseen eri vaiheissa

Ruoka-, matkailu- ja elintarvikeyrityksille suunnattujen palvelujen kehittämistä jatkettiin Maistuva, 
viihtyisä ja elinvoimainen maaseutu -teemalla. Uusia palveluja tuotteistettiin erityisesti ruokamatkailu- 
yrityksille. Yhteistyö ProAgrian yritysasiantuntijoiden kanssa on tiivistä. Yrityskohtaisten palvelujen  
lisäksi yrittäjille on jaettu tietoa pakkausmerkinnöistä ja koulutettu hygieniaosaamisessa. 

Green Care -alan yrittäjiä ja yrityksiä autettiin testaamaan ja kehittämään yritys- ja tuoteideaansa 
sekä palvelukonseptiaan yhdessä palveluita käyttävien tahojen kanssa Green Care Lab -hankkeessa.

Ratkaisuja etsitty suoramyynnin tehostamiseksi ja lähiruuan lisäämiseksi

Alkutuotannon tuotteiden suoramyynnille on lisääntyvää kysyntää. Hankkeissa haettiin ratkaisuja vil-
jelijöiden tukemiseksi, suoramyynnin tehostamiseksi ja lähiruoan käytön edistämiseksi. Yrityksille ja 
maatiloille järjestettiin aktivointitilaisuuksia, tietoiskuja, koulutuksia ja pienryhmätoimintaa. 

Kaakkois-Suomessa Elintarvikkeista uutta liiketoimintaa ja kilpailukykyä -hankkeessa lisättiin maa-
kunnallisen lähiruuan näkyvyyttä, edistettiin paikallisen ruuan ja luomutuotteiden käyttöä julkisissa 
ruokapalveluissa, kehitettiin kaupan yhteistyön toimintamalleja, tuotiin esille ravitsemuksellisia näkö-
kulmia ruokapalveluissa ja rakennettiin ruokamatkailun peruskuvioita.

Naisia kannustettu yrittäjyyteen

Yrittäjyydestä kiinnostuneille naisille tarjottiin matalan kynnyksen Portaat yrittäjäksi -koulutusta, jossa  
tiedon lisäksi tarjottiin kannustusta, vertaistukea ja mahdollisuutta mentor-valmennukseen yrittäjä-
polulla. Valmennus toteutettiin Etelä-Karjalassa.

Maa- ja kotitalousnaiset mukana Maistuva maaseutuyritys -valinnoissa

Osana Suomi 100 -juhlintaa Maa- ja kotitalousnaiset olivat mukana valitsemassa maistuvaa maaseutu- 
yritystä jokaiseen maakuntaan. Maistuva maaseutuyritys -palkinnon saivat Etelä-Karjalasta Innalan-
mäen tila Taipalsaarelta, Hämeestä Inkalan kartano Hattulasta, Kymenlaaksosta Aholafarm Haminan  
Kitulasta, Pirkanmaalta Suttisen tila Pälkäneeltä ja Uudeltamaalta Bovikin Luomutila Snappertunasta, 
Raaseporista.

Lähes 30 000 osallistujaa erilaisissa tapahtumissa

Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten järjestämissä lukuisissa kampanjatilaisuuksissa, kursseilla, luen- 
nolla sekä eri järjestötilaisuudessa oli mukana yhteensä lähes 30 000 osallistujaa. Toimintaan aktii- 
visesti osallistuneita vapaaehtoisia mukana yhdistystoiminnassa ja tapahtumissa oli arviolta noin  
15 000. 

Jo perinteiksi muodostuneet Hiljentymisen päivä Hämeessä, kesäretki Uudellamaalla, Helmiä-kesä- 
retkipäivä Kymenlaaksossa sekä Suvipäivä Pirkanmaalla kokosivat runsaasti maa- ja kotitalousnaisia 
viettämään aikaa yhdessä.

Etelä-Suomen joka jäsenalueella valittiin Vuoden maa- ja kotitalousnainen.

Pohjaslahden mobiilireitin avajaiset Mänttä-Vilppulassa. Reitti toteutettiin osana Maisemahelmiä PoKon alueella -hanketta.
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Talouden tunnusluvut
TULOSLASKELMA 1.1.–31.12.2017 1.1.–31.12.2016
Tuotot

Valtion määräraha 1 127 024 1 246 030
Hanketoiminta 1 707 604 1 077 567
Palvelumaksut 6 486 183 6 351 787
Muut toiminnan tuotot 142 628 140 470

Tuotot yhteensä 9 463 439 8 815 854
Valmistus omaan käyttöön  157 962  432 076

Kulut
Henkilöstökulut -6 060 598 -6 224 364
Poistot -79 821 -18 806
Palvelutoiminnan kulut -1 118 699 -822 996
Muut kulut -2 455 067 -2 384 843

Kulut yhteensä -9 714 185 -9 451 009
Varainhankinta 110 556 119 462
Sijoitus- ja rahoitustoiminta -6 863 -4 460
Tilikauden ylijäämä 10 909 -88 077

TASE 31.12.2017 31.12.2016
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet 719 324 528 189
Aineelliset hyödykkeet 47 868 52 324
Sijoitukset 52 534 36 434

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pitkäaikaiset saamiset 33 768 23 488
Lyhytaikaiset saamiset 2 814 212 2 665 277
Rahat ja pankkisaamiset 48 842 184 766
VASTAAVAA YHTEENSÄ 3 716 548 3 490 478

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA

Peruspääoma 1 835 228 1 760 431
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -894 558 -806 481
Tilikauden yli-/alijäämä 10 909 -88 077

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 776 848 7 814
Velat omistusyhteysyrityksille 0 74 797
Muut velat 23 310 23 310

Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 7 814 635 599
Saadut ennakot 116 606 37 810
Ostovelat 311 902 180 920
Muut velat 379 337 461 346
Siirtovelat 1 149 151 1 203 009
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 3 716 548 3 490 478

ProAgria Etelä-Suomen 
tulorahoitus 2017

Valtion tulossopimuksen 
rahoitus 11,6 %
Hankerahoitus
17,6 %

Palvelu- ja myynti-
tuotot 66,7 %

Muut toiminnan tuotot
3,0 %

Jäsenmaksut yms.
Varainhankinta 1,1 %
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ProAgria keskukset  
valtakunnallisesti

AVAINTIEDOT 2017

• BISNES+ ensiesiteltiin Farmarissa ja KoneAgriassa, avautuu asiakkaille keväällä 2018

• KPI-Avain saavutti maitotiloilla heti suuren suosion, 62 % valiolaisista tiloista  

käytti palvelua

• Tili- ja talousjohtamisessa painotettiin verkostomaista toimintamallia

MAITO-, LIHANAUTA- JA LAMMASYRITYSTEN PALVELUT

Bisnes+ ja KPI-Avain kiinnostivat ja hyödyttivät maitotiloja

ProAgrian, Faban ja Mtech Oy:n kehittämä BISNES+ syntyi yrittäjien tarpeista johtaa maatilaansa ja 
saada kaikki käytettävissä oleva pirstaleinen tieto ja monet ohjelmat nopeasti käyttöönsä. BISNES+:ssa 
ovat yrittäjän tarvitsemat ja määrittelemät tiedot ja tulokset helposti saatavilla ja katsottavissa kerta-
kirjautumalla ja yhdessä näkymässä hyvin jäsenneltynä ja selkeänä. Palvelu on käytössä 24/7 ja käy-
tettävissä kaikilla päätelaitteilla. Palvelu tuo myös helpotusta tilan dokumenttien, suunnitelmien ja 
asiakirjojen hallintaan. Jatkossa ne ovat yhdessä tietoturvallisessa paikassa. Bisnes+ ensiesiteltiin Far-
marissa ja KoneAgriassa ja se otetaan ensimmäisenä käyttöön maitotiloilla keväällä 2018.

ProAgria kehitti yhteistyössä Valion, Faban ja Mtech Oy:n kanssa valiolaisille maitotilayrityksille 
KPI-Avaimen. Sen avulla voi seurata tuotannon avaintunnuslukuja reaaliaikaisesti. Työkalu julkaistiin 
syyskuussa ja vuoden loppuun mennessä sen oli ottanut käyttöön jo 62 % valiolaisista tiloista. Määrä  
ylitti asetetut tavoitteet, mikä kertoo, että KPI-Avain on koettu hyödylliseksi. Maitotilayrittäjät olivat 
vahvasti koko ajan mukana kehittämisessä. 

Tuotosseurannan asiakaspalvelu keskittyi

Tuotosseurannan toimintoja uudistettiin kahdesta näkökulmasta: kerätyn tiedon lisäarvon kasvat-
taminen asiakkaille ja tuotosseurannan palvelun laadun ja kustannustehokkuuden parantaminen. 

ProAgria
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etRyhmänohjaushallitus teki marraskuussa päätöksen tuotosseurannan asiakaspalvelun keskittämisestä  
ProAgria keskuksista ProAgria Keskusten Liittoon. 

Tuotosseurannan uusi asiakaspalvelu aloitti toimintansa helmikuussa 2018. Koelypsy-palvelut  
ja tietojen tallennuspalvelut tarjoaa edelleen alueellinen ProAgria Keskus lähellä asiakasta. Uusi asia-
kaspalvelu pitää yhteyttä ProAgrian tuotosseurannan jäseniin ja kehittää tuotosseurantatiedon laatua.

Säilörehun märkyys ja vaihteleva laatu lisäsivät Ruokinnan ohjaus -palvelujen kysyntää

Ruokinnan ohjaus -palvelut vakiinnuttivat paikkansa maitoyrittäjien arjessa, erityisesti kun tavoitteena 
on kannattava tuotanto. Ruokintasuunnitelmia tehtiin 66 %:lle tuotosseurantatiloista. Kiinnostusta 
suunnitelmiin lisäsi sateisena kesänä korjatun säilörehun märkyys ja vaihteleva laatu. Ruokintasuun-
nitelmia tehtiin keskimäärin 4,6 tilaa kohti eli hieman enemmän kuin edellisvuonna. Ruokintapalve-
luissa jatkui asiantuntijoiden erikoistuminen eri osaamisalueisiin. Seosrehuruokinnan ja automaatti-
lypsytilan ruokinnan erityispiirteisiin valmennettiin uusia erityisosaajia.

Lammastuotosseurannan ohjelma esiselvityksessä

Lammastuotosseurantaan kuului 360 lammastilan 21 322 uuhta ja 13 vuohitilan 2 605 kuttua. Tuo-
tosseurannan ohjelmistouudistuksen esiselvitysprojekti aloitettiin.  Lampaiden kantakirjausluokituk-
seen tehtiin mobiilisovellus. Lisäksi kantakirja- ja sukutodistusta päivitettiin. Vuohien kantakirjaohje- 
säännön uudistustyö aloitettiin. Seinäjoen Farmarissa Seinäjoella oli iso lammas- ja vuohiosasto.

KASVI-, PUUTARHA-, SIKA- JA SIIPIKARJAYRITYKSET

Uusia sähköisiä toimintamalleja käyttöön

Viljelyä leimasi viileä sää ja hitaasti kertynyt lämpösumma, mikä hidasti viljelykasvien valmistumista 
ajoissa. Satoa jäi korjaamatta 130 000 hehtaaria. Se vastasi noin 440 miljoona kiloa ja arvoltaan 70 
miljoonaa euroa. Vaihtelu oli kuitenkin suurta alueittain. Esille nousivat maan rakennekysymykset ja 
toimiva vesitalous. 

Viljelyn kehittämiseen haettiin ViljelyKasvu-ryhmissä parhaita käytäntöjä ja ratkaisuja kannattavuu-
den parantamiseksi sekä viljelyn tehostamiseksi. Pienryhmätoiminnassa vilja- ja nurmiviljelyssä syntyi 
uudella tavalla tilojen välistä verkostoitumista. Maatilojen neuvontajärjestelmässä, Neuvo 2020:ssä, 
tarjottiin aktiivisesti palveluita, kartoituksia ja selvityksiä ympäristön, maan rakenteen ja ilmaston näkö- 
kulmista, luomutuotantoon siirtymiseen, energiaratkaisuihin, eläinten hyvinvointitoimenpiteisiin sekä 
uutena osiona maatilan nykyaikaistamisen ja kilpailukyvyn parantamiseen. 

Viljelysuunnittelussa ja kasvukauden aikaisissa asiantuntijapalveluissa otettiin käyttöön tehokkuutta  
parantavia sähköisiä toimintamalleja. Asiantuntijoiden tiedonvaihtoa lisättiin kasvukauden aikaisilla 
markkinatilannetta selvittävillä katsauksilla. Kasvutilannekatsaukset tarttuivat ajankohtaisiin aiheisiin.

TALOUS-, YRITYS- JA TILIPALVELUT

Talouspalvelujen kysyntä kasvoi 

Maatilojen talouden hallinnan tueksi tehtiin kassabudjetteja, seurattiin toteutumista sekä tarkennet-
tiin budjetteja tarpeen mukaan. Maatilojen investointien ja omistajanvaihdosten suunnittelun tueksi 
tehtiin liiketoimintasuunnitelmia, jotka sisältävät pitkän aikavälin investointisuunnitelmat, kannatta-
vuus- ja maksuvalmiuslaskelmat sekä riskien analysoinnin. Liiketoimintasuunnitelmia tehtiin 960 asiak- 
kaalle ja omistajanvaihdoksiin liittyviä palveluita 1 094 asiakkaalle.

Neuvo 2020 -järjestelmän uusi osuus, maatilojen nykyaikaistamisen ja kilpailukyvyn parantaminen 
otettiin käyttöön elokuussa. Loppuvuoden aikana kilpailukyky-osion palveluita halusi 1 135 asiakasta.  
Kaikkiaan Neuvo 2020 -palveluja tehtiin 6 692 asiakkaalle vuoden aikana.

Yhtiöittämispalvelujen kysyntä kasvoi ennakoiden vuonna 2018 voimaan tullutta varainsiirtovero-
vapautta. Kysynnän kasvuun varauduttiin kouluttamalla lisää maatilojen yhtiöittämisen asiantunti-
joita.

Tilipalveluissa sähköiseen toimintamalliin

Tili- ja talousjohtamisen projektissa sähköisen taloushallinnon, HR- sekä liiketoiminnan palveluiden 
osalta kehittäminen painottui ProAgria Keskuksista muodostuvan verkoston toimintamalliin osake-
yhtiömuotoisille maatiloille. Lisäksi selvitettiin yhteistyötä sähköisen taloushallinnon edelläkävijäyh-
teistyökumppaneiden kanssa. Projektissa selvitettiin myös taloushallintotyökaluihin liittyvän rapor-
toinnin kehittämistä. Vertailujen ja testauksien jälkeen valittiin kilpailukykyinen sovellus raportoinnin 
toteutukseen.

Yritysryhmä-hankkeita käynnistyi

Neuvo 2020:n Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen loi uusia mahdollisuuksia 
monialaisten maatilojen liiketoiminnan suunnittelulle. Kehittämishankkeilla vaikutettiin uusien maa-
seutuelinkeinojen syntymiseen sekä investointi- ja kehittämishalukkuuteen, mikä oli vielä maltillista. 
Yrittäjät ottivat käyttöönsä yritysryhmähankkeita, joista osassa ProAgria toimii veturina. Yrityspalve-
lut ovat aluekohtaisesti mukana maakunnan uudistamisessa ja yritysten kehittämispalvelujen tuotta-
misessa.

Maaseudun Kasvupolkuun liittyvä Kasvu Open on Suomen suurin yritysten kasvun sparrauskilpailu. 
ProAgrian yritysasiantuntijat olivat mukana tilaisuuksissa yritysten ja yrittäjien sparraajina. Yritysasian- 
tuntijat ovat vahvemmin mukana strategisessa johtamisessa ja panostavat osaamisessa myös hallitus-
työskentelyyn asiakasyrityksissä.

Energiayrittäjyyden neuvonnassa ja kehittämisprojekteissa mahdollistui maatilojen lisäksi muiden 
yritysten liiketoimintaratkaisujen kehittäminen. Rakennusten energiatehokkaiden ratkaisujen tarkastelu  
sekä Neuvo 2020 -palvelut tukivat tekemistä. Valtakunnallisessa koordinaatiohankkeessa, Energia- 
tehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla, tehtiin aktiivista viestintää eri kohderyhmille www.energia-
tehokkaasti.fi -kotisivulla, Facebook-ryhmässä ja uutiskirjeillä.
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Koko henkilöstön yhteystiedot löytyvät nettisivultamme etela-suomi.proagria.fi

Yhteystietoja 2018 

Toimitusjohtaja Ari Toivonen 0400 461 701

Varatoimitusjohtaja Lassi Uotila, 30.6.2018 saakka 0400 604 302

Talous- ja hallintojohtaja Toni Kaijalainen  040 801 9081

Kehityspäällikkö Marja Suutarla 040 721 0598

Kehityspäällikkö, strateginen johtaminen, Jarmo Keskinen 0400 461 712

Viestintäpäällikkö Päivi Meronen 040 516 3312

Palvelupäälliköt

Maito-, naudanliha- ja lammasyritykset 

Sanna Eklund 0400 857 447 

Raija Tamminen 040 722 1873

Kasvi-, puutarha-, sika- ja siipikarjayritykset 

Sari Hiltunen 050 561 8369

Timo Mallinen 0400 542 569 

Yritys- ja tilipalvelut 

Antero Parkkonen 0400 255 980

Satu Nurmi 0400 995 585

Asiantuntijatiimien vastuuhenkilöt

Avomaan puutarhatuotanto, Marja Kallela 040 513 3118

Energia, Kaisa Halme 040 147 6240

Investointipalvelut, Jarmo Keskinen 0400 461 712

Investointien suunnittelu, Osmo Piekkari 040 709 2471

Kasvinsuojelu, Eino Heinola 0400 358 668

Kasvinsuojeluruiskun testaus, Jari Lipiäinen 0400 791 771

Lammastuotanto, Kaie Ahlskog 0400 731 811

Lihanautatilojen palvelut, Päivi Rekola 040 709 2493

Luomutuotanto, Kaija Hinkkanen 040 709 2475

Maatilojen yhtiöittäminen, Juha Tynkkynen 0400 358 667

Neuvo 2020 -palvelut, Sari Hiltunen 050 561 8369

Nurmipalvelut, Asko Laapas 040 721 9991

Omistajanvaihdokset, Juho Halme 040 135 0375

Rakennussuunnittelu, Marjo Koski-Laulaja 043 824 9089

Ruokinnan ohjaus -palvelut, Sari Jussila 043 824 9088

Siemenviljely, -tarkastukset, Jukka Miettinen 0400 355 551

Tilipalvelut (EVL), Antero Parkkonen 0400 255 980

Tuotannon ohjaus, Leena Kukkula 0400 914 172

Tuotosseuranta, asiakaspalvelu    (09) 8566 5980

Verotus (MVL), Esko Lampinen 050 564 4889

Viljelijätuet, Mikko Kemppi 040 709 2489

Viljelijöiden työterveyshuolto, Pekka Terhemaa 040 518 7130

Viljelysuunnittelu, Tuomas Granni 0400 859 399

etunimi.sukunimi@proagria.fi Järjestövastaavat

Järjestöpäällikkö ja Hämeen järjestövastaava,  Jenni Kunnaala  040 528 8610

Etelä-Karjala, Sanna Lento-Kemppi 040 544 7768

Kymenlaakso, Hannele Veteli 040 709 2492

Pirkanmaa, Jutta Ahro 040 544 4899

Uusimaa, Suvi Malin 0400 682 334

Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset

etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi, etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi

Toiminnanjohtaja Karita Alén 0400 461 708

MKN Maisemapalvelut, Jutta Ahro 040 544 4899

MKN Ruokaneuvot, Satu Nokkonen 040 574 9337

MKN Yrityspalvelut, Sanna Lento-Kemppi 040 544 7768

Etelä-Suomen Salaojakeskus 

www.etela-suomensalaojakeskus.fi

Näsilinnank. 48 D, PL 97, 33101 TAMPERE 

Toiminnanjohtaja Janne Pulkka 050 553 9554

Hämeen Kalatalouskeskus

www.hameenkalatalouskeskus.fi

Toiminnanjohtaja Tomi Ranta 040 747 7446

Etelä-Suomen maaseutukiinteistöt LKV

www.proagria.fi/lkv

Antti Mäenpää  040 510 3185 

ProTalous Oy

www.protalous.fi

Pormestarink. 6, 53100 LAPPEENRANTA 

Toimitusjohtaja Antero Parkkonen 0400 255 980
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ProAgria Keskusten ja  
ProAgria Keskusten Liiton
johtamisjärjestelmälle on 

myönnetty ryhmäsertifikaatti

ProAgria Etelä-Suomi ry
Vanajantie 10 B, 13110 HÄMEENLINNA
puhelinvaihde 020 747 3000
info.etela@proagria.fi
etunimi.sukunimi@proagria.fi
etela-suomi.proagria.fi

Etelä-Karjalan aluetoimisto, Pormestarink. 6, PL 46, 53101 LAPPEENRANTA
Kymenlaakson aluetoimisto, Hovioikeudenk. 16, 45100 KOUVOLA               
Pirkanmaan aluetoimisto, Näsilinnank. 48 D, PL 97, 33101 TAMPERE
Uudenmaan aluetoimisto, Seutulantie 1, 04410 JÄRVENPÄÄ
Muut toimipaikat etela-suomi.proagria.fi


