
ENEMMÄN MAITOA JA ENEMMÄN EUROJA 

 

Uudistuva Tuotosseuranta ja uusi Tuotannon ohjaus -palvelut tarjoavat asiantuntija-apua, joka 
tähtää maitoyrityksen parempaan tulokseen, kannattavuuteen ja arjen helpottamiseen. Palvelu-
jen muodostusta ja uudistusta ovat ohjanneet maitoyrittäjien ilmaisemat tarpeet. Yhdessä nämä 
palvelut antavat maitoyritykselle entistä varmemman pohjan johtaa tuotantoa, asettaa tavoittei-
ta ja päästä haluamaansa tulokseen. ProAgrian rooli on tuottaa entistä aktiivisemmin päätöksissä 
tarvittavaa tietoa, tukea ja tsempata onnistumaan. Se tehdään jatkuvalla yhteydenpidolla, tulos-
ten seurannalla ja karjahavainnoilla. 

TUOTOSSEURANTA SIIRTYY UUTEEN AIKAAN 

Tuotosseuranta uudistuu joustavammaksi ja yksilöllisemmäksi. Lisäksi se tarjoaa uusia  
havainnollisia raportteja, palveluja ja tekniikkaa maidon mittaamiseen, näytteiden ottoon sekä 
tietojen lähetykseen tietokantaan. Uudistuksella saavutetaan erityisesti tehokkuutta tiedonke-
ruuseen ja sitä kautta myös tiedon laatuun. Haluamme varmistaa, että asiakkaillamme on käytös-
sä ajantasaista ja mitattua tietoa päätöksentekoa ja yrityksen johtamista varten. Myös vertailu-
tieto on elintärkeä päätöksen teon pohjaksi. Erityisesti automaattilypsytiloilta olemme saaneet 
hyvää palautetta uuden teknologian käyttöönotosta.  

 Tilan johtamiseen tarvittavaa tuotantotietoa helposti, tehokkaasti ja luotettavasti. 

 Päätöksenteon tueksi vertailukelpoista tietoa muista maitoyrityksistä. 

 Luotettavaa ja ajantasaista pohjatietoa   
- Tulosta tuottaviin neuvonnan palveluihin 
- Eläinaineksen valintaan 
- Lehmien ja sonnien jalostusarvosteluihin 

 

 

TUOTANNON OHJAUKSESTA TUKEA ARJEN  
TEKEMISEEN 

Tuotannon ohjaus on uusi palvelumme, jota maitoyrittäjät ovat odottaneet. Kuljemme siinä 
yrittäjän rinnalla arjessa; ennaltaehkäisemme, ratkaisemme ongelmia, mietimme sujuvampia tai 
toimivampia tapoja hoitaa navetan töitä. Keskitymme esimerkiksi karjan olosuhteisiin ja tervey-
teen, eläinten käsittelyyn ja lehmäliikenteeseen, karjan uudistukseen ja hoitokäytäntöihin, talou-
den parantamiseen tuotantotapoja kehittämällä, raporttien  
tulkintaan tai verkkopalveluissa olevan tiedon entistä parempaa hyödyntämiseen. 

 

 Tuotannon tulosten ja navettahavaintojen tulkintaa ja yhdistämistä yrittäjän kanssa 

 - Enemmän maitoa, enemmän euroja 

 - Apua tuottojen etsimiseen ja kustannusten karsintaan 

 Aktiivinen yhteydenpito ja reagointi tulosten kehittymiseen  

 Sähköinen raportointi ja yhteydenpito - taustatyötä 

 Kumppanuutta, innostamista ja rinnalla kulkemista 

 Täydennystä ruokinnan ohjauspalveluun 

 Hyödynnä tuotosseurannan tulokset täysmääräisesti 

 

 

 

TERVETULOA NETTI-INFOON JA SOMEKESKUSTELUUN 

Järjestämme asiakkaillemme ja kaikille asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden kuulla lisää Tuo-
tannon ohjauksesta ja Tuotosseurannan uudistuksesta 28.1.2015 kello 11.30 – 13.30 pidettäväs-
sä netti-infossa. Ilmoittaudu netti-infoon tästä linkistä. 

 

ProAgrian Facebook-sivulla Sanna Nokka ja Heli Wahlroos vastaavat Tuotannon ohjaukseen ja 
Tuotosseurannan uudistuksiin liittyviin kysymyksiin 2.2.2015 kello 12–14. Kysymyksiä voi etukä-
teen julkaista ProAgrian sivulla. 

www.proagria.fi  

UUDET TUULET  
PUHALTAVAT! 

Nyt viimeistään heitetään histori-
aan karjantarkkailu ja assistentit 
sanoina. Ne ovat mennyttä maail-
maa eivätkä kuvaa lähimainkaan 
tekemisiämme tänä päivänä. Tuo-
tosseuranta, Tuotannon ohjaus, 
osaavien asiantuntijoiden tarjoa-
ma tuki johtamiselle ovat tätä 
päivää!  

KATSO VIDEOT! 

Robottinäytteenotto 
Maitonäytteenottoon on tullut helpo-
tusta myös robottitiloille. Koelypsyn 
jälkeen ei tarvitse käyttää aikaa tarro-
jen liimaamiseen ja oikean näytepul-
lon metsästykseen, sillä näytepulloissa 
on valmiina satunnaiset viivakoodit. 

Elektroninen maidonmittaus 
Elektroniset maitomittarit tuovat apua 
koelypsyyn ja näytteenottoon. Mitta-
rin avulla maitonäytteet saadaan suo-
raan näytepulloihin. Elektroninen 
maitomittari mittaa maitomäärän 
lisäksi lypsyajan ja maidon virtausno-
peuden sekä tallentaa tiedot.  

 

VINKKI! 

Maidon perushinta laskee. Tiedät, 
mitä se karjassasi merkitsee. Oletko 
varmistanut, että muut tulokseesi 
vaikuttavat tekijät ovat kunnossa? 

Tutustu Senttien check-listaan. 

 
 
 

Ota yhteyttä! 

Henna Mero 

Palveluryhmäpäällikkö 

henna.mero@proagria.fi 

MAIDONTUOTANNON 
PALVELUT UUDISTUVAT 
ProAgria vahvistaa merkittävästi 
maitoyritysten palvelutarjontaa 
uudistuvalla Tuotosseurannalla ja 
uudella Tuotannon ohjaus -
palvelulla.  

Sanna Nokka 

Tuotannon ohjaus 

sanna.nokka@proagria.fi 

Heli Wahlroos 

Tuotosseuranta 

heli.wahlroos@proagria.fi 

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

Tuottoisaa jatkoa! 

Palvelupäälliköt Sanna Eklund ja Raija Tamminen 

ProAgria Etelä-Suomi, maito- ja nurmiryhmä 

https://www.webropolsurveys.com/S/5197015951FEC9C1.par
http://www.facebook.com/proagria
https://www.facebook.com/ProAgria
https://twitter.com/proagria
http://www.youtube.com/proagriavideot
http://www.proagria.fi/
https://www.proagria.fi/sisalto/miten-saat-koelypsyt-sujuviksi-4381
https://www.youtube.com/watch?v=_q3c4EBbDJM
https://www.youtube.com/watch?v=5RRwVpS_5_o
https://www.youtube.com/watch?v=_q3c4EBbDJM
https://www.youtube.com/watch?v=5RRwVpS_5_o
mailto:henna.mero@proagria.fi
https://www.proagria.fi/sisalto/senttien-check-lista-4359
mailto:sanna.nokka@proagria.fi
mailto:heli.wahlroos@proagria.fi
https://www.proagria.fi/sisalto/tuotannon-ohjaus-onnistumisia-arjen-tekemiseen-4380
mailto:paivi.meronen@proagria.fi?subject=Haluan%20poistaa%20nimeni%20maitoyrittäjien%20kirjeen%20osoiteluettelosta

