
Parhaita ratkaisuja tuottavuuden ja 

kannattavuuden parantamiseen

#onnistummeyhdessä



Näin olemme rahan sijoittaneet suoraan viljelijöille

Palvelumme 
saatavilla koko 

Suomessa

kaikille 
asiakkaille

Palvelujemme 
hintataso

kohtuullinen 
ja saavutetta-
vissa oleva

Kohdennettujen 
palvelujen
selkeästi 

alhaisempi 
hinta



ProAgrian henkilöstönä

• Tartumme rohkeasti toimeen

• Teemme asioita niin, että 

olemme niistä ylpeitä

• Jaamme aktiivisesti tietoa ja 

kokemuksia

• Kannamme kovan vastuun: 

toimimme 100 % missiomme 

mukaisesti, pidämme huolta 

itsestämme, asenteestamme 

sekä käyttäytymisestämme 

Mahdollistamme maailman puhtaimman ja 

elinvoimaisimman maaseudun myös tulevaisuudessa

Tarjoamme parhaan 

asiakaskokemuksen 

liiketoiminnan 

kehittämiseen

Onnistumme yhdessä

• Edistämme kestävää 

kannattavuutta

• Olemme näkyvästi 

asiakkaidemme asialla

• Uudistamme toimintatapoja

• Hyödynnämme uusinta 

teknologiaa palveluissamme

• Luomme uusia liiketoiminta-

mahdollisuuksia

• Verkostoidumme aktiivisesti 

Suomessa ja kansainvälisesti

Tavoitteemme

1. Asiakkaidemme ylivoimaisin, lisäarvoa luova kumppani

2. Kestävästi kannattava ja vaikuttava

3. Aktiivisesti asiakkaan yrityskokonaisuutta kehittävä

4. Suunnannäyttäjä sekä arvostettu järjestö

Toimimme maaseudun puolesta

• Tahdomme olla edelläkävijöitä

• Arvostamme vastuullisuutta

• Huolehdimme hyvinvoinnista

• Toimimme riippumattomasti



Huippuasiantuntemusta

• Yrityskokonaisuudesta 

• kaikille tuotantosuunnille

• johtamisesta

• taloudesta ja 

• tuotannosta

Myös

• ilmastonmuutoksen hillinnästä ja 

biodiversiteetistä

• vesiensuojelusta

• luonnon monimuotoisuudesta

ProAgriat ovat viljelijöiden 

hallitsemia yhdistyksiä.

Palvelumme saatavilla 

koko Suomessa



Olemme tärkeä lenkki Suomen 

elintarvikeomavaraisuudessa

-Mahdollistamme huippulaatuisen alkutuotannon 

koko Suomessa 

-> huoltovarmuuden ylläpito

-> vientimahdollisuudet

-Parannamme heikosti kannattavien tilojen taloutta

-> maaseudun elävyys

-> pienempi kaupunkeihin muuton tarve

-> syrjäytymisen esto



Vaikutamme maatila- ja 

maaseutuyrittäjien arkeen

yli 85 000 
henkilökohtaista asiakastapaamista vuodessa

yli 300 000 sähköistä asiakaskohtaamista 

kuukaudessa, vahvassa kasvussa



ProAgria Keskusten vuosittainen asiakasmäärä 
Vuonna 2018 yhteensä 29 305 asiakasta, joista 

23 052 maatila-asiakasta, vuotuinen asiakaspeitto 48 % 

ja 6 253 yritysasiakasta ja muita asiakkaita, päätoimialana muu kuin maatalous
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Maatilojen lukumäärä ProAgria keskusten asiakasmäärä (asiantuntijapalveluja käyttäneet asiakkaat) Maatila-asiakkaita

Lähteet: ProAgrian asiakasrekisteri (suomen- ja ruotsinkieliset ProAgria keskukset,  Luke)



ProAgria keskusten 

toimipaikat koko

Suomessa



Mitä työmme merkitsee sidosryhmillemme?

https://youtu.be/QvuS8FI02qI
https://youtu.be/QvuS8FI02qI
https://youtu.be/QvuS8FI02qI


Reijo Karhisen Uusi alku -selvitys

• Uusi Alku – Maatalous on myös tulevaisuuden elinkeino Suomessa

• Viljelijän on jatkossa noustava vahvemmin kuskin paikalle

• Talousosaaminen ja tulosajattelu ovat ensimmäinen askel 

kannattavuuskriisistä nousuun

• Hallinto- ja edunvalvontaorganisaatioiden roolit selkeämmiksi

• Tutkimuksen, koulutuksen ja neuvonnan yhteinen vahva rooli ja uusi, 

tiiviimpi yhteistyö



Asiakkaamme saavuttavat 

tuloksia, tuottavuutta ja 

kannattavuutta ja ovat 

tyytyväisiä



Strategiaprosessin aikana yritykselle 

rakennetaan tiekartta tulevaisuuteen.

Kaiken pohjana ovat 

yrittäjän arvot ja tahtotila

Sekä mikro- että makrotasoinen toiminta-analyysi 

kertoo, minkälaisen toimintaympäristön 

kanssa yhteensopivaksi 

laadittava strategia 

rakennetaan.

Yrityksen nykytila-analyysi antaa 

ymmärryksen siitä, mistä ja millä 

resursseilla olemme lähdössä 

jatkamaan matkaa. 
Vision laatiminen 

konkretisoi tulevaisuuden 

tavoitetilan. Kuin majakka 

se ankkuroi yrityksen 

kehittämiselle ja 

päätöksenteolle suunnan.



Strategia+ -konsulttimme

• Anne Sigg, ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap

• Arto Karila, ProAgria Etelä-Savo

• Erkki Laide ja Heikki Ojala, ProAgria Keski-Pohjanmaa

• Hanne Hurskainen ja Petri Koivisto, ProAgria Oulu

• Joakim Pitkälä ja Marika Joensuu, ProAgria Itä-Suomi

• Johanna Mäntyharju ja Miika Yrttimaa, ProAgria Etelä-Pohjanmaa

• Maija Pitkonen ja Sari Jussila, ProAgria Etelä-Suomi

• Veli-Matti Jalli ProAgria Länsi-Suomi

www.proagria.fi/strategiaplus

http://www.proagria.fi/strategiaplus


Lue Sebastian Sohlbergin tarina

www.proagria.fi/referenssit

Viljanviljelijä Sebastian Sohlberg, 

Siuntio

”Tulevaisuudessa pitäisi 
keskittyä siihen, miten hiili 
sitoutuu ja miten sen määrä 
lasketaan. Tällaista laskuria 
suunnittelen Biocoden
kanssa.”

http://www.proagria.fi/referenssit


Lue Lambergin mty:n tarina

www.proagria.fi/referenssit

”Minulle osallistuminen 
pilottiin ja oman tilani 
tuotannon hiilijalanjäljen 
tietäminen oli velvollisuus 
tuleville sukupolville.”
Henri Lamberg, 

Lambergin mty Oulu

http://www.proagria.fi/referenssit


Lue Juha Kylä-Puhjun tarina

www.proagria.fi/referenssit

”Päädyin uuteen 
lämmitysratkaisuun tarkan 
harkinnan tuloksena. 
Liikkeelle lähdettiin 
energiasuunnitelmasta, 
jonka toteutti ProAgrian
energia-asiantuntija.”

Kasvintuotanto

Juha Kylä-Puhju, Laitila

https://youtu.be/xvkJoBIOp-U
http://www.proagria.fi/referenssit
https://youtu.be/xvkJoBIOp-U
https://youtu.be/xvkJoBIOp-U


Lue Northern Lights Villagen iglujen

uskomaton menetystarina 

www.proagria.fi/referenssit

Northern Lights Villagen yrittäjä 

Markku Inkilä

”Rohkea sparraus ja 

rinnalla kulkeminen sai 

innovaation todeksi.”

http://www.proagria.fi/referenssit


Hankkeen sivu:
https://www.proagria.fi/hankkeet/tainionvirta-9495

”Kokonaisymmärrys 
markkinoinnista on kasvanut 
yhteisissä koulutuksissa. Lisäksi 
markkinoinnin näkökulmiin ja 
sisällöntuottamiseen olemme 
saaneet uutta ymmärrystä.”

yrittäjä Taina Blomqvist, 
Tervalepikon Torpat

https://www.proagria.fi/hankkeet/tainionvirta-9495


”Kaikkea ei tarvitse

tehdä itse.”

Viljelijä Niko Ahlqvist, 

Vihti



Arjessa mukana ja tuki 

vaikeissa tilanteissa



Olemme aktiivisesti mukana Välitä viljelijästä -verkostossa

Olemme tukeneet 142 kriisiytynyttä tilaa 

talousosaamisellamme



Ilmastoviisas maatila on hyvin 

hoidettu kokonaisuus



Ilmastoviisas maatilayritys

ILMASTO-

TOIMET

Maan kunto 

ja toimiva 

vesitalous

Kasvivalinnat

Viljelykierto

Kasvi-

peitteisyys

Sadon-

tuotto

Muokkaus-

menetelmät 

Maalaji 

Turvemaat!

Lannan 

käsittely

Orgaaniset 

lannoitteet

Eläinten 

ruokinta

Eläinten 

terveys

Energian 

käyttö



VILJAN HIILIJALANJÄLKILASKURI

Maitotilan hiilijalanjälkilaskuri syntyy Valion Carbon –ohjelmassa.



Ensimmäisiä tuloksia hiilijalanjäljestä - Biocode laskenta

Maidontuotanto: 0,9-1,6 kg CO2-ekv / kg EKM

Viljantuotanto: 0,6-1 kg CO2-ekv / kg/ka kiv. mailla

1,5-2 kg CO2-ekv / kg/ka turvemailla

vastaa noin 3 000 – 7 000 kg CO2-ekv/ha

Ratkaisuja elintarvikeketjulle ilmastonmuutoksen hillintään



Miten Biocoden avulla voidaan tukea 

ruoantuotannon kilpailukykyä ja tuottaa lisäarvoa?

TULEVAISUUDESSA

Ympäristövaikutukset on mahdollista laskea tuottajittain

Lähtötietoina käytetään tilakohtaisia tietoja

Parantaminen perustuu oman tilan tietoihin ja 

niistä laskettuihin tuloksiin 

Tulokset helposti ja ymmärrettävästi saatavilla käyttöliittymästä

Tulosten aikasarjat ja vertailut omalla tilalla sekä 

vertailut toisiin viljelijöihin

Tietoa ympäristövaikutuksista voidaan lisätä esim. tuotepakkauksiin



Jukka Määttä, Arvolan tila, Vaala

”Biocode antaa minulle 
lähtötason oman tuotannon 
tunnusluvuista ja kertoo, 
millä tasolla olen muihin 
maitotiloihin nähden.
Hiilijalanjälkemme on 
laskettu oman tilamme 
tiedoilla, ei yleisillä 
keskiarvoluvuilla.”

Jukka Määttä, 
maitotilayrittäjä, Vaala

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=jev4iYYcixk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=jev4iYYcixk


Ilmastoviisas maatilayritys -kirja 

kokoaa, selkeyttää ja tarjoaa 

ratkaisuja

1. Ilmastonmuutos ja maatalous

2. Ilmastoviisas peltoviljely

3. Ilmastoviisas kotieläintuotanto

4. Maatalouden energiatehokkuus ja -lähteet

5. Metsät ja ilmastonmuutos

6. Ilmastoyrittäjyydestä uutta liiketoimintaa

7. Ruoan osuus ilmastovaikutuksessa

Kirjan sisältö perustuu uusimpaan tutkittuun tietoon.

Kirjan tekemisessä ovat olleet mukana: 

ProAgria Keskusten Liitto, Luke, Helsingin yliopisto, Valio, MTK, 

Ilmatieteen laitos ja Baltic Sea Action Group. 



Maan kasvukunto ja tulokset



ProAgrian viljelyn 

kehittämisryhmien

satotulokset ovat olleet 

noin 500-1000 kg/ha

valtakunnan keskisatoja

korkeammat.

Kehittämisryhmien

paras neljännes on

saanut 1500- 2500 kg/ha

keskimääräistä 

parempia satoja.

Lähde: ProAgria Lohkotietopankki

Sadolla on merkitystä



ProAgrian viljelyn 

kehittämisryhmien 

parhaan neljänneksen

viljelyn tuotantopanokset 

ovat olleet 

yli 10 €

ja kokonais-

tuotantokustannukset

55 € per tuotettu 

viljatonni

keskimääräistä

pienemmät.

Lähde: ProAgria Lohkotietopankki

Sadolla on merkitystä myös kannattavuuteen



Tilojen käyttämät kasvintuotannon asiantuntijapalvelut

• Viljelyn kehittämisryhmän tilat pyrkivät kasvinviljelyssään parhaaseen mahdolliseen 

taloudelliseen tulokseen

• Ryhmään kuuluvat tilat käyttävät muita kasvinviljelytiloja enemmän ProAgrian tarjoamia 

kasvintuotannon asiantuntijapalveluita

• Viljelyn kehittämisryhmän käyttämiä palveluja ovat:

– Viljelyn ja kasvinsuojelun suunnittelu

– Kasvukauden aikainen kasvuston tarkkailu ja toimintaohjeet

– Tuotantokustannuslaskelmat tilan viljelykasveista

– Ryhmätapaamiset ja toisilta viljelijöiltä oppiminen

• Monipuolisella asiantuntijapalveluiden käytöllä on päästy keskimääräistä korkeampaan 

satotasoon. Sato on myös ollut laadultaan selvästi parempaa, mikä näkyy viljelyn 

kehittämisryhmän selkeästi korkeampana tuottajahintana koko maan keskiarvoon verrattuna.



Asiantuntijapalveluiden vaikutus ohran viljelyn satotasoon

vs. maan keskiarvo 2018
(Lähde: Luken tilastot ja  ProAgrian lohkotietopankki)

Kaikki tilat Viljelyn kehittämisryhmä

Keskisato 3 290 kg/ha 3 964 kg/ha

Lisäsatoa asiantuntijapalveluista + 674 kg/ha

Lisätuloa €/ha (ohran hinta 205 

€/tn viljelyn kehittämisryhmä ka.)

+138 €/ha

Ohran tuottajahinta €/tn 171 €/tn 205 €/tn

Vaikutus tuloihin 70 ha:n

viljatilalla

+9 660 €

Vaikutus koko maan ohra-alaan 

319 200 ha 

+44,04 milj. €

Vaikutus Etelä-Pohjanmaan 

ohra-alaan 53 500 ha

+7,38 milj. €



Tavoitteena hyvä taloudellinen tulos

• Taloudellista tulosta tiloilla on parantanu uudenlainen talous- ja kasvintuotantopalveluiden yhdistäminen

– Kasvinsuojelua ja lannoitusta on optimoitu tuotantoon ja tilalle sopivammaksi sekä taloudellisemmaksi

– Tuotantokustannuslaskelmilla on selvitetty tilan parhaiten kannattava viljelykasvi

– Laskelmat ovat konkreettisesti myös osoittaneet tiloille kiinteiden kone- ja rakennuskustannusten sekä pellon 

kustannusten merkityksen taloudellisessa tuotannossa. Näiden osuus kaikista kuluista jopa 60 %

– Tämä kannustaa tiloja yhteistyöhön konehankinnoissa ja rakentamisinvestoinneissa mm. yhteiskuivaajissa

– Ryhmän tilat ovat osallistuneet koulutuksiin, joissa on ollut aiheena sadon markkinointi. Oikein ajoitetulla 

markkinoinnilla ja sopimuksilla saadaan sadosta parempi hinta.

• Taloudellisella viljelyllä on suuri merkitys yksittäiselle tilalle, mutta myös koko maakunnalle sekä maalle. 



ProAgrian luomuasiakkaiden 

määrä 2010-2018
Suomenkieliset ProAgria keskukset
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Yrityskokonaisuus, strategia, lean sekä ruokinnan 

ohjaus – taustalla tuotosseurannan arvokas tieto
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ProAgrian vaikuttavuus case Itä-Suomi

• Ruokinnan ohjauksen palveluja käytti 2018 yhteensä 766 tilaa Itä-

Suomen (Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun) alueella.

• Maitotuotos +447 kiloa enemmän kuin valtakunnallisesti 40 

lehmän karjassa koko Suomessa

• Hyöty ProAgrian kumppanuudesta 22 900 euroa lisätuottoina  
(vertailuryhmänä kaikki Suomen yli 40 lehmän tuotosseurantakarjat)

• Hyöty kustannusten säästöinä 3 900 €

– Onnistuttu nostamaan tuottoja ja samalla alentamaan 

kustannuksia

• Hyöty asiakkaalle n. 74 lehmän lypsykarjassa 26 600 €

– Yrittäjäpariskunnalle lisäpalkkaa 6,3 €/h

– Kunnalle tai valtiolle lisää verotuloja 7 500 €/tila

Luvut ovat keskiarvoja ja laskettu Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun vuosikertomuksista.

Lähde: https://www.proagria.fi/vuosikertomus

https://www.proagria.fi/vuosikertomus


Taustalaskelma case Itä-Suomi

Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu yhteensä

Ruokinnanohjauksen palveluja käyttäneet 404 207 155 766   

keskiarvot: 

Keskituotoksen ero vertailujoukkoon 334 438 569 447   

Hyöty lisätuottoina 23 000 € 15 000 € 30 600 € 22 867   

Säästöt 2 000 € 0 9 800 € 3 933   

Hyöty asiakkaalle, keskimäärin lehmiä 80 64 77 74   

Hyöty asiakkalle € 25 000 15 000 40 000 26 667   

Tarkoittaa lisää palkkaa €/h 6 3,5 9,5 6,3   

Lisää verotuloja € 7 500 € 4 000 € 11 000 € 7 500   



Olemme kumppani maatilojen ja 

maaseutuyritysten muutos- ja 

taloustilanteissa, keinoina johtaminen, 

talouden hallinta ja liiketoiminnan 

suunnittelu



ProAgrian tekemät omistajan ja 

sukupolvenvaihdosten suunnittelupalvelut 2011-2018
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ProAgrian tekemien liiketoiminta- ja 

elinkeinosuunnitelmien määrä 2011-2018 
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ProAgrian tekemät energiasuunnitelmat 2011-2018
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Sähköiset palvelut 

mahdollistavat palvelujen 

kattavuuden, saatavuuden ja 

tekemisen tehokkuuden



www.bisnesplus.fi



Dokumenttipankki+

Kasvintuotannon uudet 
toimintoruudut

www.bisnesplus.fi



www.bisnesplus.fi



Kiitos mielenkiinnosta!
#onnistummeyhdessä

Twitter: @proagria, @harrimakivuokko

Uusiutuminen 

ei ole vaihtoehto, 

se on elinehto!


