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Avaintiedot 2017
•     Neuvo 2020 -palvelujamme käytti 508 maatilaa. Neuvo 2020 -järjestelmä  

laajentui Maatilan nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen -osiolla. 

•  KPI-Avaimen otti käyttöön 64 % valiolaisista maitotiloista Etelä-Savossa.

•     Lean johtamismenetelmien työkaluja pilotoi 17 maatilayrittäjää yhdeksältä  
maito- ja lihantuotantotilalta. Työn tehokkuus parani heti. 

•  Ruokinnan ohjaus -palveluja käytti 238 maitotilaa, joka on 85 % tuotosseuranta- 
tilojemme määrästä.

•     Tilipalvelut sähköistyivät, tehostuivat ja monipuolistuivat. Kehitimme toimintaa  
”talous – tuotanto – johtaminen” -kokonaisuuden näkökulmasta. 

•  Henkilöstöjohtamiseen liittyviä palveluja kehitettiin ja pilotoitiin. 

•    Yritysryhmähankkeita vauhditettiin alkuun 111:lle monialaiselle maatilalle ja  
mikroyritykselle tehtyjen tilannekartoitusten avulla. 
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sToimintaa yritysten tuottavuuden ja  

kannattavuuden parantamiseksiMissio

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

ProAgria – Onnistumme yhdessä

Visio

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

Arvot

•  Asiakkaan menestyminen
•  Maaseudun puolesta
•  Osaaminen ja innostus
•  Riippumattomuus
•  Kestävä kehitys

Toiminta-ajatus

Tarjoamme maatila- ja maaseutuyrittäjille yritysten kilpailukykyä parantavia asiantuntijapalveluja  
tukeutuen sekä omaan henkilöstöön että muiden asiantuntijaorganisaatioiden osaamiseen.

Ydinosaaminen

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

Toimintastrategiamme mukaisesti palvelutoimintamme tavoitteena on parantaa asiakkaidemme ja 
kumppaneidemme kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä edistää maaseudun kestävää kehitystä ja hyvin- 
vointia. Kulunut vuosi oli ProAgria-järjestön 220. toimintavuosi. Etelä-Savossa neuvontatoimintaa on 
harjoitettu jo 156 vuotta.

ProAgria Etelä-Savolla on vuosittain noin 2 000 maatila- ja yritysasiakasta, joille toimitamme asian-
tuntijapalveluja. Asiantuntijoiden ja asiakkaan välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta sekä asiakkaan pal-
velustamme saamaa hyötyä kehitämme määrätietoisesti mm. asiakastutkimusten ja asiakasvastaava- 
toiminnan avulla. 

Kulunut vuosi oli monilla maatiloilla haastava. Kasvukausi oli viileä ja sateinen. Lisäksi maatalous- 
tuotteiden tuottajahinnat olivat edelleen alhaiset. Edellytykset taloudellisesti kannattavaan toimin- 
taan vaativat aiempaa tarkempaa tuotannon ja talouden johtamista. ProAgriassa teemme työtä  
sen edistämiseksi, että tilipalvelumme, tuotantopalvelumme ja talouspalvelumme tukevat entistä  
paremmin toisiaan ja tuottavat nopeasti ajantasaista tietoa yrittäjille ja asiantuntijoille yrityksen joh-
tamisen tueksi. Aktiivisella asiantuntijoiden hyödyntämisellä maatila- ja maaseutuyritys voi saavuttaa 
merkittäviä kustannussäästöjä ja tuottavuuden kasvua toimintaansa. Pyrimme tuottamaan asiantun-
tijapalvelujamme kattavasti eri kokoisille ja eri tuotantosuunnan tiloille joka puolella Suomea.   

Neuvo 2020 -palvelut laajenivat syksyllä 2017 Maatilayrityksen nykyaikaistaminen ja kilpailu- 
kyvyn parantaminen -palvelulla. Uutta palvelutoimintaa kehitettiin aktiivisesti myös eri kehittämis-
hankkeissa. Esimerkkinä uusista palveluista ovat Lean-johtaminen, maatilayrityksen HR-palvelut ja 
maitotilan KPI-mittari. Palvelun saatavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi maitotilojen tuotosseu-
rannan asiakaspalvelu päätettiin keskittää ProAgria Keskusten Liittoon vuoden 2018 alusta.  

ProAgria Etelä-Savon toteuttaman hanketoiminnan liikevaihto lisääntyi vuoden 2017 aikana mer-
kittävästi. Samalla normaalin palvelutoiminnan laskutus lisääntyi 2,3 % edellisestä vuodesta. Varsinai-
sen toiminnan tuotot kokonaisuudessaan kasvoivat edellisestä vuodesta 304 000 € ja olivat vuonna 
2017 yhteensä 3 040 750 €. Valtion määrärahan osuus varsi-
naisen toiminnan tuotoista oli 10 %. Henkilöstömäärä lisääntyi 
ja tehty työpanos oli 46,4 henkilötyövuotta. Laskutetun työajan 
osuus kokonaistyöajasta kasvoi ja oli 76 % (68 % v. 2016). 
ProAgria Etelä-Savon tilikauden tulos v. 2017 oli varainhan-
kinnan sekä rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen ylijäämäi-
nen 60 985 €. 

Tavoitteena vuodelle 2018 on palvelumyynnin edelleen
lisääminen. Palvelukysynnän kasvua on nähtävissä mm.
maatilojen yhtiöittämispalveluissa, tilipalveluissa ja 
Neuvo 2020 -palveluissa. Samalla kehitämme myös digi-
taalisia palvelujamme, mm. ProAgrian Bisnes+ palvelu-
konseptia yhdessä kumppaneidemme kanssa. Valmistau-
dumme myös seuraavan Farmari-maatalousnäyttelyn 
toteuttamiseen Mikkelissä kesällä 2020. 

Kiitän lämpimästi kaikkia asiakkaitamme, jäsenjärjestöjämme,  
toimihenkilöitämme, luottamushenkilöitämme ja kumppa- 
neitamme hyvästä yhteistyöstä. Onnistumme yhdessä!

Heikki Pahkasalo
ProAgria Etelä-Savo
Toimitusjohtaja

Missio, visio, arvot, toiminta-ajatus
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ProAgria Etelä-Savo ry:n ylintä päätäntävaltaa käyttää vuosikokouksen valitsema hallitus. ProAgria  
Etelä-Savon yhteydessä rekisteröimättömänä yhdistyksenä toimii Etelä-Savon maa- ja kotitalousnais-
ten piirikeskus.

ProAgria Etelä-Savon hallitus 2017

Puheenjohtaja Pasi Pulkkinen, Juva  

Varsinainen jäsen     Varajäsen
Ann-Helena Hokkanen, Kangasniemi (28.4.2017 alkaen) Sirpa Karhu, Mikkeli (28.4.2017 alkaen)

Esa Karjalainen, Puumala    Touko Ahokas, Enonkoski (28.4.2017 alkaen)

Juha Lahtinen, Mäntyharju    Päivi Kämäräinen, Rantasalmi
Jukka Nousiainen, Savonlinna   Susanna Nuutinen, Rantasalmi 
Marja Sisko Nousiainen, Savonlinna  Ritva Poikolainen, Pieksämäki
Leena Pekonen, Pieksämäki (28.4.2017 saakka)  Sari Saari-Muhonen, Savonlinna (28.4.2017 saakka)

Matleena Pulkkinen, Mikkeli   Timo Seppälä, Kangasniemi

Hallituksen sihteeri ja esittelijä
toimitusjohtaja Heikki Pahkasalo, ProAgria Etelä-Savo 

Tilintarkastaja Finnpartners BDO Oy

Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen hallitus 2017

Puheenjohtaja Marttiina Sihvola, Sulkava

Varsinainen jäsen     Varajäsen
Taina Harmoinen, Mikkeli    Anu Marttinen, Mikkeli
Päivi Lappalainen, Kangasniemi   Leena Valjakka, Kangasniemi
Marja Sisko Nousiainen, Savonlinna  Tiina Malkki, Enonkoski
Soili Montonen, Mikkeli    Krista Lampinen, Mikkeli
Heikki Pahkasalo, Mikkeli    Pasi Pulkkinen, Juva  
Ritva Poikolainen, Pieksämäki   Mervi Hotti, Pieksämäki
Riitta Savikurki, Pertunmaa   Päivi Kotro, Juva

Piirikeskuksen sihteeri ja esittelijä
toiminnanjohtaja Kirsi Mutka-Paintola, Maa- ja kotitalousnaiset

Karjavaliokunta 2017

Puheenjohtaja     Varapuheenjohtaja
Ann-Helena Hokkanen, Kangasniemi  Leena Valjakka, Kangasniemi

Varsinainen jäsen     Varajäsen
Pekka Poikolainen, Pieksämäki   Pekka Pekonen, Pieksämäki
Helena Karjalainen, Puumala   Pirjo Solla-Piispanen, Mikkeli
Sirpa Karhu, Mikkeli    Anne Nykänen, Mikkeli
Heikki Pahkasalo, Mikkeli    Pasi Pulkkinen, Juva
Sari Saari-Muhonen, Savonlinna   Heli Laamanen, Savonlinna
Tellervo Sallinen, Savonlinna   Heli Ahonen, Juva

Asiantuntijajäsenet
Sirpa Helin, Osuuskunta Maitosuomi, Anu Myllys, Faba, Eija Järvinen, Osuuskunta Tuottajain Maito,  
Anne Konsti, Faba, Arja Rissanen, Osuuskunta ItäMaito, Seija Kokkonen, Osuuskunta Maitomaa,  
Outi Kiesilä, ProAgria Etelä-Savo, Minna Pirkkalainen, ProAgria Etelä-Savo

Karjavaliokunnan sihteeri ja esittelijä palvelupäällikkö Minna Pirkkalainen, ProAgria Etelä-Savo

Hallinto ja organisaatio

ProAgria Etelä-Savon ja Maa- ja kotitalousnaisten jäsenyhdistyksiä 
toimii 15 kunnan alueella: Enonkoski, Heinävesi, Hirvensalmi, 
Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, 
Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava ja 
Varkaus (entinen Kangaslammin kunta).

ProAgria Etelä-Savo ry:n jäsenet

Varsinaiset jäsenet
ProAgria Etelä-Savo ry:n varsinaisia jäseniä 
olivat 9 kuntakohtaista maaseutuseuraa, 
joiden jäseninä oli 112 maa- ja kotitalous-
seuraa, maamiesseuraa ja kyläseuraa.
Maa- ja kotitalousnaisten rekisteröityjä yhdis-
tyksiä oli 12. Paikallisyhdistyksissä oli 3 054 naisjäsentä ja 2 497 miesjäsentä. 
Asiakasjäseninä ProAgria Etelä-Savossa oli yrittäjäjäseniä 318, yrittäjäjäsenten perheenjäseniä 288  
ja henkilöjäseniä 13.

Kunniajäsenet
Paikallisyhdistyksissä oli kunniajäseniä yhteensä 42 henkilöä.
ProAgria Etelä-Savon kunniajäseniä ovat kunniapuheenjohtaja Risto Salminen, Pertunmaa,  
ja Seppo Kauppila, Mikkeli.
Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen kunniajäseniä ovat emäntä Sirkka Leinonen, Kerimäki  
ja emäntä Leena Martikainen, Heinävesi.

Kannattajajäsenet
Kannattajajäseniä ovat Osuuskunta Tuottajain Maito, Osuuskunta ItäMaito, Osuuskunta Maito maa, 
Suur-Savon Sähkö Oy, SMA Saxo Mineral Oy, Etelä-Savon Karjakerho ja MTK Etelä-Savo.

Tasavallan presidentin myöntämät kunniamerkit 
Suomen Valkoisen Ruusun I Luokan Mitali kultaristein Svr Mi Kr: Tarja Helena Pajari, yritysasiantuntija, Sulkava

Järjestömerkit
ProAgria Keskusten Liiton Kullattu ansiomerkki: Ulla Muotka, hankesihteeri, Mikkeli ja 
Leena Pekonen, maatalousyrittäjä, Pieksämäki
Kultainen järjestömerkki; Pekka Häkkinen, palvelu- ja kehityspäällikkö, Mikkeli ja 
Taina Harmoinen, projektipäällikkö, Mikkeli
Hopeinen järjestömerkki: Sari Saari-Muhonen, maatalousyrittäjä, Savonlinna ja 
Tellervo Sallinen, maatalousyrittäjä, Savonlinna

EDUSTAJAKOKOUS

HALLITUS

TOIMITUSJOHTAJAJOHTORYHMÄ

TUKIPALVELUT

talouspäällikkö

MAASEUTUYRITYKSET, 
TILIPALVELUT

palvelu- ja kehityspäällikkö

KASVI-, PUU-TARHA, 
SIKA- JA SIIPIKARJA-
YRITYKSET
palvelupäällikkö

MAITO-, NAUTA- JA 
LAMMASYRITYKSET

palvelupäällikkö

MAA- JA  
KOTITALOUS-
NAISET
toiminnan- 
johtaja

ProAgria Etelä-Savon organisaatio
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Pieksämäki

Juva

Joroinen

Hirvensalmi

Pertunmaa

Enonkoski

Heinävesi

Rantasalmi

Sulkava

Savonlinna

Mikkeli

Mäntyharju

Kangasniemi

Puumala

Kangaslampi



6 7

H
al

lit
uk

se
n 

nä
kö

ku
lm

a

Vuosi 2017 on menestyksekkäästi ohitettu ja on taas aika muistella mennyttä. Itselleni jäi viime vuodesta  
hyvin kaksijakoiset muistot. Toisaalta oli Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhla, joka näkyi ja tuntui 
monella tapaa pitkin vuotta huipentuen itsenäisyyspäivän tienoille juhlaviin menoihin. Viime vuonna  
juhlittiin myös ProAgria-neuvontajärjestön 220 toimintavuotta, ehkä enemmän työn merkeissä  
kuitenkin. Toisaalta maassamme vallitsi varsinkin kasvukauden ja sadonkorjuun aikana poikkeuksel-
lisen viileä ja sateinen sää aiheuttaen merkittäviä satotappioita varsinkin Itä- ja Pohjois-Suomessa.  
Ensimmäistä kertaa viljelijähistoriani aikana omalla tilallanikin jäi puitavaa peltoon. Tieto siitä,  
että viljelijätoverit painiskelivat samanlaisissa ja pahemmissakin olosuhteissa, ei tuntunut tuolloin hel-
pottavan, päinvastoin.

ProAgria Etelä-Savon osalta viime vuosi oli työteliäs mutta menestyksekäs. Asiantuntijapalveluja 
tehtiin entiseen malliin ja lukuisat hankkeemme pyörivät täydellä teholla työllistäen väkeä hyvin. Lasku- 
tettava työaika pyörikin viime vuonna niin korkeissa luvuissa, ettei siitä voi oikein parantaa.  Varmasti 
viime vuoden vaikeudet viljelypuolella heijastuivat myös asiantuntijoiden työhön aiheuttaen lisäkuor-
maa myös heille. Haluan antaa tunnustuksen ja ison kiitoksen koko henkilökunnalle jaksamisesta viime  
vuoden paineiden alla.

Yksi viime vuoden osalle tullut menestys oli, että ProAgria Keskusten Liitto myönsi ProAgria Etelä-
Savolle seuraavan Farmari Maatalousnäyttelyn järjestämisvastuun. Se on selkeä osoitus, että osaami-
seemme ja kokemukseemme näyttelynjärjestäjänä luotetaan. Myös uudistuneet olosuhteet Mikkelin 
Kalevankankaan alueella edesauttoivat valintaa. Suomen maatalousnäyttelykenttä oli viime vuonna 
käymistilassa ja niinpä yhteistuumin ProAgria Keskusten Liiton kanssa päätimme siirtää Mikkelin Far-
mari-näyttelyn kesälle 2020. Saamme vuoden lisää aikaa valmisteluille ja voimme seurata miten näyt-
telyiden keskinäinen tilanne kehittyy. Itse uskon vakaasti Farmari-näyttelyiden tulevaisuuteen, onhan 
niillä pitkä historia ja järjestäjänä vakaa ja luotettava taho, ProAgria.

Tätä kirjoittaessani on aika laittaa viime vuoden kuittimappi hyllyyn ja laittaa ensi kevään viljelysuun-
nitelma ajan tasalle. Niinhän se Saarijärven Paavokin uskoi parempaan kasvukauteen katovuoden jäl-
keen. Kyllä tästäkin päästään eteenpäin. Työtä, välillä tuskaa ja välillä juhlaa on luvassa jatkossakin.

Uusia palveluja, uutta elinvoimaa
Toimintastrategiamme mukaisesti palvelutoimintamme tavoitteena on parantaa asiakkaidemme ja 
kumppaneidemme kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä edistää maaseudun kestävää kehitystä  ja  
hyvinvointia. Toimintaamme ohjaavat muun muassa maa- ja metsätalousministeriön ja opetus- ja 
kulttuuriministeriön tulossopimuksissa sekä maaseudun kehittämisohjelmassa määritetyt tavoitteet. 
 Sekä asiakasvaikuttavuuden että laajemman yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parantamiseksi kehi- 
tämme ProAgriassa määrätietoisesti uusia palveluja. Vuonna 2017 tällaisia olivat muun muassa maa-
tilojen henkilöstöjohtamisen palvelut (HR-palvelut), Lean-johtamismenetelmän käyttöönotto maatiloilla  
sekä KPI-mittaristo maitotiloilla. Yhdistämällä menetelmiin ja työkaluihin asiantuntijoidemme  
osaamisen voimme tarjota asiakkaillemme keinoja johtamisen ja tuloksen parantamiseen. Talou- 
dellisen kannattavuuden lisäksi tavoitteenamme on edistää ihmisten ja eläinten hyvinvointia.  
Samalla vaikutamme suomalaisen elintarvikeketjun turvallisuuteen ja elintarvikeomaraisuuden säilyt-
tämiseen. 
 Olemme yksi maakuntamme elinkeinotoiminnan vahvoista kehittäjäorganisaatioista, jotka ovat 
mukana suunnittelemassa Etelä-Savon maakunnan kehittämisstrategioita ja -ohjelmia sekä vaikut-
tamassa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman sisältöön. Euroopan maaseudun kehit- 
tämisen maatalousrahaston, Euroopan sosiaali- ja aluekehitysrahastojen sekä Etelä-Savon ELY-
keskuksen, maakuntaliiton sekä kuntien myötävaikutuksella pystymme kumppaniemme kanssa  
tarjoamaan maakuntamme maaseutualueilla toimiville maatiloille ja maaseutuyrityksille kehittymi-
sen mahdollisuuksia monin verroin laajemmin kuin ilman yhteiskunnallisia verkostoja. Yhteistyöllä  
synergiaa ja kannattavaa energiantuotantoa (YSKE) -hankkeella on luotu edellytyksiä bioenergian  
tuotannon kasvulle ja uusille biojalostamoinvestoinneille maakunnassa. Byrokratian purkamiseen 
liittyvissä kehittämishankkeissa ProAgria Etelä-Savo on asiantuntijaorganisaationa toiminut moot-
torina kiinteälle ja hyvälle vuoropuhelulle viranomaistoimijoiden, Mavin, Eviran, ELY-keskuksen  
sekä viljelijöiden ja viljelijöitä edustavan MTK:n kesken siitä, miten päällekkäistä hallintoa voidaan 
keventää ja parantaa viljelijöiden edellytyksiä hallita byrokratiaa ja hyötyä siitä. Alkutuotannon sekä  
työllisyyden edistämiseen liittyvissä kehittämishankkeissa vaikutamme yrittäjien osaamisen kasvun ja 
yhteistyön lisääntymisen kautta maatalouden rakennekehitykseen, tuotantotoiminnan jatkumiseen 
omistajanvaihdosten kautta sekä maaseutualueiden elinvoimaisuuden säilymiseen.     
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s                          2017, työtä, juhlaa ja tuskaa

Etelä-Savon Peltopäivässä näkyi maatalouden kehittäjä- ja tutkimusorganisaatioiden sekä sidosryhmien yhteistyön voima. Peltopäivän  
avasi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Pasi Pulkkinen
ProAgria Etelä-Savo
hallituksen puheenjohtaja
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Kasvukausi

Kasvukausi 2017 oli erityisen haasteellinen Etelä-Savossa. Lämpösummakertymä jäi paikoin jopa 200 
astetta keskimääräisestä Etelä-Savon summasta. Edellinen vastaava kasvukausi koettiin vuonna 1987. 
Haastavan vuoden vaikutukset tuntuvat vielä useamman vuoden ajan. Viljelyn kustannukset olivat tavan-
omaista korkeammat mm. kuivauksen osalta. Satoa jäi olosuhteiden johdosta korjaamatta lähes jokai- 
sella viljelmällä, mikä tuo haasteita viljan ja rehun riittävyyden suhteen kotieläinten ruokinnassa. Satei-
sena syksynä olkien korjuu kuivikkeiksi oli erityisen haasteellista, joten kotieläintilat joutuivat etsimään 
vaihtoehtoja kuivikeoljelle. Viljelyn kannattavuus heikkeni erityisesti satovahinkojen johdosta. Kasvu-
kauden haasteet onkin syytä huomioida tulevien vuosien viljelytoimissa. Märät olosuhteet vaikutta-
vat vuosia eteenpäin mm. maan tiivistymisenä ja rakenneongelmina. Suojaviljaan perustetut nurmet 
vaurioituivat paikoitellen, joten normaalia suurempi ala joudutaan uudistamaan tulevana vuonna.

Nurmirehujen ensimmäinen sadonkorjuu viivästyi viileyden ja kasvustorakenteen kehityksen myötä 
melkein kaksi viikkoa lähivuosiin verrattuna ja säilörehun kokonaissato kasvukaudelta jäi alhaisemmaksi.  
Sateinen kesä toi haastetta rehujen esikuivatukseen, joten säilörehu jäi normaalia kosteammaksi. 

Kasvustojen havainnointi ja maan rakenteen tutkiminen

Oikea-aikaiset toimenpiteet kasvustoissa korostuivat menneellä kasvukaudella. Kasvustokäynneillä tul-
kitsimme kasvuston merkkejä ja määritimme tarvittavia toimenpiteitä. Viljelysuunnitelman ja toteu-
tuneen tilanteen havainnointi antaa eväitä jo seuraavaan kasvukauteen ja mahdollisiin strategisiin 
muutoksiin esimerkiksi nurmenviljelyn ravinnenäkökulmasta.  Integroitu kasvinsuojelu -teema kiin-
nosti asiakkaitamme. Nurmikasvustoilla viileä alkukesä ja hidas kasvuun lähtö antoi hyvän jalustan 
erityisesti voikukalle villiintyä sellaisillakin pelloilla, joilla sitä ei ollut aiemmin koettu ongelmalliseksi. 

Kasvustokäyntiin yhdistettynä tai erillisenä palveluna arvioimme maan rakennetta yhdessä viljelijän 
kanssa. Kuoppatestin avulla havainnoitiin maan kasvukuntoa, joka on pellon sadontuoton kannalta  
yksi merkittävimmistä tekijöistä. Maan rakenne ja kasvukunto pidettiin esillä erilaisissa neuvonta- 
tilanteissa sekä mm. Kilpailukykyä kasviyrityksiin Kipakka-hankkeen viljelijäpienryhmissä. 

Osaamisen johtaminen ja henkilöstö
Vuoden 2017 osaamisen johtamisen painopisteenä olivat neuvonnan asiantuntijapalvelujen tar-
peen tunnistaminen nyt ja tulevaisuudessa sekä tiimimäisen toiminnan vahvistaminen asiakas- 
työssä. Kehitys- ja tavoitekeskustelut käytiin ryhmä- ja yksilökeskusteluina. Niiden painopisteinä olivat 
asiakasvastaavatoiminta, tiimimäinen toiminta asiakastyössä ja asiakastarpeen tunnistaminen. Henkilö- 
kohtaiset kehittymissuunnitelmat varmistavat osaamisemme ja asiakastarpeiden kohtaamisen. Hen-
kilöstöpäiviin kutsuttiin neljä maaseudun yrittäjää asiakaspaneeliin keskustelemaan kanssamme tule-
vaisuuden asiakastarpeista. 
 Osaamisvastaavatoiminta auditointiin jokaisessa ProAgria keskuksessa sisäisesti ja sen pohjalta 
työstettiin valtakunnalliset toimenpiteet, millä osaamisvastaavatoimintaa pystytään jatkossa hyödyn-
tämään entistä paremmin. Henkilöstön koulutusta toteutettiin yhteistyössä ProAgria Keskusten Liiton 
kanssa sekä sisäisenä koulutuksena. 
 Osaamisen johtamisen uudistaminen aloitettiin henkilöstön uramatriisityökalun kehittämisellä. 
Sitä muutettiin käsittämään varsinaisen substanssi- ja tuoteosaamisen arvioinnin lisäksi mm. konsul-
tointikyvykkyys sekä tila- ja yrityskokonaisuuden ymmärtäminen. 
 Työsuojelua ja työhyvinvointia organisoi ja kehittää työhyvinvointitoimikunta. Se laatii vuosit-
tain henkilöstön työhyvinvointisuunnitelman. Henkilöstöllä oli käytettävissä liikunta- ja kulttuuri-
seteleitä kunnon ja hyvinvoinnin ylläpitoon. Henkilöstön sairauspoissaoloprosentti oli matala, 1,2 %.  
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 Kasvustokäynnistä tehdään asiakkaalle kirjallinen raportti käytännön toimia tukemaan. Kasvu- 
kaudella asiantuntijoillamme oli käytössä Drone-kopteri, jolla kuvattiin lohkoja ja kasvustoja  
ilmasta käsin. Drone-kuvaus kehittyy nopeasti ja kopterit tullaankin näkemään asiantuntijoilla työka-
luna tulevaisuudessa. 

Luomutuotanto

Asiakkaidemme kiinnostus luomutuotantoon näkyi myös asiantuntijapalvelujen kysynnässä.  Järjes-
timme vuonna 2017 luomuperuskursseja luomusitoumusta hakeville viljelijöille ja muille luomumene-
telmistä kiinnostuneille. Luomu oli vahvasti esillä eri kehittämishankkeissa, niin kasvintuotannon kuin 
kotieläintuotannon osalta. Merkittävän osan luomutilojen palveluista tuotimme Neuvo 2020 -järjes-
telmän kautta. Asiakkaamme käyttivät Neuvo 2020 -rahoitusta muun muassa kartoituksiin ja luo-
muun siirtymisen suunnitteluun. Luomuviljelyä tuimme lisäksi viljelynsuunnittelulla, tukihakupalve-
luilla ja kasvukauden aikaisella neuvonnalla.

Puutarhatuotanto

Etelä-Savon puutarhatuotannossa on nyt positiivinen vire.  Avomaanviljelyssä ja marjanviljelyssä tiloilla  
kehitetään tuotantoa voimakkaasti. Kiinnostus marjanviljelyyn näkyy mm. aktiivisena osallistumisena 
Marjamaat-hankkeen toimintaan. Etelä-Savon alueelle on tulossa useita uusia marjanviljelijöitä ja uusia  
viljelymenetelmiä otetaan käyttöön, esimerkiksi tunneliviljely.   Asiantuntijapalvelujen avulla autamme 
yrittäjiä vastaamaan ostajien vaatimuksiin niin tuotteen kuin toiminnan laadun osalta.

Tukea ja turvaa peltoviljelyyn

Tukiturva-palvelu on tarjolla tukihakuasiakkaillemme. Palvelun kysyntä tuplaantui palvelun toisena 
käyttövuotena. Asiakkaamme arvostivat palvelun tuomaa varmuutta ja helppoutta tukihakuun liit-
tyvissä asioissa. Tukiturvapalveluun sisältyy puhelintuki valvontatilanteisiin valmistautumisessa, vas-
tuuvakuutusturva ilman omavastuuosuutta, syysilmoituksen tekeminen ja muistutus siitä ajoissa sekä 
tekstiviestimuistutukset peltoviljelytukiin liittyvistä ajankohdista.

Lean-johtaminen

Lean-johtamisen filosofia ja työkalut rantautuivat viime vuoden aikana Etelä-Savoon. Lean on joh-
tamismenetelmä, jonka työkaluilla karsitaan arvoa tuottamatonta työtä, minimoidaan työtä  
hidastavia poikkeamia ja saadaan työtä sujuvammaksi poistamalla työprosesseista pullonkauloja. 

Pilotoimme Lean-johtamisen työkaluista suurilla eteläsavolaisilla maitotiloilla sekä lihanauta- 
tiloilla SOP-työohjeita, viikkopalaveria (=työsuunnitelma ja parannustaulu), arvovirtakuvausta ja 5 S - 
järjestelmää. Maitotilojen työn tehokkuuden nouseminen Lean-työkalujen avulla oli heti havaittavissa.  

Maatilojen investoinnit ja omistajanvaihdokset

Viljelijöiden investointihalukkuus oli hyvällä tasolla kuluneen vuoden aikana. Tilakoon kasvu asettaa  
uudenlaisia vaateita johtamiselle ja talouden seurannalle. Yrittäjien osaamisen ja tuotannon tulosten 
täytyy olla hyvällä tasolla ennen investointia, lisäksi käytettävissä olevaa peltoalaa on oltava riittä- 
västi. Etelä-Savon ELY-keskuksen alueelta viljelijät hakivat investointitukia yhteensä 95 investointituki-
kohteeseen. Myönnetty investointituen kokonaismäärä oli 5 697 648 euroa, mikä on 5,3 % koko Suo-
messa myönnetystä investointitukimäärästä. Määrä on seitsemänneksi eniten kaikista 15 ELY-keskuk-
sesta. Laskelmien päivitystä tehtiin entistä enemmän investointien valmistumisen jälkeen. 

Syksyllä 2017 uudistunutta ja laajentunutta Neuvo Kilpailukyky -palvelua hyödynsi usea investoin- 
tia suunnitteleva maatilayrittäjä. Investointeja on edistetty Menesty Maidolla -hankkeessa järjestä- 
mällä opintomatka Pohjois-Karjalan navettakohteisiin sekä investointia suunnittelevien sparruspien-
ryhmän avulla. Lihaa Etelä-Savosta -hankkeessa perehdyttiin pienryhmissä navetan rakenteiden kohen-
tamiseen ja erityisesti emolehmätuotannon laajentamiseen ja kehittämiseen. 

Nuorten viljelijöiden aloittamistukea haki 16 uutta viljelijää, joista suurin osa käytti ProAgrian  
omistajanvaihdosasiantuntijaa prosessin sparraajana ja laskelmien tekijänä. Startti-hankkeessa  
tuettiin pienryhmätyöskentelyn keinoilla uusia maatilayrittäjiä yritystoiminnan käynnistämisessä  
ja kehittämisessä sekä vauhditettiin omistajanvaihdosten suunnittelua ja tekemistä. Pienryhmät tar-
josivat mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia muiden samassa vaiheessa olevien eteläsavo-
laisten nuorten kanssa.

Kokeilu paransi myös lypsylehmien ja hiehojen ruokintaprosessin laatua ja tehokkuutta, lypsytyön tehok- 
kuutta, työntekijöiden työn johtamista ja tiedon kulkua yrityksissä. Pilotointi tehtiin osana Menesty 
Maidolla -hankkeen toimintaa. 

Maatilojen kilpailukyky

Neuvo 2020 -järjestelmän laajennuttua Maatilan nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen  
-osiolla siihen liittyvät palvelut lähtivät vauhdilla liikkeelle. Neuvo 2020 -järjestelmän kautta tehtiin 
runsaasti asiantuntijapalveluja hankalasta kasvukaudesta johtuviin ongelmiin. Kaikkiaan palveluissa  
oli 50 % kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Neuvo 2020 -palveluja tuottaa eteläsavolaisille maa- 
tiloille 36 ProAgria Etelä-Savon asiantuntijaa.

Kasvinviljelyssä toimintaympäristö on ollut pitkään haastava. Suunnittelupalveluissa olemme panos- 
taneet markkinaosaamiseen ja taloudelliseen ajatteluun. Asiakkaidemme kanssa selvitimme tilantee-
seen ratkaisuja sekä viljelykasvivaihtoehtoja. Kiinnostus uusien viljelykasvien kasvattamiseen lisääntyi  
selvästi.
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Tuotosseurantapalvelu 

Maidontuotannon kehittämisen ydin, ProAgrian tuotosseurantapalvelu, tuottaa suomalaisille maito-
tiloille monipuolista ja ajantasaista tietoa päätösten pohjaksi. Maailmanlaajuisesti 59 maassa käy-
tössä olevat tuotosseurantajärjestelmät mahdollistavat tiedon vertailemisen myös kansainväli sesti. 
Maitotilayrittäjä voi hyödyntää tuotosseurannan tietoja pitkäjänteisesti oman tilan tavoitteiden saa-
vuttamisen seurannassa ja verrata oman tilan kehittymistä muihin tiloihin. Palvelu mahdollistaa myös 
tuotannosta nopeasti saatavien tunnuslukujen hyödyntämisen päivittäisessä johtamisessa useista eri 
näkökulmista. Tuotosseuranta yhdistettynä ProAgrian asiantuntijoiden osaamiseen tuottaa asiakkaal-
lemme hyötyä mm. tutkitusti alhaisempana maidon tuotantokustannuksena.

Lypsylehmien tuotosseurantaan kuuluu Etelä-Savossa 83,3 % lypsylehmistä ja 71,4 % karjoista. Tuo-
tosseurantaan kuuluvien lehmien osuus on keskimääräinen valtakunnallisesti tarkasteltuna, kun taas 
tuotosseurantaan kuuluvien karjojen määrä on alueellamme muutaman prosenttiyksikön pienempi kuin 
valtakunnallinen keskiarvo 75 %. Keskikarjakokomme on 18 % muuta Suomea pienempi. Alueemme  
tuotosseurantakarjoista runsaat 90 prosenttia on ollut mukana yli 20 vuotta. 

Viralliset tuotosseurantatulokset 2017
Kunta Karjat, 

kpl*
Lehmät, 
kpl*

Lehmiä/ 
karja

Maito, 
kg/lehmä

Valkuais- 
%

Rasva-
%

Elossa ole-
vien keski-
poik. kerta

Siemennyk-
siä poiki-
minen

Poisto-
ikä, 
vuotta

Enonkoski 8 318 39,8 10 389 3,47 4,4 2,58 1,72 5,1
Heinävesi 7 290 47,5 10 231 3,46 4,08 2,31 1,87 5,0
Hirvensalmi 7 149 20,7 9 742 3,40 4,23 2,93 1,77 5,9
Joroinen 20 690 33,9 9 775 3,52 4,44 2,53 2,18 5,1
Juva 36 1 488 35,7 9 379 3,51 4,34 2,50 1,93 5,1
Kangasniemi 19 768 42,3 9 929 3,51 4,18 2,45 1,96 5,2
Mikkeli 50 1 809 35,1 9 844 3,52 4,19 2,50 1,92 5,0
Mäntyharju 12 288 25,9 9 688 3,59 4,32 2,58 1,87 5,4
Pertunmaa 14 329 24,4 9 409 3,54 4,38 2,85 1,97 5,5
Pieksämäki 30 963 34,3 10 109 3,50 4,31 2,52 1,86 5,3
Puumala 9 328 39,0 9 116 3,38 4,40 2,50 1,83 5,3
Rantasalmi 24 1 179 50,8 9127 3,52 4,27 2,48 1,84 5,3
Savonlinna 44 1 700 36,6 9 704 3,47 4,33 2,47 1,88 5,2
Sulkava 13 290 21,7 9 082 3,46 4,44 2,57 2,06 5,4
Etelä-Savo 2017 280 10 117 35,4 9 662 3,50 4,29 2,51 1,9 5,2
Etelä-Savo 2016 302 10 510 34,8 9 539 3,46 4,23 2,45 1,92 5,1
Koko Suomi 2017 5 028 218 498 43,4 9 675 3,50 4,30 2,47 1,93 5,1
Koko Suomi 2016 5 410 224 218 41,4 9 542 3,49 4,27 2,41 1,90 5,1

Tuotostiedot ovat virallisia, kun tiedon laatupisteet ovat > 0 vuosikeskiarvona. 
* Kaikki tuotosseurantatilat.

Ruokinnan- ja Tuotannon ohjaus tukevat arkea navetalla

ProAgrian Ruokinnan ohjaus -palvelun avulla maitotilayrittäjä saa karjalleen puolueettoman, taloudel-
lisesti parhaan ja järkevimmän vaihtoehdon ruokinnan toteuttamiseen. Perustamme ruokinnan suunnit-
telun tilakohtaisiin tuotosseurannan raportteihin, navetassa tehtyihin arviointiin karjasta sekä kotois- 
ten rehujen analyyseihin. 

Vahvuutemme maitotilojen asiantuntijapalvelujen tekemisessä on korkealaatuinen moniammatil-
linen yhteistyö, jossa voimme sujuvasti yhdistää talouden, kasvituotannon ja ruokinnan suunnittelun 
osaamiset asiakkaan hyväksi. Yhdessä tiimimäisesti toimimalla tuotamme asiakkaalle kokonaisval-
taisesti parhaan ja taloudellisesti järkevimmän tilakohtaisen ratkaisun esim. ruokintaan. Ruokinnan 
ohjaus -palveluja käytti 85 % tuotosseurantaan kuuluvista maidontuottajista. 

Kuluneen vuoden aikana otettiin käyttöön Minun maatilani -eläinrekisteriohjelma nautatiloilla sekä 
valiolaisten maitotilojen KPI-mittaristo (Key Performance Indicator). Opastimme niiden käyttöönotossa  
suurinta osaa asiakastiloistamme. KPI-Avain kerää maitotilayrittäjän tarvitsemat tärkeät tiedot yhteen  
ja auttaa maitotilaa mittaamaan, analysoimaan ja johtamaan omaa toimintaansa tilakohtaisesti 
muunneltavan mittariston avulla. Mittariston kehittivät yhteistyössä Valio, ProAgria, Faba ja Mtech. 

Lammastilojen tuotosseuranta ja asiantuntijapalvelut

ProAgria Etelä-Savon lammastuotannon erityisasiantuntijat palvelevat lammastiloja tuotantoon liitty-
vissä kysymyksissä ja hoitavat tuotosseurannan Etelä-Savon lisäksi Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karja- 
lassa. Alueen yhteensä 213 lammastilasta tuotosseurannassa on 50 tilaa. Tuotosuuhien ja pässien  
määrä oli 4 089 kpl ja tuotosseurannassa olevien lammastilojen keskikatraskoko oli 81,8 vuonna  
2017. Tuotosseurantatiloja oli Etelä-Savossa 19 kpl (keskikatraskoko 103,7), Pohjois-Savossa 18 kpl 
(keskikatraskoko 65,1) ja Pohjois-Karjalassa 13 kpl (keskikatraskoko 72,9).  
 Tuotosseurannan avulla on saatu nostettua lammastilojen tuotantotuloksia. Useat alueen tilat  
ovat olleet tuotosseurannan kilpailuissa parhaiden tilojen joukossa. Alueemme lampaat ovat  
olleet suosittuja jalostuseläinkaupassa ja pässiemme hyvä taso on saanut tunnustusta englantilaisilta 
tuomareilta järjestämämme pässinäyttelyn ja -huutokaupan yhteydessä. 
 Alueen lammastilojen palvelemiseksi olemme kehittäneet verkostomaista työskentelytapaa,  
jossa naapurikeskusten kasvi- ja talousasiantuntijoita on paneutunut toimialan erityiskysymyk-
siin ja lammastilojen toimintaympäristöön. Tämän on mahdollistanut mm. Katras-koulutushanke,  
joka kattaa normaalin toiminta-alueemme lisäksi Kainuun maakunnan lammastilat. 
 Tunnusomaista asiakkaillemme on innostus oman toimintansa kehittämiseen. Katras-hankeen 
koulutuksiin on osallistunut jo 128 henkilöä 83 lammastilalta ja Katras Kannattavaksi -Facebook-ryh-
mään on liittynyt jo yli 300 jäsentä. Lammastuotannon erityisasiantuntija sekä PersonalPaimenet pitä- 
vät yhteyttä tiloihin, tekevät yhdessä lampureiden kanssa tuloskortit tuotannon kehittämiseksi ja  
ohjaavat heitä sopiviin koulutuksiin ja palvelujen äärelle.
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johtopäätökset mahdollisista pullonkauloista, joihin etsitään jokapäiväistä navettatyöskentelyä ohjaa- 
vat ratkaisut.  Yhdessä valittujen seurantatyökalujen avulla varmistetaan tavoitteisiin pääseminen. Tuo-
tannon ohjaus -palvelua käytti puolet tuotosseurantaan kuuluvista asiakkaistamme. 

Naudanlihantuotantotiloille on myös tarjolla Ruokinnan- ja Tuotannon ohjaus -palvelut. Etelä- 
Savossa niitä käytti noin 50 naudanlihantuotantotilaa ja kysyntä on kasvussa. Kuluneen vuoden aikana  
erityisesti eläinten olosuhteiden kohentamiseen vaihtoehtoisilla navetan rakenteilla ja laiduntamisen 
suunnitteluun ja tehostamiseen käytettiin Neuvo 2020 -palveluja. Lihaa Etelä-Savossa hankkeessa edis-
tettiin erityisesti eläinten käsittelyn ja nautatilan nurmentuotannon osaamista. 
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HR-palvelut uutena palveluna  

Maatilojen, monialaisten maatilojen ja maaseudun mikroyritysten henkilöstöjohtamiseen liittyviä ns. 
HR-palveluja on tehty ja kehitetty aktiivisesti toimintavuoden aikana valtakunnallisesti. Kehittämisessä  
on ollut merkittävä rooli Työllistävä maaseutu -hankkeella ja käytäntöjen jalkauttamisessa asiakasyri-
tyksiin maito-, liha- ja kasvintuotannon kehittämishankkeilla. 

HR-palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin, kun tilakoon kasvaessa henkilöstön määrä kasvaa  
ja yrittäjillä ei ole aiempaa koulutusta tai kokemusta esimiehenä toimimisesta. HR-asiantuntijamme  
tarjoavat maatiloille ja maaseutuyrityksille apua ja tukea työllistämiseen ja henkilöstöön liitty- 
viin kysymyksiin sekä työkaluja työn sujuvoittamiseen ja tiimin parhaan potentiaalin hyödyntämiseen. 
Hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö saa aikaan yrityksen tuloksen.

     

Keskeisimpien maatilapalvelujen määriä 2017
Asiantuntijapalvelu Asiakasmäärä, kpl

EU-tukihaku 554
Tukiturvapalvelu 82
Maatilan, metsätilan ja yrityksen tilinpäätös ja veroilmoitus 637
Palkanlaskenta 25
Tulosanalyysi 14
Viljelysuunnittelu 515
Kasvinsuojeluruiskun testaus 100
Omistajanvaihdospalvelut 99
Kehittämiskeskustelu 71
Liiketoimintasuunnitelma 44
Investoinnin tarveselvitys 14
Yrityksen tilannekartoitus 147
Kassabudjetoinnin käynnistyspalvelu 12
Ruokinnanohjaus 238
Tuotannonohjaus (nykyinen Karjatsekki) 134
Maitomittareiden testaus ja huolto 59
Neuvo 2020 energia 30
Neuvo 2020 kasvinsuojelu 34
Neuvo 2020 kilpailukyky 64
Neuvo 2020 luomu 86
Neuvo 2020 tuotantoeläimet 81
Neuvo 2020 ympäristö ja maisema 213

Palveluja on testattu ja luokiteltu seuraavasti:

HR konsultointi
-  Rekrytointikonsultointi
-  Henkilöstöinvestoinnin kannattavuuslaskelmat
-  Perehdytysprosessi, motivointi ja sitouttaminen
-  Työyhteisösovittelu ja työyhteisön ongelmatilanteet
-  Sisäiset kehityskeskustelut
-  Työnantajan ja esimiehen työkalupakki

Henkilöstön kehittäminen
-  Esimiesvalmiuksien kehittäminen, esimiehen työkalupakki
-  Roolitus ja osaamiskartoitukset
-  Insights-persoonallisuusanalyysit
-  Valmennukset
-  Koulutukset
-  Pienryhmätoiminta
-  Opintomatkat

Lean johtaminen
-  Lean filosofia ja työkalut
-  Lean prosessit
-  Lean viikkosuunnitelma
-  Lean arvovirtakuvaus
-  SOP työohjeet

ProAgria Tilipalvelut sähköistyvät, tehostuvat ja kasvavat

ProAgria Etelä-Savo tarjoaa ns. täyden palvelun tilitoimistopalvelut. Tarvittaessa teemme esimerkiksi 
rakennuttajailmoituksia, investointihakemuksia ja tuloksen analysointia. Asiakkaina on kaikkien yritys-
muotojen yrityksiä, maatiloja, yhtymiä, toiminimellä toimivia, yhdistyksiä ja osakeyhtiöitä. Sähköiseen 
taloushallintoon siirtyneiden asiakkaiden määrä on kaksinkertaistunut. Perinteisen kirjanpidon puolella  
arvonlisäveron kuukausi-ilmoituskäytäntö lähti selvään kasvuun.

Toimintamme tavoitteena on tukea asiakkaan liiketoiminnan kehittymistä parhaalla mahdollisella 
tavalla. Olemme kehittäneet tilipalveluja sekä järjestelmien että toimintamallin näkökulmasta. Sähköi-
sen toimintatavan edistämiseksi olemme ottaneet käyttöön edistyneempiä ohjelmistosovelluksia, jotka 
mahdollistavat sujuvamman sähköisen toimintavan tilipalveluissa. Pystymme tekemään asiakkaillemme 
ajan tasaista talousseurantaa, hoitamaan asiakkaan myyntilaskutuksen ja ostolaskujen käsittelyn aina 
maksamiseen asti sekä tarjoamaan sujuvan palkanlaskennan ja maksamisen. 

Toiminnallisella puolella olemme kehittäneet toimintamallia ”talous – tuotanto – johtaminen”. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa, että kirjanpitoaineistoa hyödyntävät eri alojen asiantuntijat (maito, talous, 
johtaminen, kasvintuotanto). Tilipalvelussa tuotamme kirjanpidon lukuja esimerkiksi maidontuotannon 
asiantuntijalle, joka pystyy lukujen perusteella pureutumaan entistä paremmin taloudellisesti kannatta-
van ruokinnan suunnitteluun. Lisäksi asiantuntijamme käyvät jatkuvaa vuoropuhelua asiakkaan kanssa 
ja keskenään, jotta palvelumme vastaavat mahdollisimman hyvin asiakkaan tarvetta.

Tilipalvelut
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Etelä-Savossa runsaasti monialaisia maatiloja

Maaseutuyrittäjyys on monipuolistanut maaseudun elinkeinotoimintaa. Eteläsavolaisista maatiloista 
40 % harjoittaa maatalouden rinnalla muuta yritystoimintaa. Yli kolmannes kaikista maakunnan mikro- 
yrityksistä toimii maaseudulla. Maatalouden ohella harjoitettava yritystoiminta ja maaseudulla toimi-
vat mikroyritykset vahvistavat maaseudun elinvoimaisuutta ja työllisyyttä.

ProAgria Etelä-Savo toimii tiiviisti eri sidosryhmien kanssa

ProAgria Etelä-Savo toimii yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Yhteistyö Yritys-Suomi -toimijoiden 
kanssa on vakiintunut. ProAgria on mukana kaikissa maakunnan viidessä Yritys-Suomi -alueessa.  Toi-
mintavuoden aikana on tehty tiivistä yhteistyötä uuden yhteistyökumppanin, Pohjois-Savossa toimi-
van Envitecpolis Oy:n kanssa. Yritys on erikoistunut hajautettuun uusiutuvaan energiaan sekä energia- 
ja materiaalitehokkuuteen. Myös alueellisten tutkimus- ja oppilaitosten Etelä-Savon ammattiopiston 
(Esedu), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) sekä Helsingin yliopiston Ruralia-instituu-
tin kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä mm. toteuttamalla yhteisiä kehittämishankkeita. 

ProAgria Yrityspalvelut ja MKN yrityspalvelut 

ProAgria ja MKN yrityspalvelujen kärkitoimialoiksi ovat muodostuneet matkailu-, elintarvike-, urakointi-,  
energia-, puunjalostus- ja palveluyrittäjyys. Näillä sektoreilla yritysasiantuntijoillamme on vahvaa toimi- 
alaosaamista ja tunnemme yritysten toimintaympäristön niin maaseudulla kuin kaupungeissa. Vuonna 
2017 asiakkaille toteutettiin erityisesti kehittämistarpeiden kartoituksia, investointi- ja laajennustar-
peisiin sekä yleisesti yritystoiminnan käynnistämiseen liittyviä palveluja sekä muodostettiin yritysryhmiä 
eri toimialoille. Palvelujen tuloksena asiakasyrityksillemme syntyi mm. liiketoiminta- ja kehittämissuun-
nitelmia, erilaajuisia toimintaa tukevia laskelmia sekä tuote- ja palvelukehitystä. 

Yrityspalvelut
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Yritysten kehittämisen aktivointia yritysryhmien käynnistämistä 

Toimintavuoden aikana tehtiin 111 monialaiselle maatilalle ja mikroyritykselle tilannekartoitus. Tilanne- 
kartoituksessa tarkastellaan yrityksen nykytilaa ja konkretisoidaan kehittämistarpeita. Näiden perus-
teella määritettiin yrityksen kehittämiskohteita ja tarpeen mukaan kehittämistyötä varten suunnitel-
tiin yritysryhmähankkeita. Tämän mahdollisti käynnissä ollut ProYritys-hanke.
 Useita yrityksiä aktivoitiin kehittämään toimintaansa yritysryhmähankkeissa. Yritysryhmähanke on 
keskeinen yrityskohtaisen kehittämistyön väline tällä ohjelmakaudella. Uusia hankkeita syntyi neljä 
kappaletta, joista kaksi hanketta suunniteltiin muiden tahojen hallinnoitaviksi. ProAgria Etelä-Savo 
otti hallinnoitavakseen kaksi hanketta, jotka käynnistyvät vuoden 2018 aikana. 
 Käynnissä oli kaksi yritysryhmähanketta, Heimokylät kehittää ja Läntisen Savon elintarvikkeiden kehit- 
täjät, joissa oli yhteensä 10 yritystä matkailu- ja elintarviketoimialoilta. Hankkeissa kehitettiin muun 
muassa yritysten tuotteita, pakkauksia, liiketoimintaa ja markkinointia. Keskeinen asia oli myös yri-
tysten yhteistyön kehittäminen. 

Biolaitosinvestointien edistäminen

Vuoden aikana olemme edistäneet aktiivisesti biolaitosinvestointeja yhdessä Envitecpolis Oy:n kanssa. 
Olemme olleet yhteydessä 60 kiinnostuneen yrittäjän/viljelijän kanssa, joista on muodostunut kolme 
yritysryhmää. Ryhmien kanssa teimme yritysryhmien toiminnan alustavan suunnittelun ja järjestimme 
yhteistyötapaamisia, teimme tarvekartoitukset, lainsäädäntöselvitykset, alustavat kannattavuuslas-
kelmat ja teknologiakartoitukset. Paitsi, että järjestimme tutustumisretken valikoitunutta teknologiaa  
edustavalle laitokselle, saatoimme ryhmät keskusteluyhteyteen mahdollisten tulevien kumppanien ja 
sidosryhmien kanssa.
 Tämän lisäksi keräsimme esitiedot kolmelta uudelta investoinnista kiinnostuneelta ryhmältä. Ryh-
män jäseniin ollaan yhteydessä ja järjestetään työpajoja kevään 2018 aikana. 
 Yhden yritysryhmän osalta olemme edenneet investointivaiheen suunnitteluun, jota viedään eteen-
päin alkuvuodesta 2018. Biolaitosinvestoinnit kiinnostavat kovasti maatiloja ja muita yrityksiä.
 Yhtenä selvittelyn kohteena on nurmibiomassan tuotannon toimintamallin rakentaminen Mikke-
lin alueelle. Olemme kartoittaneet kiinnostuneita viljelijöitä, urakoitsijoita ja laatineet alustavaa toi-
mintamallia nurmibiomassan tuottamiselle, korjuulle, logistiikalle, hinnoittelulle ja kestävyystarkaste-
lulle. Biolaitosten edistämistä tehtiin osana Yhteistyöllä synergiaa ja kannattavaa energiantuotantoa 
-hankkeen toimintaa.
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Maa- ja kotitalousnaiset juhlistivat Itsenäisyyden juhlavuotta Maistuva maaseutu -teemalla. Tee-
malla tuotiin esille oman lähialueen ruoantuottajia ja ruokaan liittyviä yrityksiä sekä kannustet-
tiin ihmisiä suosimaan suomalaisten tuottajien ja yritysten palveluja. Ruuan ympärillä järjestettiin  
yhteisiä tapahtumia, joissa nostettiin mehumaljoja itsenäiselle Suomelle, hyödynnettiin luonnon anti- 
mia ja nautittiin ruuasta luonnossa. Maistuva maaseutu -teema huipentui syksyllä lukuisiin eri puolil-
la Etelä-Savoa järjestettyihin Kekri-juhliin ja sadonkorjuutapahtumiin. Maistuva maaseutu oli osa laa-
jempaa yli sadan yrityksen ja yhteisön yhdessä toteuttamaan valtakunnallista Suomi-100 Syödään yh-
dessä -teemaa. 

Ruoka-, ravitsemus ja kotitalousneuvonta

Maistuva maaseutu -teema näkyi vahvasti koko vuoden ruoka- ja leivontakursseilla, luennoilla ja eri-
laisten retkien ja tapahtumien yhteydessä. Maistuva maaseutu -retkelle Pohjois-Karjalaan lähdimme 
40 hengen voimin ja Mikkelissä järjestimme Maistuva maaseutu -tapahtuman Peltopäivän yhteydessä. 
Mämmien ja ämmien yötä vietettiin Savonlinnassa Kahvila Alussa. Tapahtumassa esiteltiin mämmin-
keittoa ja -paistoa ja kuultiin mämmitarinoita ja maisteltiin mämmibaarin antimia, josta löytyi myös 
mämmistä tuunattuja herkkuja. Syksyllä järjestettiin Makumuistoja -tapahtuma  Kerimäellä Puruveden 
palvelukodissa yhteistyössä Kerimäen maa- ja kotitalousnaisten kanssa. 
 Maistuva maaseutu -teema näkyi erityisesti kahdeksalla Kekriruokakurssilla sekä vuoden aikana  
toteutetuilla makkara-, kasvis- ja lammasruoka- sekä riistakursseilla. Muita kurssiaiheita olivat suklaa,  
villiyrtit, gluteeniton leivonta ja joulun ruokalahjat. Kehitysvammaisten kokkikurssi jatkui Juvalla.
 Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaiset toteuttivat Etelä-Savon Maakuntaliiton Suomi100 -aluetuella 
Maistuva Etelä-Savo -perinneruokien tuunauspajat -hankkeen, jonka tavoitteena oli herättää erityisesti  
nuorten kiinnostus maakunnan ruokaperinteitä kohtaan. Hankkeessa järjestettiin Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan Mikkelin koulutusyksikön opiskelijoille 
työpajapäiviä, joissa opiskelijat ensin perehtyvät eteläsavolaisiin perinneruokiin ja sen jälkeen uudisti-
vat ja muokkasivat perinneruokia nykypäivään. 

Maa- ja kotitalousnaiset
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Talkoilla järjestetyt kahvi- ja ruokapalvelut ovat näkyvä  
osa maa- ja kotitalousnaisten järjestötoimintaa.  

Peltopäivän kahvipöydän Karilan tutkimusaseman navettaan  
kattoivat Mikkelin maa- ja kotitalousnaiset. 

 Uudistettuja perinneruokaohjeita testattiin Mikkelin Rantakylän yhtenäiskoulun 9. luokan  
valinnaiskotitalouden neljässä ryhmässä sekä Juvan Kehitysvammaisten kokkikerhossa. Testauspajoissa  
ruoat valmistettiin reseptit kehittäneiden restonomiopiskelijoiden ohjauksessa. Uudistetut perinneruo-
kareseptit on koottu ohjevihkoseksi. Rättänä 2000-luvulle -reseptivihko on vapaasti ladattavissa  Etelä- 
Savon maa- ja kotitalousnaisten nettisivuilla: http://etela-savo.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/
maistuva-etela-savo-perinneruokien-tuunauspajat-9132

Maiseman- ja luonnonhoidon neuvonta

Asiantuntijamme laativat alueen maatalousyrittäjille hoitosuunnitelmia maatalousluonnon monimuo-
toisuuden ja maisemanhoidon ympäristösopimusta sekä kosteikon hoidon ympäristösopimusta var-
ten sekä suunnitelmia perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivauksen ja aitaamisen ei-tuo-
tannollista investointia varten. Teimme maisema-, luonnonmonimuotoisuus- ja kosteikkokartoituksia 
Neuvo 2020 -palveluna. Laadimme voimajohtoalueiden maisemanhoitosuunnitelmia uuden maise-
manhoidon rahoitusmallin kautta Fingrid-yhteistyönä.
 Järjestimme Etelä-Savon vuoden maisemateko-kilpailun kolmatta kertaa. Kilpailun teemana oli ”Itse- 
näisyyden merkit maisemassa” ja suojelijana toimi ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Kilpailu oli 
osa Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumia. Palkinto myönnettiin Otavan koulutilan ystäville kehittä-
mistyöstä kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Otavan koulutilan puiston vaalimiseksi ja yhteisöllisyy-
den vahvistamiseksi. 
 Laadimme Juvalle Kaskiin valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle maisemanhoitosuunni-
telman, jonka tavoitteena on kehittää Kaskiin kylämaisemaa hyvänä asuinympäristönä, monimuotoi-
sena maatalousmaisemana ja houkuttelevana matkailumaisemana. Suunnitelma laadittiin konsultti-
työnä Etelä-Savon ELY-keskuksen toimeksiannosta.
 Jatkoimme syksyllä 2015 aloitettuja Ravinnepiika- ja Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ  -hankkeita.   
Etelä-Savossa yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa toteutettava Ravinnepiika-hanke tiedottaa ja luo 
vuoropuhelua etenkin viljelijöiden, viranomaisten, neuvonnan ja tutkimuksen välille peltojen ravinne- 

Ruokakurssitoiminta on Etelä-Savossa monipuolista ja vilkasta. Vuonna 2017 ruokakoulutuksiimme osallistui yli 400 henkilöä.
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talouteen ja maatalouden vesienhoitoon liittyvistä ajankohtaisista aiheista. Hankkeessa järjestettiin 
mm. erilaisia esittelytilaisuuksia, pellonpiennarpäiviä ja infoja. Näistä erityisesti mainittavana Etelä-
Savon maakunnallinen Peltopäivä Karilassa, joka toteutettiin ProAgria Etelä-Savon ja Luonnonvara- 
keskuksen hankkeiden yhteisponnistuksena ja jossa Ravinnepiika toimi pääjärjestäjänä. Hankkeessa  
laadittiin myös useita laajoja asiantuntija-artikkeleita. 
 Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa toteutettava Kulttuuriympäristö näkyväksi, KYNÄ-hanke  
yhdessä Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten ja ProAgria Keski-Suomen kanssa pyrkii lisäämään 
yleistä tietoisuutta kulttuuriympäristöstä ja sen arvoista sekä innostamaan maaseudun asukkaita, 
maanomistajia, viljelijöitä, yhdistyksiä, yrityksiä ja muita toimijoita hoitamaan kulttuuriympäristöä sekä  
hyödyntämään sitä yritystoiminnassa. Hankkeessa järjestettiin Etelä-Savossa mm. erilaisia esittely- 
tilaisuuksia, infoja, retkiä ja maisemanhoitotalkoita. Hankkeessa valmistui myös julkaisu Onnellisia 
tarinoita rakennusten uusiokäytöstä. 

Yritysneuvonta

Vuonna 2017 asiakkaille toteutettiin erityisesti elintarvikkeiden suoramyyntitoiminnan ja kotityöpalve-
lualan kehittämiseen, matkailuyritysten investointi- ja laajennustarpeisiin sekä yleisesti yritystoiminnan 
käynnistämiseen liittyviä palveluja. Palvelujen tuloksena asiakasyrityksillemme syntyi mm. liiketoiminta-  
ja kehittämissuunnitelmia, erilaajuisia toimintaa tukevia laskelmia sekä tuote- ja palvelukehitystä mm. 
palvelumuotoilun menetelmiä apuna käyttäen. 
 Itsenäisyyden juhlavuoden Maistuva maaseutu -teemalla järjestimme yhdessä ProAgria Etelä- 
Savon ja MTK Etelä-Savon kanssa maakuntamme ensimmäisen Maistuva maaseutu -yritysvalinnan. 
Kuluttajien lähettämien ehdotusten pohjalta asiantuntijoista koostunut raati valitsi vuoden 2017 
Maistuvaksi maaseutuyritykseksi Vierulan tilan Mäntyharjulta. Yrittäjät Tiina ja Mikko Kohonen luot-
saavat puutarhatuotantoon keskittynyttä tilaa jo neljännessä sukupolvessa. 
 Osallistuimme 16.9. järjestetyn Osta tilalta- ja Makumatka maalle -päivän alueelliseen tiedot-
tamiseen ja olimme toteuttamassa tapahtumia yhdessä yritysten kanssa. Olemme myös käynnistä-
neet Portaat yrittäjyyteen -valmennuksen vuoden 2017 lopulla. Valmennukseen osallistuu seitsemän 
yrittäjyyttä suunnittelevaa tai yrittäjän alkutaipaleella olevaa naista. Uusi Neuvo 2020 maatilojen  
nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen -osio on ollut syksystä 2017 alkaen osa myös MKN yri-
tyspalveluja.  Lisäksi asiantuntijamme on hyväksytty tuottamaan ELY-keskuksen tarjoamaa ANALYYSI- 
yritysten kehittämispalvelua. 

Kyläillassa Kaskiissa suunniteltiin yhdessä kylämaiseman hoitoa. 

 Hanketoiminta on merkittävä osa MKN yritysneuvonnan toimintaa. Toteutamme kehittämis- ja 
koulutushankkeita yhdessä laajan ja monialaisen yhteistyöverkoston kanssa. Tunne asiakkaasi, palvele  
kilpailukykyisemmin -hankkeessa vahvistimme maaseudun yrittäjien osaamista ja tunnistimme yritystoi-
minnan kehityskohteita kotityöyrityksissä, vapaa-ajanasukkaille palvelujaan tarjoavissa yrityksissä sekä 
maatilojen urakointiyrityksissä. Hankkeen osatoteuttajina mukana olivat Helsingin yliopiston Rura- 
lia-instituutti ja Etelä-Savon Koulutus Oy. Hanke päättyi vuoden 2017 loppuun.
Unelmakauppa – elintarvikkeesta euroja -hankkeessa on kehitetty maatilayrittäjien osaamista oman 
tilan tuotteiden jalostamisessa ja myynnissä. Keskiössä on ollut asiakastarpeisiin vastaava suora-
myyntitoiminta. Hankkeen valmennuspäivissä ja opintoretkillä on saatu tietoa mm. kuluttajakäyt-
täytymiseen, tuotekehitykseen ja -brändäykseen sekä myyntitoiminnan järjestämiseen liittyvissä  
kysymyksissä. Hankkeessa on kerätty asiakkailta ideoita lähiruokatuotteisiin ja niiden saatavuuden  
kehittämiseen liittyen. Ideoiden pohjalta työstetään Etelä-Savoon mm. uutta tilaruokailutapahtumaa, 
digitaalista palvelualustaa ja pidemmälle jalostettua lähilihatuotetta. Hankkeen osatoteuttajana on 
mukana Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

Järjestötoiminta 

Maa- ja kotitalousnaiset kutsuivat mukaan elämykselliseen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoteen, 
syömään yhdessä ja jakamaan tarinoita maistuvasta maaseudusta. Maaseudun antimia tarjoiltiin 
ympäri Etelä-Savoa kylillä ja yhdistyksissä ja tapahtumat kokosivat yhteen runsain määrin Etelä- 
Savon maaseudun ja maaseutukaupunkien ihmisiä. Maistuva maaseutu -teema avattiin Naisvoimaavii-
kolla tammikuussa nostamalla malja itsenäiselle Suomelle ja tuomalla esiin paikallisia ruokia, ruuan-
tuottajia, jalostajia ja ruokayrityksiä. Juhlavuosi jatkui kesäkuussa Impi saunoo -tapahtumissa ja hui-
pentui syksyllä lukuisiin kekri- ja sadonkorjuutapahtumiin. Yhdistysten tapahtumat kokosivat satoja  
ihmisiä ja saivat näkyvyyttä paikallisissa ja aluemediassa. 
 Perinteinen ruskamatka tehtiin jo elokuussa ja matkan pääkohteena olivat upeat Lofootit Pohjois-
Norjassa. Uusi jäsenrekisteri Sense otettiin käyttöön ja yhdistyksille järjestettiin rekisterin käyttökoulu-
tukset Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Louhen Maa- ja kotitalousseuran Sadonkorjuujuhla 
palkittiin Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten Suomi 100 -juhlavuoden yhdistystekona. Osallistuimme  
myös maahanmuuttajien kotouttamistyöhön yhdessä paikallisyhdistystemme kanssa.
 Monen toimen nainen Pirjo Lahikainen Kangasniemeltä on Etelä-Savon vuoden 2017 Maa- ja koti- 
talousnainen. Vuoden Maa- ja kotitalousnaisen valinta tehtiin yhdennentoista kerran.

Yrittäjät saivat Tunne asiakkaasi -hankkeessa työstettyä useita uusia palveluja, joita testattiin asiakasraadin ja yrittäjien yhteisissä 
tilaisuuksissa ja asiakasraatilaiset saivat antaa palautetta palveluaihioista myös Facebookin suljetussa keskusteluryhmässä. 
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TULOSLASKELMA 1.1.–31.12.2017 1.1.–31.12.2016
€ €

Palvelu- ja myyntituotot
Palvelumaksut 1 486 579,30 1 431 969,88
Muut toiminnan tuotot 5 200,20 5 465,56

Avustukset ja tuet
Valtion varsinainen määräraha 294 934,31 331 740,00
Hankemaksatukset 1 256 270,96 918 808,03
Saadut avustukset/tuet 20 762,16 68 760,00
Myynnin oikaisuerät -22 996,83 -20 450,63
Tuotot yhteensä 3 040 750,10 2 736 292,84

Kulut
Palvelutoiminnan kulut -305 737,29 -150 801,79
Henkilöstökulut -2 029 443,86 -1 880 024,65
Poistot -9 614,91 -2 821,68
Muut kulut yhteensä -697 544,41 -685 385,24
Kulut yhteensä -3 042 340,47 -2 719 033,36

Varsinaisen toiminnan tuotto/kulujäämä -1 590,37 17 259,48
Varainhankinta 55 169,00 61 005,00
Sijoitus- ja rahoitustoiminta 8 806,28 6 979,15
Satunnaiset erät
Tilinpäätössiirrot 0,00 0,00
Verot -1 399,12 670,00
Tilinpäätöserät 0,00 0,00
Tilikauden yli-/alijäämä 60 985,79 85 913,63

TASE 31.12.2017 31.12.2016
VASTAAVAA € €

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 22 481,53 28 101,91
Aineelliset hyödykkeet 11 909,27 9 490,19
Sijoitukset 93 957,95 93 957,95

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 1 714,50 2 486,59
Saamiset yhteensä 1 146 621,29 1 049 870,81
Rahat ja pankkisaamiset 562 271,81 443 945,62

 VASTAAVAA YHTEENSÄ  1 838 956,35 1 627 853,07

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA

Muut rahastot 176 416,57 176 424,41
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1 048 997,36 963 083,73
Tilikauden yli-/alijäämä 60 985,79 85 913,63
Oma pääoma yhteensä 1 286 399,72 1 225 421,77
Sidotut rahastot
Vapaaehtoiset varaukset
Pakolliset varaukset

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen

Saadut ennakot 20 995,69 0,00
Ostovelat 74 065,76 27 358,87
Muut lyhytaikaiset velat 97 243,89 97 864,45
Siirtovelat 360 251,29 277 207,98
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 552 556,63 402 431,30

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 838 956,35 1 627 853,07

Hanketoiminta vuonna 2017
Byrokratian hyödyntäminen maatilan/maaseutuyrityksen toiminnassa ja johtamisessa
1.2.2017–30.6.2018; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus

Etelä-Savon maaseutu ICT
15.10.2015–31.12.2017; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus; 
hallinnoija Etelä-Savon Koulutus Oy

Heimokylät kehittää
2.2.2016–31.12.2017; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus

Katras
1.9.2015–31.8.2018; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja 
Kainuun ELY-keskukset; osatoteuttajat ProAgria Keskukset Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Kainuu

Kilpailukykyä kasviyrityksiin, KIPAKKA
1.9.2015–30.6.2018; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus; 
osatoteuttajat Luonnonvarakeskus ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ
1.9.2015–31.8.2018; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ja Keski-Suomen ELY-keskukset; 
osatoteuttaja ProAgria Keski-Suomi

Lihaa Etelä-Savosta
1.1.2016–31.10.2018; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus

Läntisen Savon elintarvikkeiden kehittäjät
22.12.2016–31.12.2018; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus

Marjamaat
1.1.2016–30.6.2018; Euroopan maaseuturahasto, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Keski-Suomen 
ELY-keskukset; hallinnoija ProAgria Pohjois-Karjala, muut osatoteuttajat ProAgria Keski-Suomi ja 
Luonnonvarakeskus

Menesty maidolla
1.3.2016–28.2.2019; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus

Peltohavainto - ravinnekiertoa ja peltoviljelyn uusia avauksia
1.3.2016–28.2.2019; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus; 
hallinnoija Luonnonvarakeskus

ProYritys
1.9.2015–31.8.2018; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus; 
osatoteuttaja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

PuumalaMikkeli GEOREITTI
1.11.2017–30.6.2019; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus

Ravinnepiika
1.9.2015–31.3.2019; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus; 
osatoteuttaja Luonnonvarakeskus

Startti
1.4.2015–31.3.2018; Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon kunnat

Tunne asiakkaasi - palvele kilpailukykyisemmin
1.10.2015–31.12.2017; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus; 
osatoteuttajat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Etelä-Savon Koulutus Oy

Työllistävä maaseutu
1.1.2016–30.6.2018; Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon kunnat

Unelmakauppa – elintarvikkeesta euroja
1.1.2016–31.12.2018; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus; 
osatoteuttaja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

Yhteistyöllä synergiaa ja kannattavaa energiantuotantoa YSKE
1.6.2016–31.12.2018; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus; 
osatoteuttajat Envitecpolis Oy ja ProAgria Keskusten Liitto
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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
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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. 
Ryhmänohjaushallitus 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.

ProAgria
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HALLITUS
Pulkkinen Pasi, pj    
Teittiläntie 31, 51900 JUVA   
pasi.pulkkinen@proagria.fi
puh. 050 595 3795

Hokkanen Ann-Helena
Hulikantie 222, 51260 TAHKOMÄKI
ann-helena.hokkanen@helsinki.fi
puh. 0400 489 123

Karjalainen Esa     
Kontilantie 46, 52230  HURISSALO
esatapio66@gmail.com
puh. 0500 150 145

Lahtinen Juha
Enolahdentie 277, 52970  PANKALAHTI
juha.lahtinen@lahtelanmokit.fi
puh. 0400 255 715

Nousiainen Jukka
Mäntyseläntie 33, 58520  LOUHI
jukka.o.nousiainen@gmail.com
puh. 0440 549 252

Nousiainen Marja Sisko
Kanervantie 6 as 4, 58200 KERIMÄKI
marjasisko.nousiainen@gmail.com
puh. 040 543 9138 

Pulkkinen Matleena
Hietamäentie 10, 50350  NOROLA
matleena.pulkkinen@harkaniementuvat.fi
puh. 050 596 3681

JOHTORYHMÄ
Pahkasalo Heikki   
Toimitusjohtaja   
puh. 040 583 4890   

Savolainen Mervi, Mikkeli
Talouspäällikkö
puh. 0400 256 592

Tunnila Petri, Joroinen
Palvelupäällikkö
Kasvi-, puutarha-, sika- ja siipikarjayritykset
puh. 040 533 6683

Pirkkalainen Minna, Rantasalmi
Palvelupäällikkö
Maito-, nauta- ja lammasyritykset
puh. 040 717 8660

Häkkinen Pekka, Mikkeli
Palvelu- ja kehityspäällikkö
Maaseutuyritykset ja Tilipalvelut
puh. 0400 381 432

Mutka-Paintola Kirsi, Mikkeli
Maa- ja kotitalousnaiset
Toiminnanjohtaja
Elintarvike- ja yritysasiantuntija
puh. 0400 875 326

TUKIPALVELUT Mikkelin toimipaikka

Savolainen Mervi
Talouspäällikkö
puh. 0400 256 592

Haaranen Eija
IT-asiantuntija
puh. 0400 859 380

Laitinen Marjo
Asiakaspalvelusihteeri
puh. 0400 256 325

Leppänen Arja
Hankeasiantuntija
puh. 0400 256 359

Muotka Ulla
Hankesihteeri
puh. 0400 256 357

Tiusanen Helena
Taloussihteeri
puh. 0400 256 614

PROAGRIA ETELÄ-SAVON 
TOIMIPAIKAT
Puhelin 0400 261 094
etunimi.sukunimi@proagria.fi
etela-savo.proagria.fi
Toimisto avoinna 8.00–16.00

MIKKELIN TOIMIPAIKKA
Mikonkatu 5, 50100 MIKKELI

SAVONLINNAN TOIMIPAIKKA
Kirkkokatu 9, 57100 SAVONLINNA

JUVAN TOIMIPAIKKA
Juvantie 13, 51900  JUVA

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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KASVI-, PUUTARHA-, SIKA- 
JA SIIPIKARJAYRITYKSET

Tunnila Petri, Joroinen
Palvelupäällikkö
Kasvintuotannon ja talouden asiantuntija
puh. 040 533 6683

Haikarainen Iina, Mikkeli
Luomukasvintuotannon asiantuntija
puh. 043 827 0632

Kotimäki Juha-Antti, Mikkeli
Luomukasvintuotannon erityisasiantuntija
puh. 050 301 1752

Lyömiö Matti, Mäntyharju    
Talouden asiantuntija, omistajanvaihdospalvelut
Julkinen kaupanvahvistaja
puh. 0400 343 952

Piispa Timo, Juva
Kasvintuotannon ja talouden asiantuntija
puh. 040 702 4813 

Ruottinen Tuomas, Mikkeli
Kasvintuotannon asiantuntija
puh. 043 826 7888

Sairanen Jukka, Savonlinna
Kasvintuotanto- ja energia-asiantuntija
puh. 0400 165 414

Savikurki Riitta, Mikkeli
Kasvintuotannon ja talouden asiantuntija
puh. 040 680 6820

Tiihonen Mirja, Mikkeli
Puutarhatuotannon asiantuntija
Hankevastaava, Kilpailukykyä Kasviyrityksiin,  
Kipakka-hanke
puh. 0400 638 138

MAITO-, NAUTA- JA  
LAMMASYRITYKSET

Pirkkalainen Minna, Rantasalmi
Palvelupäällikkö
puh. 040 717 8660

Ahonen Vuokko, Sulkava
Talouden asiantuntija, omistajanvaihdospalvelut
Hankevastaava, Startti-hanke
puh. 040 524 9945

Heinonen Liisa, Kerimäki
Maidontuotannon asiantuntija
Hankevastaava, Menesty maidolla -hanke
puh. 043 824 9506

Heltelä Sari, Juva
Lammastuotannon erityisasiantuntija
Hankevastaava, Katras-hanke
puh. 040 593 7528

Ikonen Matti, Mikkeli
Kasvintuotannon ja talouden asiantuntija
puh. 0400 624 956

Karila Arto, Kangasniemi
Talouden ja johtamisen erityisasiantuntija
puh. 040 182 7162

Kiesilä Outi, Mikkeli
Maidon- ja naudanlihantuotannon asiantuntija
puh. 0400 693 090

Kokkonen Anna-Maria, Savonlinna
Kasvintuotannon ja talouden asiantuntija
puh. 043 825 5371

Luostarinen Sinikka, Mikkeli
Maidontuotannon asiantuntija, automaattilypsy
puh. 040 764 0545

Penttinen Mikko, Savonlinna
Talous- ja yritysasiantuntija
puh. 0400 256 590

Piiparinen Jarmo, Juva
Lammastuotannon asiantuntija
puh. 040 678 4212

Pitkänen Olli, Rantasalmi
Kasvintuotannon ja talouden asiantuntija
p. 0400 126 208

Puttonen Marketta, Juva
Maidontuotannon asiantuntija
puh. 040 592 0543

Reinikainen Virpi, Mikkeli
Maidontuotannon asiantuntija
puh. 043 824 9500

Saastamoinen Niina, Juva
Luomumaidontuotannon asiantuntija
puh. 040 735 9912

Tamlander Tiia
Talouden asiantuntija, omistajanvaihdospalvelut
puh. 043 826 7881

Tolvanen Tero, Juva
Luomukasvintuotannon asiantuntija
puh. 040 516 5857

Ukkonen Mervi, Kangasniemi
Maidontuotannon asiantuntija
Hankevastaava, Lihaa Etelä-Savosta -hanke
puh. 040 728 7263

MAASEUTUYRITYKSET JA  
TILIPALVELUT

Häkkinen Pekka, Mikkeli
Palvelu- ja kehityspäällikkö 
Hankevastaava, Byrokratian hyödyntäminen 
maatilan/maaseutuyrityksen toiminnassa ja  
johtamisessa -hanke
puh. 0400 381 432

Jouhkimo Panu, Mikkeli
Energia-asiantuntija
Hankevastaava, synergiaa ja kannattavaa  
energiantuotantoa, YSKE-hanke
puh. 043 827 0633

Keronen Jukka-Pekka, Mikkeli
Yritysasiantuntija
Hankevastaava, ProYritys-hanke, Läntisen  
Savon elintarvikkeiden kehittäjät -yritysryhmä
puh. 043 826 7885

Koponen Niina, Mikkeli
Henkilöstöasiantuntija
Hankevastaava, Työllistävä Maaseutu -hanke
puh. 043 826 7883

Nyyssönen Liisa, Mikkeli
Kirjanpitäjä, tilipalvelut
puh. 040 756 3948

Pajari Tarja, Savonlinna
Yritysasiantuntija, matkailu
Hankevastaava, Heimokylät kehittää -yritysryhmä
puh. 0400 183 064

Rönkkönen Virpi, Mikkeli
Yritysasiantuntija, hevosyrittäjyys
Kannattavuuskirjanpito
puh. 040 186 5374

Seppänen Arja, Mikkeli
Kirjanpitäjä, tilipalvelut
puh. 0400 256 593

MAA- JA KOTITALOUS- 
NAISET

Mutka-Paintola Kirsi, Mikkeli
Toiminnanjohtaja
Elintarvike- ja yritysasiantuntija
Hankevastaava, Unelmakauppa – elintarvikkeesta 
euroja -hanke
puh. 0400 875 326

Korhonen Suvi, Juva
Yritysasiantuntija
Hankevastaava, Tunne asiakkaasi – palvele  
kilpailukykyisemmin -hanke
puh. 043 824 9505

Kukkonen Mervi, Juva
Ruoka- ja järjestöasiantuntija
puh. 040 842 3549

Puustjärvi Eeva, Mikkeli
Maisema- ja ympäristöasiantuntija
puh. 043 826 7890 

Ryhänen Saara, Mikkeli
Maisema- ja ympäristöasiantuntija 
Hankevastaava, Kulttuuriympäristö näkyväksi 
KYNÄ ja Ravinnepiika-hankkeet
puh. 040 486 8237
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ProAgria Keskusten ja  
ProAgria Keskusten Liiton
johtamisjärjestelmälle on 

myönnetty ryhmäsertifikaatti

ProAgria Etelä-Savo ry
Mikonkatu 5
50100 Mikkeli
Puh. 0400 261 094


