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sOsaaminen ja yhteistyö tuo varmuutta         

Markkinat ohjaavat maataloutta entistä voimakkaammin ja markkinavaihteluiden vaikutukset ovat 
nopeita ja aiempaa suurempia. Vuonna 2015 maidontuottajien saama keskihinta maidosta laski 
edellisestä vuodesta lähes 10 snt/l. Aktiivitiloilla uusi tukijärjestelmä aiheutti tukitasojen alentumi-
sen ja iso osa vuoden 2015 tuista maksetaan vasta vuonna 2016. Tukiin liittyvät ehdot ovat moni-
mutkaistuneet ja sanktiot pienistä rikkeistä ovat usein kohtuuttomia virheen kokoon nähden. Lähi- 
tulevaisuudelle ei ole näköpiirissä tuottajahintojen isoja korotuksia, koska ennusteiden mukaan 
maidontuotanto on Euroopassa voimakkaassa kasvussa.

Maatilojen haasteellinen talouden tilanne näkyi ProAgrian palveluiden käytössä valtakunnalli-
sesti syksyllä palveluiden siirtämisenä tukimaksatuksia odottaessa. Tukimaksatusten siirto yhdessä  
tuottajahintojen alenemisen kanssa on aiheuttanut maatilayrittäjille kohtuuttomat taloudelliset 
vaikeudet.

Omassa toiminnassamme olemme panostaneet osaamiseen, jotta asiantuntijamme pystyisivät 
yhä paremmin vastaamaan moninaisiin asiakastarpeisiin. Palvelukehityksessä olemme panostaneet 
budjetointipalveluihin ja asiakkaille huolettomiin palveluihin, joissa varmistetaan koko palveluketjun  
toteutuminen alusta loppuun, jotta asiakas voi olla varma että kaikki viranomaisvaatimukset on 
otettu huomioon. Näistä esimerkkinä on tukihaun TurvaPalvelu. TurvaPalvelua on mahdollista tuki- 
hakemuksen täytön lisäksi laajentaa mahdollisen tukitarkastuksen varalle sekä syysilmoituksen teke- 
miseen.

Teemme tiivistä yhteistyötä muiden ProAgria keskusten kanssa niin Itä-Suomessa kuin laajem-
minkin. Myös yhteistyö laajasti maakunnallisten toimijoiden kanssa tuo maakunnan maatalouden 
ja maaseudun yritysten kehittämiseen voimaa ja parempia tuloksia. 

Olemme vuosien ajan panostaneet asiakastiimityöhön, jossa monialainen asiantuntijaryhmä yh-
dessä asiakkaan kanssa tekee töitä asiakkaiden tavoitteiden toteutumiseksi. Nyt voimme sanoa, että  
toiminnan vaikutukset näkyvät toimintaan sitoutuneiden asiakkaidemme tuloksissa. Asiakastiimi 
tuo tuloksia niin kriisinhallinnassa, investointitilanteessa kuin myös määrätietoisessa pitkäjäntei-
sessä kehitystyössä. Tärkeintä on asiantuntijoiden ja asiakkaan yhteinen sitoutuminen asiakkaan 
tavoitteisiin ja sen toteutumisen edellyttämiin toimenpiteisiin. Jos ei ole valmis muuttamaan toi-
mintatapoja ja kyseenalaistamaan nykyisiä tapoja tehdä asioita ei voi saada muutosta aikaiseksi. 

Vuoden 2015 lopulla otimme käyttöömme sähköisen asiakkuudenhallintajärjestelmä Myllyn ja 
hyvästelimme MK-toimiston. Mylly luo parempia edellytyksiä asiakastiimimäiseen toimintaan, vies-
tien tiedonkulun varmistamiseen asiantuntijoiden välillä ja palautteiden käsittelyyn. 

Kotitalousneuvonnassa kampanjoiden ja kurssien avulla on tavoitettu niin päiväkotien ja alakou-
lujen lapsia kuin aikuisväestöäkin. Järjestimme Pohjois-Savossa valtakunnallisiin maa- ja kotitalous-
naisten hankkeisiin kuuluvia tapahtumia kuten Syö Hyvää - ja Pohjolan Superruuat -hanketilaisuuk-
sia sekä Kasvisaarteen Arvoitus -tilaisuuksia päiväkoti-ikäisille. Kesällä käynnistyi RuokaSavo-hanke, 
jossa jatkettiin SATOA-tapahtuman suunnittelua, mutta SATOA-tapahtuman taloudellisen vastuun 
kantoi ProAgria Pohjois-Savo ja maa- ja kotitalousnaiset. Tapahtuma onnistui sateisesta ensim- 
mäisestä tapahtumapäivästä huolimatta erinomaisesti.

ProAgria Pohjois-Savon varsinaisen toiminnan tuotot olivat vuonna 2015 noin 3,8 milj. euroa,  
tuotot alenivat edellisestä vuodesta hanketoiminnan vähäisyyden ja tuotosseurannan laskutus- 
tapamuutosten johdosta 0,7 milj. euroa. Luonnollisesti hanketoiminnan ja tuotosseurannan kustan- 
nukset olivat vastaavasti pienemmät. Asiantuntijapalveluiden myynti kasvoi haasteellisesta tilan-
teesta huolimatta edellisestä vuodesta vajaalla 100 000 eurolla. ProAgria Pohjois-Savon tilikauden 
2015 tulos oli 44 712,50 euroa alijäämäinen, vuonna 2014 tulos oli 84 128,18 euroa alijäämäinen.

Toimitusjohtaja äitiyslomalla 26.10.2015–1.3.2016 Katri Kostamo 
Vt. toimitusjohtaja 26.10.2015–1.3.2016 Tuomo Rissanen
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Visiomme

Olemme valtakunnan paras asiantuntijaverkosto, joka edistää tehokkaasti maaseutuyritysten
kilpailukykyä ja hyvinvointia. Kehitämme maaseutuympäristöä ja yhteisöllisyyttä maaseudun
elinvoimaisuuden parantamiseksi.

Arvomme

Asiakkaan menestyminen
Maaseudun puolesta
Osaaminen ja innostus
Riippumattomuus

Hallinto ja järjestötoiminta
Edustajisto alkaen

Ahtiainen Riitta, pj.  Kuopio   050 436 1237  riittaahtiainen@netti.fi
Pöyhönen Ari, varapj.  Suonenjoki  040 830 4998  aripoyhone@gmail.com
Bolodin Maria   Maaninka  050 364 1761  mariabolodin@suomi24.fi
Hentilä Venla   Vieremä  044 379 3185  liepeelantila@gmail.com
Juutinen Sirkka   Vieremä  040 575 4103  sirkka.juutinen@meili.fi
Kilpeläinen Juha   Leppävirta  050 586 3404  juha.kilpelainen@pp3.inet.fi
Koponen Kristiina  Lapinlahti  040 573 4740  kristiina.koponen@pp.inet.fi
Kumpulainen Mauno  Kuopio   0400 139 799  mauno.kumpulainen@luukku.com
Lind Pirjo   Kiuruvesi  040 577 8410  pike.lind@pp.inet.fi
Luttinen Eero   Vesanto   044 272 4949  eero.luttinen@gmail.com
Nousiainen Markus  Pielavesi  050 535 9029  manupost@gmail.com
Ollikainen Mirja   Lapinlahti  040 767 2770  mirjaollikainen@hotmail.com
Pulkkinen Eero   Iisalmi   0400 220 077  eero.pulkkinen@iisalmi.fi
Putkonen Pasi   Iisalmi   050 378 7053  pasi.putkonen@hotmail.com
Rytkönen Markus  Maaninka  045 234 6743  makkerytkonen@gmail.com
Rytkönen Riitta   Iisalmi  050 300 4942  riittasisko.rytkonen@gmail.com
Rönkkö Tapio   Iisalmi   0400 377 781 lammasahontila@gmail.com
Savolainen Rauno 17.9. asti  Lapinlahti  040 736 4643 raunosavolainen@pp.nic.fi
Suihkonen Lea   Suonenjoki  050 369 7592  lea.suihkonen@pp.inet.fi
Valta Airi   Iisalmi   040 549 8748  heikkiahartikainen@gmail.com
Toimihenkilöedustaja 2014–2017 
Antikainen Paula  Iisalmi   040 673 9465  paula.antikainen@proagria.fi   

Osana ProAgria Pohjois-Savoa toimivat Pohjois-Savon maa- ja kotitalousnaiset.  

Hallitus         
Eskelinen Juha, pj.  Vieremä  0400 968 502  juha.eskelinen@koti.luukku.com
Lintunen Sirpa, varapj.  Kuopio   040 515 0851  talvisalo@gmail.com
Kärkkäinen Asko   Kiuruvesi  0400 227 705  asko.karkkainen@laukkala.com
Pekkarinen Ville   Kuopio   0400 384 104 ville.pekkarinen@dnainternet.net
Ryhänen Riitta   Lapinlahti  040 716 6915  riitta.ryhanen@pp.inet.fi
Sirviö Perttu   Iisalmi   050 323 6191  perttu.sirvio@gmail.com

Neuvontastrategiamme

Asiakaslähtöinen toiminta
Osaava, innostunut henkilöstö, joka voi hyvin
Tehokkaat menetelmät
Talouden tasapainottaminen
Toimimme osana ProAgria ryhmää
Sidosryhmäkumppanuudet



3
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Toimihenkilöedustaja 2014–2017 
Antikainen Paula  Iisalmi   040 673 9465  paula.antikainen@proagria.fi   

Osana ProAgria Pohjois-Savoa toimivat Pohjois-Savon maa- ja kotitalousnaiset.  

Hallitus         
Eskelinen Juha, pj.  Vieremä  0400 968 502  juha.eskelinen@koti.luukku.com
Lintunen Sirpa, varapj.  Kuopio   040 515 0851  talvisalo@gmail.com
Kärkkäinen Asko   Kiuruvesi  0400 227 705  asko.karkkainen@laukkala.com
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Pohjois-Savon maa- ja kotitalousnaisten johtokunta

Riitta Ryhänen, pj.  Lapinlahti  040 716 6915  riitta.ryhanen@pp.inet.fi
Riitta Ahtiainen, varapj.  Kuopio   050 436 1237  riittaahtiainen@netti.fi
Mervi Hiltunen   Lapinlahti  050 330 6562  mervi.hiltunen@siilinjarvelainen.com
Pirjo Lind   Kiuruvesi  040 577 8410  pike.lind@hotmail.com
Sirpa Luttinen   Vesanto   044 564 8237  sirpaluttinen@gmail.com
Päivi Ropponen   Kuopio   040 733 9358  paivi.ropponen@nic.fi
Tea Väänänen   Maaninka  040 570 7291  tea.vaananen@mtkps.fi

ProAgria Pohjois-Savon jäsenet 2015

ProAgria Pohjois-Savon jäsenyhdistyksinä oli 14 maaseutuseuraa ja 82 maa- ja kotitalousseuraa/kylä- 
yhdistystä. Jäsentilaston mukaan jäseniä oli yhteensä 4 993. Jäsenmäärässä on mukana ProAgria Pohjois- 
Savon asiakasjäsenet, joista yrittäjäjäseniä oli 572, henkilöjäseniä 34 ja perheenjäseniä 469. Kannattaja- 
jäseniä oli 7, yhteisöjäseniä 6 ja kunniajäseniä 6. Toimialakerhona ProAgria Pohjois-Savoon kuuluu  
Pohjois-Savon perunakerho ja Pohjois-Savon karjakerho ry.

Kannattajajäsenet 2015

Osuuskunta ItäMaito, Osuuskunta Maitomaa, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Pohjois-Savon 
Kalatalouskeskus Ry, Suonenjoen Seudun Marjanviljelijäin Yhdistys, MTK-Pohjois-Savo, Pohjois-
Savon lihanautakerho. 

ProAgria Pohjois-Savon kunniajäseniä ovat agronomi Urpo Järveläinen Iisalmesta ja maaseutu-
yrittäjä Pentti Remes Kiuruvedeltä. Pohjois-Savon maa- ja kotitalousnaisten kunniajäseniä ovat pitä-
jänneuvos Ilta Pelkonen Vehmersalmelta, kotitalousteknikko Valma Paananen Rautalammilta sekä  
agronomi Martta Venäläinen (edesmennyt) Kuopiosta.

ProAgria Pohjois-Savo on jäsenenä ProAgria Keskusten Liitossa, Kalatalouden Keskusliitossa ja 
Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksessa.

Maitotilavaliokunta

Markus Rytkönen, Juha Eskelinen, Janne Pietikäinen, Kati Luukkonen, Asko Kärkkäinen ja Minna 
Laitinen.     

Luomutilavaliokunta

Paavo Lappalainen, Mika Hartikainen, Mikael Hallikainen, Arja Rissanen ja Pirkko Tuominen.

Järjestötoiminta

Edustajisto kokoontui 2 kertaa vuoden 2015 aikana. Edustajiston puheenjohtajana toimi Riitta Ahti- 
ainen Kuopiosta ja varapuheenjohtajana Ari Pöyhönen Suonenjoelta.

Yhdistyksille lähetettiin tiedotteet kuukausittain ja asiakasjäsenille tiedote kolme kertaa vuoden 
aikana. Järjestövaliokunnan toimintaan liittyvät asiat hoiti ProAgria Pohjois-Savon hallitus.

Kassantarkastajat

Ville Pekkarinen ja Perttu Sirviö

Tilintarkastajat

KHT-yhteisö SysAudit Oy
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Toimihenkilöiden koulutus on toteutettu omana ja ProAgria Keskusten Liiton kautta järjestettynä 
koulutuksena. Ammatilliseen osaamisen koulutukseen käytettiin v. 2015 yhteensä 7 811 tuntia; 8,3 %  
työajasta, joka vastaa tavoitetasoa. Uusien toimihenkilöiden perehdyttämiseen käytettiin yhteensä 
490 tunnin työpanos. Vuoden 2015 henkilöstökoulutuksissa painotettiin proagrialaisen toiminta-
tavan syventämistä sekä asiakastarpeiden esille nostamista asiakastilanteissa. Lisäksi loppuvuoden 
aikana tätä tukemaan otettiin uusi toiminnanhallintajärjestelmä Mylly, johon koulutettiin henki-
löstöä loppuvuoden aikana. 

Valtakunnallisissa ProAgrian huippuosaaja -ryhmissä oli vuoden 2015 aikana kaksi toimihenki-
löä. Valtakunnallisesti toteutettavissa YNEAT-koulutuskokonaisuuksissa oli kuusi henkilöä. Hyväksi 
koetun  näyttökokeen järjestämistä on jatkettu EU-tukineuvonnassa. Verkkoympäristössä tapahtuva  
kouluttautuminen ja palaverointi on edelleen lisääntynyt merkittävästi, ja se on koettu hyväksi ja 
kustannustehokkaaksi toimintatavaksi. 

Kehitys- ja tavoitekeskustelut käydään säännöllisesti henkilöstön kanssa palveluryhmänä sekä  
yksilökeskusteluina. Henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat luovat konkretiaksi koko organisaation  
asiakastarvepohjaisen osaamisen tavoitetasot, jotta osaamisemme vastaa asiakastarvetta myös  
tulevaisuudessa. 

Työsuojelua, työhyvinvointia ja työterveystoimintaa organisoi ja kehittää työsuojelutoimikunta, 
joka laatii vuosittain työhyvinvointisuunnitelman, jossa sovitaan henkilöstön työhyvinvointiin liitty-
vistä toimenpiteistä. Henkilöstöllä on käytössään omaehtoiseen työhyvinvointia edistäviin tarpei-
siin liikunta- ja kulttuuriseteleitä, jonka lisäksi on erilaisia tiimien yhteisiä sekä koko organisaatiolle  
suunnattuja tapahtumia. Henkilöstön sairauspoissaoloja oli 3,6 %.

Henkilöstön osaaminen ja  
työhyvinvoinnin kehittäminen  

4



5

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
ProAgria Pohjois-Savo toteuttaa 76 henkilön osaamisella ja työpanoksella yhteistyössä ProAgrian 
jäsenorganisaatioiden ja oman maakunnan toimijoiden kanssa monipuolista eri toimialojen asian- 
tuntemukseen perustuvaa maatalouden ja maaseudun kehitystyötä. Toimintaa ohjaavat jäsen- ja 
asiakastarpeet, ProAgria keskusten MMM:n ja OPM:n kanssa yhteisesti sopimat tulostavoitteet ja 
maakunnallisesti sovitut maaseudun kehittämisohjelmien tavoitteet. Toiminta kohdistuu laajalle 
kohderyhmälle, myös jäsenistön ulkopuolisille asiakkaille, koko maakunnan alueella. 

Maatilojen ja maaseutuyritysten kilpailukyvyn sekä tuotteiden, toiminnan ja palveluiden laadun 
parantamiseksi asiakkaita on aktivoitu sukupolvenvaihdoksiin ja investointeihin sekä tarjottu niihin 
liittyviä suunnittelu-, asiantuntija- ja koulutuspalveluita. Keskeisinä tuloksina voidaan todeta mm. 
seuraavat: Pohjois-Savon osuudet sukupolvenvaihdoksissa ja kotieläintilojen investoinneissa ovat 
valtakunnallisesti merkittävät, tuotantomenetelmät uudistuvat kaikissa tuotantosuunnissa ja toimi- 
aloilla. Maaseutuympäristön hoidon ja kehittämisen osalta keskeisiä ovat viljelysuunnittelu, luomu- 
tuotannon kehittäminen ja maisemanhoitoon sekä erityisympäristökohteiden tunnistamiseen liitty-
vät asiantuntijapalvelut. Maaseudulla toimivien yritysten käynnistyminen ja kehittyminen edellyttä-
vät erikoistunutta toimialaosaamista ja asiantuntijapalveluita. ProAgria Pohjois-Savo on mukana 
viidessä Seutu YPP:ssä eli seudullisessa yrityspalvelukeskuksessa: Ylä-Savossa, Koillis-Savossa, Kuo- 
pion Seudulla, Sisä-Savossa ja Keski-Savossa. 

Toimintaympäristön ja maataloustuotteiden markkina- ja hintamuutostilanteiden voimakkaasti  
muuttuessa yrittäjät tarvitsevat yhä enemmän tukea ja asiantuntemusta yrityksen kasvuun, tuotannon 
prosesseihin ja johtamiseen, työnkäytön kehittämiseen sekä kone- ja laiteinvestointeihin liittyvissä  
asioissa. ProAgrian palvelukehitys ja -tarjonta vastaa tilan toiminnan kokonaisuuden ja talouden 
sekä yrittäjien omat voimavarat huomioon ottaviin palvelutarpeisiin muuttuvissa toimintaympä-
ristön tilanteissa. Yhteisöllisillä toimintamuodoilla tarjoamme mahdollisuuksia irrottautua arjesta 
ja saada voimaa yhdessäolosta, yhteisistä tekemisistä ja omaa kehittymistä tukevista toiminnoista.  
Omiin ja yhdessä muiden kanssa järjestettyihin tapahtumiimme osallistui vuoden 2015 aikana yli  
21 000 osanottajaa. Yh
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Tuotosseuranta on tilan johtamisen perusapuväline. Se tarjoaa yrittäjille kattavat, ajantasaiset ja 
niin kansainvälisesti kuin kansallisesti vertailukelpoiset tiedot tuotannonseurantaan. Tämä mah-
dollistaa oman tilan tuotannon luotettavan vertailun muihin tiloihin, sekä oman tilan kehittymi-
sen seurannan pidemmällä aikavälillä useista eri näkökulmista. 

Tuotosseuranta uudistui vuoden 2015 alusta. Siihen kuului vuonna 2015 yhteensä 812 karjaa, 
lehmiä maakunnan tuotosseurantakarjoissa oli yhteensä 31 765 kpl. Lehmien keskituotos Pohjois- 
Savossa oli keskimäärin 9 679 kg, joka on korkeampi kuin maan keskiarvo 9 438 kg. Keskituotos 
jatkoi nousuaan hankalasta kasvukaudesta huolimatta. Vuonna 2014 keskituotos oli 9 450 kg.

Tuotosseurannan uudistuksen myötä saimme maahamme uuden, kansainvälisen mittarin eli 
energiakorjattu maitomäärä kg/elinpäivä. Pohjois-Savossa luku oli keskimäärin 13,5 kg/elinpäivä, 
Suomessa keskimäärin se on 13,2 kg. Lukuun vaikuttaa päivätuotoksen ohella niin hiehojen poikima- 
ikä kuin lehmien ikä poistettaessa.

Valtakunnallisesti tuotosseurannan toimintatapa uudistui. Uusi ja kansainvälisen valvontaorga-
nisaation ICARin hyväksymä Lypsykarjan tuotosseurannan ohjesääntö 2015 saatiin käyttöön. Kes-
keinen uudistus oli laatupisteiden laskenta, josta alkututustumisen jälkeen tuli luontainen työkalu.  
Asiantuntijoiden toimenkuvien muutos toteutui hyvin, ja saavutimme muutokselle asetut tavoitteet.  
Tuotosseurannan tekniikkapalvelut saavuttivat uutena palveluna maakunnassamme oman asemansa.

Ruokinnan ohjaus asiakkaan tukena ratkaisuissa navetalla

Ruokinnan ohjaus -palveluita hyödynnettiin vuoden mittaan. Palvelua käytti vuoden aikana 549 
tilaa eli 65 % tuotosseuranta-asiakkaista. Valtakunnallisesti Ruokinnan ohjaus -palvelua hyödyn-
nettiin Pohjois-Savossa vähemmän kuin muiden ProAgrioiden alueella. Palvelun käyttäjät olivat 
tyytyväisiä niin ruokinnan seurantaan kuin suunnitteluun. Ruokinnan ohjauksen avulla yrittäjä ja 
asiantuntija pystyvät tilakohtaisesti miettimään taloudellisesti järkevän ruokinnan koko karjalle. 

ProAgria Maito ja Liha
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aLähtökohtana ruokinnan ohjaukseen on tilakohtaiset tuotosseurannan raportit, navetassa tehty 
arviointi tilan karjasta sekä säilörehuanalyysi yhdessä käytössä olevista rehuista. Säännöllinen ruo-
kinnan seuranta pystyy tarjoamaan vertailukelpoista tietoa tilan ruokintavaihtoehdoista ja niiden 
taloudellisuudesta. Ruokinnan ohjauksen tarve korostui poikkeuksellisen satovuoden jälkeen. Sää-
olojen takia rehujen laatu vaihteli suuresti.

ProAgrian vahvuus asiantuntijapalveluiden tuottajana on eri toimialojen yhteistyö. Yhdessä ruo-
kinnan-, nurmentuotannon- ja talouden asiantuntijoiden sekä yrittäjän kanssa voidaan kehittää koko  
tilan toimintaa ja päästä tilan kannalta parhaaseen tulokseen.

Ruokinnan ohjaus- ja tuotannonsuunnittelupalveluita on saatavilla myös naudanlihantuotan-
toon erikoistuneille tiloille. Sikatalousneuvonta alueella on järjestetty yhdessä ProAgria Lihaosaa-
miskeskuksen kanssa. Lammastilojen asiantuntijapalvelut toteutetaan yhdessä ProAgria Etelä-Savon  
kanssa.

Yhteistyö alueen sidosryhmien kanssa on ollut tiivistä. Meijereiden kanssa haluamme olla kehit-
tämässä koko elinkeinon tulevaisuutta yhteisten kehittämisohjelmien kautta. Alueen oppi- ja tutki-
muslaitosten kanssa yhteistyö on ollut tiedon hakemista ja välittämistä puolin ja toisin. Naudanli-
han tuotantosektorilla yhteistyötä alan eri toimijoiden kanssa on myös tiivistetty. Lisäksi ProAgria 
Keskukset valmistelivat vuoden aikana yhteisen lihanauta-asiantuntijaverokoston, joka käynnisti 
työnsä vuoden 2016 alusta.

Tuotannon ohjaus -palvelusta apua arkeen

Maidontuotantotilojen kilpailukykyvaatimus kasvaa vuosi vuodelta, ja sen takia on yrittäjän reagoi-
tava välittömästi eri tilanteisiin. Aika ajoin on pysähdyttävä tarkastelemaan tehdyn työn tuloksia. 
Meillä Suomessa on käytettävissä paljon tietoa tuotannosta. Tieto on osattava analysoida, tulkita  
ja muuttaa epäkohdat raporteista konkreettisiksi toimiksi arjen askareisiin. Tuotannon ohjaus - 
palvelussa sukelletaan raportteihin ja etsitään mahdolliset pullonkaulat tuotannosta. Jotta tuotan-
nolla on jatkossa selkeät suunnat, tarvitaan tavoitteita sekä päämääriä tuotannolle. Tuotannolle 
asetetut tavoitteet ohjailevat konkreettisia toimia jokapäiväisessä työssä. Tavoitteiden mukaan vali-
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koituvat myös työkalut, joilla edistymistä seurataan ja joiden avulla tavoitteet ovat saavutettavissa. 
Palvelun myötä kuljemme yhdessä yrittäjän rinnalla arjessa; ennaltaehkäisemme, ratkaisemme 

ongelmia, mietimme sujuvampia tai toimivampia tapoja hoitaa muun muassa navetan töitä. 

Talousasiantuntijapalvelut 

Maatilojen tilakoon kasvu ja taloudelliset haasteet korostavat entistä enemmän johtamisen ja tar-
kemman talouden seurannan merkitystä maatilayrityksissä. Vuonna 2015 maidon hinta putosi lähes  
10 snt/l vuoteen 2014 verrattuna. Lisäksi aktiivitilojen peltojen tukitaso aleni ja tukia siirtyi iso osa 
vuodelle 2015 maksettavaksi. Varsinkin lyhyen tähtäimen talouden seurantapalveluiden kysyntä eli 
budjetointi on ollut voimakkaassa kasvussa. ProAgria lanseerasi vuonna 2015 talouden johtamis- 
ja budjetointipaketit asiakkaiden tarpeesta johtuen.

 Vuonna 2015 investointihalukkuus oli ennätyksellisen alhaisella tasolla. Halukkailla laajentajilla 
on haasteena rahoituksen saaminen varsinkin isompiin navettahankkeisiin. Käytännössä maidon-
tuotannon laajentaminen edellyttää sitä, että tilan pitää pystyä tuottamaan maitoa 33–37 snt/l 
hinnalla investoinnin jälkeen. Eläintilan menneiden vuosien tulokset pitää olla hyvällä tasolla ennen  
ison investoinnin toteuttamista ja velkaantuminen pitää olla suhteellisen matalalla tasolla. Lisäksi 
uusiin investointeihin vaaditaan entistä suurempi kokonais-/oman pellon määrä. Laskelmien päi-
vityksiä investoinnin toteuttamisen jälkeen tehdään entistä enemmän. 

Pohjois-Savon ELY-keskus teki vuonna 2015 investointitukipäätöksiä seuraavasti (suluissa luvut 
vuodelta 2014): lypsykarjanavettahakemuksia hyväksyttiin 12 kpl (15 kpl), lihakarjanavettahake-
muksia 3 kpl (6 kpl), muita tuotantorakennuksia, mm. rehuvarastot, kuivurit, lämpökeskukset 16 kpl  
(19 kpl), salaojitushakemuksia 23 kpl (45 kpl) ja tilanpidon aloittamisavustuksia myönnettiin 8 
hakijalle (63 kpl). 

ProAgrian vero- ja kirjanpitoasiakkaiden määrä oli vuonna 2015 samalla tasolla kuin vuonna 
2014. Kasvanut tilakoko tuo uusia haasteita myös tilatasolla verotuksen suunnitteluun. Tiloilla on 
merkittävä tarve verosuunnittelupalveluille ja tämä edellyttää yhä enemmän tietoa, taitoa ja koke- 
musta asettaen osaamiselle haasteita. Kysyntä kasvaa selkeästi myös erilaisten yhtiömuotojen 
asiantuntijapalveluissa.

Rehuntuotannon tärkeys korostuu taloudellisesti vaikeina vuosina

Kotieläintilojen rehuntuotannon tärkeys korostuu sääoloiltaan hankalina vuosina. Vuonna 2015 
oman vaikutuksensa toivat vaikea kotieläintilojen tilanne, taustalla olivat etenkin Venäjän pakot-
teiden vaikutukset. Palveluista keskeisiä olivat Nurmipakettien ohella Kasvustokäynnit. Sateisen 
kesän johdosta kasvukaudella korostuivat peltojen peruskunto niin ojituksineen kuin pellonpin-
nan muotoiluineen yhdessä kalkituksen kanssa. Tuottajien osaamistarpeet nurmilajikkeiden valin-
taan, seoksiin ja täydennyskylvöön ovatkin lisääntyneet selvästi samoin kuin nurmen ravinnehuollon 
osaamisen tarve. Erityisen tärkeää on edelleen karjan rehuntarpeen ja peltoviljelyn tavoitteiden yhteen- 
sovittaminen. Rehuntuotannon tavoitteiden asettaminen yhdessä seuraamisen kanssa luo vankan 
pohjan kustannustehokkaalle rehuntuotannolle.

Benchmarking-toiminta nurmentuotannon kehittämiseksi jatkui vuoden 2015 aikana ja koke-
mukset olivat hyvin myönteisiä. Myös yhteistyö nurmenviljelyn kehittämiseksi Atrian lihanautati-
loilla jatkui.

Rehuntuotannon kehittämisessä on paljon mahdollisuuksia tuotantokustannusten alentamiseksi.  
Näissä ProAgria Pohjois-Savo on mielellään tekemässä yhteistyötä kaikkien asiakkaiden kanssa.
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Vuosi 2015 oli tukihaun osalta uuden oppimisen ja sisäistämisen aikaa. Keväällä 2015 alkoi uusi  
ohjelmakausi, jolloin maataloustuet uudistuivat ja se toi mukanaan paljon muutoksia. Pääosa tuista  
haettiin jo sähköisesti. Asiantuntijoita työllistivät uusien tukiehtojen läpikäyminen ja ympäristökor-
vauksen lisätoimenpiteiden valintojen pohtiminen tilan väen kanssa. Myös tukihaussa oli uutena 
työnä kasvulohkojen piirtäminen peruslohkoihin, mikä sujui kätevästi Vipu-palvelussa. Tukihaku 
kesti huhtikuun puolesta välistä toukokuun puoleen väliin. Tukiehtojen läpikäymiseen ja tukimää-
rien laskemiseen tilalliset hyödynsivät runsaasti Neuvo 2020 -palveluita.

Kevät oli peltotöiden osalta haasteellinen sateisten säiden vuoksi. Lohkoja jäi paljon kylvämättä ja 
kylvöalamuutoksia tehtiin paljon. Ympäristökorvaukseen liittyviä syysilmoituksia lietelannan sijoit- 
tamisesta, ravinteiden ja orgaanisen aineksen kierrättämisestä sekä peltojen talviaikaisesta kasvi-
peitteisyydestä tehtiin lokakuussa kaksi viimeistä viikkoa. 

Ensimmäistä kertaa viljelijän avuksi ja tueksi valvontatilanteisiin meillä oli Tukineuvonnan Turva-
Palvelu. Siinä annettiin ohjeistusta valvontaan joutuneelle tilalle lohkokorttien täyttämisestä, tarvit- 
tavista asiakirjoista sekä viljelijä sai kohtuulliseen lisähintaan asiantuntijan mukaan valvontatilan-
teisiin. Myös kylvöalamuutosten tekeminen kuului TurvaPalveluun. Palvelu oli hyvin suosittu. 

Tukineuvonnan palveluja käytti yhteensä 1 385 asiakasta.

Neuvo 2020 

Neuvo 2020 on maatilan neuvontajärjestelmä, joka antaa viljelijälle 
tukea uudella ohjelmakaudella 2015–2020. Neuvo 2020 toimii käy-
tännössä niin, että jokaisella viljelijällä on käytössään 3 500 euron 
edestä rahaa yrityksen kehittämiseen koulutetun ja erikseen hyväk-
sytyn asiantuntijan tuella. Palvelusta asiakas maksaa arvonlisäveron. 
Asiantuntijoiden Neuvo 2020 -koulutukset suoritettiin marras-joulukuussa 2014 ja palvelut käyn-
nistyivät maaliskuun lopussa 2015. 

Tuotantoeläinpuolella Neuvo 2020 -palvelua hyödynnettiin muun muassa eläinten hyvinvointi- 
korvauksen laskemiseen ja korvauksen eri toimenpide-ehtojen täyttymisen tarkasteluun. Lisäksi tehtiin  
suuri määrä eläinten hyvinvointikorvaukseen kuuluvia varautumissuunnitelmia.  Erilaisten tsekkilis-
tojen avulla käytiin läpi täydentäviä ehtoja sekä eläinten hyvinvointia, vuoden 2015 lopussa oli mah-
dollista käydä läpi Tukitsekki-listan avulla kaikki asiakirja- ja kirjausvelvoitteet eri tukimuotoihin. 

Neuvo 2020 Energian puitteissa tehtiin energiasuunnitelmia ja selvitettiin, kuinka maatilan ener-
giansäästön kautta voidaan vähentää rahakuluja. 
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Myös luomu on mukana Neuvo 2020 -palveluissa, apua Neuvon kautta voitiin antaa muun muassa  
luomutuotantoon siirtymisessä. 

Ympäristöpuolella tehtiin kevään 2015 tukihaun yhteydessä tukipuntari, jonka avulla voitiin sel-
vittää mahdollisuudet uudessa tukijärjestelmässä.  Keväällä 2015 tehdystä tukipuntarista on edel-
leen hyötyä tilan tukipuolen rahavirtojen ennakoimisessa esimerkiksi silloin, jos tukien maksuaika-
tauluja on tarvetta arvioida budjetointia varten. Neuvo 2020 -järjestelmän kautta oli mahdollista 
saada apua myös ympäristöpuolelle täydentävien ehtojen mietintään ja varmuutta siihen, että tar-
vittavat asiakirjat löytyvät ja pellolla työt tuli hoidettua ehtojen mukaisesti. Ympäristöosiossa teh-
tiin myös kasvinsuojelusuunnitelmia ja peltomaan laatutestejä. 

Maisema- ja ympäristötavoitteisiin liittyen Neuvo 2020 -palvelulla pystyttiin saamaan maisema- 
ja luontokartoituksen piiriin kohteita, joiden merkitys alueellisessa maisema- ja ympäristökokonai-
suudessa on tärkeä. Kohteet olivat perinnebiotooppeja, muita luonnon monimuotoisuuskohteita 
sekä maisemakohteita.

Maisema- ja luontotavoitteiden Neuvo 2020 -menettely sisältää – neuvontaa koskevan yhteyden-
oton jälkeen – kohteena olevan alueen taustojen selvittämisen, alkukartoituksen tilan arvoista sekä  
alustavan karttatyöskentelyn. Jokaiseen kohteeseen tehtävällä maastokäynnillä selvitetään tilan 
maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman tarjoamat mahdollisuudet oman tilan ympä- 
ristön hoidossa pellon ulkopuolisilla alueilla. Neuvonnan avulla valitaan ehdolla olevien alueiden 
sopivuus ympäristösopimukseen oikeuttavaksi alueeksi ja neuvotaan viljelijää tilan maiseman- ja 
luontoympäristön hoitoon ja tukihakuun liittyvissä asioissa. Jos Neuvo 2020 -käynnin tuloksena on 
kartoitettu tukikelpoinen kohde, laaditaan kohteelle erillisenä työnä tukihakemuksen edellyttämä  
suunnitelma. Neuvo 2020 -käyntien perusteella lähes kaikki tilat pystyivät hakemaan ympäristö- 
sopimusta tilan maisema- ja luontokohteille. 

Yhteensä Neuvoa tehtiin 984 kpl: kotieläinosion neuvokäyntejä tehtiin 255 kpl ja ympäristöosiossa  
555 kpl, energiassa 12 kpl, luomupuolella 69 kpl ja kasvinsuojelussa 35 kpl. Maiseman ja luonnon  
kartoituksia Neuvo 2020 -käyntinä tehtiin vajaat 60 kappaletta, osan niistä toteutti ProAgria Kainuu.

Neuvo 2020 -palveluitten tavoitteena on logonsa mukaisesti tuoda varmuutta, optimointia ja 
verkostoja. Etenkin Tukipuntareitten laadinta sekä täydentävien ehtojen ja Tukitsekkilistan avulla 
asiakirja- ja kirjausvelvoitteiden läpi käyminen toivat asiakkaille mielenrauhaa ja varmuutta asioi-
den oikeellisuudesta. 

Luomutuotannon asiantuntijapalvelut

Vuonna 2015 aloitettiin luomutuotannossakin uusi rahoituskausi ja se toi mukanaan muutoksia 
myös luomusitoumusehtoihin. Suurimpana muutoksena aiempaan sitoumusehdot edellyttävät nyt 
kotieläintilojen siirtävän eläimet luomuun tai ottavan viljelykiertoon mukaan vähintään 30 % myynti- 
kasveja, jos sitoumusta halutaan jatkaa vielä ensimmäisen viisivuotiskauden jälkeen. Tämän vaati-
muksen toteuttaminen on haasteellista osalle alueemme kotieläintiloista, ja jatkossa nähdään, minkä  
verran se tulee vaikuttamaan mielenkiintoon siirtää tuotantoa luomuun.

Luomupellon käyttö hehtaareina
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e

Nurmi ja viherkesanto 6 606 6 955 7 353 7 470 7 892 10 394 9 821
Leipäviljat 297 301 243 238 245 231 230
Rehuviljat 2 007 1 455 1 621 1 634 1 682 1736 1 936
Seosvilja 382 463 485 514 514 589 659
Rypsi 114 140 133 84 103 65 111
Herne 28 54 46 30 50 49 42
Peruna 14 10  10  11  8  9 7
Porkkana 3,1  2,7 2,9  3,4  4,2  3,7 3,2
Sipulit 1,5 2,3  24,7  4,5  5,3 9,6 4,2
Mansikka  11,8  11  11,4  10,1  9,2 8,9 8,4
Mustaherukka  24,3 21,2 21,2  21,2 20,5 22,3 18,8
Omena 3,7 3,2 4,3  5,5  6,6 6,5 5,7
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aUusia toimijoita liittyi Pohjois-Savossa valvontaan 23 kpl, joskin vastaavasti luomutuotannosta 
luopui 21 toimijaa. Yleisimmät syyt luomutuotannosta luopumiseen alueemme tiloilla ovat olleet 
joko tuotannon lopettaminen kokonaan tai eläinpuolen merkittävä laajennus, minkä yhteydessä on 
rehuntuotannon varmistamiseksi haluttu käyttää tavanomaisia tuotantopanoksia. Luomuvalvon-
nassa oleva peltoala oli Pohjois-Savossa vuonna 2015 yhteensä 14 901 hehtaaria, mikä on 10,2 %  
koko maakunnan peltoalasta. Luomuvalvotut hehtaarit jakaantuvat 334 tilalle siten, että keskimää-
räinen peltoala on nyt 44,6 ha.

Luomuhyväksytyllä alalla oli kasvina lähes 9 500 ha säilörehu-, laidun-, kuivaheinä- ja viherlan-
noitusnurmia sekä kesantoja. Kauraa, ohraa ja seosviljaa tuotettiin luonnonmukaisin menetelmin 
noin 2 300 hehtaarilla. Rukiin, herneen, härkäpavun ja rypsin viljely lisääntyi edellisestä vuodesta, 
vaikka tämäkään kasvukausi ei ollut paras mahdollinen vaativimpien kasvien kasvatukseen.

Luonnonmukainen kotieläintuotanto lisääntyy Pohjois-Savossa edelleen nopeimmin emolehmä- 
tiloilla, joilla on valvontaan kuuluvia emoja jo yli 2 000 kpl. Luomumaidon, luomusianlihan ja luomu- 
munien tuotanto jatkaa entistä vakiintunutta tasoaan. Kiinnostus lammastalouteen ja myös luonnon-
mukaiseen lampaanlihan tuotantoon on kasvussa, mikä näkyy luomukurssille osallistuneiden kiin-
nostuksessa aloittaa lampaiden kasvatus luomumenetelmin. Luonnonmukainen kotieläintuotanto 
vaikuttaa olevan jatkossa edelleen lisääntymässä ja suoramyynnin merkitys markkinointikanavana  
kasvaa.

Uusia luomutuotannosta kiinnostuneita viljelijöitä koulutettiin kahdella viisipäiväisellä luomu-
peruskurssilla, joista toinen toteutettiin yhdessä Savon koulutuskuntayhtymän Muuruveden toimi-
pisteen kanssa. Myös luonnonmukaisen kotieläintuotannon kaksipäiväisiä peruskursseja järjestet-
tiin kaksi kappaletta. 

Luomutilat hyödynsivät runsaasti tarjolla olleita Neuvo-palveluita. Neuvo-rahoituksella on mah-
dollista toteuttaa luomutuotantoa suunnittelevien tilojen neuvontaa, jolloin selvitetään luomuun 
siirtymisen mukanaan tuomia muutoksia tilan toimintaan. Lisäksi Neuvo-rahoitusta on käytettä-
vissä muun muassa luomuun siirtymisessä tarvittavien suunnitelmien laadintaan sekä luomutar-
kastusta edeltäviin käynteihin, joiden aikana tarkistetaan, vastaako tilan dokumentointi luomutuo-
tantoehtojen vaatimuksia.

Rakennusneuvonta ja -suunnittelu

Vuosi 2015 oli rakennusinvestointien osalta hiljainen. Taustalla vahvasti vaikutti niin maidon- kuin 
lihantuotannon osalta poikkeuksellisen vaikea vuosi taloudellisesti sekä keskeisten rahoittajien edel-
lytykset esim. vakuuksien suhteen. Edelleen rahoittajapankit ja ELY-keskus odottavat kustannusta-
soltaan järkeviä rakentamisinvestointeja ja kannattavuus on osoitettava luotettavin talouslaskelmin.

Investoinnin tarveselvitysten avulla on haettu kullekin tilalle järkevän kokoisia investointeja laa-
timalla kustannusarvioita ja laskelmia yritykselle soveltuvista vaihtoehdoista. 

ProAgrian asiantuntijoiden yhteistyöllä on tavoitteena tunnistaa koko tuotantoketjusta säästö-
kohteita tai mahdollisuuksia tuloksen parantamiseksi hyvän taloudellisen ja toiminnallisen tulok-
sen varmistamiseksi.

Rakentamiskohteissa, jotka on kilpailutettu huolellisesti, rakentamiskustannukset on saatu pysy- 
mään suunnitelluissa arvioissa.

Merkittävissä määrin pitkä ennakkosuunnittelu asiakkaiden aloitteesta on lisääntynyt ja se mah-
dollistaa osaltaan myös asiakastiimin hyvän hyödyntämisen kautta investoinnin onnistumisen sekä  
tuotannon ylösajon.
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Kannattavuuskirjanpidon tulokset, tilivuosi 2014

Maatalouden yrittäjätulo oli vuonna 2014 Pohjois-Savossa keskimäärin 24 200 euroa. Yrittäjätulo  
kohentui hieman edellisvuodesta, jolloin pudotusta oli 8 prosenttia. Yrittäjätulo jää korvaukseksi  
yrittäjäperheen tekemälle 2 250 tunnin työpanokselle ja 287 000 euron omalle pääomalle. Kun yrittäjä- 
tulosta vähennetään myös näiden kustannukset, saadaan kaikki tuotantokustannukset huomioon 
ottava yrittäjänvoitto, joka oli negatiivinen -22 300 euroa. Tappio oli hieman edellisvuotta pienempi.

Kannattavuuskerroin oli lähes edellisvuoden tasolla eli 0,52. Maatalousyrittäjät saivat vain puo-
let tavoitteena olevasta työpalkasta ja pääoman tuotosta. Yrittäjätulo riitti 7,9 euron tuntipalk-
kaan ja 2,3 prosentin tuottoon omalle pääomalle. Oman työn kustannus on laskettu 15,10 euron 
tuntipalkkavaatimuksen ja oman pääoman tuottovaatimus keskimäärin 4,4 prosentin mukaan.

Maa- ja puutarhatalouden kokonaistuotto nousi 8 prosenttia 175 900 euroon. Nousu johtui 
pääosin yrityskoon kasvusta. Kasvinviljelytuotto nousi 10 prosenttia edellisvuodesta, vaikka viljan 
hinnat laskivat selvästi. Tilojen saamat tuet kasvoivat hieman, mutta niiden osuus liikevaihdosta 
aleni 35 prosenttiin. Kustannukset ilman omaa palkka- ja korkokustannusta nousivat 9 prosenttia 
151 800 euroon. Tarvike-, kotieläin- ja rakennuskustannukset nousivat eniten. Myös korkomenot 
kasvoivat reippaasti. Työtuntien aleneminen pienensi oman työn palkkavaatimusta. Sekä tuottoi-
hin että kustannuksiin on laskettu mukaan myös kaikki tiloilla tuotetut ja käytetyt rehut ja sieme-
net sekä muukin tilakäyttö.

Lypsykarjatilojen yrittäjätulo oli 47 600 euroa ja kannattavuuskerroin nousi 0,54:stä 0,68:een. Keski- 
määräinen karjakoko kasvoi 2,3 lehmällä 35 lehmään. Myös koko maan lypsykarjatilojen yrittäjä- 
tulo nousi ja kannattavuuskerroin nousi 0,52:sta 0,60:een. Pohjois-Savon muilla nautakarjatiloilla  
sekä yrittäjätulo että kannattavuus oli edellisvuotta selvästi heikompi. Yrittäjätulo putosi 23 600  
euroon ja kannattavuuskerroin 0,77:sta 0,50:een. Lihan tuottajahintojen lasku ja kustannusten 
nousu heikensivät kannattavuutta.

Luken tulosennusteen mukaan maatalouden kannattavuus heikkeni jyrkästi vuonna 2015 kaikissa  
tuotantosuunnissa. Koko maan tiloilla yrittäjätulo putoaa jopa 40 prosenttia ja yrittäjät saivat 
enää viidenneksen tavoitteena olevasta työpalkasta ja pääoman tuotosta. Varsinkin sika- ja vilja- 
tiloilla taloudellinen tulos putoaa pohjalukemiin. Maidon ja muiden tuottajahintojen lasku ja kor-
keina pysyvät tuotantokustannukset leikkaavat voimakkaasti yrittäjätuloa ja kannattavuutta.

Kannattavuuskirjanpitotilojen tulokset 2012–2014
2014 2012 2013 2014

Maito Nautakarja Kasvinviljely Keskim. Keskim. Keskim.
Tiloja edustettuna 1110 460 500 2 840 2 760 2 690
Kirjanpitotilojen lukumäärä 40<n<50 7<n<14 7<n<14 87 84 79
Viljelyala ha/tila 59,4 73,4 37,0 47,7 50,1 54,9
Eläinyksiköitä, ey/tila 50,9 54,2 0 30,4 30,5 33,3
Yrittäjäperheen työtunnit, h/tila 3509 2322 606 2440 2322 2253
Palkattu henkilöstö, h/tila 680 137 4 460 491 544
Kokonaistuotto 262 100 183 500 34 700 158 800 162 200 175 900
- josta tuet 68 100 83 500 22 300 49 400 51 500 54 900
Kustannukset 214 600 159 800 38 500 133 500 138 900 151 800
Maatalouden yrittäjätulo 47 600 23 600 -3 800 25 300 23 300 24 200
Yrittäjäperheen palkkavaatimus 53 000 35 100 9 200 35 400 34 600 34 000
Oman pääoman korkovaatimus 16 600 12 600 6 400 13 400 11 300 12 400
Yrittäjänvoitto/-tappio -22 100 -24 000 -19 400 -23 500 -22 700 -22 300
Kannattavuuskerroin 0,68 0,50 -0,25 0,52 0,51 0,52
Työansio, euroa 30 900 11 100 -10 300 11 900 12 000 11 800
Työtuntiansio, euroa/tunti 8,8 4,8 -16,9 4,9 5,1 5,2
Nettotulos, euroa -5 400 -11 400 -13 000 -10 100 -11 300 -9 800
Oman pääoman tuotto-% -1,4 -4,0 -10,0 -4,2 -4,3 -3,4
Vastattavaa 543 500 423 000 150 200 344 800 350 800 389 900
- josta oma pääoma 393 200 288 900 126 600 247 700 261 300 287 000
Omavaraisuusaste % 72,3 68,3 84,3 71,8 74,5 73,6
Vieras pääoma 150 300 134 100 23 600 97 200 89 500 102 900
Velat tuotoista % 57,3 73,1 68,0 61,2 55,2 58,5
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Uuden ohjelmakauden hankehaku käynnistyi vihdoin ja viimein, mutta 1. hankehaku päättyi vasta 
elokuun lopussa ja päätöksiä ei vielä 2015 saatu yhdestäkään hankkeesta. Hankehaun käynnisty-
minen siirtyi koko ajan tuonnemmaksi ja koska hakemuksia ei pystytty edes tekemään, hankkeita ei 
voitu aloittaa edes omalla riskillä ennen kuin hakemukset saatiin vireille sähköiseen HYRRÄ-järjes-
telmään. Edellisen kauden hankkeet päättyivät lähestulkoon kokonaan ennen 2015.

MaitoTaito-hankkeen innoittamana suunniteltiin 4 maakunnan ProAgrioiden ylimaakunnallista 
MaitoMania-hanketta, jossa oli lisäksi mukana ProAgria Keskusten Liitto, Työtehoseura ja FABA. 
Hanke ei kuitenkaan saanut ELY-keskusten pisteytyksessä riittävää pistemäärää rahoituksen saami- 
seksi, joten hanke ei edennyt. ELY-keskusten maakuntanäkökulma oli niin voimakas erityisesti mai-
totaloutta koskevissa hankkeissa, että painopiste päätettiin siirtää ylimaakunnallisesta suunnitte-
lusta maakuntatasoiseen valmisteluun. Toimintavuonna aloitettiin valmistelu maitotilojen inves-
tointeihin keskittyvästä maakunnallisesta ProNavetta-hankkeesta, jolle haettiin rahoitus helmikuun 
2016 hankehaussa. Maakuntatasolla rahoitusta haettiin myös maaseutuyrittäjyyteen liittyvälle 
ProYritys-hankkeelle, joka ei kuitenkaan edennyt.

Positiivista hankkeiden osalta oli se, että ProAgria Pohjois-Savo sai koordinointihankkeet sekä 
ruokatalouden kehittämisen osalta (Ruoka-Savo- ja Premium-hankkeet) että alkutuotannon osalta  
(MAST-hanke). Nämä hankkeet tukevat toisiaan ja vahvistavat ProAgrian asemaa vahvana kehit- 
täjätahona pellosta pöytään. Lisäksi päästiin jo käynnistämään useita kumppanuushankkeita, joissa  
hallinnoija on LUKE tai Savonia-ammattikorkeakoulu. 

Kokonaisuudessaan hankkeiden toteutuma myös kustannusten osalta oli selkeästi suunniteltua 
tasoa alhaisempi. Vuoden 2016 tilanne näyttää huomattavasti paremmalta.

MAST-hanke

1.7.2015 käynnistettiin MAST-hanke, jonka nimi tulee sanoista ”Maitotalouden ja alkutuotannon 
systemaattinen tehostaminen Pohjois-Savossa”. Hanke tiivistää ja kehittää yhteistyötä ProAgria  
Pohjois-Savon, Luonnonvarakeskuksen, Savonia-ammattikorkeakoulun ja MTK Pohjois-Savon 
kanssa maitotalouden kehitystyössä. Hanke kestää 31.12.2017 saakka.

Hankkeessa on 7 toimenpidekokonaisuutta, joista keskeisin on ydinryhmän toiminta. Ydinryhmä 
tarkoittaa 4 henkilön ryhmää, joka kokoontuu säännöllisesti vaihtamaan ideoita, ajatuksia, esille 
tulleita kehittämistarpeita ja miettimään niihin ratkaisuehdotuksia. Muista toimenpiteistä mainit-
takoon mm. asiantuntijapooli, jonka kautta kustannetaan lyhyitä esiselvityksiä sekä kansainvälinen 
tiedonhankinta, jonka kautta tuetaan asiantuntijoiden ulkomaista tiedonhankintaa. 

Kehittämistyön ja organisaatioiden välisen yhteistyön tehostamisen kautta pystytään tuottamaan 
entistä tehokkaammin ja paremmin Pohjois-Savon maatilojen tarvitsemia kehittämispalveluja.  
Tätä kautta tuetaan tilojen kilpailukykyä ja elinvoimaa myös tulevaisuudessa. Hanketta toteutet-
tiin vuonna 2015 hankesuunnitelman mukaisesti. 

Ravinnerenki-hanke

ProAgria Pohjois-Savo on osatoteuttajana Ravinnerenki-hankkeessa, jolle haettiin 1. hankehaussa 
kesäkuussa 2015 rahoitusta ajalle 24.6.2015–28.2.2019. Hanke on vuoden 2014 lopussa päätty-
neen Ravinnehävikit euroiksi -hankkeen jatkohanke. Hanketta koordinoi Savonia ammattikorkea-
koulu ja muita osatoteuttajia ovat Luke Maaninka, ProAgria Pohjois-Karjala, Suomen Ympäristö-
keskus, Ylä-Savon kuntayhtymä sekä Karelia ammattikorkeakoulu. ProAgrian keskeinen rooli on 
toimia tiedonvälittäjänä hankkeessa; hankkeessa aloitetaan uudenlainen klusterityyppinen toi-
mintamalli, joka perustuu vastavuoroiseen tiedonsiirtoon viljelijä–koulutus–neuvonta–tutkimus 
-akselilla. Tätä toimintamallia tukee mm. ProAgrian järjestämät pellonpiennartilaisuudet hankkeen 
havaintomaatiloilla. Lisäksi järjestämme muita teemapäiviä sekä tilaisuuksia. Ensimmäinen pellon-
piennartilaisuus pidettiin lokakuussa Sonkajärvellä, aiheena oli maan rakenne. 
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Nurmet rahaksi -hanke

Nurmet rahaksi (NuRa) -hanke on 3,5-vuotinen nurmituotannon resurssitehokkuutta, kannatta-
vuutta ja kilpailukykyä parantava hanke, jota toteutetaan ajalla 1.7.2015–31.12.2018. Hankeen 
tavoitteena on parantaa maatilojen sopeutumista ilmastonmuutokseen, tehdä yksittäisten rehun-
tuotantotoimenpiteiden kustannus–hyöty-analyysejä, kehittää toimijoiden välistä yhteistyötä sekä  
vahvistaa kansainvälistä tiedonsiirtoa. Hanketta koordinoi Luke Maaninka ja sen muita toteut-
tajia ovat ProAgria Pohjois-Savo ja Savonia AMK. ProAgrialla on keskeinen rooli tiedonsiirrossa.  
Uusinta tietoa jalkautetaan mm. nurmiryhmien ja nurmipaketeissa tehtävän työn kautta (ks. kuva).  
Lisäksi ProAgria osallistuu mm. poikimahalvaustutkimuksen tilatason tutkimukseen ja huolehtii 
kaksisuuntaisesta tiedonsiirrosta ryhmätapaamisissa. Kaksisuuntaisen tiedonsiirron tavoitteena on 
uuden tiedon jalkauttaminen neuvontaan, koulutukseen ja viljelijöille. Samalla lisätään tutkijoiden 
ymmärrystä tutkimustiedon käytännön sovellettavuudesta.

Nurmet rahaksi -hankkeen toimintamalli

Koordinointi

Tiedon hankinta
- Niittoaikastrategiat
- Laji- ja lajikeseokset
- Palkokasvit
- Täydennyskylvö
- Syysodelman käsittely
- Poikimahalvausriski

Kokonaisuuden hallinta
- Ilmastonmuutoksen mallintaminen
- Lypsikki-tuotosvastemallin kehittäminen
- Rehulogistiikkamalli
- Tilakokonaisuuden ekonomia

Tiedonsiirto ja kansainvälinen yhteistyö
- Nurmineuvonnan pienryhmien nurmipaketit
- Vastavuoroinen viestintä
- Kansainväliset asiantuntijatyöpajat Pohjois-Savossa
- MACSUR-mallinnusverkoston hyödyntäminen kaksisuuntaisesti
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Vuosi 2015 oli Suomen mittaushistorian lämpimin ja vuosisademäärä oli mittaushistorian suurin – 
näiden tekijöiden ja niiden jaksottumisen seurauksena kasvukausi oli haasteellinen.

Tammi-helmikuussa lunta oli lähes tavanomainen määrä, mutta helmi–maaliskuun lauha jakso  
sulatti lumet jo normaalia aikaisemmin. Huhtikuu oli lauha ja sateinen, ja varsinkin loppukuun run-
saat sateet hidastivat peltojen kuivumista. Toukokuu oli tuulinen ja sateinen – kylvöt viivästyivät  
paikallisten runsaiden sadekuurojen takia. Kesä- ja heinäkuu olivat tavanomaista koleampia, sade- 
päiviä oli runsaasti ja sademäärää kertyi parin kuukauden aikana reilusti yli 200 mm, joka oli lähes  
kaksinkertaisesti pitkänajan keskiarvoon verrattuna. Elokuu oli keskimääräistä lämpimämpi,  
kuten myös koko loppuvuosi. Elokuu sekä lokakuu olivat kasvukauden suhteellisesti vähäsateisim-
mat kuukaudet.  

Märkyys haittasi peltojen kevättöitä ja pelloilla näkyi pitkin kesää märkyyden aiheuttamia ongel- 
mia. Sadot  jäivät yleisesti keskimääräistä alhaisemmiksi ja sadon laatu kärsi kesän sääolosuhteista. 
Maan kasvukunnon merkitys korostui jälleen kuluneena kesänä, ja myös kasvilajien ja -lajikkeiden 
erilainen olosuhteiden kestävyys herätti ajatuksia. Sadonkorjuu oli osin taistelua märkien kasvusto-
jen sekä pehmenneiden peltojen kanssa. Elokuussa alkanut lämpimämpi sekä kuivempi säätyyppi 
joudutti tuleentumista, ja 2–3 viikkoa myöhässä olleet kasvustot ehtivät lopulta pääosin valmistua 
korjuukuntoon. Osa myöhässä olleista viljakasvustoista korjattiin kokoviljasäilörehuksi.

Uutta ilmettä kesän kasvustoihin toi etenkin tukiehtojen muutosten vuoksi yleistynyt kerääjäkas-
vien viljely, joka sai yllättävän hyvän suosion. Kylvöihin käytettiin monenlaisia siemenseoksia ja koke- 
mukset olivat pääosin positiivisia. Osalla pelloista kerääjäkasvit näyttivät saaneen ylivallan, mutta  
pääosin alueilla, joilla viljakasvusto oli tukehtunut märkyyteen.

ProAgria Kasvi ja Puutarha
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Kasvintuotannon asiantuntijapalvelut

Viljelyn suunnittelu on siirtynyt WebWisu-ohjelmistoon, jossa suunnitelmat ja muistiinpanot tal-
lentuvat palvelimelle. WebWisua voidaan käyttää yhdessä kasvintuotannon asiantuntijan kanssa 
tai pelkällä viljelijälisenssillä – käytössä on aina viimeisin ja ajan tasainen versio. Viljelysuunnittelun 
ohessa voidaan tehdä lisäksi viljelykierron ja kasvinsuojelun suunnittelua, joka on tärkeätä pyrittä-
essä lisäämään kasvintuotannon kannattavuutta. Osa asiantuntijoista toimii Eviran valtuuttamina 
luomutarkastajina sekä siemenviljelysten tarkastajina, osa myös siemenpakkaamojen näytteenotta- 
jina. Uuden kasvinsuojeluainelain mukaisia koulutuksia ja kasvinsuojelututkintoja järjestämme vuo-
sittain. Vuonna 2014 aloitettiin siementuottajille räätälöity Benchmarking-koulutus, jonka tavoit-
teena on kehittää alueen siemenviljelyä.  Pohjois-Savon alueella on vuoden 2015 loppuun mennessä  
toteutettu kaksi BM-siementuotantoryhmää.

Marjat, vihannekset ja perunat

Marjanviljelyn tunnusluvat nousivat hieman Pohjois-Savossa vuonna 2015. Viljelypinta-alat las-
kivat mansikan osalta 20 ha ja yritysten lukumäärä 2 kpl. Mansikkatilojen keskimääräinen pinta- 
ala pysyi  ennallaan. Marjoilla keskisato hehtaaria kohti kasvoi noin 150 kg ja siten kokonaissadon  
määrä nousi. Poikkeuksena mustaherukka, joka kärsi paikoitellen satovahingoista kylmän ja satei-
sen kesän johdosta. Vihannestilojen osalta tilanne on hyvin samanoloinen kuin aiempina vuosina. 
Vihannestilat ovat jakaantuneet isoihin ja pieniin tiloihin voimakkaammin kuin marjatilat. Perunan 
tuotantoalat ja viljelijöiden määrä pysyivät kutakuinkin ennallaan. 

ProAgria Pohjois-Savon yhteistyö puutarha- ja perunantuotannon kehittämiseksi jatkui marja-
osaamiskeskuksen, Itä-Suomen yliopiston, Helsingin yliopiston, Ruralia-instituutin ja LUKE:n eri 
yksiköiden kanssa asiantuntija kontakteissa.

Hehtaarisadot Pohjois-Savossa
MMM:n tilastot 2010 2011 2012  2013 2014 2015
Kevätvehnä ala ha 1 000 1 800  1 500  1 800  2 000 1 400
sato kg/ha  3 110  2 960  2 930 3 410  3 400 3 070
Ruis ala ha 600 600 500 300 500 600
sato kg/ha 2390 2530 1800 2780 2000 1 910
Ohra ala ha 24 200 22 600 23 800 24 800 26 900 22 600
sato kg/ha 2 940 3 290 2 300 3 400 2 740 2 530
Kaura ala ha 9 400 9 900 9 600 10 400 9 100 8 000
sato kg/ha 2 620 2 970 2 470 2 760 2 250 2 360
Peruna ala ha 300 300 200 300 300 200
sato kg/ha 33 870 18 570 15 730 27 150 19 670 19 770
Heinä ala ha 7 500 8 300 6 100 7 200 5 400 7 300
sato kg/ha 3 890 3 750 4 530 2 950 4 010 3 720
Säilörehu ala ha 60 000 61 100 61 800 58 400 61 500 61 300
sato kg/ha 18 260 16 990 15 690 15 200 13 020 16 400
Laidun ala ha 11 600 10 900 10 400 10 300 9 800 8 900
Rypsi ala ha 2 200 1 700 1 200 1 300 900 1 200
sato kg/ha 1 150 1 290 1 200 1 280 1 040 1 270
Ruokohelpi ala ha 1 700 1 700 1 500 800 800 300
Kumina ala ha 1 100 1 300 1 000  900  600 500
Kesanto ja luon-
nonhoitopelto

ala ha 14 300 13 400 14 400 13 500 14 600 12 700

Viljelty ala ha 132 000  132 900  131 900  131 000 129 900 133 700
Kokonaispelto ala ha 148 700 148 700  148 600 146 400 146 400 146 400
Marjat ala ha  1 334 1 326 1 303 1 294  1 231 1 235
sato kg/ha 2 825 3 396 3 962  4 162 3 586,5 4 373
Vihannekset ala ha  307  355 372 343 345 393
sato kg/ha  16 291 18 558  15 956  16 784 23 693 17 241
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Yritysasiantuntijat ProAgria Pohjois-Savosta sekä maa- ja kotitalousnaisista työskentelivät asian-
tuntijatyössä aloittavien ja toimivien maaseutuyritysten kumppaneina. Aloittavat yrittäjät tarvitsi-
vat asiantuntemusta esimerkiksi tulos- ja tase-ennusteissa, liiketoimintasuunnitelmien laadinnassa, 
omavalvontasuunnitelmissa, lupahakemuksissa, rahoitusmahdollisuuksien selvittämisessä, inves-
tointitukihakemusten ja niiden liitteiden laatimisessa sekä markkinatilanneselvityksissä. Toimiville 
yrityksille tuotettiin edellä mainittujen lisäksi uusien liiketoimintamallien tai investointien kannat-
tavuusennusteiden laadintaan liittyvää asiantuntemusta ja yrityskokonaisuuden hallinnan asian-
tuntemusta. Aloittaville yrittäjille annettiin starttiraha-lausuntoja koko Pohjois-Savon alueella. Yksi 
asiantuntijamme on myös hyväksytty antamaan TEMin rahoittamia kehittämispalveluja. Yritysasiak- 
kaiden toimialat olivat hevospalveluyrityksistä koneurakointiin, elintarvikeyrityksistä hierojiin.

Asiantuntijat tekivät tiivistä yhteistyötä seudullisten toimijoiden kanssa mm. Yritys-Suomi yhteis- 
työtapaamisten kautta. Yrittäjille järjestettiin infotilaisuuksia yrittäjyyden eri vaiheista seudullisten  
yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyötahoina olivat mm. Pohjois-Savon ELY-keskus, toiminta- 
ryhmät Kalakukko Ry, Mansikka ry ja Ylä-Savon Veturi Ry, Savogrow Oy, Yrityspalvelu Verson toi-
mijat (TE-toimisto, Kuopionseudun Uusyrityskeskus), Wäläkky, Finnvera, Itä-Suomen yliopisto, 
ammattikorkeakoulut, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Sydän Savon Maaseutupalvelu, kunnat, 
kunnanjohtajat, pankit, Savon Yrittäjät sekä paikalliset yrittäjäjärjestöt, Yritys-Suomi-toimijat, eri 
hankkeet ja muut tahot.

Hanketyössä tavoitimme yritysasiakkaita eri näkökulmista. RuokaSavo-hankkeessa kohdattiin 
mm. ravintola-alan yrittäjiä syksyn suuressa Satoa-tapahtumassa Kuopion torin vieressä. Loppu-
vuodesta käynnistynyt Reko-hanke aloitti tiedonvälitystoiminnan Koillis-Savon alueella Kalakukko 
ry:n rahoittamana ja hankkeessa tehtiin tiedonvälitystä niin elintarviketuottajille kuin paikallisesta  
ruuasta kiinnostuneille kuluttajille.  Tilipalvelun EVL-asiakaskunta vakiintui, ja otimme käyttöön asiak- 
kaille tarkoitetun nykyaikaisen taloudenhallintajärjestelmän Lemonsoftin, joka toimii pilvipalveluna  
ajasta ja paikasta riippumattomasti. 

Tilipalveluasiakkaamme tarvitsivat asiantuntemusta usealta eri yrityksen osa-alueelta, ja asiak-
kaan apuna toimittiin asiakastiimeittäin. Asiakas sai näin tilipalvelusta kirjanpidon lisäksi kump-
panin yrityksen jokaiseen vaiheeseen. Asiakkaat olivat kiinnostuneita sähköisistä kirjanpidon palve-
luista kuten esimerkiksi kausiveroilmoituksista, verkkolaskuista ja veroilmoituksista.

Tilipalvelut ovat saaneet uusia asiakkaita erityisesti elinkeinonharjoittajista ja palkanlaskenta-
palveluja tarvitsevista yrityksistä ja yhteisöistä. Palkanlaskentapalvelut lähes tuplaantuivat.

ProAgria Yritys- ja tilipalvelut
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Maa- ja kotitalousnaisten toiminnanjohtajana aloitti vuoden 2015 alussa Heli Sulola, toimittuaan  
aiemmin toiminnanjohtajan sijaisena. Pitkäaikainen toiminnanjohtajan edeltäjä Helena Lehtoaro 
siirtyi jatkamaan hankepäällikön tehtäviä. Piirikeskuksessa oli toimintavuoden alussa viisi vakituista  
toimihenkilöä. Kesällä päästiin käynnistämään RuokaSavo-hanke, johon palkattiin kuudes työnte-
kijä. Johtokunta piti kokouksia vuoden aikana neljä kertaa. Edustajakokous pidettiin marraskuussa  
Siilinjärven Kolmisopella Jaansmo Ay:n tiloissa. Puheenjohtaja Riitta Ryhänen toimi ProAgria Pohjois- 
Savon hallituksen jäsenenä. Riitta Ryhänen toimi myös Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen  
hallituksen varapuheenjohtajana ja osan vuotta Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen hallituksen 
puheenjohtajana varsinaisen puheenjohtajan Kaisu Merilän äkillisen menehtymisen seurauksena.

 Tärkeimmät sidosryhmät ovat Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjois-Savon liitto, kunnat, Savo-
nia-AMK, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Pohjois-Savon Metsäkeskus, MTK-Pohjois-Savo, Poh-
jois-Savon Kalatalouskeskus, Pohjois-Savon Martat, Savon Keittiömestarit, Hyvölän Metsäsäätiö, 
Naisten valmiusliiton Pohjois-Savon alueneuvottelukunta sekä eri ruokaan ja yrittäjyyteen liittyvät 
hankkeet maakunnan alueella.

Ruoka- ja elintarvikeasiantuntemus

Pohjois-Savon maa- ja kotitalousnaisten kotitalousneuvontatoiminta painottui kuluttajaneuvon-
taan eri tapahtumissa sekä ruoanvalmistuskoulutuksiin. Ruokakursseja pidettiin jäsenistölle sekä 
muille kiinnostuneille. Lisäksi toteutettiin Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen valtakunnallisia kam-
panjoita koko Pohjois-Savon alueella kertomalla esimerkiksi Pohjolan superruuista eri tapahtumissa,  
järjestämällä päiväkoti-ikäisille Kasvisaarteen Arvoitus -tapahtumia, kertomalla ikääntyneille ravit- 
semussuosituksista Syö Hyvää -tapahtumissa sekä osallistuttiin koululaisille suunnattuun Missä  

Maa- ja kotitalousnaiset
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Pohjois-Savon vuoden 2015 
maa- ja kotitalousnaiseksi  
valittiin Teija Korhonen Tervon 
maa- ja kotitalousnaisista.



19

Leipä kasvaa -hankkeeseen.  Eri oppilaitokset, seurakunnat, koulut ja päiväkodit olivat tärkeitä sidos- 
ryhmiä lapsille ja nuorille suunnattujen kampanjoiden kumppaneina. Vuonna 2015 jatkettiin ala-
koululaisille suunnattuja iltapäiväkerhoja kahdella koululla Kuopiossa. Ruoka- ja kahvipalveluita  
tehtiin mm. Lapinlahden juusto- ja viinijuhlilla. Mehuasematoiminta jatkui syksyllä Sorsasalossa, 
joskin omenavuosi oli edellisiä vuosia huomattavasti vaatimattomampi. Syksyllä osallistuttiin Elon-
korjuujuhlaan, Kalaryssäykseen ja Kuopion joulutoriin ja järjestettiin Elonkorjuujuhlan yhteyteen 
toinen Satoa-tapahtuma.

Maisema-asiantuntemus 

Maisemasuunnittelun asiantuntijatehtävissä Pohjois-Savossa tehtiin vuonna 2015 viljelijöille run-
saasti ympäristötukisuunnitelmia. Neuvo 2020 -maatilojen neuvontajärjestelmä mahdollisti tilojen 
maiseman ja luonnon kartoitukset, joita maa- ja kotitalousnaiset tekivät 44 kappaletta. Tukikelpoi-
sille kohteille laadittiin erillisenä työnä tukihakemuksen edellyttämä suunnitelma.

Maisema-asioissa Pohjois-Savossa aloitettiin myös valtakunnallinen Maa- ja kotitalousnaisten 
Keskuksen hallinnoima Rannat kuntoon -hanke, joka jatkuu myös seuraavalle toimintavuodelle. 
Metsästä voimaa -kampanja jatkui ja valtakunnallisessa hankkeessa Pohjois-Savo oli pilottialueena.  
METSO-kävelyitä järjestettiin Pohjois-Savossa Tahkolla kaksi kertaa, yhteistyössä Pohjois-Savon 
ELY-keskuksen ja Suomen Metsäkeskuksen kanssa. METSO-kävelyt olivat osa valtakunnallista Maa- 
ja kotitalousnaisten Keskuksen hanketta. 

Valtakunnallinen Vuoden maisemateko -kilpailu tuotti neljä tasokasta osallistujaa, ja voittajaksi  
valittiin Tervon maa- ja kotitalousnaiset. Tunnustus myönnettiin arvokkaasta vapaaehtoistyöstä sekä  
ansiokkaasta työstä kotimaiseman, ympäristön ja sitä kautta viihtyvyyden hyväksi. Hyvölän metsä- 
säätiö luovutti voittajille palkinnoksi raivaussahan ja kypärän. Vuonna 2015 pidettiin myös yksi 
kompostointikurssi maa- ja kotitalousnaisille.

Maaseutuyrittäjyys

Yrityksille maa- ja kotitalousnaisten asiantuntemusta käytettiin erityisesti ruoka- ja juhlapalvelu- sekä  
matkailuyritysten asiantuntijatyössä. Aloittaville yrittäjille tehtiin starttirahalausuntoja ja autet-
tiin yrityksen perustamisessa. Hygieniaosaamiskoulutuksia ja hygieniaosaamistestauksia pidettiin 
edellisen vuoden tapaan. Yhteistyötä syvennettiin sidosryhmien kanssa Yritys-Suomi-toimijoiden, 
seudullisten yrityspalveluorganisaatioiden, kunnan elinkeinoasiamiehien ja kunnanjohtajien sekä 
Uusyrityskeskusten kautta. Maa- ja kotitalousnaiset pääsivät myös aloittamaan ruokatapahtumien  
kehittämiseen ja yrittäjien väliseen yhteistyöhön suunnatun RuokaSavo-hankkeen kesällä 2015.
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Järjestön valtakunnallisena teemana jatkui Metsästä voimaa -kampanja, jonka tiimoilta järjestettiin  
mm. Metsäilta Jännevirran Uudistalolla yhteistyössä Stora Enson kanssa. Alkukesällä järjestettiin 
ruoka- ja virkistäytymismatka Ahvenanmaalle ja matkalla otimme vastaan innostunutta palautetta 
ja toiveita tulevista matkoista. Järjestöväkeä tavattiin paikallisyhdistysten vuosikokouksissa ja eri-
laisilla kursseilla. Lisäksi paikallisyhdistykset osallistuivat aktiivisesti erilaisiin talkoisiin. Osasta tal-
koista maksettiin talkookorvauksia, joten talkoot olivat oivallinen keino hankkia rahoitusta myös 
oman paikallisyhdistyksen toimintaan. Vuoden 2015 Pohjois-Savon maa- ja kotitalousnaiseksi  
valittiin edustajakokouksessa Teija Korhonen Tervon maa- ja kotitalousnaisista. 

RuokaSavo-hanke 

RuokaSavo-hanke on uusia ideoita ja uusia elinmahdollisuuksia Pohjois-Savoon tuova hanke. Toi-
minnan pohja ja perusta ovat Pohjois-Savon vahva perusmaatalous ja siitä kumpuavat laadukkaat 
elintarvikkeet. 

Yksi hankeen tavoitteista on ruokamaakunnan aseman vahvistaminen paikallisesti, valtakunnalli-
sesti ja kansainvälisesti. Sitä varten on aloitettu yhteistyöverkoston rakentaminen tutkimuksen, kou-
lutuksen, neuvonnan, maatalousyrittäjien ja muiden yrittäjien kanssa. Lisäksi on osallistuttu kansain- 
väliseen European Region of Gastronomy -verkostotyöhön. 

Toinen tavoite on elintarvikeyritysten kasvun, osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen. Marraskuussa  
järjestettiin yhteismarkkinoinnista ja kansainvälistymisestä kiinnostuneille elintarvikeyrityksille  
Brändiseminaari. Lähitulevaisuudessa rakennetaan yhteinen vientibrändi pohjoissavolaisille elin-
tarvikkeille.

Kolmantena tavoitteena on ruokamatkailun jalkauttaminen Pohjois-Savoon. Kehittämisen kär-
jeksi nostetaan vuosittain toistuvat ruokatapahtumat kuten SATOA Kuopio Food Festival, Kuopio 
Tanssii ja Soi -yhteistyö sekä Eukonkannon ja Tahkon tapahtumat. SATOA Kuopio Food Festival 
toteutettiin 28.–29.8. toisen kerran Kuopion Kauppakadulla. Tällä kertaa mukana oli jo 24 ravin-
tolaa ja ruoka-annoksia myytiin yhteensä noin 44 000 kpl. Ruoka- ja matkailutuotteiden kansain-
välisyyttä rakennetaan elintarvike-, matkailu- ja luovien alojen yritysten yhteistyönä. Loppuvuodesta  
jätettiin hakemus Visit Finlandille ns. FinRelax-kilpailuun, johon tarjottiin osallistavan matkailun 
tuotepaketteja. Tuloksena oli kunniamaininta ja tuotteet saatiin Visit Finlandin sivuille.

RuokaSavo-hanke käynnistettiin 25.6.2015 omalla riskillä, sillä hankepäätös saatiin vasta seu-
raavan vuoden alkupuolella. Hanke on kolmivuotinen koordinaatiohanke, jota rahoittaa Pohjois-
Savon ELY-keskus. Premium-hanke on kaksivuotinen ja se käynnistettiin 1.11.2015. Hankkeet täy-
dentävät toisiaan ja niillä on yhteiset tavoitteet. Premium-hankkeelle on haettu 80 %:nen tuki ja 20 %  
on yrityksiltä laskutettavaa yksityisrahoitusta.  

Pohjois-Savon maa- ja kotitalousnaisten johtokunta ja henkilöstö elokuussa 2015.
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TULOSLASKELMA 1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2014
Valtionapu neuvontaan ja  
valtiolta saadut palvelutuotot

Valtion varsinainen määräraha 684 204,00 711 922,00
Hankeavustukset 152 884,20 632 797,31
Valtiolta saadut palvelumaksut 121 374,10 102 245,56

Palvelu- ja myyntituotot
Palvelumaksut 2 793 190,14 3 066 244,60

Muut toiminnan tuotot 37 536,42 21 066,99
Tuotot yhteensä 3 789 188,86 4 534 276,46
Kulut

Henkilöstökulut -2 784 217,83 -3 107 985,17
Poistot -9 870,88 -8 810,85
Palvelutoiminnan kulut -133 602,93 -457 643,37
Muut kulut -1 006 252,62 -1 113 061,97

Kulut yhteensä -3 933 944,26 -4 687 501,36
Varsinaisen toiminnan 
tuotto-/kulujäämä -144 755,40 -153 224,90
Varainhankinta 58 286,00 53 624,00
Sijoitus- ja rahoitustoiminta -243,10 -1 907,66
Satunnaiset erät 42 000,00 30 000,00
Välittömät verot 0,00 -12 619,62
Tilikauden yli-/alijäämä -44 712,50 -84 128,18

TASE 31.12.2015 31.12.2014
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat oikeudet 54 032,48 25 385,45
Aineelliset hyödykkeet 6 674,88 7 651,88
Sijoitukset 121 030,86 141 057,74

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 11 997,81 12 188,75
Saamiset 646 009,80 1 003 372,27
Rahat ja pankkisaamiset 291 655,10 341 552,21

VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 131 400,93 1 531 208,30

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA

Vapaat rahastot 19 856,28 19 856,28
Ed. tilikausien yli-/alijäämä 363 843,69 453 297,42
Tilikauden yli-/alijäämä -44 712,50 -84 128,18
Oma pääoma yhteensä 338 987,47 389 025,52

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 180 882,99 119 995,20
Saadut ennakot 0,00 956,13
Ostovelat 78 874,96 272 004,51
Siirtovelat 433 840,17 455 174,05
Muut lyhytaikaiset velat 98 815,34 294 052,89
Lyhytaikainen yhteensä 792 413,46 1 142 182,78

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 131 400,93 1 531 208,30
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Maito-, lihanauta- ja lammasyritysten palvelut

Tuotosseurannan kehitysprojekti päättyi. Lypsylehmien tuotoslaskenta, tuotosseurannan ohjesääntö  
sekä raportit uudistuivat. Tuotosseurannan näytteenottoon ja tiedonsiirtoon tuli uutta teknologiaa  
ja uusia palveluja. Tiineystestien tilaus tuotosseurannan maitonäytteestä oli Valion tuottajille mah-
dollista syksystä alkaen. 

Ruokinnan ohjaus -palvelun peitto on 55 % tuotosseurantatiloista. Erityisesti hiehojen ruokinnan  
suunnittelu kiinnosti. Uusi Tuotannon ohjaus -palvelu auttaa parantamaan tuotannon talouden 
lisäksi eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Hyvinvoinnin teemavuotena keskityttiin eläinten ja yrittä-
jien hyvinvointiin.

Uutena nurmipalveluna lanseerattiin Säilörehukartoitus. Palvelussa kartoitetaan tilan nurmirehu- 
tuotannon pullonkaulat ja selvitetään kehityskohteet. Benchmarking-pienryhmätoiminta laajeni,  
ensimmäiset valtakunnalliset nurmipienryhmät kokoontuivat verkossa.

Neuvo 2020, Maatilojen neuvontajärjestelmää hyödynsivät erityisesti emolehmä- ja lihanauta- 
tilat eläinten hyvinvointikorvauksen ehtojen ja luomuun siirtymisen selvittämisessä. Talouslaskelmat  
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Avaintiedot 2015

• Koko organisaation yhteinen strategiaprosessi tuotti mission, vision ja visiotavoitteet ja nosti  
asiakkaat entistä vahvemmin toiminnan keskiöön

• Tuotosseuranta uudistui. Näytteenottoon ja tiedonsiirtoon tuli uutta teknologiaa ja uusia palveluja.
• Neuvo 2020 -palvelut lanseerattiin. Tukipuntari tuli todelliseen tarpeeseen arvioimaan tuki- 
muutoksia järjestelmän muuttuessa.  

• Uudet puutarhatuotannon -palvelut PuutarhaKasvu, PuutarhaTuotto ja PuutarhaToiminta  
lanseerattiin.

• Ensimmäiset valtakunnalliset Benchmarking-nurmipienryhmät kokoontuivat verkossa.
• ProAgria Keskusten Liitto valittiin valtakunnallisen Energiatehokkuuden koordinaatio- 
hankkeen vetäjäksi.
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ja tsekkilistat kiinnostivat asiakkaita kiristyneessä taloudellisessa tilanteessa.  
Lampaiden jalostus- ja tuotosseuranta kiinnostivat, ja järjestelmään liittyi mukaan 100 uutta 

asiakastilaa. Vuohirekisterihankkeessa selvitettiin vuohien sukutietoja ja tallennettiin niitä tietokan-
taan uudella WebVuohi-ohjelmalla. 

Maidontuotannon Huippuosaajat -ohjelman 15 uutta valmennettavaa jatkoivat opintojaan.  
Emolehmä- ja naudanlihantuotantoon valittiin seitsemän erikoistunutta asiantuntijaa työskentele-
mään lihanauta-asiakkaiden kanssa valtakunnallisesti. ProAgria Maito -seminaari kokosi ennätys-
yleisön, 200 osallistujaa. Valtakunnalliset lammaspäivät järjestettiin keväällä ja syksyllä. 

Kasvi-, puutarha-, sika- ja siipikarjayritysten palvelu

Uuden tukikauden käynnistyminen ja siihen liittyvien uusien säädösten ja ehtojen merkitysten avaa-
minen tiloille korostui alkuvuonna. Uuden Tukipuntari-palvelun avulla simuloitiin tiloille tukimuu-
tosten vaikutuksia tuloihin ja maksuaikatauluihin sekä arvioitiin ympäristökorvauksen ja eläinten 
hyvinvointikorvauksen mahdollisuuksia tiloilla. Maatilojen neuvontajärjestelmän Neuvo 2020 -pal-
velut kiinnostivat asiakkaita. 

Uudistetut kasvintuotannon palvelut, viljatiloille sekä viljaa käyttäville sika- ja siipikarjatiloille  
suunnatut ViljelyKasvu ja ViljelyTuotto sekä puutarhatiloille suunnatut PuutarhaKasvu, Puutarha-
Tuotto ja PuutarhaToiminta, otettiin käyttöön. Niiden avulla yrittäjän on mahdollista parantaa 
kasvintuotannon kannattavuutta, hallita kustannuksia, turvata tilan toimintaedellytyksiä tulevai-
suudessa sekä verkostoitua muiden tilojen kanssa. 

Tehokkuutta parantavat sähköiset toimintamallit vakiintuivat. Viljelysuunnitelmien teko siirtyi  
WebWisun myötä nettiin. Pelto- ja puutarhakasviasiantuntijoiden välistä tiedonvaihtoa tiivistet-
tiin ajankohtaiskatsausten avulla. ViljelyKasvu-erityisasiantuntijoiden verkosto käynnistettiin. Maan  
rakenteen ja vesitalouden kysymykset nousivat esille, ja näitä tukemaan julkaistiin Tieto tuottamaan 
-sarjassa Viljelykiertojen monipuolistaminen -kirja.

Neuvo 2020 -palvelut kysyttyjä sikatiloilla

Myös sikatilat hyödynsivät uusia Neuvo 2020 -palveluja aktiivisesti. Tukipuntarin avulla useat sika- 
tilat pystyivät hakemaan optimaaliset tuet tuotantoonsa. Tilojen heikko taloudellinen tilanne ja 
markkinoiden epävarmuus vaikuttivat sikatilojen investointeihin.

ProAgria Liha Osaamiskeskus on mukana Eläinten terveys ETT ry:n hallinnoimassa, maa- ja metsä- 
talousministeriön osarahoittamassa ruokaketjun kehittämishankkeessa. Welfare Quality -arviointiin  
liittyvää yhteistyötä jatkettiin Snellman Lihanjalostus Oy:n kanssa. Osaamiskeskus oli mukana myös 
Sikavan asiantuntijatehtävissä, sika-asiantuntijaryhmässä ja laatujärjestelmän kehitystehtävissä. 

Yritys- ja tilipalvelut

Suosituimmat yrityspalvelut olivat liiketoiminnan ja investointien suunnittelu sekä talouteen ja rahoi- 
tukseen liittyvät palvelut. Uutena palveluna lanseerattiin Investoinnin toteutettavuustutkimus. Se 
antaa selkeän kuvan yrityksen liiketoiminnan kasvun ja kehittymisen mahdollisuuksista, mihin suun-
nattuna ja mitoitettuna investoinnit kannattaa tehdä. Selvitystä voi hyödyntää myös yritysrahoituk-
sen ja investointitukien haussa.

Tili- ja taloushallinnon palveluja kehitettiin konsultoivaan suuntaan. Kassabudjetoinnin palvelut 
olivat vuoden aikana monipuolisesti esillä. Yrittäjien omistajanvaihdospalvelun sisältöä ja toiminta-
tapoja uudistettiin ja erikoistuneiden asiantuntijoiden osaamista ja valmiuksia kehitettiin. Tavoit-
teena on vastata kasvavaan kysyntään. Suomen yrittäjistä noin 75 000 on jo ylittänyt 55 vuoden iän.

Maaseutuohjelmaa 2014–2020 valmisteltiin alueellisesti ja valtakunnallisesti. Keskusten välisenä 
yhteistyönä suunniteltiin ohjelmaan useita uusia kehittämishankkeita, tärkeimpinä ProYritys-akti-
vointihankkeet. Myös yhteistyö Yritys-Suomen seudullisissa yrityspalveluissa jatkui.  

Energiatehokkaiden toimintatapojen suunnittelussa ja käyttöönotossa maatiloilla vahvistettiin 
roolia. Energiasuunnitelmia tehtiin Neuvo 2020 -palveluina. Energia-asiantuntijoiden valmiuksia 
tuettiin valmennuksilla. Investointiratkaisujen suunnitteluun tuotettiin materiaalia. Energiasuunni-
telmista koottiin vertailutietoa tiloilla tehtävän suunnittelutyön pohjaksi. Liitto valittiin valtakun-
nallisen Energiatehokkuuden koordinaatiohankkeen vetäjäksi.
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Kostamo Katri, toimitusjohtaja 043 825 1218

Ollikainen Matti, varatoimitusjohtaja 0400 371 021

Rissanen Tuomo, markkinointi- ja myyntijohtaja 040 563 8749

Repo Mika, kehitysjohtaja, hanketoiminta 043 825 2679

Sulola Heli, palvelupäällikkö, MKN toiminnanjohtaja, yhdistysasiat 040 672 0597

Pirkkalainen Tarja, palvelupäällikkö, Ylä-Savo 0400 347 143

Heikkinen Milja, palvelupäällikkö, Kuopion seutu (äitiyslomalla) 040 166 2597

HALLINTOPALVELUT
Ollikainen Matti, varatoimitusjohtaja 0400 371 021

Parviainen Anna Kaisa, talouspäällikkö, taloushallinto ja tilipalvelut 0400 476 098

Pöntinen Jaana, toimistosihteeri, tilipalvelut 0400 284 738

Röynä Antero, IT-asiantuntija 0400 378 888

Sarkkinen Eeva, hanke- ja taloushallinnon asiantuntija 043 826 7034

Varis Kati, taloussihteeri 043 825 2682

KASVI- JA PUUTARHAYRITYKSET
Kostamo Katri, toimitusjohtaja, oto. 043 825 1218

Inkeroinen Heikki, perunantuotannon asiantuntija 0400 375 584

Mäkipää Hannu, kasvintuotannon ja työterveyshuollon erityisasiantuntija 040 563 8759

Paunonen Heikki, kasvintuotannon asiantuntija 040 586 5957

Piippo Arvo, talouden ja kasvintuotannon asiantuntija 0400 380 203

MAITO- JA NAUDANLIHAYRITYKSET, YLÄ-SAVO
Pirkkalainen Tarja, palvelupäällikkö, Ylä-Savo 0400 347 143

Antikainen Paula, työterveyshuollon ja benchmarkkauksen asiantuntija 040 673 9465

Harakka Irja, ruokinnan ja tuotannonohjauksen asiantuntija 040 510 5422

Hentilä Aija, tuotannonohjauksen ja ruokinnan asiantuntija 043 825 4984

Hiltunen Jukka, kasvintuotannon ja talouden asiantuntija 0400 209 707

Hyvärinen Tiina, kasvintuotannon ja tuotosseurannan asiantuntija 040 187 0467

Julkunen Pirkko, kannattavuuskirjanpidon asiantuntija, MVL-tilipalvelut 040 740 5318

Jääskeläinen Aaro, kasvintuotannon asiantuntija 043 825 4985

Kauppinen Pirkko, tuotosseurannan asiantuntija 040 507 8234

Kekäläinen Maija, ruokinnan ja tuotannonohjauksen asiantuntija 040 540 3055

Kulin Jouko, rakennusmestari 0400 661 135

Laajalahti Kyösti, omistusjärjestelyjen erityisasiantuntija,  kaupanvahvistaja 0400 277 670

Lukinmaa Vuokko, talousasiantuntija 043 824 7615

Murtola Terttu, ruokinnan erityisasiantuntija 040 700 9537

Mustonen Arja, nurmiviljelyn erityisasiantuntija 0400 203 755

Mäkelä Sanna, talousasiantuntija 043 825 1213

Piippo Jaana, kasvintuotannon ja talouden asiantuntija 043 825 2682

Pietikäinen-Kauppinen Vuokko, ruokinnan ja tuotannonohjauksen asiantuntija 043 826 7008

Pitkälä Joakim, talousasiantuntija 040 579 7178

ProAgria Pohjois-Savo ry
Puijonkatu 14, PL 1096, 70111 Kuopio
puh. 020 747 3650
Iisalmen aluetoimisto, Päiviönkatu 22, 74100 Iisalmi
pohjois-savo.proagria.fi
etunimi.sukunimi@proagria.fi
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Pylkkänen Anne, ruokinnan, tuotannonohjauksen ja 
tuotosseurannan tekninen asiantuntija

040 673 4564

Rönkkö Nina, kasvintuotannon asiantuntija 043 825 4982

Saastamoinen Marja, rakennusmestari 0400 284 762

Saastamoinen Mikko, talouden ja kasvintuotannon asiantuntija 040 480 7272

Savolainen Rauno, kasvintuotannon ja talouden asiantuntija 0400 172 121

Suvilehto Martti, asiantuntija 043 825 4987

Tuovinen Kirsi, kasvintuotannon ja talouden asiantuntija 0400 867 400

Valta Antti, erityisasiantuntija MVL-verotus 0400 380 201

Zitting Panu, talouden ja kasvintuotannon asiantuntija 0400 577 253

MAITO- JA NAUDANLIHAYRITYKSET, KUOPION SEUTU
Rissanen Tuomo, palvelupäällikkö, myynti- ja markkinointijohtaja 040 563 8749

God Ahti, talouden ja kasvintuotannon asiantuntija 0400 286 789

Hujanen Tuija, ruokinnan ja tuotannonohjauksen asiantuntija 040 765 0650

Jokela Sinikka, maisemasuunnittelun asiantuntija 0400 571 643

Karhunen Erja, rakennuspiirtäjä 0400 284 687

Koivistoinen Paula, tuotannonohjauksen asiantuntija 040 749 8430

Korhonen Pirkko, huippuosaaja, ruokinta ja automaattilypsy 040 746 4915

Laakkonen Eero, kasvintuotannon ja talouden asiantuntija 0400 907 047

Oksman Anita, ruokinnan ja tuotannonohjauksen asiantuntija 043 825 1219

Pajunen Elisa, ruokinnan ja tuotannonohjauksen asiantuntija 043 825 4983

Pasanen Tapio, rakennusinsinööri 0400 905 731

Penttinen Sanna, kasvintuotannon ja talouden asiantuntija 043 825 1210

Rantala Jouni, seosrehuruokinnan erityisasiantuntija 043 825 2684

Rossi Anu, nurmiasiantuntija 040 179 5001

Rytkönen Sirpa, ruokinnan ja tuotannonohjauksen asiantuntija 040 510 2887

Saastamoinen Seija, ruokinnan ja tuotannonohjauksen asiantuntija 040 523 2327

Soininen Petteri, talousasiantuntija 0400 571 647

Tahvola Essi, kasvintuotannon ja talouden asiantuntija 040 707 1479

Tuominen Pirkko, luomun erityisasiantuntija 0400 124 976

Turpeinen Eveliina, ruokinnan asiantuntija 040 523 0932

YRITYS- JA TILIPALVELUT

Sulola Heli, palvelupäällikkö, MKN toiminnanjohtaja, yhdistysasiat 040 672 0597

Komulainen Heli, yritysasiantuntija, tilipalvelut 043 825 4981

Kääriäinen Jarkko, Tuottaja-tiedottaja, RuokaSavo- ja Premium-hankkeet 043 8267 690

Laajalahti Arttu, asiantuntija, kirjanpito MVL 043 825 1215

Lehtoaro Helena, hankepäällikkö, MKN RuokaSavo- ja Premium-hankkeet 040 572 0312

Niskanen Marja, yritysasiantuntija, ruokapalvelut, MKN 0400 905 782

Paavilainen Juhani, yritysasiantuntija 0400 172 386

Päivärinta Minna, yritysasiantuntija 040 509 1511

Rantonen Kirsi, yritysasiantuntija, tilipalvelut KLT 040 672 0252

Räsänen Marjatta, yritysasiantuntija 0400 124 897

Sares Ilona, yrityskoordinaattori (RuokaSavo- ja Premium-hankkeet), MKN 043 825 1216

Valutie Viivi, ruoka- ja elintarvikeasiantuntija, MKN 0400 571 642
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ProAgria Keskusten ja  
ProAgria Keskusten Liiton
johtamisjärjestelmälle on 

myönnetty ryhmäsertifikaatti

ProAgria Pohjois-Savo ry
Puijonkatu 14, PL 1096, 70111 Kuopio
puh. 020 747 3650

pohjois-savo.proagria.fi
maajakotitalousnaiset.fi
info.pohjois-savo@proagria.fi

Iisalmen aluetoimisto
Päiviönkatu 22, 74100 Iisalmi

Pohjois-Savo


