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Toimitusjohtajayhteistyö ProAgria Kainuun ja ProAgria Pohjois-Karjalan kanssa eteni vuoden aikana 
suunnitellusti. Ja etenemistä on vauhdittanut vahva hallitusten yhteinen tahtotila etenemiselle. Alle-
kirjoittanut toimi maaliskuusta 2017 alkaen myös ProAgria Kainuun toimitusjohtajana ja Pohjois-Kar-
jalassa toimitusjohtajuus alkaa 1.5.2018. Tavoitteeksi hallitukset ovat yhdessä asettaneet yhtenäisen 
yhden johdon alla toimivan operatiivisen toiminnan aloittamisen vuoden 2019 alusta ja hallinnollisen 
yhdistyminen vuoden 2020 alusta. Vuoden 2018 aikana on tavoitteena saada virallisia päätöksiä konk-
retisoimaan tahtotilaa. Tiivistyvän yhteistyön tavoitteena on alueellinen tasa-arvoisuus ja palveluiden 
kattavuus koko alueella, osaamisen kehittyminen asiakasvaateiden mukaisesti ja kustannustehokkaat 
hinnaltaan kilpailukykyiset palvelut. Keskiössä ovat asiakastyö ja asiantuntijuuden kehittäminen.

Sisäisten toimintatapojen kehittämisessä erityisen onnistunut toimintavan muutos, joka on viime 
vuosina toteutettu, on sisäinen osaamisvastaavatoiminta. Luentomaisten koulutusten sijaan pienryhmä  
ja työparityöskentelynä toteutettava osaamisen kehittäminen on koettu tehokkaammaksi. Osaami-
sen jakaminen vertaisryhmässä kasvattaa osaamista ja keskittyy oikeisiin asioihin. Osaamisvastaavien  
perehdyttäessä perehdytysten laatu on parantunut ja uudelle toimihenkilölle saadaan paremmat val-
miudet itsenäiseen laadukkaaseen asiakaspalveluun entistä nopeammin. Olemme saaneet parannet-
tua oppimisnopeuttamme organisaationa. Tähän tulemme myös tulevaisuudessa panostamaan.

Maa- ja kotitalousnaisten lahja 100-vuotiaalle Suomelle oli Maistuva maaseutu. Suomi 100 -vuo-
den kunniaksi kannustettiin paikallisyhdistyksiämme viettämään maaseudun perinteistä sadonkorjuu-
juhlaa, kekriä. Näyttäviä kattauksia ja iloista juhlatunnelmaa Kekrin merkeissä saatiin nauttia monissa 
pohjoissavolaisissa kylissä. Osana juhlien ohjelmaa esitettiin myös maa- ja kotitalousnaisten histori-
asta kertova näytelmä Omat avaimet. 

ProAgria Pohjois-Savo oli hakemassa Kuopion kaupungin ja Savonia AMK:n kanssa arvostettua  
European Region of Gastronomy -statusta Kuopion alueelle. Kuopion alueen hakukirja julkaistiin ja 
luovutettiin IGCAT-verkoston jäsenistä koostuvalle raadille kesäkuussa 2017. Raati hyväksyi hakemuk-
sen ja julkaisi hyväksynnän lokakuussa Brysselissä. Kuopion alue saa ERG-statuksen vuonna 2020.

Vuoden 2017 aikana aikaisempina vuosina talouden vakauttamiseksi tehdyt päätökset paransivat 
tulosta. Taloushallinnon ulkoistusprojekti toi toivottua säästöä ja samalla talouden seurattavuus ajan-
tasaisesti parani. Hyvän tuloksen takana olivat monipuolinen kustannustehokkuuden kehittyminen ja 
palvelumyynnin kasvu. Erityisesti syksyllä avautuneen Neuvo kilpailukyky palveluiden kysyntä oli run-
sasta maatilojen haasteellisen taloustilanteen vuoksi. 

ProAgria Pohjois-Savon varsinaisen toiminnan tuotot olivat vuonna 2017 noin 4,2 milj. euroa, tuo-
tot kasvoivat edellisestä vuodesta hanketoiminnan aktiivisuuden ja palveluiden myynnin lisääntymisen 
vuoksi. Luonnollisesti hanketoiminnan kustannukset olivat vastaavasti suuremmat. Valtion määrärahat 
toimintaan olivat varsinaisen toiminnan tuotoista 13 % 
(vuonna 2016 15 %), hankeavustusten 17 % (12 %) ja asia-
kaslaskutuksen 69 % (73 %). Asiantuntijapalveluiden myynti  
kasvoi n. 70 000 e. ProAgria Pohjois-Savon tilikauden 
2017 tulos oli 35 878 euroa ylijäämäinen, vuonna 2016 
tulos oli 148 883 euroa alijäämäinen.

Katri Kostamo

ProAgria Pohjois-Savo
Toimitusjohtaja

Itä-Suomen yhteistyön tavoitteena  
entistä parempi asiakaspalvelu
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Missio

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

Arvot

Asiakkaan menestyminen
Maaseudun puolesta
Osaaminen ja innostus
Riippumattomuus

Hallinto ja järjestötoiminta
Edustajisto

Luttinen Eero, pj. Vesanto 044 272 4949 eero.luttinen@gmail.com
Pöyhönen Ari, varapj. Suonenjoki 040 830 4998 aripoyhone@gmail.com
Ahtiainen Riitta Kuopio 050 436 1237 riitta.m.ahtiainen@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@hotmail.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
Suihkonen Lea Suonenjoki 050 369 7592 lea.suihkonen@pp.inet.fi
Valta Airi Iisalmi 040 549 8748 heikkiahartikainen@gmail.com

Toimihenkilöedustajat 2014–2017
Antikainen Paula Sonkajärvi 040 6739465 paula.antikainen@proagria.fi
varalla Joakim Pitkälä Iisalmi 040 5797178 joakim.pitkala@proagria.fi

Varaedustajat
Haatainen Arto Iisalmi 0400 199 826 arto.haatainen@luukku.com
Savolainen Eeva-Maria Lapinlahti 040 867 8732 eevamaria.savolainen@gmail.com
Tossavainen Marko Iisalmi 0400 299 902 marko.tossavainen@meili.fi

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
Korhonen Teija Tervo 050 558 6885 korhosen.teija@gmail.com
Sirviö Perttu Iisalmi 050 323 6191 perttu.sirvio@gmail.com
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Pohjois-Savon maa- ja kotitalousnaisten johtokunta

Teija Korhonen, pj.  Tervo  050 558 6885  korhosen.teija@gmail.com
Mervi Hiltunen, varapj.  Lapinlahti  050 330 6562  mervi.hiltunen@siilinjarvelainen.com
Riitta Ahtiainen  Kuopio   050 436 1237  riittaahtiainen@netti.fi
Senja Karhu  Suonenjoki 040 829 1449 senjariittakarhu@gmail.com
Pirjo Lind   Kiuruvesi  040 577 8410  pike.lind@hotmail.com
Sirpa Luttinen   Vesanto   044 564 8237  sirpaluttinen@gmail.com
Tea Väänänen   Maaninka  040 570 7291  tea.vaananen@mtkps.fi

ProAgria Pohjois-Savon jäsenet

ProAgria Pohjois-Savon jäsenyhdistyksinä oli maaseutuseuroja 13 ja kunnan tai kylätasolla toimivia  
yhdistyksiä 65, jäseniä niissä kaikkiaan 2 859. Suorajäseninä maatiloja ja maaseutuyrityksiä oli 487 kpl, 
kannattaja- ja yhteisöjäseniä 10 sekä kunniajäseniä 2. Kaiken kaikkiaan jäseniä on 3 780. Toimiala-
kerhona ProAgria Pohjois-Savoon kuuluu Pohjois-Savon perunakerho ja Pohjois-Savon karjakerho ry.

Kannattajajäsenet

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

ProAgria Pohjois-Savon kunniajäseniä ovat agronomi Urpo Järveläinen Iisalmesta ja maaseutuyrit-
täjä Pentti Remes Kiuruvedeltä.  

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

Maitotilavaliokunta

Janne Pietikäinen, Kati Luukkonen, Asko Kärkkäinen, Minna Laitinen, Juha Eskelinen, Heikki Havukai-
nen, Veli-Mikko Suihkonen     

Luomutilavaliokunta

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

Järjestötoiminta

Edustajisto kokoontui 2 kertaa vuoden 2017 aikana. Edustajiston puheenjohtajana aloitti Eero Lutti- 
nen Vesannolta ja varapuheenjohtajana jatkoi Ari Pöyhönen Suonenjoelta.

Yhdistyksiin 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

Tilintarkastaja

Ernst & Young Oy
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Toimihenkilöiden koulutus on toteutettu omana ja ProAgria Keskusten Liiton kautta järjestettynä kou-
lutuksena. Ammatilliseen osaamisen koulutukseen käytettiin vuonna 2017 yhteensä 6 281 tuntia 6,3 %  
työajasta, joka vastaa tavoitetasoa. Uusien toimihenkilöiden perehdyttämiseen käytettiin yhteensä  
285 tunnin työpanos. Osaamisvastaavat käyttivät osaamisen kasvattamiseen koko henkilöstössä  
yhteensä 1 568 tuntia. Verkkoympäristössä tapahtuva kouluttautuminen ja palaverointi on edelleen 
lisääntynyt merkittävästi ja se on koettu hyväksi ja kustannustehokkaaksi toimintatavaksi. Vertaisop-
pimista käytetään aktiivisesti osaamisen kasvattamisessa.

Kehitys- ja tavoitekeskustelut käydään säännöllisesti henkilöstön kanssa palveluryhmänä sekä yksilö- 
keskusteluina. Henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat luovat konkretiaksi koko organisaation asia- 
kastarvepohjaiseen osaamisen tavoitetasoihin, jotta osaamisemme vastaa asiakastarvetta myös tule- 
vaisuudessa.

Työsuojelua, työhyvinvointia ja työterveystoimintaa organisoi ja kehittää työsuojelutoimikunta, joka  
laatii vuosittain työhyvinvointisuunnitelman, jossa sovitaan henkilöstön työhyvinvointiin liittyvistä toi-
menpiteistä. Henkilöstöllä on käytössään omaehtoiseen työhyvinvointia edistäviin tarpeisiin liikunta- 
ja kulttuuriseteleitä, jonka lisäksi on erilaisia palveluryhmien yhteisiä sekä koko organisaatiolle suun-
nattuja tapahtumia. Henkilöstön sairauspoissaoloja oli 3,3 %.

Henkilöstön osaaminen ja  
työhyvinvoinnin kehittäminen 

Matti Ollikaiselle luovutettiin ProAgria Keskusten Liiton kullattu ansiomerkki 30 -vuotissoljella. Samalla paljastettiin muotokuva. 
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Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
ProAgria Pohjois-Savo toteuttaa 72 henkilön osaamisella ja työpanoksella yhteistyössä ProAgrian jäsen- 
organisaatioiden ja oman maakunnan toimijoiden kanssa monipuolista eri toimialojen asiantunte-
mukseen perustuvaa maatalouden ja maaseudun kehitystyötä. Toiminnan ja palveluiden kehittämistä  
ohjaavat jäsen- ja asiakastarpeet, ProAgria keskusten MMM:n ja OPM:n kanssa yhteisesti sopimat 
tulostavoitteet ja maakunnallisesti sovitut maaseudun kehittämisohjelmien tavoitteet. Toiminta koh-
distuu laajalle kohderyhmälle, myös jäsenistön ulkopuolisille asiakkaille, koko maakunnan alueella. 

Maatilojen ja maaseutuyritysten kilpailukyvyn sekä tuotteiden, toiminnan ja palveluiden laadun paran- 
tamiseksi asiakkaita on aktivoitu sukupolvenvaihdoksiin ja investointeihin sekä tarjottu niihin liittyviä 
suunnittelu-, asiantuntija- ja koulutuspalveluita. Maaseutuympäristön hoidon ja kehittämisen osalta 
keskeisiä ovat viljelysuunnittelu, luomutuotannon kehittäminen ja maisemanhoitoon sekä erityisym-
päristökohteiden tunnistamiseen liittyvät asiantuntijapalvelut. Maaseudulla toimivien yritysten käyn-
nistyminen ja kehittyminen edellyttävät erikoistunutta toimialaosaamista ja asiantuntijapalveluita. 
ProAgria Pohjois-Savo on mukana viidessä Seutu YPP:ssä eli seudullisessa yrityspalvelukeskuksessa Ylä-
Savossa, Koillis-Savossa, Kuopion Seudulla, Sisä-Savossa ja Keski-Savossa. 

Yrittäjät tarvitsevat yhä enemmän tukea ja asiantuntemusta yrityksen kasvuun, tuotannon prosessien 
kehittämiseen, yrityksensä johtamiseen, henkilöstöjohtamiseen sekä kone- ja laiteinvestointeihin liitty-
vissä asioissa. Yhteisöllisillä toimintamuodoilla tarjoamme mahdollisuuksia irrottautua arjesta ja saada  
voimaa yhdessäolosta, yhteisistä tekemisistä ja omaa kehittymistä tukevista toiminnoista. Tapah- 
tumiimme, omiin ja yhdessä muiden kanssa järjestettyihin, osallistui vuoden 2017 aikana yli 50 000 
osanottajaa. 
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Asiantuntijatyön vaikuttavuus
Jatkamme panostusta asiakastiimityöhön ja asiakasyritysten tuotannon monipuolinen kehittäminen 
näkyy tuloksissa. Otimme noin sadankymmenen maitosektorin asiakkaan tunnusluvuista yhteenve-
don, joiden kanssa olemme saaneet tehdä tiivistä yhteistyötä monipuolisesti niin navetan prosesseissa  
kuin talouden hallinnassa sekä pellolla nurmentuotannon parissa.

Asiakasryhmä on vahvasti toimintaansa kehittävää ja vuosiin mahtuu merkittäviä investointeja. 
Vuodesta 2013 keskilehmäluvun noustessa vuoteen 2017 61:sta 75:en ja samalla keskituotoksen nous-
tua meijerimaidosta mitattuna noin 644 l/lehmä voi todeta yhdessä onnistumista tapahtuneen. 

Maidontuotannon laajentaminen ja tuotostason nosto on tehty monipuolisesti prosesseja kehittä-
mällä. Tässä näkyy ProAgrian moniammatillisen tiimin vaikuttavuus hyvin asiakkaalle muodostuvana 
hyötynä. Vaikeassakin talouden tilanteessa on saatu tälle joukolle asiakasyrityksistämme muodostu-
maan hyötyä noin 26 000 e lisätuottoina (vertailuryhmänä kaikki Suomen yli 40-lehmän tuotosseu-
rantakarjat) ja vastaavasti 4 000 e säästöinä.

Monipuolista asiakastiimityötä käyttävillä asiakkailla oli vertailujoukkoa yli 1 sentti/kg parempi 
maidon hinta rasva- ja valkuaispitoisuuksista johtuen. Keskituotoksen ero oli jopa 504 kg ja ensikoilla  
17 kg. Tuotannon kustannuksista kertova tunnusluku maitotuotto miinus rehukustannus oli 0,6 snt/kg  
vertailujoukkoa paremmalla tasolla. Säilörehun syönti-indeksi oli vertailujoukon kanssa samalla  
tasolla. 

Kaikki tämä on mahdollista, koska tuotantoa on saatu nostettua samalla kustannuksia alentaen. 
Yhdessä asiantuntijatiimin ja asiakkaan kanssa luotu hyöty palvelusta on siis yhteensä n. 75 lehmän 
lypsykarjassa keskimäärin 30 000 e, joka tarkoittaa yrittäjäpariskunnalle n. 7,5 e/h lisää palkkaa jo-
kaiselle tehdylle työtunnille. Tämän lisäksi kunnalle tai valtiolle on muodostunut lisää verotuloa noin 
9 000 e/tila.
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Ruokinnan ohjaus -palvelut

Asiakkaan sanoin: ”Käytännössä ruokinnan suunnittelu on asiantuntijoiden vastuulla: annamme heille  
tarvittavat palikat ja katsomme, mitä niistä saadaan aikaan. Meidän tehtäväksemme jää suunnitel-
man toteuttaminen.”

Ruokinnan ohjaus -palvelujen avulla haetaan järkeviä ruokintaratkaisuja. Huomioon otetaan paras  
vaihtoehto taloudelliseen tulokseen pääsemiseksi, mutta myös tilan tavoitteet, olosuhteet, kotoiset  
rehut ja karjan tuotanto-ominaisuudet.

Tärkeää on myös ruokinnan onnistumisen seuranta. Ruokinnan asiantuntijan tekemä säännöllinen 
eläinten, rehujen ja olosuhteiden tarkastelu auttaa näkemään myös muut ruokintaan vaikuttavat teki-
jät ja miettimään vaikuttavimmat toimenpiteet tulosten parantamiseksi.

Ruokinnan ohjaus -palveluja käytti 432 pohjoissavolaista maitotilaa. Ruokinnan ohjaus -palvelut 
ovat myös naudanlihan tuotantoon erikoistuneiden ja emolehmätilojen käytettävissä. Lisäarvoa Pro-
Agrian Ruokinnan ohjaus-palveluille tuo sisäinen yhteistyö eri osa-alueiden (esim. talous- ja kasvintuo-
tantoneuvonta) sekä sidosryhmien (meijerit, Luonnonvarakeskus, oppilaitokset) kanssa. 

Maito- ja naudanlihayritykset
Maitotilan johtamisessa ja kehittämisessä tarvitaan luotettavaa, kattavaa ja ajantasaista tietoa omasta  
karjasta ja vertailutietoa siitä, missä muut menevät. Tuotosseuranta on maitotilan johtamisen tärkeä  
perustyöväline.

Vuonna 2017 tuotosseurantaan kuului 727 kappaletta. Tuotosseurantatiloilla oli yhteensä 30 585 
lehmää. Vaikka karjojen lukumäärä väheni vuodesta 2016 pysyi lehmien määrä vuoden 2016 tasolla.  
Keskimääräinen karjakoko oli 42 lehmää/karja. Karjojen keskituotos säilyi 9 600 kilon tuntumassa las-
kien hieman edellisestä vuodesta. Energiakorjattu maitomäärä oli 13,3 kg/elinpäivä, kun se oli edel-
lisenä vuotena 13,7 kg/elinpäivä. 

69 tuotosseurantalehmää saavutti 100 000 maitokilon rajan ja yksi 150 000 maitokilon rajan 
vuonna 2017. 

M
ai

to
- j

a 
na

ud
an

lih
ay

rit
yk

se
t



7

M
ai

to
- j

a 
na

ud
an

lih
ay

rit
yk

se
t

Olen Jouni Rantala ja työskentelen pääasiassa vain lypsylehmien seos- 
rehuruokintoihin liittyvien asioiden parissa. 

Koulutukseltani olen agrologi joten en osaa hienoa matematiikkaa en-
kä yritä keksiä liian vaikeita ratkaisuja ruokinnallisten ongelmien selvit-
tämisissä. 20 vuoden kokemus on opettanut sen, että lehmät toimivat 
jos ihmiset antavat niille siihen mahdollisuuden. Työssäni luotan hyviin 
keskusteluihin, avoimiin ihmissuhteisiin ja eläinten havainnointiin.

Tuotannon ohjaus -tavoitetapaaminen

Tuotosseurannasta ja tuotannosta saatavat tulokset ja niiden hyödyntäminen tuotannon suunnitte-
lussa ovat yksi tärkeimmistä asioista menestymisen ja kilpailukyvyn kannalta. Tilakokojen kasvaessa 
maitotilan johtaminen korostuu. Tuotannosta saatavan tiedon käyttö ja analysointi yhdessä asian-
tuntijan kanssa helpottaa tilan johtamista. Tuotannon ohjaus -palvelun avulla kartoitamme yhdessä 
viljelijän kanssa tilan pullonkauloja ja lähdemme etsimään niihin ratkaisuja. Vuonna 2017 tuotan-
non ohjausta hyödynsi 745 maitotilayrittäjää.
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Kasvukausi 2017 oli Pohjois-Savossa hyvin haas-
tava. Jo aikaisin keväällä kasvustokäynneillä pal-
jastui viime vuosiin verrattuna huomattavasti  
enemmän nurmien talvituhoja, ja kokonaisia loh-
koja jouduttiin perustamaan uudelleen. Talvitu-
hoja olivat aiheuttaneet lähinnä lumihome sekä  
pohjanpahkasieni. Nurmien kasvu käynnistyi  
kevään viileydestä ja kuivuudesta johtuen hyvin 
hitaasti, ja ensimmäistä säilörehusatoa päästiin 
toden teolla korjaamaan vasta juhannukselta. 
Satomäärä jäi ensimmäisessä niitossa melko niu-
kaksi, mutta tässä oli vaihtelua niin tilojen välillä  
kuin alueellisestikin. Toinen sato oli määrällisesti  
jo huomattavasti parempi, ja sen ansiosta Poh-
jois-Savossa ei ole kärsitty juurikaan rehupulasta  
kuluneena talvena. Koska kasvukausi eteni  
verrattaen hitaasti, kolmatta säilörehusatoa pääsi  
korjaamaan vain harva tila. Koostumukselliselta  
laadultaan säilörehusadot olivat hieman tavan-
omaista parempia.  Tästä antoivat viitteitä jo 
korjuuta edeltävät korjuuaikanäytteet sekä kor-
juuhetken raaka-ainenäytteet. Kasvukaudella ko-
rostui pellon peruskunnon merkitys erityisesti  
vesitalouden näkökulmasta arvioituna, ja näitä  

Kannattavuuskirjanpidon tulokset, tilivuosi 2016

Maatalouden yrittäjätulo oli vuonna 2016 Pohjois-Savossa keskimäärin 9 700 euroa. Yrittäjätulo putosi  
yli kolmanneksen edellisvuodesta, jolloin yrittäjätulo oli 15 600 euroa. Yrittäjätulo jää korvaukseksi  
yrittäjäperheen tekemälle 2 100 tunnin työpanokselle ja 287 200 euron omalle pääomalle. Kun yrittäjä- 
tulosta vähennetään myös näiden kustannukset, saadaan kaikki tuotantokustannukset huomioon ot-
tava yrittäjänvoitto, joka oli negatiivinen -34 100 euroa. Tappio kasvoi edellisvuodesta 18 prosenttia.

Kannattavuuskerroin putosi edellisvuoden 0,35:stä 0,22:een. Pohjos-Savon maatalousyrittäjät sai-
vat vain viidenneksen tavoitteena olleesta työpalkasta ja oman pääoman tuotosta. Yrittäjätulo riitti 
3,5 euron tuntipalkkaan ja 0,7 prosentin tuottoon omalle pääomalle. Oman työn kustannus on las-
kettu 15,80 euron tuntipalkkavaatimuksen ja oman pääoman tuottovaatimus keskimäärin 3,6 pro-
sentin mukaan.

Maa- ja puutarhatalouden kokonaistuotto pysyi lähes ennallaan ollen 157 500 euroa. Kustannukset 
ilman omaa palkka- ja korkokustannusta kasvoivat 2 prosenttia 147 800 euroon. Oman työn palkka- 
vaatimus pysyi edellisen vuoden tasolla. Alempi laskentakorko pienensi oman pääoman korkovaati-
musta, vaikka oman pääoman määrä kasvoikin.

 Lypsykarjatilojen yrittäjätulo romahti 31 prosenttia 19 600 euroon ja kannattavuuskerroin putosi  
0,43:sta 0,29:ään. Keskimääräinen karjakoko jatkoi kasvuaan ja nousi 39 lehmään ja 57 eläinyksik-
köön. Myös koko maan lypsykarjatilojen yrittäjätulo pieneni 19 prosenttia ja kannattavuuskerroin 
0,39:stä 0,31:een. 

Pohjois-Savon muilla nautakarjatiloilla yrittäjätulo romahti 56 prosenttia 8 900 euroon ja kannat-
tavuuskerroin 0,51:stä 0,22:een. 

Vilja- ja muilla kasvinviljelytiloilla tulokset niin ikään heikkenivät selvästi. Yrittäjätuloa kertyi vain 
570 euroa tilaa kohti ja kannattavuuskerroin oli 0,03.

ProAgria Pohjois-Savon kannattavuuskirjanpitotilojen tulokset 2014–2016: s. 25.

asioita pohdittiinkin monella tilalla sekä kasvustokäynneillä että Neuvo-käynneillä kuoppatestien mer-
keissä. Maan rakenteen merkitys, pellon multavuus sekä viljavuus ovatkin nousseet keskeisiksi keskus-
telunaiheiksi BM-pienryhmien tapaamisissa sekä pellonpiennartilaisuuksissa.
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Vuonna 2017 tukihaku sujui pääosin edellisvuoden tapaan. Tukiehtoihin ei tullut suuria muutoksia, 
mutta tukihakemukset tehtiin käytännössä kahdessa vaiheessa; lohkomuutokset huhtikuussa ja varsi-
nainen tukien haku toukokuun alusta lähtien. Tukihaku oli auki kesäkuun puoleen väliin saakka, joten  
erillisiä kylvöalamuutosilmoituksia ei enää tehty.

 Pääosa tuista haettiin sähköisesti. Viljelijät hyödynsivät aktiivisesti Neuvo 2020 -palveluja muun muassa  
tukiehtojen läpikäymiseen ja tukimäärien arviointiin. 

Neuvo 2020 

Neuvo 2020 -neuvontajärjestelmän avulla viljelijän on mah-
dollista saada neuvontapalveluja 7 000 euron edestä. Viljelijän 
maksettavaksi jää arvonlisäveron osuus.

Mahdollisuudet hyödyntää Neuvo 2020 -järjestelmää laa- 
jeni vuonna 2017. Jo aiemmin järjestelmän piirissä olleiden  
ympäristö-, kasvinsuojelu-, eläinten hyvinvointi- ja luomutuotannon neuvonnan lisäksi on syksystä 
saakka ollut mahdollista saada selvityksiä ja kehittämissuunnitelmia liittyen tilan kehittämiseen ja kil-
pailukyvyn parantamiseen. 

Uuden Neuvo 2020 maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen -osion avulla voi-
daan kartoittaa mahdollisuuksia esimerkiksi investointiin, tuotantosuunnan muutokseen, sukupol-
venvaihdokseen tai yhtiöittämiseen. Lisäksi on mahdollista laatia budjetteja, laskea tilan maidontuo-
tannon tulos sekä kasvinviljelyn tuotantokustannukset. Neuvo 2020 nykyaikaistaminen ja kilpailukyky 
-palveluita käytti 144 tilaa.

Neuvo 2020 Tuotantoeläin -palvelua hyödynsi hieman alle 250 tilaa. Palvelua käytettiin Eläinten 
hyvinvointikorvauksen ja tuotantoeläimiä koskevien Täydentävien ehtojen eri osa-alueiden täyttymi-
sen tarkasteluun. Tilat hyödynsivät neuvontaa mm. Täydentävien ehtojen eläinten tunnistus- ja rekis-
teröintiosiossa. 

Neuvo 2020 Ympäristö- ja kasvinsuojeluosioita tehtiin Pohjois-Savossa yli 400 tilalle. Palveluita ym-
päristöpuolella olivat edellisen vuoden tapaan tukipuntarit, joita hyödynnettiin tulevien tukimaksatus-
ten aikataulun arviointiin ja hyödynnettiin budjetoinnin suunnittelun apuna. Peltomaan laatutestin 
itsearvioinnin apuna tehtiin peltomaan laatutestejä. Lisäksi tehtiin myös täydentävien ehtojen täytty-
miseen liittyviä kartoituksia ympäristöpuolella.

Luomun puolelle Neuvo-palveluita pystyi hyödyntämään mm. luomusuunnitelman tekoon. Neuvo 
2020 -palvelua luomuun hyödynsi 75 maatilaa. 

Olen Paula Antikainen ja työskentelen nimikkeellä työterveyshuollon  
ja benchmarkkauksen asiantuntija. Koulutukseltani olen agrologi 
(YAMK). 

Teen töitä pääasiassa pohjoissavolaisten tilojen kanssa työterveys-
huollon tilakäynneillä, johtamisen palveluiden ja erilaisten pienryh-
mien parissa. Yrityksen johtamiseen liittyvät asiat ja yrittäjän jak-
saminen ovat minulle tärkeitä. Hyvinvoiva yrittäjä on yrityksensä 
tärkein pääoma. 
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Kasviyritykset
Vuosi 2017 oli maakunnassamme kasvintuotannon kannalta harvinaisen ongelmallinen. Kylvöajan 
märkyys ja viileys hidastivat kevään kylvöjä. Kesä oli viileä ja aurinkoisia päiviä oli keskimääräistä vähem- 
män. Ongelmat korostuivat syksyllä, kun lämpösumma jäi harvinaisen alhaiseksi – osa kasvustoista ei 
ehtinyt valmistua ja jatkuvat sateet haittasivat sadonkorjuuta. 

Ongelmallisen kasvukauden takia eri kasvien sadot jäivät määrältään ja laadultaan keskimääräistä  
alhaisemmiksi, osin jopa huonolaatuisiksi. Arviolta 30 % sadosta jäi korjaamatta Pohjois-Savossa.  
Osa ei ehtinyt valmistua ja osa pilaantui pellolla, kun niitä ei saatu korjattua ajoissa jatkuvien satei-
den takia. Märkyydestä johtuneet ongelmat vaikuttavat vielä 2018 kesänkin viljelyyn eri tavoin.

Pohjois-Savossa on laajaa innostusta niin palko- ja valkuaiskasveihin kuin myös maissiin. Yhdessä 
Savonia ammattikorkeakoulun kanssa toteutettavassa KASVI-Taito -hankkeessa on järjestetty koulu-
tustilaisuuksia mm. näiden kasvien viljelyyn. Hanke on ensimmäinen hanke, joka on suunnattu kasvin-
tuotantoon tässä laajuudessaan maakunnassamme ja hanke jatkuu vielä 2019 kevätkauden.  

Kasvintuotannon asiantuntijapalvelut

Asiantuntijoidemme käytössä on WebWisu-ohjelma ja samaa ohjelmaa hyödyntävät myös asiakkaamme.  
Ohjelmaa voidaan hyödyntää yhteiskäytössä asiakkaan ja asiantuntijan kesken. Viljelysuunnittelun rin-
nalla suunnittelemme viljelykiertoa, joka on erityisen tärkeä peltoalan muutostilanteissa. Kasvinsuoje-
lusuunnittelu on osa kannattavaa kasvintuotantoa. Lisäksi toteutimme kasvinsuojelututkintoja myös 
päättyneenä vuotena. Asiantuntijoitamme toimii Eviran valtuuttamina siemenviljelysten tarkastajina 
ja luomutarkastajina sekä siemenpakkaamojen näytteenottajina. 

Hehtaarisadot Pohjois-Savossa 2011–2017: sivu 25.
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Marjat, vihannekset ja perunat

Marjanviljelylle kesä 2017 oli haasteellinen. Alkukesä oli kuiva ja viileä eikä keli oikein lämmennyt koko  
kesänä. Kasvukauden lämpösumma jäi merkittävästi pitkän ajan keskiarvosta ja tämä se hidastutti 
marjojen kypsymistä. Lisäksi satokaudelle osuneet runsaat sateet heikensivät sadon laatua ja erityisesti  
mansikka pilaantui paikoin jo peltoon. Vadelman osalta sato oli kutakuinkin normaali. Vihannes-
ten viljelyä vaikeutti alkukesän kuivuus, koska siemenkylvöiset vihannekset ja juurekset itivät hitaasti.  
Lisäksi kesän viileys ja aikainen syksy pienensivät satomääriä. Perunan osalta kesä oli satomääriltään 
kohtuullinen.

ProAgria Pohjois-Savon yhteistyö puutarha- ja perunantuotannon kehittämiseksi jatkui Marjaosaa-
miskeskuksen, Itä-Suomen yliopiston, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ja LUKE:n eri yksiköiden 
kanssa asiantuntijakontakteissa ja hanketyössä.

Luomutuotannon asiantuntijapalvelut

Luonnonmukainen tuotanto jatkoi vuonna 2017 Pohjois-Savossa tasaista kasvuaan. Loppuvuodesta 
viljelijöiden mielenkiinto luomuun siirtymistä kohtaan tuntui lisääntyvän ja on mielenkiintoista nähdä,  
tuleeko keväällä 2018 pienimuotoinen ryntäys luomun pariin. Vuonna 2017 luomumenetelmin viljel-
tiin jo 11,2 %:a maakuntamme pelloista. Keskimääräinen luomutilakoko oli 48,5 ha. Kasvilajivalikoima  
luomupelloilla oli entisen kaltainen eli valtaosalla tuotettiin nurmirehua omille tuotantoeläimille tai 
viljeltiin viherlannoitusnurmia. Heikon talvehtimisen vuoksi luomuruisala pieneni ja myöhäinen kevät 
aiheutti pitkän kasvukauden kasvien osuuden vähenemistä kylvöaloissa. Yleisin peltokasvi nurmen jäl-
keen oli kaura, jota kasvatettiin paitsi rehuksi, myös huomattavia määriä suurimokäyttöön.

Luonnonmukaisen kotieläintuotannon valvontaan kuului vuonna 2017 yhteensä 91 tilaa. Emolehmä- 
tuotanto jatkoi edelleen yleisimpänä tuotantosuuntana, joskin pientä liikehdintää oli myös luomu-
maitosektorilla. Maakuntamme luomueläintuotantoa voi kuvata monipuoliseksi, koska meiltä löytyy 
luomuna myös lampaita, munivia kanoja sekä sikoja ja mehiläisiä. 

Uusia luomutuotannosta kiinnostuneita viljelijöitä koulutettiin jälleen kahdella viisipäiväisellä luomu- 
peruskurssilla, joista toinen toteutettiin yhdessä Savon koulutuskuntayhtymän Muuruveden toimipis-
teen kanssa. Luonnonmukaisen kotieläintuotannon kaksipäiväinen peruskurssi pidettiin Muuruvedellä.  
Neuvo-palveluiden hyödyntäminen jatkui aiempien vuosien tapaan varsin vilkkaana luomutiloilla ja 
eniten apua tarvittiin luomuun siirtymisen suunnitteluun sekä luomutarkastusta edeltävään dokumen-
toinnin läpikäyntiin. Neuvo-palvelut soveltuvatkin hyvin madaltamaan kynnystä siirtyä luomutuotan-
toon. Vuoden aikana käynnistyi ProAgria Keskusten Liiton vetämä luomumaitohanke, missä tuotetaan 
mm. neuvonnallista materiaalia viljelijöiden käyttöön. ProAgrialla oli näkyvä rooli myös Kuopiossa pi-
dettyjen Luomuliiton Luomupäivien toteutuksessa.
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Talous- ja tilipalvelut

Talousasiantuntijapalvelut 

Vuonna 2017 investointihalukkuus nousi edellisestä vuodesta ja kaikkiaan Pohjois-Savon ELY-Keskus 
rahoitti 182 hakemusta. Halukkailla laajentajilla on edelleen haasteena rahoituksen saaminen varsin-
kin isompiin navettahankkeisiin. Käytännössä maidontuotannon laajentaminen edellyttää sitä, että  
tilan pitää pystyä tuottamaan maitoa 33–37 c/l hinnalla investoinnin jälkeen. Menneiden vuosien tulok- 
set pitää olla hyvällä tasolla ennen ison investoinnin toteuttamista ja velkaantuminen pitää olla suh-
teellisen matalalla tasolla. Lisäksi uusiin investointeihin vaaditaan entistä suurempi kokonais-/oman 
pellon määrä. 

Pohjois-Savon Ely-keskus teki vuonna 2017 investointitukipäätöksiä seuraavasti (suluissa luvut vuo-
delta 2016): lypsykarjanavettahakemuksia hyväksyttiin 29 kpl (18 kpl), lihakarjanavetta hakemuksia 7 
kpl (6 kpl), muita tuotantorakennuksia, mm. tunnelit, aurinkosähköjärjestelmät, eläinten hyvinvointia 
parantavat investoinnit, rehuvarastot, kuivurit, lämpökeskukset 97 kpl (51 kpl), salaojitushakemuksia 
34 kpl (43 kpl) ja tilanpidon aloittamisavustuksia myönnettiin 15 hakijalle (18 kpl). 

ProAgrialla oli vuonna 2017 vero- ja kirjanpitoasiakkaina 733 maatilaa tai yritystä. Kasvanut tila-
koko tuo uusia haasteita myös tilatasolla verotuksen suunnitteluun. Tarve verosuunnittelupalveluille  
tiloilla on merkittävä ja edellyttää yhä enemmän tietoa, taitoa ja kokemusta asettaen osaamiselle haas-
teita. Kysyntä kasvaa selkeästi myös erilaisten yhtiömuotojen asiantuntijapalveluissa yhtiöittämistä  
helpottavan lakimuutoksen seurauksena. Uutena palveluna elokuussa 2017 avautui Ely-keskuksen ra-
hoittama Neuvo kilpailukyky, mikä mahdollistaa erilaisten talousasiantuntijapalveluiden tekemisen 
maatiloille. Palvelua käytti vuonna 2017 syksyn aikana 161 asiakasta.
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Olen Leena Eskelinen ja toimin talousasiantuntijana. Toimen-
kuvaani kuuluvat pääasiassa omistusjärjestelyiden asiatun-
tijatehtävät pohjoissavolaisilla maatiloilla. Olen tilan kump-
panina sukupolvenvaihdoksen alusta loppuun ja autan myös 
omistajanvaihdokseen liittyvissä lainopillisissa asioissa. 

Omistajanvaihdoksen yhteydessä kannattaa käyttää asian-
tuntija apua, jotta kaikki vaihtoehdot tulee selvitettyä ja toi-
saalta vältytään ikäviltä yllätyksiltä. On ilo auttaa tiloja nii-
den merkittävissä muutoskohdissa ja rakentaa yhdessä 
maakuntamme maataloushistoriaa. 

Tilipalvelut

Tilipalveluasiakkaamme siirtyivät vuoden 2017 loppupuoliskon aikana ProAgria Pohjois-Karjalan alle. 
Alueemme tilipalveluasiakkaita palvelimme edelleen myös omasta maakunnastamme käsin, joten asiak- 
kaillamme oli ja on edelleen mahdollisuus halutessaan tavata kirjanpitäjää Pohjois-Savon alueella. Kir-
janpidon rutiinityön hoitaminen Pohjois-Karjalassa onnistui tehokkaiden ja nykyaikaisten internetin 
välityksellä toimivien kirjanpito-ohjelmien kautta sähköisesti. Sähköinen tilipalvelu säästää asiakkai-
den aikaa ja rahaa huomattavia määriä. 
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Hankkeet 2017
Vuonna 2017 oli hankkeiden osalta hyvä ja laaja toimintavuosi ja myös hanketoiminnan liikevaihto 
oli selkeästi vuotta 2016 korkeampi. Kaiken kaikkiaan käynnissä oli 14 eri hanketta. Onnistuminen on 
myös verkostojen vahvistuminen, mikä poiki jo lukuisia yhteydenottoja uusiin kumppanuushankkeisiin, 
opetukseen jne. Loppuvuonna aloitettiin pohdinta loppuohjelmakauden hanketeemoista. ELY-keskus 
rahoittaa loppukaudella entistä lyhyempiä ja korkeaa yksityisrahoitusta sisältäviä hankkeita. Tämä  
tuo haasteita, mutta avaa myös mahdollisuuksia, sillä ProAgrian vahvuus on tiivis yhteistyö elinkeino- 
elämän kanssa. 

Hankkeissa oleellista on maksatusprosessin toimivuus rahoittajien suuntaan. Ohjelmakaudella  
kaikki hankeprosessit, myös maksatus, toteutetaan ELY-keskusrahoitteisissa hankkeissa sähköisen 
HYRRÄ-järjestelmän kautta. Järjestelmään liittyvät tekniset haasteet yhdistettynä ELY-keskuksen sekä  
MAVI:n puutteellisiin ja vaihtuviin tulkintoihin aiheuttivat haasteita ensimmäisten maksatushakemus-
ten moitteettomalle laadinnalle. Vuonna 2017 ProAgria Pohjois-Savon hankkeille kohdennettavien 
palkkojen osalta korjaukset, prosessien muutokset ja niihin liittyvät selvitykset työllistivät vuoden aikana  
merkittävästi.

Pro Navetta -hanke

Pro Navetta -hanke toimii 1.4.2016–31.5.2018. Hankkeen tarkoituksena on vauhdittaa Pohjois-Savon  
maitotilainvestointeja. Vuoden 2017 loppuun mennessä hankkeeseen on lähtenyt jo 92 maitotilaa, 
joille on järjestetty erilaisia investointeja edesauttavia palveluita.  Tilakäyntejä on tehty 44 maitotilalle,  
investointipäiviä on ollut neljä ja tutustumismatkoja tehty yksi. Osallistujia koulutuspäiville ja tutustu-
mismatkoille on ollut 124 henkilöä. Osallistujien suuri määrä kertonee siitä että apua investointeihin 
tarvitaan ja ennen kaikkea siitä että moni haluaa investoida maidontuotantoon. Järjestettyjen palve-
luiden lisäksi hankkeessa on luotu erilaisia apuvälineitä investoinnin ympärille, jotka helpottavat koko- 
naisuuden hahmottamista ja osaltaan parantavat investoinnin edellytyksiä, kuten tuotannon ja talou-
den seurantavälinen ja maitotilan investointipolku. Myös Oppimisnavetta-pienryhmät ovat olleet suo-
sittuja ja niitä on järjestetty kaksi ryhmää ja vuoden 2018 ryhmäkin on loppuunmyyty.

MAST-hanke

1.7.2015 käynnistettiin MAST-hanke, jonka nimi tulee sanoista ” Maitotalouden ja alkutuotannon sys-
temaattinen tehostaminen Pohjois-Savossa ”. Hanke tiivistää ja kehittää yhteistyötä ProAgria Pohjois-
Savon, Luonnonvarakeskuksen, Savonia-ammattikorkeakoulun ja MTK Pohjois-Savon kanssa maitota-
louden kehitystyössä. Hankkeen toteutusajalle 31.12.2017 saakka haettiin ja saatiin jatkoa 30.6.2018 
saakka. Hankkeessa on 7 toimenpidekokonaisuutta, joista keskeisiä ovat mm. ydinryhmän toiminta,  
asiantuntijapooli sekä kansainvälinen tiedonhankinta. Hanketta toteutettiin vuonna 2017 hankesuun-
nitelman mukaisesti ja tuloksia kansainvälisen tiedonhankinnan ja asiantuntijapoolin jalkautettiin 
mm. sähköisen tiedotuksen kautta. Hankkeen nettisivulla (www.masthanke.fi) on koottu 15 nauhoi-
tettua kv-infoa sekä 28–29.11. pidetyn loppuseminaarin puheenvuorot.

Ravinnerenki-hanke

ProAgria Pohjois-Savo on osatoteuttaja Ravinnerenki-hankkeessa, joka toimii ajalla 24.06.2015–
28.2.2019. Hanketta koordinoi Savonia ammattikorkeakoulu, muita osatoteuttajia ovat Luke Maaninka,  
ProAgria Pohjois-Karjala, Suomen ympäristökeskus, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä sekä Karelia  
ammattikorkeakoulu. Ravinnerenki-hankkeessa on kaksi teemaa, ravinteiden kierron tehostaminen ja 
valumavesien hallinta. Hankkeessa toteutettiin ensimmäisenä Pohjois-Savossa lohkokohtaisten säilö- 
rehusatojen punnitseminen ja ravinnetaseiden laskenta. Ravinnetaseita on esitelty useissa tilaisuuksis-
sa mm. maaseututieteenpäivillä Helsingissä. Hankkeen teemoihin liittyen on jatkettu tutkimuksellista 
havaintomaatilatoimintaa sekä järjestetty useita viljelijätilaisuuksia ja pellonpiennarpäiviä.
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Nurmet rahaksi (NuRa) -hanke on 3,5 vuotinen nurmituotannon resurssitehokkuutta, kannattavuutta 
ja kilpailukykyä parantava hanke, jota toteutetaan ajalla 1.7.2015–31.12.2018. Hankeen tavoitteena 
on parantaa maatilojen sopeutumista ilmastonmuutokseen, tehdä yksittäisten rehuntuotantotoimen-
piteiden kustannus-hyötyanalyysejä, kehittää toimijoiden välistä yhteistyötä sekä vahvistaa kansainvä-
listä tiedonsiirtoa. Hanketta koordinoi Luke Maaninka ja sen muita toteuttajia ovat ProAgria Pohjois-
Savo ja Savonia AMK. Vuoden 2017 aikana järjestimme pellonpiennartilaisuuksia sekä kokoontumisia 
hankkeen tutkimuspienryhmille (DCAD-ryhmä sekä mailasryhmä). Lisäksi teimme kartoittavia tila-
käyntejä yhdessä tutkimuksen ja koulutuksen edustajien kanssa esim. täydennyskylvöä tekeville tiloille.

NuRa-hankkeen pellonpiennartilaisuus Suonenjoella, vetäjänä Jarkko Storberg.

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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Reko-toimintaa Ylä-Savossa.

RuokaSavo-hanke

Hanketta toteutetaan ajalla 25.6.2015–31.12.2018. Ensimmäisenä tavoitteena on RuokaSavo-ruoka-
maakunta-aseman vahvistaminen paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Toiminnan pohja 
ja perusta on Pohjois-Savon vahva perusmaatalous ja siitä kumpuavat laadukkaat elintarvikkeet. Elin-
tarvikeyritysten kasvun, osaamisen ja yhteistyön vahvistamisen yleinen kehitystyö on toinen ydintavoite.  
Kolmantena, samaa päämäärää tukevana sisältönä on ruokamatkailun jalkauttaminen Pohjois-Savoon.  
Vuonna 2017 hankkeessa haettiin yhteistyössä Savonia AMK:n ja Kuopion kaupungin kanssa Kuopion  
alueelle European Region of Gastronomy -titteliä. Tunnustus saatiin hakemuksen mukaisesti vuodelle  
2020. Hankkeella jatkettiin myös mm. suosittujen ruokafestivaalien, SATOA-tapahtumien, järjestä-
mistä ja kehittämistä yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa.  

Premium-hanke

Premium-hanketta toteutetaan ajalla 1.11. 2015–30.8.2018. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä Ruoka- 
Savo-hankkeen erillisenä osana. Premium on uusia ideoita ja uusia elinmahdollisuuksia Pohjois- 
Savoon tuova hanke. Toimenpiteinä vuonna 2017 on ollut mm. Eukonkantotapahtuman kehitystyö 
sekä osallistavan matkailun palelujen keittämistyö eri yrityksissä. 

Reko-hanke

Ylä-Savossa toimi Leader-ryhmä Ylä-Savon Veturi ry:n aluella REKO-lähiruokatoimintamallin tiedo-
tushanke ajalla 1.5.2016–31.12.2017. Hankkeen tavoitteena oli REKO-toimintamallin jalkauttaminen 
Ylä-Savoon. Hankkeen aikana perustettiin uusia REKO ryhmiä Kiuruvedelle ja Lapinlahdelle. Lisäksi  
Iisalmen ryhmän toimintaa tehostettiin. Hankkeen aikana tehtiin erilaisia toimintamallin tiedottami-
seen liittyviä toimenpiteitä sekä osallistuttiin erilaisiin tapahtumiin. Toiminta oli hanketavoitteiden 
mukaista.
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KASVI-Taito on Savonia-ammattikorkeakoulun koordinoima kasvintuotannon koulutushanke, jonka 
toiminta-aika on 1.10.2016–31.5.2019. ProAgria Pohjois-Savo on mukana hankkeessa osatoteutta-
jana. KASVI-Taito -hankkeen tavoitteena on auttaa pohjoissavolaisia viljelijöitä parantamaan kasvin-
tuotannon kannattavuutta ja tukea peltomaan tehokkaampaa käyttöä monipuolista täydennyskou-
lutusta tarjoamalla. Koulutusten lisäksi hankkeen toimenpiteitä ovat kasvinviljelijöiden kehittämis- ja 
koulutustoiveiden kartoitus sekä kasvinviljelyn kehittämismahdollisuuksiin liittyvä tiedottaminen. Vuo-
den 2017 aikana tarjolla oli yhteensä seitsemän erilaista koulutusta, joista toteutui neljä. Lisäksi järjes-
tettiin kotimaan ja ulkomaan opintomatkat. Osallistuimme toteutuneisiin koulutuksiin asiantuntija- 
puheenvuoroilla ja vastasimme Etelä-Pohjanmaalle suuntautuneen opintomatkan toteuttamisesta. 
Lisäksi kartoitimme puhelinkyselyn avulla kasvinviljelijöiden koulutustoiveita. Kartoitukseen osallis-
tui noin 80 viljelijää.

Katras

Hanke on ylimaakunnallinen hanke, jonka toimijana on ProAgria Etelä-Savo ja kumppaneina hanketta  
toteuttavat ProAgria Pohjois-Savo, ProAgria Pohjois-Karjala ja ProAgria Kainuu. Toiminta-aika on 
1.9.2015–31.8.2018. Hankkeen tavoitteena on kouluttaa lampureita kokonaisvaltaisesti kohti kannat-
tavaa, kilpailukykyistä ja kuluttajalähtöistä tuotantoa. Parempi johtaminen, tuotannon ja talouden 
hallinta sekä yhteistyö lammastiloilla on hankkeen keskeisimpiä aihealueita. Hankkeessa on pienryh-
mätoimintaa sekä muutama pilottiryhmä ja on järjestetty myös erilaisia teemapäiviä. Katras on ollut 
mukana erilaisissa tapahtumissa ja järjestänyt opintomatkoja.

KierRe-hanke

KierRe-Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa -hanke on Navitas Kehitys 
Oy:n, Kuopion kaupungin, Iisalmen kaupungin ja ProAgria Pohjois-Savon ry:n yhdessä toteuttama  
EAKR-rahoitteinen 2-vuotinen hanke. ProAgrian osuus on maatalouden syötteillä toimivien keskitet-
tyjen biokaasulaitosten suunnittelu ja liikennekaasun (biometaanin) markkinoiden ja kysynnän selvit-
täminen. 

KieRe-biokaasuhankkeen osallistujat Saksassa.
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Kulttuurimaisemasta liiketoimintaa – Uusia palveluja ja elinvoimaa

Hanke on ProAgria Pohjois-Savon / maa- ja kotitalousnaisten hallinnoima EU:n maaseuturahaston  
rahoittama kehittämishanke, mikä toteutetaan ajalla 01.08.2017–30.9.2019. Hankkeen tavoitteena on 
edistää Pohjois-Savossa erityisesti maaseudun kulttuurimaisemaan ja -ympäristöön liittyvää yrittäjyyttä  
ja elinkeinotoimintaa. Hanke koostuu kahdesta pääteemasta; maiseman tuotteistaminen ja ympä- 
ristöyrittäjyys. Konkreettisia toimia ovat mm. yrityspotentiaalin selvittäminen, yrittäjien aktivointi ja 
ohjaaminen yrityskohtaisille kehityspoluille, matkailua tukevien kulttuurimaisematuotteiden alustava 
arviointi ja liiketoimintamahdollisuuksien kartoitus sekä maisemaan ja ympäristöön liittyvien maaseu-
dulla palveluja tuottavien yritysten verkoston luominen. Vuonna 2017 hankkeen ensimmäisinä kuu-
kausina kartoitettiin potentiaalisia ja jo toimivia pohjoissavolaisia yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita 
maisema-, kulttuuri- ja luontoarvojen hyödyntämisestä yritystoiminnassaan. Kartoitukset kohdistui-
vat koko Pohjois-Savon alueelle, mutta erityisesti valtakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille sekä 
maaseudun kehittämisen ja matkailun painopistealueille.

ERDI 

ERDI eli Empowering Regional Development and Innovation, on monialaista ammattikorkeakoulu-
jen, yliopistojen ja työelämäkumppanien kansainvälistä verkostoitumista edistävä biotalouden kehit-
tämishanke, jota toteutetaan 2016–2018. Biotalous on yksi Euroopan kasvavista aloista, jonka avulla  
luodaan kestävää taloudellista kehitystä ja uusia työpaikkoja. Hankkeessa ovat Suomesta mukana 
ProAgria Pohjois-Savo ja Savonia sekä ProAgria Pohjois-Karjala ja Karelia, joka on päähallinnoija. 
Työelämäkumppanina ProAgria Pohjois-Savo on osallistunut hankkeessa kansainvälisten ERDI-kurs-
sin opiskelijoiden opiskeluun Kareliassa tekemällä heidän kanssaan yritysvierailuja, luennoimalla sekä  
avustamalla harjoitustöiden tekemisessä tavoitteena lisätä osaamista ja yrittäjyyttä biotaloudessa. 
Biotaloudessa tarvitaan myös uusia liiketoimintamalleja.  ProAgria Pohjois-Savo on työelämäkump-
panina koonnut yritysten innovatiivisia liiketoimintamalleja Suomesta. Samoin olemme osallistuneet 
tiedotukseen ja kansainvälisen yhteistyön toimintamallin toimintaan Slovakiassa Nitrassa ja Hollan-
nissa Hertogen Boschissa.

REVI

Resurssitehokas vihannestuotanto -hankkeen tavoitteena on lisätä vihannestuotannon resurssitehok-
kuutta ja viljelijöiden ympäristötietoisuutta, vähentää viljelyn ympäristöhaittoja sekä parantaa tuo-
tannon kilpailukykyä. Hanke koostuu kolmesta työpaketista: 1. ravinteiden tehokas hyödyntäminen  
vihannesviljelyssä, 2. vihannesmaiden kasvukunto ja 3. sipulin ja porkkanan varastotaudit. Hankkeessa  
toteutetaan 1.3.2016−28.2.2019 tila- ja kenttäkokeita, pellonpiennartilaisuuksia, työpajoja ja teema-
päiviä sekä laaditaan talouslaskelmia ja oppaita viljelijöiden päätöksen teon tueksi. Hankkeen toteut-
tajia ovat Luonnonvarakeskus (Luke), HY/Ruralia-instituutti, ProAgriat Länsi-Suomi, Etelä- Suomi ja 
Pohjois-Savo sekä Hämeen ammattikorkeakoulu.

EuroMaito

Hankkeen toteutusaika on 1.11.2016–31.12.2018. Hankkeen päätoteuttaja on Luonnonvarakeskus 
(Luke) ja osatoteuttajia ovat Savonia-ammattikorkeakoulu sekä ProAgria Pohjois-Savo.

Hankkeen päätavoite on parantaa kainuulaisten ja itäsuomalaisten maitotilojen kilpailukykyä kan-
sainvälisessä kilpailussa huomioiden taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristön kestävyys. 

Hanke koostuu neljästä toimenpidekokonaisuudesta:
TPK1: Innovatiivisten maitotilojen etsiminen ja pilottimaitotilaverkoston luominen
TPK2: Maatilan resurssitehokkuuden, biodiversiteetin ja eläinten hyvinvoinnin arviointi
TPK3: Tiedonsiirto
TPK4: Projektin koordinointi ja hallinnointi 

Näistä kahta ensimmäistä kohtaa (TPK1 ja TPK2) toteutetaan ProAgria Pohjois-Savossa. Toimenpide-
kokonaisuudessa 1 (TPK1) etsitään hankealueelta projektiin osallistuvia maitotiloja, joista muodoste-
taan pilottimaitotilaverkosto. Pilottitiloille on tehty mm. satotasomittauksia.

TPK2:ssa on kolme eri kokonaisuutta, joista tiloilta kerätään tietoa erilaisia analyysejä varten. Koko- 
naisuudet ovat resurssitehokkuus, maatilan biodiversiteetti ja eläinten hyvinvointi. 
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Maa- ja kotitalousnaisten toiminnanjohtajana toimi vuonna 2017 Heli Sulola. Piirikeskuksessa oli toi-
mintavuoden alussa viisi vakituista toimihenkilöä sekä kaksi määräaikaista työntekijää. Johtokunta piti 
kokouksia vuoden aikana yhteensä neljä kertaa. Edustajakokous pidettiin marraskuussa Lapinlahdella. 

Maa- ja kotitalousnaiset tekivät ahkeraa sidosryhmäyhteistyötä. Yhteistyökumppaneita olivat mm. 
Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjois-Savon liitto, kunnat, Savonia-AMK, Savon ammatti- ja aikuisopisto,  
Pohjois-Savon Metsäkeskus, MTK-Pohjois-Savo, Pohjois-Savon Kalatalouskeskus, Pohjois-Savon Mar-
tat, Savon Keittiömestarit, Hyvölän Metsäsäätiö, Naisten valmiusliiton Pohjois-Savon alueneuvottelu-
kunta sekä ruokaan ja yrittäjyyteen liittyvät hankkeet maakunnan alueella.

Ruoka- ja elintarvikeasiantuntemus

Pohjois-Savon maa- ja kotitalousnaisten kotitalousneuvontatoiminta painottui kuluttajaneuvontaan 
eri tapahtumissa sekä ruoanvalmistuskoulutuksiin. Ruokaan liittyviä kursseja pidettiin jäsenistölle sekä  
muille kiinnostuneille noin 30 kpl. Lisäksi toteutettiin Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen valtakun-
nallisia kampanjoita esimerkiksi järjestämällä päiväkoti-ikäisille Kasvisaarteen Arvoitus -tapahtumia 
ja tiedottamalla perunasta Pure Perunaa -hankkeessa. Toiminnalla tuettiin mm. syrjäytymisuhan alla  
olevia nuoria yhteistyössä Myllyn parhaat-tuotteiden kanssa. Lisäksi kotoutettiin maahanmuuttajia 
valtakunnallisessa hankkeessa yhteistyössä jäsenistömme kanssa. Maa- ja kotitalousnaiset vastasivat 
erilaisten tapahtumien ruokapalveluista osittain tai kokonaan ja olivat mukana aktiivisesti mm. Elon-
korjuu-juhlassa sekä Kalaryssäyksessä. Mehuasematoiminta jatkui syksyllä Sorsasalossa erittäin vilk-
kaana.

Maa- ja kotitalousnaiset

Lapinlahden kekrijuhla syksyllä 2017.
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Maisema-asiantuntemus 

Maisemasuunnittelun asiantuntijatehtävissä Pohjois-Savossa tehtiin vuonna 2017 viljelijöille ympäristö- 
sopimussuunnitelmia edellisten vuosien tapaan. Neuvo 2020 -maatilojen neuvontajärjestelmä mah-
dollisti tilojen maiseman ja luonnonhoidon kartoitukset. Tukikelpoisille kohteille laadittiin erillisenä 
työnä tukihakemuksen edellyttämät suunnitelmat. Lisäksi maisemasuunnittelija teki kartoituksia muille  
yksittäisille kohteille mm. luontoselvitys suoalueelle. 

Olen Ilona Sares, ProAgria P-Savossa teen töitä nyt jo viidettä vuotta. 
Asun Kuopion keskustassa mieheni Pekan kanssa. Kun hän kysyy: ”Mitä 
haluaisit tehdä viikonloppuna?” on useimmiten vastaus: Mennään met-
sään. Metsässä viihdyn kaikista parhaiten sillä suomalainen luonto on 
upea ja akkuja lataava paikka. Kasvimaahommat ja itse kerätyt marjat 
ja sienet ovat arjen luksusta ja näitä asioita kyllä kelpaa tarjota muillekin 
myös kansainvälisille matkailijoille.

Työhöni kuuluu pohjoissavolaisten ruoka- matkailu- ja luovien alojen  
yritysten yhteistyön rakentaminen. Yksi päämäärä on European Region  
of Gastronomy, Kuopio Region 2020 eli ruokamaakunnan aseman vah-
vistaminen rahoittajien vision mukaan. Yhdessä laajenevan verkoston 
kanssa rakennamme ruokafestivaaleja, maaseutumatkailua ja muita vas-
tuullisia yhteistyömalleja jossa tavoitteena on paikallisten yritysten hyvin- 
vointi ja positiiviseen suuntaan kehittyvä aluetalous. Tarjoamme kan-
sainvälisille matkailijoille mustikanpoimintaa ja ruisleivän leivontaa.  
Niitä huippujuttuja joista itsekin saan kicksit.
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ja aloitimme työt vuoden 2017 loppupuolella. Valtakunnallinen Vuoden maisemateko -kilpailu järjes-
tettiin alueellamme kolmannen kerran teemalla Itsenäisyyden merkit maisemassa ja voittajaksi valittiin 
Maaningan Valkeisenjärven kunnostajat. Kinnulanlahden ja Käärmelahden asukkaiden ja mökkiläisten 
työ Valkeisenjärven kunnostamiseksi on vaatinut paljon talkoita ja työ jatkuu edelleen. 

Maisemasuunnittelun asiantuntija osallistui työryhmiin mm. Pohjois-Savon kulttuuriympäristötyö-
ryhmään ja loppuvuodesta myös Pohjois-Savon maisema- ja rakennettu kulttuuriympäristöselvitys 
-työryhmään. 

Maaseutuyrittäjyys

Maa- ja kotitalousnaiset työskentelivät asiantuntijatyössä aloittavien ja toimivien maaseutuyritysten 
kumppaneina. Aloittavat ja toimivat yrittäjät tarvitsivat asiantuntemusta esimerkiksi liiketoiminta-
suunnitelmien laadinnassa, kannattavuuslaskennassa, omavalvontasuunnitelmissa, lupahakemuk-
sissa, rahoitusmahdollisuuksien selvittämisessä, investointitukihakemusten ja niiden liitteiden laati-
misessa sekä markkinatilanneselvityksissä. Aloittaville yrittäjille annettiin starttiraha-lausuntoja koko 
Pohjois-Savon alueella. Yksi asiantuntijamme on myös hyväksytty antamaan TEM:n rahoittamia kehit- 
tämispalveluja. Yritys¬asiakkaiden toimialoina oli mm. ruoka- ja matkailupalveluyritykset sekä hevos-
palveluyritykset.

Asiantuntijat tekivät tiivistä yhteistyötä seudullisten toimijoiden kanssa mm. Yritys-Suomi yhteistyö-
tapaamisten kautta. Yhteistyötahoina olivat muun muassa Pohjois-Savon ELY-keskus, toimintaryhmät 
Kalakukko Ry, Mansikka ry ja Ylä-Savon Veturi Ry, Savo Grow Oy, TE-toimisto, Kuopionseudun Uusyri-
tyskeskus, Wäläkky, Finnvera, Itä-Suomen yliopisto, ammattikorkeakoulut, Savon ammatti- ja aikuis- 
opisto, Sydän Savon Maaseutupalvelu, kunnat, kunnanjohtajat, pankit, Savon Yrittäjät sekä paikalliset  
yrittäjäjärjestöt, Yritys-Suomi -toimijat, eri hankkeet ja muut tahot.

Maa- ja kotitalousnaiset olivat mukana usean eri hankkeen toteutuksessa. Yrittäjiä aktivoitiin lähi-
ruokaan mm. RuokaSavo- ja Premium-hankkeilla. Ylä-Savossa tehtiin tiedonvälitystä tuottajille ja yrit-
täjille REKO-toiminasta ja loppuvuodesta käynnistettiin mm. matkailuyrittäjiäkin koskeva Kulttuuri-
maisemasta elinvoimaa -hanke.

Pohjois-Savon vuoden 2017 
maistuvammaksi yritykseksi 
valittiin Iltalypsy Oy.
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Järjestö 

Järjestöväki oli erittäin aktiivisesti mukana Suomi 100- teemassa, jossa maistuva maaseutu oli maa- ja 
kotitalousnaisten lahja 100-vuotiaalle Suomelle. Yhdistykset osallistuivat innokkaasti teemaan järjes-
tämällä Impin päivänä Impi Saunoo -tilaisuuksia. Erityisen suuria voimanponnistuksia paikallisyhdis-
tyksemme näkivät järjestäessään syksyn mittaan näyttäviä Kekri-aiheisia juhlia eri puolilla maakuntaa. 
Osassa juhlista nähtiin myös maa- ja kotitalousnaisten historiasta kertova, Kirsti Mannisen kirjoittama  
Omat Avaimet -näytelmä. Lisäksi paikallisyhdistyksemme muistivat myös vanhuksia järjestämällä van-
husten viikolla Makumuistoja-tilaisuuksia vanhainkodeissa. Järjestöväkeä tavattiin myös paikallisyh-
distysten vuosikokouksissa ja erilaisilla kursseilla. Lisäksi paikallisyhdistykset osallistuivat aktiivisesti 
erilaisiin talkoisiin. Osasta talkoista maksettiin talkookorvauksia joten talkoot olivat oivallinen keino 
hankkia rahoitusta myös oman paikallisyhdistyksen toimintaan. Vuoden 2017 Pohjois-Savon maa- ja 
kotitalousnaiseksi valittiin edustajakokouksessa Sirkka-Liisa Toivainen. Hän edistää ahkerasti Lapin-
lahdella yhdistyksen toimintaa sekä toimii ahkerana esimerkkinä monessa mukana. 

Maa- ja kotitalousnaisten historiaa esitti teatteri Vivates Omat Avaimet -kuvaelmissa Kekri-juhlissa.
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aTalouden tunnusluvut
TULOSLASKELMA 1.1.–31.12.2017 1.1.–31.12.2016

Valtionapu neuvontaan ja valtiolta
saadut palvelutuotot

Valtion varsinainen määräraha 540 931,00 606 621,00
Hankeavustukset 702 259,56 487 480,04
Valtiolta saadut palvelumaksut 112 390,78 113 170,57

Palvelu- ja myyntituotot
Palvelumaksut 2 784 789,86 2 704 940,63
Muut toiminnan tuotot 35 462,56 77 311,67

Tuotot yhteensä 4 175 833,76 3 989 523,91
Kulut

Henkilöstökulut -2 705 613,13 -2 892 064,49
Poistot -20 850,72 -16 319,03
Palvelutoiminnan kulut -503 108,26 -186 248,84
Muut kulut -1 000 656,54 -1 098 513,98

Kulut yhteensä -4 230 228,65 -4 193 146,34
Varsinaisen toiminnan 
tuotto-/kulujäämä -54 394,89 -203 622,43
Varainhankinta 53 211,50 56 020,00
Sijoitus- ja rahoitustoiminta 37 061,78 -1 281,48
Satunnaiset erät 0,00 0,00
Välittömät verot 0,00 0,00

Tilikauden yli-/alijäämä 35 878,39 -148 883,91

TASE 31.12.2017 31.12.2016

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat oikeudet 58 700,57 38 690,45
Aineelliset hyödykkeet 4 720,88 32 131,72
Sijoitukset 177 257,58 121 030,86

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 5 357,36 5 729,22
Saamiset 1 240 259,32 846 830,58
Rahat ja pankkisaamiset 28 936,07 157 248,71

VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 515 231,78 1 201 661,54

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA

Vapaat rahastot 19 856,28 19 856,28
Ed. tilikausien yli-/alijäämä 159 674,95 308 558,86
Tilikauden yli-/alijäämä 35 878,39 -148 883,91
Oma pääoma yhteensä 215 409,62 179 531,23

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 471 519,93 241 781,70
Saadut ennakot 13 754,24 10 895,19
Ostovelat 327 943,85 258 366,86
Siirtovelat 410 936,95 416 183,22
Muut lyhytaikaiset velat 75 667,19 94 903,34
Lyhytaikainen yhteensä 1 299 822,16 1 022 130,31

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 515 231,78 1 201 661,54
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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

ProAgria

ProAgria ProAgria ProAgria

ProAgria ProAgria

ProAgriaProAgria ProAgria

ProAgriaProAgria ProAgria

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. 
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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.
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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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Kannattavuuskirjanpitotilojen tulokset 2014–2016, ProAgria Pohjois-Savo

2016 2014 2015 2016

Maito  Nautakarja Kasvinviljely  Keskim. Keskim. Keskim.
Tiloja edustettuna 1 020 450 840 2 650 2 630 2 590
Kirjanpitotilojen lukumäärä 30<n<40 5<n<10 11<n<20 79 77 76
Viljelyala ha/tila 64,3 69,5 53,2 54,3 56,9 57,6
Eläinyksiköitä, ey/tila 57,2 46,7 0 33,4 31,7 32,4
Yrittäjäperheen työtunnit, h/tila 3 500 1760 750 2 300 2 100 2 100
Palkattu henkilöstö, h/tila 660 380 50 530 520 530
Kokonaistuotto 245 500 167 200 47 300 176 400 160 200 157 500
- josta tuet 65 700 73 700 25 800 54 800 49 900 50 400
Kustannukset 68 900 158 300 46 700 151 500 144 600 147 800
Maatalouden yrittäjätulo 19 600 8 900 590 24 900 15 600 9 700

Yrittäjäperheen palkkavaatimus 55 500 27 900 11 900 34 500 33 500 33 500
Oman pääoman korkovaatimus 13 000 12 400 7 400 12 500 10 900 10 300
Yrittäjänvoitto/-tappio -48 900 -31 400 -18 700 -22 100 -28 800 -34 100
Kannattavuuskerroin 0,29 0,22 0,03 0,53 0,35 0,22
Työansio, euroa 6 700 -3 600 -6 800 12 400 4 680 -620
Työtuntiansio, euroa/tunti 1,9 -2,0 -9,1 5,4 2,2 -0,3
Nettotulos, euroa -35 890 -19 000 -11 300 -9 630 -17 900 -23 800
Oman pääoman tuotto-% -9,7 -0,1 -0,1 -3,3 -6,7 -8,3
Vastattavaa 574 000 491 800 220 600 390 700 369 800 410 300
- josta oma pääoma 371 100 332 300 200 000 289 900 266 900 287 200
Omavaraisuusaste % 64,7 67,6 90,7 74,2 72,2 70,0
Vieras pääoma 202 800 159 506 20 500 100 800 102 900 123 100
Velat tuotoista % 82,6 95,4 0,43 57,1 64,2 78,2

Lähde: Luonnonvarakeskus, Tilastopalvelut, Biotalouden kannattavuus. Taloustohtori. (luke.fi/taloustohtori). 2018.
Pohjois-Savon tulokset on laskettu 77 kirjanpitotilan luvuista painotettuna ja ne ovat yleistettävissä kuvaamaan  
alueen noin 2 700 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen tuloksia.

Hehtaarisadot Pohjois-Savossa 2011–2017
MMM:n tilastot  2011 2012  2013 2014 2015 2016 2017
Kevätvehnä ala ha 1 800  1 500  1 800  2 000 1 400 2 000 1 000
sato kg/ha  2 960  2 930 3 410  3 400 3 070 3 250 2 460
Ruis ala ha 600 500 300 500 600 400 100
sato kg/ha 2530 1800 2780 2000 1 910 2 560 1 530
Ohra ala ha 22 600 23 800 24 800 26 900 22 600 22 800 15 300
sato kg/ha 3 290 2 300 3 400 2 740 2 530 3 230 3 030
Kaura ala ha 9 900 9 600 10 400 9 100 8 000 9 000 4 900
sato kg/ha 2 970 2 470 2 760 2 250 2 360 2 860 2 610
Peruna ala ha 300 200 300 300 200 200 200
sato kg/ha 18 570 15 730 27 150 19 670 19 770 25 580 27 900
Heinä ala ha 8 300 6 100 7 200 5 400 7 300 6 800 5 400
sato kg/ha 3 750 4 530 2 950 4 010 3 720 3 970 2 470
Säilörehu ala ha 61 100 61 800 58 400 61 500 61 300 63 200 66 400
sato kg/ha 16 990 15 690 15 200 13 020 16 400 17 140 13 070
Laidun ala ha 10 900 10 400 10 300 9 800 8 900 8 800 8 800
Rypsi ala ha 1 700 1 200 1 300 900 1 200 1 200 1 300
sato kg/ha 1 290 1 200 1 280 1 040 1 270 1 270 1 200
Ruokohelpi ala ha 1 700 1 500 800 800 300 400 500
Kumina ala ha 1 300 1 000  900  600 500 700 1 000
Kesanto ja luon-
nonhoitopelto

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

Viljelty ala ha  132 900  131 900  131 000 129 900 133 700 134 000 134 600
Kokonaispelto ala ha 148 700  148 600 146 400 146 400 146 400 146 600 147 100
Marjat ala ha 1 326 1 303 1 294  1 231 1 235 1 321 1 355
sato kg/ha 3 396 3 962  4 162 3 586,5 4 373 3 983 3 015
Vihannekset ala ha  355 372 343 345 393 373 384
sato kg/ha 18 558  15 956  16 784 23 693 17 241 21 621 20 112
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Puijonkatu 14, PL 1096, 70111 Kuopio
puh. 020 747 3650
Iisalmen aluetoimisto, Päiviönkatu 22, 74100 Iisalmi
etunimi.sukunimi@proagria.fi  
info.pohjois-savo@proagria.fi, pohjois-savo.proagria.fi

Kostamo Katri Toimitusjohtaja 043 825 1218

Heikkinen Milja Palvelupäällikkö 040 166 2597

Repo Mika Kehitysjohtaja 043 825 2679

Rissanen Tuomo Markkinointi- ja myyntijohtaja, varatoimitusjohtaja 040 563 8749

Sulola Heli Palvelupäällikkö, Maa- ja kotitalousnaisten 
toiminnanjohtaja, yhdistysasiat 040 672 0597

MAITO-, NAUDANLIHA- JA KASVIYRITYKSET, Ylä-Savo

Rissanen Tuomo Markkinointi- ja myyntijohtaja, varatoimitusjohtaja 040 563 8749

Antikainen Paula Työterveyshuollon ja benchmarkkauksen asiantuntija 043 827 3327

Bovellan Ulla Kasvintuotannon asiantuntija 040 673 9465

Harakka Irja Ruokinnan ja tuotannonohjauksen asiantuntija 040 510 5422

Hentilä Aija Huippuosaaja, Tuotannonohjauksen ja ruokinnan 
asiantuntija 043 825 4984

Hiltunen Jukka Kasvintuotannon ja talouden asiantuntija 0400 209 707

Hyvärinen Tiina Kasvintuotannon asiantuntija 040 187 0467

Julkunen Pirkko Kannattavuuskirjanpidon asiantuntija, MVL-tilipalvelut 040 740 5318

Jääskeläinen Aaro Kasvintuotannon asiantuntija 043 825 4985

Kauppinen Juho-Heikki Ruokinnan- ja tuotannonohjauksen asiantuntija, luomu 040 751 2725

Kekäläinen Maija Ruokinnan ja tuotannonohjauksen asiantuntija 040 540 3055

Laajalahti Arttu Asiantuntija, kirjanpito MVL 043 825 1215

Laajalahti Kyösti Omistusjärjestelyjen erityisasiantuntija, 
kaupanvahvistaja 0400 277 670

Murtola Terttu Ruokinnan erityisasiantuntija 040 700 9537

Mäkelä Sanna Talousasiantuntija 043 825 1213

Nissinen Marko Talouden erityisasiantuntija 043 824 7615

Paavilainen Juhani Yritysasiantuntija 0400 172 386

Pietikäinen Vuokko Ruokinnan ja tuotannonohjauksen asiantuntija 043 826 7008

Pitkälä Joakim Talouden erityisasiantuntija 040 579 7178

Päivärinta Minna Kasvintuotannon asiantuntija 040 509 1511

Rönkkö Nina Kasvintuotannon asiantuntija 0400 203 755

Rönkkö Sanna Ruokinnan ja tuotannonohjauksen asiantuntija 0400 375 583

Saastamoinen Mikko Kasvintuotannon asiantuntija 040 480 7272

Tuovinen Kirsi Talousasiantuntija 0400 867 400

Valta Antti Erityisasiantuntija, MVL verotus 0400 380 201

Varis Kati Myynnin assistentti 040 481 4058
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MAITO-, NAUDANLIHA- JA KASVIYRITYKSET, Kuopion seutu

Heikkinen Milja Palvelupäällikkö 040 166 2597

Ahponen Katri Talouden ja kasvintuotannon asiantuntija 0400 159 970

Eskelinen Leena Talousasiantuntija, kaupanvahvistaja 043 825 4982

God Ahti Talouden ja kasvintuotannon asiantuntija 0400 286 789

Hujanen Tuija Ruokinnan ja tuotannonohjauksen asiantuntija 040 765 0650

Inkeroinen Heikki Puutarha- ja perunantuotannon asiantuntija 0400 375 584

Joensuu Marika Talousasiantuntija 0400 571 647

Jokela Sinikka Maisemasuunnittelun asiantuntija 0400 571 643

Jääskeläinen Marita Nurmiasiantuntija 043 825 1210

Kattainen Perttu Rakennusinsinööri, Hankepäällikkö Pro Navetta-hanke 043 825 4983

Kekäläinen Ida Tuotannonohjauksen ja ruokinnan asiantuntija 043 825 1219

Korhonen Pirkko Huippuosaaja, ruokinta ja automaattilypsy 040 746 4915

Laakkonen Eero Kasvintuotannon ja talouden asiantuntija 0400 907 047

Mäkipää Hannu Kasvintuotannon ja työterveyshuollon erityisasiantuntija 040 563 8759

Paunonen Heikki Talousasiantuntija 040 586 5957

Penttinen Sanna Kasvintuotannon ja talouden asiantuntija 040 749 8430

Piippo Arvo Talouden ja kasvintuotannon asiantuntija 0400 380 203

Pylkkänen Anne Ruokinnan, tuotannonohjauksen ja tuotosseurannan  
tekninen asiantuntija 040 673 4564

Rantala Jouni Seosrehuruokinnan erityisasiantuntija 043 825 2684

Rossi Anu Nurmiasiantuntija 040 179 5001

Saastamoinen Seija Ruokinnan ja tuotannonohjauksen asiantuntija 040 523 2327

Savolainen Rauno Kasvintuotannon ja talouden asiantuntija 0400 172 121

Tuominen Pirkko Luomun erityisasiantuntija 0400 124 976

Turpeinen Eveliina Ruokinnan erityisasiantuntija 040 523 0932

Vartiainen Tuija Asiantuntija, kirjanpito MVL 043 827 3325

Zitting Panu Talouden ja kasvintuotannon asiantuntija 0400 577 253

YRITYS- JA TILIPALVELUT, HALLINTOPALVELUT

Sulola Heli Palvelupäällikkö, Maa- ja kotitalousnaisten 
toiminnanjohtaja, yhdistysasiat 040 672 0597

Koponen Anne Hankesihteeri 043 827 3329

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

Niskanen Marja Yritysasiantuntija, ruokapalvelut 0400 905 782

Pöntinen Jaana Toimistosihteeri 0400 284 738

Räsänen Marjatta Yritysasiantuntija 0400 124 897

Sares Ilona Yrityskoordinaattori (RuokaSavo-hanke) 043 825 1216

Sarkkinen Eeva Hanke- ja taloushallinnon asiantuntija 043 826 7034
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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


