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Toimitusjohtajan katsaus

Ukrainan kriisi ja siitä seurannut EU:n ja 
Venäjän pakotekiista aiheutti viime vuonna 
markkinahäiriön, joka pysäytti elintarvike-
viennin Venäjälle. Sen seurauksena tuotta-
jamaidon hinta on alentunut. Tilanne on 
luonnollisesti herättänyt asiakaskunnas-
samme huolta, ja olemme varautuneet teke-
mään tarkennettua talouslaskentaa ja riski-
arviointeja asiakkaille, joille hinnanalennus 
aiheuttaa esim. maksuvalmiusongelmia. 
Muutoin maidon tuotanto maakunnassa 
kehittyi viime vuonna suotuisasti; kasvua 
kertyi n. 3 % (runsaat 2 milj. ltr) vuoteen 
2013 verrattuna. Osin se on tehtyjen inves-
tointien tulosta, osin paremman rehun laa-
dun ansiosta. 

Joensuun seudun kunnat perustivat Maitoa markkinoille –vakuussäätiön 6.11. Säätiö an-
taa täydentäviä vakuuksia merkittäville navettainvestoinneille Joensuun seudulla. Säätiö 
on laatuaan ensimmäinen koko maassa.

Edellisen EU- ohjelmakauden hankkeista suurin osa päättyi vuoden 2014 aikana. Loppu-
vuoden aikana valmisteltiin uuden ohjelmakauden hankkeita sekä uutena toimintamuo-
tona käynnistettävää Neuvo 2020 maatilojen neuvontaohjelmaa.
Myös uusien maaseutuyritysten perustaminen oli vuoden aikana vilkasta. MASVA-hank-
keessa tehty aktivointi ja neuvonta yhteistyössä seudullisten kehitysyhtiöiden kanssa 
tuotti hyvää tulosta.

Taloudellisesti vuodesta muodostui raskas. Kalanpoikasten kysynnän väheneminen uu-
sien alamittojen myötä, hankkeiden normaalivuotta suuremmat omarahoitusosuudet 
sekä satunnaiset kuluerät veivät tuloksen roimasti tappiolliseksi.
Palvelumyynnin osalta asetetut tavoitteet kuitenkin suurimmalta osalta saavutettiin.
Maa- ja  metsätalousministeriön kanssa laadittuun tulossopimukseen liittyvät toiminnal-
liset tavoitteet saavutettiin myös pääosin. 

Kiitän kaikkia asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme, hallintoa ja henkilökuntaa 
hyvästä yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana.

Toivotan samalla kaikki asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme lämpimästi tervetul-
leiksi Farmari 2015 –maatalousnäyttelyyn 2.-4.7.2015.
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Vuosi 2014 lyhyesti

EU-ohjelmakausi vaihtui
Maitomäärä kääntyi kasvuun
Yritysten perustaminen ennätyksellistä 
Maitoa markkinoille –vakuussäätiö perustettiin

Toiminta-ajatus 

 
ProAgria Pohjois-Karjalan tehtävänä on maaseutuelinkeinojen kehittäminen Pohjois-
Karjalassa ja lähialueilla.
 

Strategia ja toimintaa ohjaavat arvot

ProAgria pyrkii asiakas- ja yhteis-
työsuhteissaan pitkäjänteiseen, 
sopimuspohjaiseen kumppanuu-
teen, sekä hinnoittelee palvelunsa 
osaamisen ja toimintojen kehit-
tämisen mahdollistavalla tavalla. 
ProAgria kiinnittää toiminnassaan 
huomiota asiakkaiden ja työnteki-
jöiden työhyvinvointiin ja ennakoi-
vaan työterveyshuoltoon. ProAgria 
pyrkii luomaan myönteistä kuvaa 
alueen maaseutuammateista.

Visio (v. 2020)

• Pohjois-Karjalassa tuotetaan vähintään150 miljoonaa litraa maitoa
• Pohjois-Karjalan maaseudulla on aktiivista, kehittyvää, monialaista yritystoimintaa 

(energia, luonto, hyvinvointi, koko biotalous)
• Olemme toimialallamme maakunnan johtava asiantuntijaorganisaatio
• Olemme  alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti verkostoitunut toimija

ProAgria Pohjois-Karjala on sitoutunut ProAgria-ryhmän tavoitteisiin ja sen mukaiseen yh-
teistyöhön. Pohjois-Karjalan Maa- ja kotitalousnaiset toimivat osana ProAgriaa, ja heillä 
on omat, toimintaan soveltuvat ja kokonaisuutta tukevat avaintulosalueensa.
ProAgria Pohjois-Karjala tuottaa laadukkaita kalanpoikasia kahdella kalanviljelylaitoksella. 

Toiminnan painopistealueet perustuvat kansallisesti hyväksyttyihin arvolähtökohtiin ja 
toiminta on Pohjois-Karjalan kehittämisohjelman ja maaseutuohjelman kanssa sopu-
soinnussa. Siksi työ tavoitteiden saavuttamiseksi toteutetaan useinkin hankeyhteistyönä 
eri sidosryhmien kanssa ympäristön tarpeet ja yhteiskunnan muutokset huomioiden.

ProAgria Pohjois-Karjalan  
toimintaa ohjaavat arvot ovat 

asiakaslähtöisyys
toisilta oppiminen

tavoitteellisuus 
eettinen ja kestävä toimintatapa

aktiivinen kumppanuus
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Hallinto ja organisaatio
Hallitus

Puheenjohtaja  Kari Tahvanainen, maanviljelijä, Joensuu
Varapuheenjohtaja Kari Piironen, maanviljelijä, Nurmes
Jäsenet:   Sirkka Gröhn, maanviljelijä, Juuka 
 Risto Hiltunen, toimitusjohtaja, Kitee
 Heli Routa-Mutanen, emäntä, Polvijärvi
 Antti Timonen, maanviljelijä, Kitee

Edustajisto 2014 - 2017

Puheenjohtaja  Timo Reijonen, Polvijärvi
Varapuheenjohtaja  Minna Heinonen, Kitee

Varsinaiset  jäsenet   
Ilona Alhoniemi Valtimo 
Anu Eskelinen Kitee 
Jukka Hakkarainen Nurmes 
Esa Hiltunen Liperi 
Jari Huikuri Liperi 
Juho-Pekka Ikonen Kitee
Taina Ikonen Polvijärvi
Juha-Pekka Karttunen Polvijärvi ProAgria Pohjois-Karjalan 
Pia Leskinen Joensuu henkilöstön edustajat
Ilkka Makkonen  Kitee Antero Stedt Joensuu
Auli Rouhiainen Liperi Mari Vauhkonen Polvijärvi
Arto Tanskanen Juuka 
Hannu Tukiainen Lieksa 
Markus Turunen Lieksa

Tilintarkastajat

Varsinaiset tilintarkastajat:
Raimo Liukku (HTM), Kitee 
Kaisa Tschokkinen (KHT), Joensuu

Varatilintarkastajat:
Sirkka Pirinen (HTM)  
Heikki Hartikainen (KHT)

Organisaatio 2014

ProAgria Pohjois-Karjala
Eero Parviainen

Yrityspalvelut
Eero Parviainen

Kalalaitokset
Kari Kujala

Pielisen Karjala

Keski-Karjala

Joensuu maito

Joensuu kasvi

Tili- ja yrityspalvelut

Investointipalvelut

Keskijärven kalanviljelylaitos

Kontiolahden kalanviljelylaitos

Viestintä ja tapahtumapalvelut

Maatilapalvelut
Katri Karjalainen

Hallitus piti vuoden aikana  
yhteensä 7 kokousta. 
Kokouksiin osallistuminen  
jakaantui seuraavasti:
Kari Tahvanainen 7
Kari Piironen 6
Risto Hiltunen 5
Heli Routa-Mutanen 6
Sirkka Gröhn 5
Antti Timonen 7
Timo Reijonen 4
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Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
ProAgria Pohjois-Karjalan toiminnan tavoitteita ohjaa osaltaan MMM:n ja maaseudun 
neuvontajärjestöjen vuosittain solmima tulossopimus, jonka avaintulosalueet ovat

1. Maataloustuotannon kannattavuus ja kilpailukyky

- Kannattavan maatalouden edellytyksiä parannetaan kohdentamalla neuvonnan resurs-
seja liiketalous- ja yrittäjäosaamiseen. Tällöin kiinnitetään huomiota yrityksen johtami-
seen, toiminnan jatkuvuuteen (omistajanvaihdokset ja investoinnit) sekä yrittäjän jaksa-
miseen ja hyvinvointiin. 
Neuvonnan erityisenä painopisteenä on parantaa kannattavan maatalouden 
edellytyksiä lisäämällä maatilayritysten markkinaosaamista, jotta maatalouden 
kannattavuutta voidaan parantaa myös markkinaehtoisesti.
Maataloustuotannon kannattavuuden ja kilpailukyvyn kehittämiseksi maatiloja aktivoi-
tiin sukupolvenvaihdoksiin ja investointeihin sekä tarjottiin suunnittelu- ja neuvontapal-
veluita niihin liittyen. ELY-keskuksen rahoittamia sukupolvenvaihdoksia toteutui 27 kpl.
Ylimaakunnallisen MaitoTaito –koulutushankkeen toteutusta jatkettiin yhteistyössä Ete-
lä- ja Pohjois-Savon ProAgrioiden kanssa.  Hankkeessa järjestettiin koulutusta erityisesti 
maitotilojen investointeihin, tuotannon kehittämiseen ja johtamiseen liittyen. Hankkeen 
koulutuksiin osallistui vuoden aikana lähes 200 pohjoiskarjalaista viljelijää.
Maitoa markkinoille –välikauden hanketta toteutettiin Joensuun seudun kuntien rahoi-
tuksella. Hankkeessa maatalousyrittäjiä aktivoitiin investointeihin. Hankkeen puitteissa 
valmisteltiin Maitoa markkinoille –vakuussäätiö, jonka perustava kokous pidettiin mar-
raskuussa.
Tilaa kohti keskimäärin tuotettu maitomäärä kasvoi vuonna 2014  8,3  % ollen vuoden 
lopussa 245 098  litraa.
ProAgria Pohjois-Karjala osallistuu yhteistyössä MTT:n kanssa maatalouden kannatta-
vuuskirjanpitotoimintaan, josta saadaan tärkeätä seuranta- ja vertailutietoa 
EU:n ja kansallisen maatalouspoliittisen päätöksenteon tarpeisiin. Pohjois-Karjalasta 
kannattavuuskirjanpitotoiminnassa oli mukana 21 maatilaa. 

2. Ympäristö

- tavoitteina maataloustuotannon ravinnekuormituksen ja maatalouden kasvihuonekaa-
supäästöjen vähentäminen sekä
- energiatehokkuuden (sisältäen sekä energiansäästön että -tuotannon) lisääminen.

Ympäristön tilan kohentamisen osalta keskeistä on viljelysuunnittelu, jota tehtiin 523        
tilalle. Lisäksi panostettiin luomutuotannon kehittämiseen,  maisemanhoitoon sekä eri-
tyisympäristökohteiden tunnistamiseen ja saamiseen asianmukaisen hoidon piiriin. 

Yhteistyössä Savonia AMK:n, MTT:n sekä Etelä- ja Pohjois-Savon ProAgrioiden kanssa 
saatettiin päätökseen RAE – ravinteet euroiksi –elinkeinojen kehittämishanke jonka avulla 
pyritään pienentämään maatalouden ravinnepäästöjä vesistöihin.

Niinikään jatkettiin Liikennebiokaasua energiatiloilta –elinkeinojen kehittämishankkeen 
toteutusta.

 3. Ruokapolitiikka

- tavoitteina kotimaisen elintarvikeketjun tarvitsemien laadukkaiden raaka-aineiden ja 
kuluttajien odotuksia vastaavien tuotteiden tuottaminen
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- vastuullisuuden ja jäljitettävyyden lisääminen elintarvikeketjussa sekä
- luomu- ja lähiruoan osuuden kasvattaminen.

Ruokapolitiikka –teeman osalta keskeisenä  välineenä toimi Ekotassu –elinkeinojen kehit-
tämishanke, jonka avulla kehitettiin luomuketjua sekä paikallisten elintarvikkeiden tuo-
tantoa ja käyttöä. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Pohjois-Karjalan aikuisopisto, 
Keti, Pikes sekä Ekosentria. Hankkeen puitteissa järjestettyihin tilaisuuksiin ja tapahtu-
miin osallistui vuoden aikana yli  300  yritystä ja maatilaa.

4. Kansainvälinen toiminta 

 - ProAgria Pohjois-Karjalan omana erikoisalueena osin sijaintiin perustuen  

ProAgria on pyrkinyt myymään osaamistaan erityisesti Venäjän markkinoille ProAgrioi-
den omistaman ProAgria Finland Oy:n kautta. Ukrainan kriisin seurauksena palveluiden 
myynti Venäjälle vaikeutui vuoden aikana olennaisesti.

ProAgria Pohjois-Karjalan sekä Maa- ja kotitalousnais-
ten asiantuntijoita osallistui erilaisten yhteistyöryhmien 
toimintaan seuraavasti:
Maakunnan yhteistyöryhmä  Eero Parviainen
ELY-keskuksen neuvottelukunta  Eero Parviainen
Yritys-Suomi – alueneuvottelukunta Johanna Rinnekari
Pohjois-Karjalan metsäneuvosto  Johanna Rinnekari
Metsähallituksen Pohjois-Karjalan Anu Pesonen, varajäsen 
neuvottelukunta
Pohjois-Karjalan jäteasiain neuvottelukunta Marja Pulkkinen
MTK:N Itä-Suomen luomuvaliokunta Marja Pulkkinen
MTK:n Itä-Suomen verovaliokunta Harri Meriläinen
Luonnonvara-alan koulutuksen kehitystiimi Anna Liimatainen
Pohjois-Karjalan elintarvikeryhmä Eero Parviainen
Pohjois-Karjalan Venäjä-työryhmä Eero Parviainen
Manner-Suomen maaseutuohjelman  Johanna Rinnekari 
Pohjois-Karjalan alueellinen ohjausryhmä Eero Parviainen
Pohjois-Karjalan Alueellinen     Johanna Rinnekari 
ravitsemustyöryhmä    
Karelia à la carte –verkoston   Johanna Rinnekari 
valiokunta (pj., jäsen) 
Liperin Leipäpäivä ry (asiamies)   Johanna Rinnekari
Pohjois-Karjalan   Päivi Jokinen 
perinnemaisemayhteistyöryhmä
Pohjois-Karjalan vesienhoidon    Päivi Jokinen 
yhteistyöryhmä

Valtakunnalliset edustukset
ProAgria Keskusten liiton hallitus Eero Parviainen  
    (1.1.-24.4.2014)
    Kari Tahvanainen   
    (25.4.2014 -  )
MMM:n maaseutuneuvonnan  Eero Parviainen 
neuvottelukunta
ProAgria Finland Oy :n hallitus  Eero Parviainen
Maveplan Oy:n hallitus  Eero Parviainen,  
    varajäsen
Valtakunnallinen     Johanna Rinnekari 
ruokamatkailustrategiatyöryhmä
Nimisuojatyöryhmä,    Johanna Rinnekari 
Maa- ja metsätalousministeriö

Maaseudun kehittämisohjelmien toteuttaja

MMM:n kanssa tehtävän tulossopimuksen ohella Pro-
Agria Pohjois-Karjalan  toiminnan tavoitteita ohjaavat 
Pohjois-Karjalan kehittämisohjelma sekä valtakunnal-
linen ja maakunnallinen maaseudun kehittämisohjel-
ma, joiden kautta kanavoituvat myös EU:n rakennera-
hastojen kehittämisresurssit. ProAgrian asiantuntijat 
osallistuivat aktiivisesti uuden ohjelmakauden kehit-
tämisohjelmien valmisteluun.

Kehittämisohjelmien ja tulossopimuksen tavoit-
teet ovat sopusoinnussa ja toisiaan tukevia. 

Maaseudun elinkeinojen monipuolistaminen on maa-
seutuohjelmien yksi keskeinen tavoite. Tätä tavoitetta 
edistettiin toteuttamalla Masva-elinkeinojen kehittä-
mishanketta yhteistyössä seudullisten kehittämisyhti-
öiden Ketin, Pikesin ja Josekin kanssa. Hanke tuotti 
hyvää tulosta, mikä näkyi uusien maaseudun pienyri-
tystoimintaan liittyvien rahoitushakemusten lisäänty-
misenä. Lisäksi hallinnoitiin useita yritysryhmähank-
keita.

Tapahtumien järjestäminen on yksi ProAgria 
Pohjois-Karjalan erityisosaamisalueista.

Sadonkorjuutapahtuma järjestettiin Joensuun mat-
kustajasatamassa syyskuun alussa.
Farmari 2015 –maatalousnäyttelyn valmistelua jatket-
tiin.

Nuorten aktivoiminen maaseutuammatteihin

ProAgria Pohjois-Karjala haluaa osaltaan olla edis-
tämässä nuorten tutustumista ja sijoittumista maa-
seutuammatteihin. ProAgria Pohjois-Karjala työllisti  
v. 2013 useita nuoria kesätyöntekijöitä kalalaitoksil-
laan. Lisäksi tarjottiin harjoittelupaikka 4 opiskelijalle. 
Toimistoharjoittelijoina oli 2 opiskelijaa.
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Maatilapalvelut

Katri Karjalainen 
  palvelupäällikkö 
p. 040 301 2410

Maidon keskimääräiset tuottajahinnat vv. 2013–2015 

Lähde: Luonnonvarakeskus

Toimintaympäristö

Vuonna 2014 maatalouden tuottajahintojen alavireisyys jatkui alkuvuoden ajan. Viljo-
jen hinnat laskivat yli 20 prosenttia, vain rukiin hinnan lasku jäi 10 prosenttiin. Maidon 
hinta oli vielä alkuvuodesta 2014 edellisvuosia korkeammalla, mutta laski loppuvuodes-
ta 2014 loppuvuoden 2012 tasolle. Naudan- ja sianlihan hinnat laskivat 2-9 prosenttia,   
poikkeavan kehityksen koki lampaanliha, jonka hinta nousi kuusi prosenttia. Kananmu-
nien hinnat laskivat vuoden 2014 aikana jopa 15 prosenttia.
Maidon keskimääräinen tuottajahinta vuonna 2014 oli 44,55 snt/litra, mikä on 4,5 % 
enemmän kuin vuonna 2013 (sisältäen laatu- ym. osan mutta ei meijerien jälkitilejä). 
Loppuvuoden hinnanlasku ei näy keskimääräisessä hinnassa, mutta ao. kaaviossa näh-
dään, miten raju pudotus maidon hintaan syntyi markkinoiden häiriöistä johtuen. 

Maatalouden tuotantovälineiden ostohin-
nat laskivat Tilastokeskuksen mukaan 0,9 
prosenttia vuoden 2014 neljännellä vuosi-
neljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna. 
Tuotantoon käytettävien tarvikkeiden ja 
palvelujen hinnat laskivat vuoden aikana 
1,8 prosenttia. Investointeihin käytettävi-
en tavaroiden ja palvelujen hinnat nousivat 
1,4 prosenttia.

Kasvukausi 2014 oli Pohjois-Karjalassa 
varsin suotuista. Kesäkauden keskiläm-
pötila oli Itä-Suomen alueella 0,5-1,5 
astetta korkeampi kuin vertailujaksolla 
1980-2010. Kevät oli aikainen; terminen 
kasvukausi alkoi jo 17.4. Syksyllä kasvu-
kausi päättyi normaaliin aikaan eli 30.9.
Touko-kesäkuulla koettiin kesän ensim-
mäinen hellejakso, ja toinen usean viikon 
pituinen lämmin jakso saatiin kokea Poh-
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Maatalouden tuotantovälineiden  
hintakehitys vv. 2010–2014 

Lähde: Tilastokeskus

jois-Karjalassa heinäkuun lopulla – elokuun 
alussa. Kesän sademäärä oli maakunnas-
samme lähes normaali.
 
Lämmin sää ja normaali sademäärä tuot-
ti kohtuullisen viljasadon; esimerkiksi re-
huohran satotaso oli noin 3300kg/ha. Nur-
mikasvien sadot olivat keskimäärin noin 
15300 kg/ha. Viljan laatu saatiin pysymään 
suotuisissa korjuuoloissa erittäin hyvänä ja 
säilörehujen laatu parani edellisiin vuosiin 
verrattuna.

Pohjois-Karjalan maatalous  
vuonna 2014 

Vuonna 2014 tulotukea hakeneita maatilo-
ja Pohjois-Karjalassa oli 2120 , ja tiloilla oli 
peltoa käytössä yhteensä 85460 ha. Keski-
määräinen peltoala oli siten 40,3 ha/tila. 
Tilojen lukumäärät ja vuoden lopussa tuo-
tantosuunnittain: 
Tuotantosuunta tiloja
Lypsykarjatalous 561
Muu nautakarjatalous 282
Sikatalous 10
Siipikarjatalous 7
Lammas- ja vuohitalous 24
Hevostalous 112
Viljanviljely 489
Kasvihuonetuotanto 26
Avomaan puutarhatuotanto 115
Muu kasvintuotanto 654
Muu tuotanto 56

Maitotilojen ja meijerimaidon määrä 1986 - 2014 Pohjois-Karjalassa

Suomen maidontuotanto lisääntyi 3 %  
joten tuotanto vuonna 2014 oli 2 288,5 
milj. litraa.). Maitotilojen määrä väheni 
reilut 5% ja lypsylehmien keskituotos nousi 
reilut 250 kg (vuonna 2014 keskimääräi-
nen  lypsylehmän maitotuotos oli 8089 l 
meijerimaitoa/v).
 
Pohjois-Karjalassa maitoa meijeriin toimit-
tavien tilojen määrä joulukuussa 2014 oli 
561 kpl.  Vähennystä edelliseen vuoteen 
27 tilaa eli 4,6 %. Meijeriin tuotettu mai-
tomäärä maakunnassa nousi, ollen 137,5 
miljoonaa litraa. 
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Lypsylehmien määrä Pohjois-Karjalassa joulukuussa 2014 oli nautaeläinrekisterin mukaan 
16507kpl, mikä on noin 450 lehmää vähemmän kuin 2013. Emolehmien määrä on maa-
kunnassa vakiintunut, ja emolehmiä oli vuoden 2014 joulukuussa maakunnassamme 4286. 
Meijerimaitoa Pohjois-Karjalan lehmät tuottivat keskimäärin 8330 litraa.
Meijeriin toimitettu keskimääräinen tilakohtainen maitomäärä nousi edelleen ja oli noin 
245098 litraa vuodessa. Keskimääräinen karjakoko maitotiloilla kasvoi reilut 2 lehmän 
verran, nousten vuonna 2013 keskimäärin 29,4 lehmään.

Maitomäärien kehitys kunnittain 2001 - 2014

Luomutuotanto lisääntyi maakunnassamme edelleen vuonna 2014. Luomutiloja oli Poh-
jois-Karjalassa vuoden 2014 lopussa 332 tilaa. 
Luomutilojen osuus oli Pohjois-Karjalassa 15,6 % kaikista maatiloista. Luonnonmukai-
sesti viljeltyä ja siirtymävaiheessa olevaa peltopinta-ala oli 17971 hehtaaria ja sen osuus 
koko peltopinta-alasta oli 21,2 %. Valtakunnallisesti verrattuna Pohjois-Karjalassa oli toi-
seksi suurin luomupellon osuus Kainuun jälkeen.

Maidontuotannon investoinnit etenivät edelleen vuoden 2014 aikana. Alueen meijerei-
den kanssa tehtiin yhteistyötä talousneuvonnan, strategisen suunnittelun ja karjan ruo-
kinnan tehostamisen lisäämiseksi. 

Leipäviljan tuotantoala kasvoi maakunnassa yli 20%, ja tuotantomäärä noin kolman-
neksen.

Palvelut

Maatilojen neuvontapalveluja tuotettiin 26 asiantuntijan voimin, joista osa toimi osa-
aikaisina ja osittain hanketyössä, ja henkilötyövuosia neuvontapalveluihin hanketyö mu-
kaan lukien kertyi yhteensä noin 18. 
Asiantuntijoiden osaamisen kehittämisessä painopisteenä olivat uudistuneen VIPU-pal-
velun ja WebWisun käyttöönotto, karjan ruokinnan ja hoidon käytännöt sekä nuorkarjan 
kasvatuksen kehittäminen. 
Maatilapalveluiden asiantuntijat osallistuivat yhteensä 115 eri koulutukseen tai valmen-
nukseen. Sähköisten menetelmien (webex-etäkokousohjelmisto ja Moodle- koulutus-
alusta) käyttö lisääntyi merkittävästi osaamisen kehittämisen menetelminä. 

Talous- investointi- ja sukupolvenvaihdosneuvonta

Vuoden 2014 aikana tehtiin investointeihin ja sukupolvenvaihdoksiin liittyvää neuvontaa 
aiempia vuosia vastaava määrä Maatilojen toiminnan yhtiöittäminen oli edelleen kiin-
nostava teema. 
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Palveluiden myyntimäärien kehitys vv 2009-2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Työterveyshuollon tilakäynnit 172 112 148 178 128 115

Tulosanalyysit 67 45 44 23 17 14

Tilipalveluasiakkaita 290 263 305 303 226 229

EU-tukineuvonta 856 829 812 817 557 557

Elinkeinosuunnitelmat 47 52 54 47

SPV –suunnitelmat 69 39 70 74 107

ProAgria –kehityskeskustelut 10

 - tulevaisuuskeskustelut 65 16 46 62 76

 - tavoitekeskustelut 65 328 77 106 92

Viljelysuunnitelmia 729 781 676 622 485 429

Ravinnetase- laskemia 171 191 316 182 147 137

Maitotilasopimusneuvonta 510 495 458 435 406 392

Sukupolvenvaihdoksia maatiloille suunniteltiin loppuvuodesta runsaammin kuin edellisi-
nä vuosina, liittyen  luopumistukeen tehtyihin säädösmuutoksiin.
Vuonna 2014 edistettiin maitotilojen yhteisinvestointeja ja rakennushankkeiden toteu-
tusta investoivan tilan tiimi- toiminnan keinoin. Vakuussäätiö perustettiin syksyllä 2014.
Elinkeinosuunnitelmien ja rakennussuunnittelun palveluiden kysyntä pysyi edellisvuoden 
tasolla loppuvuoteen saakka. Vuoden 2014 aikana maakunnassa valmistui yhteensä 386 
uutta tai uudistettua lypsylehmäpaikkaa.

Maitotilojen neuvonta

Vuoden 2014 aikana maitotilojen neuvonnassa oli nuorkarjan tee-
mavuosi. Ruokinnan ohjaus- palvelut oli maitotilojen ensisijainen 
palvelu ja sen kysyntä lisääntyi edelleen. Ruokinnan optimointeja 
tehtiin yhteensä 1266 kertaa 276 eri karjalle. 
Lypsylehmien tuotosseurannassa vuonna 2014 oli mukana 392 tilaa, 
eli 69,9% alueen maidontuottajista. Tuotosseuranta- tiloilla oli kes-
kimäärin 33,5 lehmää, keskituotos 9236 kg, mikä on 234 kg enem-
män kuin edellisenä vuonna. Maidon keskimääräinen rasvapitoisuus 
oli 4,16% ja valkuaispitoisuus 3,39%. 
Luomukotieläintilojen neuvonnassa valkuaisrehujen saatavuuteen 
ja erityisesti seleenin saannin varmistamiseen kiinnitettiin huomio-
ta. Rehuomavaraisuutta parantavien valkuaisrehukasvien kuten her-
neen, rypsin ja härkäpavun viljely ja käyttö lisääntyi edelleen.
Lypsykarjavaliokunta kokoontui 2 kertaa vuonna 2014. Karjakerhon 
ja Lypsykarjavaliokunnan puheenjohtajana toimi Sari Rouvinen Ki-
teeltä. Kokouksissa käsiteltiin tuotosseurannan uudistamista ja mai-
totilojen neuvontapalveluiden kehittämistä.

Muu kotieläintuotanto

Emolehmätuotantotilojen ja emolehmien määrä kääntyi jälleen kas-
vuun. Emolehmätiloille tehtiin lähinnä kasvintuotannon- ja talous-
neuvontaa. 
Lammastilojen neuvonta hoidettiin vuonna 2014 yhteistyössä Pro-
Agria Etelä- Savon ja Pohjois-Savon kanssa. 

Lypsykarjavaliokunta 2014
Sari Rouvinen Kitee (pj)
Pirkko Turunen Joensuu
Katri Kinnunen Rääkkylä
Sari Kosunen Valtimo
Mirja Turunen Lieksa
Janne Heikkinen Joensuu
Marja-Leena Martikainen Liperi
Tiina Kontkanen Liperi
Anna- maija Sallinen Polvijärvi
Sari Vestman  Joensuu
Antti Shemeikka  Joensuu
Outi Hännikäinen Rääkkylä
Asiantuntijajäsenet:
Marjut Suontausta Faba
Anita Hyvönen Faba
Seija Silvennoinen Maitomaa
Juha Sarkkinen Kiteen Meijeri Oy
Arja Rissanen ItäMaito
Ritva Rönkä ItäMaito
Ritva Tuononen  ProAgria Pohjois-Karjala
Mari Vauhkonen ProAgria Pohjois-Karjala
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Viljelykasvien viljelyala ja sato Pohjois-Karjalassa v. 2014
Lähde: Luke, satotilasto

Viljelykasvi viljelyala satotaso tuotantomäärä

1000 ha kg/ha milj.kg

säilörehu 32,6 15300 501,9

kaura 10,2 3050 30,9

ohra 9,7 3300 31,9

kuivaheinä 3,5 3730 13,1

tuoresäilötty vilja 4,1 3280 13,4

leipäviljat 3,4 3070 10,3

peruna 0,2 30040 4,8

seosviljat 2,1 2820 3,6

öljykasvit 0,8 1250 1

herne ja härkäpapu 0,2

Kasvinviljelyneuvonta

Viljelyn suunnittelu, ravinnetaselaskenta ja EU-tukineuvonta muodostavat kasvintuo-
tannon palvelukokonaisuuden, jonka osa-alueet tukevat hyvin toisiaan. Palveluiden 
määrät ilmenevät taulukosta.
Kasvinsuojelukoulutuksiin osallistui vuonna 2014 yhteensä 155 henkilöä. 

Luomutuotannon menetelmät ja mahdollisuus siirtyä luomutuotantoon herätti myös 
vuonna 2014 paljon kiinnostusta, ja luomuperuskursseille maakunnassa osallistui yh-
teensä 57 henkilöä.

Säilörehujen sato oli määrältään normaali, ja sekä kevätsadon että myöhempien säi-
lörehujen korjuuseen oli erinomaiset olosuhteet. Näin säilörehujen laatu parani pariin 
edelliseen vuoteen verrattuna merkittävästi. Keskimääräisistä nurmirehujen kalsiumpi-
toisuuksista voidaan päätellä, että apilan käyttö nurmiseoksissa lisääntyi edelleen. 

Viljelijöiden työterveyshuolto

Vuonna 2014 maatilojen työterveyshuollossa neuvojat olivat mukana 115 työolosuhde-
kartoituksessa. Työympäristön ja työn kausiluontoisuuden rinnalla aiempaa enemmän 
esiin nousi myös lomituksen järjestymiseen ja ammattitaitoisen työvoiman riittävyyteen 
liittyvät kysymykset. Asiantuntijat osallistuivat myös alueellisten työterveyshuollon yhteis-
työryhmien toimintaan yhdessä MTK:n ja työterveyshuollon edustajien kanssa.

Rakennussuunnittelu

Rakennussuunnittelussa tehtiin vuonna 2014 mm. 4 lypsykarjanavetan suunnittelua ja 
yhden hankkeen osalta myös kilpailutus. Lihanauta- ja emolehmänavettasuunnitelmia 3 
kpl, rehu- ja lantavarastoja 5 kpl, asuinrakennussuunnitelmia 2 kpl, samoin 2 lomaraken-
nussuunnitelmaa. muita rakentamiseen liittyviä suunnittelutehtäviä oli vuonna 2014 17 
kpl  ja rakennusten arviointeja tehtiin 5 asiakkaalle. 
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MaitoTaito -hanke 20.6.2011-30.6.2014

Pohjois-Karjalan, Etelä-ja Pohjois-Savon maakunnissa toiminut kolmivuotinen MaitoTai-
to-koulutushanke päättyi 30.6.2014.  Hankkeen toteuttivat yhdessä alueiden ProAgria 
keskukset sekä Keskusten Liitto.  
20 x 45 min mittaisen koulutuskokonaisuuden suoritti Pohjois-Karjalassa yhteensä 313 
yrittäjää, jonka lisäksi tilaisuuksiin osallistui suuri joukko pienempiä tuntimääriä opiskel-
leita yrittäjiä ja sidosryhmien edustajia.  8 tunnin mittaisia laskennallisia oppilastyöpäiviä 
muodostui yhteensä 762.    
Koulutuksissa keskityttiin erityisesti pienryhmätoimintaan, sähköisiin koulutuksiin ja kor-
keatasoisiin kansainvälisiin asiantuntijaseminaareihin. 2014 kevätkaudella järjestettiin 
lukuisissa pienryhmissä yhteensä 34 tilaisuutta.  Hankkeessa toteutettiin kaikkiaan yli 
80 monipuolista pienryhmää, joista 21 Pohjois-Karjalassa. Kiimakoulut ja hedelmälli-
syys hallintaan-pienryhmät huipentuivat helmikuussa Iisalmessa pidettyihin kiimames-
suihin.  Parrenpielipäivissä tutustuttiin uusiin ja laajennettuihin navetoihin ja robotista 
hyöty irti-ryhmissä paneuduttiin automaattilypsytilojen haasteisiin.  Rehuntuotantoa ja 
kasvinviljelyä kehitettiin palkokasvi-, luomukasvi-, nurmi- sekä kansainvälisessä valkuais-
kasviryhmässä.  Arjen hallinta-ryhmässä keskityttiin maitotilan johtamiskäytäntöihin ja 
työohjeistuksiin.
Pienryhmien lisäksi järjestettiin keväällä Leppävirralla lantapäivät, joissa ulkomaiset 
asiantuntijat avasivat uusia näkökulmia lannan käsittelyyn.  Maatalousenglannin verk-
kokurssilla käytiin läpi ammattikielen perusteita.  Hankkeen kolmas ulkomaan opin-
tomatka suuntautui helmikuussa Liettuaan ja Latviaan, joissa maatalous kehittyy voi-
makkaasti.  Opintomatka sekä siihen liittyvät ennakko- ja jälkipuintipäivät järjestettiin 
benchmarking-mallin mukaan.  MaitoTaito-hankkeen päätösseminaari järjestettiin 10.4. 
Mikkelissä, jossa luennoi mm.Tanskan neuvontajärjestön edustaja Ole Kristensen. 
MaitoTaito oli ensimmäinen ylimaakunnallinen koulutushanke Itä-Suomessa.  Hanketta 
rahoittivat Euroopan Unionin maaseuturahasto ja Suomen valtio. Yksityisrahoituksesta 
vastasivat alueen meijerit ja koulutuksiin osallistuneet yrittäjät.  Hankkeen kokonaisbud-
jetti oli 2,4 milj. euroa, josta Pohjois-Karjalan osuus 693 000 euroa.

RAE - ravinnehävikit euroiksi -hanke (1.6.2011-31.12.2014)

Hankkeen avulla välitetttiin tietoa viljelijöille ja maatalouden asiantuntijoille ympäristön- 
ja vesiensuojelun hyödyllisyydestä luonnon ja maatilan talouden kannalta. Hankkeessa 
edistettiin ravinteiden hyötykäyttöä peltoviljelyssä etenkin vesiensuojelun painopistealu-
eilla ja tiedotettiin uusista tutkimustuloksista. Hanke toimi Pohjois-Savossa, Etelä-Sa-
vossa ja Pohjois-Karjalassa.  Hanketta oli toteuttamassa Savonia ammattikorkeakou-
lu (hallinnoija), ProAgria Pohjois-Karjala, ProAgria Etelä-Savo, ProAgria Pohjois-Savo, 
MTT Maaninka, Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ja Suomen ympäristökeskus.

Pohjois-Karjalassa RAE-hankkeen viimeisenä toimintavuotena tehtiin seurantatilakäyn-
nit samalle 40 tilalla, jotka olivat mukana kaksi vuotta sitten alkukartoitusvaiheessa.  
Alkukartoituksessa annettiin suosituksia toimenpiteistä, jotka vähentävät ravinnehävik-
kejä. Tällä toisella tilakäynnillä käytiin läpi suositeltujen toimenpiteiden tilakohtaista to-
teutumista ja esillä oli mm. tilakohtaisia eroosioherkkyys-aineistoja ja alueen vesistöjen 
tila. Lisäksi tiloille esiteltiin erilaisia ravinnelaskureita, maatilan ympäristötesti ja Maatila 
2020 sivusto. 

 Hankkeen kesäaikaisissa pellonpiennarpäivissä ja muissa tapahtumissa eri puolilla maa-
kuntaa oli tiedotusta mm. maanrakenteesta, vesitaloudesta ja vesiensuojelun toimenpi-
teistä maataloudessa esim. kosteikoista.  Tiedotuksella on haluttu viedä asenneilmapiiriä 
vesiensuojelutoimille myönteisempään suuntaan. Tilaisuuksissa esille tuodut RAE -tila-
käyntien koosteet, tiloille annetut yleisimmät toimenpidesuositukset ja RAE -tietokortit 
ovat herättäneet kiinnostusta. Vaikka toimenpiteitä on tehty, ympäristöön ja vesienhoi-
toon vaikuttavien toimenpiteiden vaikutukset vesistöihin tulevat nähtäville vasta pitkällä 
aikavälillä tulevaisuudessa. 11



Maitoa Markkinoille vakuussäätiö 

Navettainvestointien turvaamiseksi kehitetyn vakuussäätiön perustamisessa elettiin vuo-
den 2014 alkupuolella mielenkiintoista aikaa. EU-komission ja Maa- ja metsätalousmi-
nisteriön välisessä kädenväännössä säätiön toiminnan lainmukaisuudesta oli käyty jo 
monta kuulemiskierrosta. Lopulta päästiin sopimukseen  MMM kanssa, ja takaustoi-
minnan mahdollistava kohta saatiin maaseutuohjelmaan vuosille 2014-2020. Säätiö on 
herättänyt kiinnostusta myös maakuntamme ulkopuolelta. Perustajakuntien edustajat 
allekirjoittivat säädekirjan ja muut perustamiseen tarvittavat asiakirjat. 
Säätiön perustavat Joensuun ja Outokummun kaupungit sekä Juuan, Kontiolahden, Li-
perin ja Polvijärven kunnat. Tavoitteena on saada uusia investointeja maidontuotantoon 
lähellä Joensuun Valion tehdasta. Joensuun tehdas käyttää maitoa jalostukseen noin 200 
milj. litraa. Valmistelussa on ollut mukana laaja yhteistyöverkosto: Kaupunkien ja Kun-
tien edustajat, Joensuun seudun maaseutupalvelujen yksikkö, Josek Oy, ProAgria Poh-
jois-Karjala, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Toimitilayhtiöt, Pankit, Osuuskunta ItäMaito, 
MTK-Pohjois-Karjala, Maidontuottajat, Asianajotoimisto Simonen&Savolainen Oy ja 
Jaanu Consulting Oy.
Vakuussäätiö toimii niiden kuntien alueella, jotka ovat tehneet takaussitoumuksen sää-
tiön kanssa. Säätiö voi taata investointiluottoja 100 000-500 000 EUR edestä yritystä 
kohden. Säätiön hallitus käsittelee ja tekee päätöksen takauksen myöntämisestä navet-
tainvestoijille. 
Maakunnassa on asetettu tavoitteeksi 150 miljoonan litran maidontuotanto. Jokainen 
tilakohtainen investointi on tärkeä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää 2-3 uuden vä-
hintään 150 lehmäpaikan navettainvestoinnin toteuttamista vuosittain. Lisäksi tarvitaan 
vuosittain vähintään 400 uutta lehmäpaikkaa pienempiin navettainvestointeihin ja pe-
ruskorjauksiin.   
Vakuussäätiön takaus soveltuu parhaiten yli 100 lehmän navettainvestointeihin. Tämän 
luokan investointeja on suunnitteilla perustajakuntien alueelle 2-3 kappaletta vuosina 
2015–2016. 
Vakuussäätiön perustamisella voidaan antaa lisäpotkua myös maidontuotannon yhteis-
yritysten suunnittelun ja toteutukseen. Useamman tilan pelloilta voidaan saada riittävä 
määrä rehua osakeyhtiön navetan rehuhuoltoon ja lannan levitysalaksi. Näin maidon-
tuottajat voivat päästä tehokkaaseen tuotantoon ja eläimille saadaan hyvät olosuhteet 
ja mahdollisuus lajityypilliseen käyttäytymiseen. 
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Liikennebiokaasua Energiatiloilta 

-hanketta toteutettiin 2012-2015 välisenä aikana. Hanke kohdistui maatalousyrittä-
jiin ja kuntiin, jotka ovat kiinnostuneita uusiutuvan energian tuottamisesta maatiloilla, 
uusien teknologisten ratkaisujen tuottajiin ja maatiloilla tuotetun uusiutuvan energian 
käyttäjiin. Hanke oli osa laajempaa liikennebiokaasun ja muiden liikenteen uusiutuvien 
energianlähteiden ja investointien hankekokonaisuutta. Hankkeen viimeise-
nä toimintavuotena 2014 toteutettiin biokaasu-
koulutuspäivät Valtimolla 
ja Joensuussa, kuivamädä-
tys- ja lannanseparointipäivät 
Valtimolla, Liperissä ja Kiteellä 
sekä Biokaasu Forum. Hanke jär-
jesti myös 3 opintomatkaa, joista 2 
tehtiin kotimaan kohteisiin ja toinen Sak-
saan. Opintomatka kohteina olivat erilaiset 
bioenergiaa tuottavat yritykset ja laajasti muut 
biokaasuaiheiset kohteet. Hanke toteutti myös 
työpajapäivät Valtimolla ja Nurmeksessa. Työpajois-
sa käsiteltiin biokaasutuotannon kehittämistä Pohjois-
Karjalassa. Tilakohtaisia selvityksiä biokaasutuotannon 
käynnistämiseksi vuoden 2014 aikana tehtiin yhteensä 7 tilalle. 
Osassa selvityksissä oli kyse tilojen yhteisistä biokaasulaitoksista. 
Näiden lisäksi tehtiin kahteen kohteeseen pienvesivoimaan painot-
tuvat selvitykset. Liikennebiokaasua Energiatiloilta hanke antoi myös 
lausunnon valmisteilla olevaan Manner Suomen maaseutuohjelmaan. Lausunto koski 
maatilojen kokonaistehokkuuden parantamista, ympäristöinvestointeja ja ympäristö-
korvauksia. Hankkeen loppuajalla selvitettiin biokaasun jalostus- ja jakeluketjun inves-
tointi mahdollisuuksia Pohjois-Karjalaan.

Pienoismalli maatilamittakaavan biokaasulai-
toksesta opastus- ja neuvontakäyttöön.

Liikennebiokaasua energiatiloilta hanke järjesti opintomatkan Saksaan 11.-14.11.2014.  
Opintomatkalaiset tutustumassa maatilalle soveltuvaan biokaasulaitokseen.
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Pahan Pajarin pitojen herkkuja Kukkolan tilalla
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Johanna Rinnekari  
toiminnanjohtaja 

Maa- ja kotitalousnaiset 
p. 040 301 2441

Yrityspalvelut
Tunne oma lähimaisemasi

Vuonna 2014 ympäristöasiantuntijapalveluilla oli kysyntää sidosryhmien, maatilojen ja 
yritysten keskuudessa. Maisemaan liittyvää neuvontaa ja suunnittelua annettiin viljeli-
jöille, kylille ja taajamiinkin liittyen. Joensuun kaupungin Sinkkolan kotieläinpihan lai-
dunalueet saatiin varmistettua asemakaavan muutoksen yhteydessä maisema- ja laidun-
suunnitelmalla.
Suomalaisesta maaseutumaisemasta ja kylien maisemanhoidosta opastettiin kansain-
välisiä muotoilualan opiskelijoita yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa tekemällä 
opintoretki Jakokosken kylään. Sidosryhmien kanssa suunniteltiin hankkeita tuleville 
vuosille. Yhteistyötä sidosryhmien kanssa pidetään tärkeänä sekä hankkeissa että pal-
velurahoitteisessa toiminnassa. Maiseman- ja luonnonhoitoon liittyviä rahoitusmahdol-
lisuuksia ei ole markkinoitu viljelijöille ohjelmakauden vaihdoksen takia. Vuoden 2014 
aikana etenkin nuoret viljelijät olivat kiinnostuneita luonnon laiduntamiseen liittyvistä 
tuista ja toimintatavoista. 

Monipuolinen maaseutuyrittäjyys lähellä ihmistä

Pohjois-Karjalan Maa- ja kotitalousnaisten toiminta keskittyi vuonna 2014 Ekotassu- ja 
Masva-hankkeeseen. Lisäksi suunniteltiin uusia ohjelmakauden hankkeita yhteistyössä 
yritysten ja sidosryhmien kanssa. Yrityspalveluissa keskityttiin liiketoiminnansuunnitte-
luun, investointi- ja rahoitussuunnitteluun, alkavan yrityksen neuvontaan ja ateriapalve-
lusuunnitteluun. Pohjois-Karjalan Maa- ja kotitalousnaisten toiminnan piirissä oli  vuon-
na 2014 noin 300 pohjoiskarjalaista yritystä. 

Karelia à la carte

Vuoden 2014 aikana Karelia à la carte –brändin tunnettavuus 
kasvoi entisestään. Kevään aikana järjestettiin Karelia à la car-
te –yrityksissä avoimien ovien päiviä, ruokamatkailutuotteiden 
testausta ja Lähiruokapäiviä kaupoissa. Vuoden 2014 Karelia à 
la carte yritykseksi valittiin Joensuun Teatteriravintola Vuonis-
lahdesta Lieksasta. 
Karelia à la carte esittäytyy nettisivuilla: www.kareliaalacarte.fi ja 
Facebookissa. 
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Tarmo Wasenius toimi reseptikilpailun tuomariston puheenjohtajana.

Kauppatapahtumia

Paikallisten elintarvikkeiden tunnettavuutta edistäviä kauppatapahtumia järjestettiin yli 
100 . Parhaimmillaan kauppatapahtumiin osallistui noin 20 yrittäjää ja heikoimmillaan 
4 yrittäjää. Kyselyn perusteella kauppatapahtumiin osallistuneista yrittäjistä 62 % kokee, 
että myynti kasvoi viimeisen kahden vuoden aikana. Usealla yrittäjällä myynti oli kasva-
nut jopa puolella. 65 % yrittäjistä oli saanut kauppatapahtumien myötä uusia vähittäis-
myyntipisteitä. Suurin osa yrittäjistä oli saanut usealle eri tuotteelle uusia vähittäismyyn-
tipisteitä. Kyselyyn vastasi 34 Ekotassu –hankkeen kauppakampanjassa mukana ollutta 
yritystä. Vähittäiskaupoille tehdyn kyselyn mukaan paikallisten elintarvikkeiden myynti 
kasvoi 6 %. Yhdeksi merkittävimmäksi syyksi kaupat nimeävät sen, että Työtä Pohjois-
Karjalasta-hyllynreunamerkin myötä paikallisten tuotteiden näkyvyys on kohentunut. 

Leipää Pohjois-Karjalasta –tuoteperhe julkistettiin Herkkujen Suomessa Helsingissä. Lei-
pää Pohjois-Karjalasta-tuoteperheen tuotteet leivotaan Pohjois-Karjalassa ja leipävilja 
viljellään maakunnassa. 

Leipää Pohjois-Karjalasta

Leipää Pohjois-Karjalasta -tuoteperheeseen kuuluu Chili-Mustikkaruis ja Kartanon Ruis.  
Syyskuussa tuotteet olivat saatavissa myös maakunnan ulkopuolella. Pakkausten QR –
koodit  auttavat kuluttajaa selvittämään alkuperän.  Jäljitettävyysketjutyön uranuurtajina 
ovat toimineet Liperin Mylly, Porokylän Leipomo ja ProAgria Pohjois-Karjalan Maa- ja 
kotitalousnaiset. Yritykset kuuluvat Karelia à la carte –verkostoon.
 
Portaat luomuun –ohjelmassa on mukana nyt 102 ammattikeittiötä Pohjois-Karjalasta. 
Kaikki keittiöt löytyvät www.portaatluomuun.fi sivuston karttahausta.

Reseptikilpailu

Uuden karjalaisen keittiön reseptikilpailu järjestettiin keväällä 2014.  Kilpailussa haettiin 
uusia, raikkaita ideoita uusien sukupolvien makuun ja arvomaailmaan sopivaksi. Kilpai-
lussa painotettiin karjalaisen keittiön erityispiirteiden lisäksi myös ruokien terveellisyyttä. 
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Finaali järjestettiin 26. huhtikuuta Kiteellä Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kiteen tilois-
sa ja päätuomarina toimi Pohjois-Karjalan Keittiömestarit ry:n puheenjohtaja Tarmo 
Wasenius. Uutta sukupolvea tuomaristossa edusti laulaja Johanna Kurkela. Kilpailun 
voitti liperiläinen Pentti Juvonen uuniperuna lahnahakkeluksella. 

Leirikoulut

Leirikoululuokkien varainkeruuta suunnattiin lähiruoan myyntiin. Ensimmäisenä Liperin 
koulun 6. luokka aloitti myymällä paikallisia elintarvikkeita leirikoulun varainhankintaa 
varten. Myyntiin haluttiin lähiruokaa ulkolaisten vaihtoehtojen sijaan. Alkuvaiheessa 
myynnissä oli liperiläisiä tuotteita mm villisikaa, hunajatuotteita, ruislastuja sekä Karelia 
à la carte kirjaa ja Karjalaisessa ruokapöydässä vihkosta. Leirikoululaiset osallistuivat 
lisäksi erilaisiin lähiruokatapahtumiin.

MASVA Maaseutuyritysten kehityssyssäys -hanke 1.1.2012-30.6.2014 

Hankkeen avulla organisoitiin ja kehitettiin maaseutuyritysten kehittämissysäystä Poh-
jois-Karjalassa. Hankkeen asiakkaita olivat yritystoiminnan aloittamista, laajentamista 
ja uudelleensuuntaamista harkitsevat maaseudulla toimivat alle 10 henkilöä työllistävät 
pien-, palvelu- ja maatilayritykset sekä yritystoiminnasta luopuvat yrittäjät. Tarve hank-
keelle perustuu Pohjois-Karjalan maaseudun rakenne- ja väestömuutokseen ja sen aihe-
uttamiin maaseudun elinkeinojen uudistamistarpeisiin.

1.1.2012 – 30.6.2014 ProAgria 
P-K

Pikes Keti Yhteensä Tavoite

Yrittäjät, yrittäjyyttä  

suunnittelevat ja muut hankkeen 

toiminnassa mukana olleet

406 390 309 1105 420

Liiketoiminnan alkukartoitukset 90 15 17 122

Investointi- ja  

kehittämisneuvonta

59 31 77 167

Liiketoimintasuunnitelma 16 8 36 60

Rahoitushakemus 27 20 31 78 60

Toimiva yritys, jossa on  

käynnistynyt uusi liiketoiminnan 

osa-alue 

27 4 10 41

Syntyneet uudet yritykset 21 19 40 80 70

Spv- ja omistajanvaihdos 4 5 5 14 20

Uudet työpaikat uusien työpaikkojen määrä ei tiedossa 100

Yritysryhmähanke 2 1 0 3

Yhteenveto Masva -hankkeen toiminnasta 1.1.2012-30.6.2014
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Ekotassu -kehittämishankkeessa (2012-2014) 

kehitettiin luomu- ja paikalliselintarviketuotannon liiketoimintaa Pohjois-Karjalassa. 
Hankkeen tavoitteena oli: Luomu- ja paikalliselintarvikkeiden tuotantoketju (tuottaja – 
jalostaja – kauppa – ravintola - suurkeittiö - kuluttaja) toimii yhteistyössä asiakaslähtöis-
ten tuotteiden saatavuuden turvaamiseksi ja aluetalouden edistämiseksi.
Ekotassu – hankkeen toiminta toteutui tavoitteiden mukaisesti. Ekotassu – hankkeessa 
koko elintarvikeketjun vuoropuhelu ja yhteistyö sekä asiakaslähtöisten toimintatapojen 
ja tuotteiden määrä lisääntyi. Paikalliset elintarvikkeet saivat uusia myyntikanavia, jotka 
tavoittavat asiakkaan entistä paremmin. Hankkeen toiminnassa oli mukana 432 yritystä 
(tavoite 220), joista maatilakytkentäisiä 38 %.  Uusia yrityksiä on syntynyt 10 (tavoite 10) 
ja uusia tuotteita on kehitetty 22 (tavoite 15).
Uusia tuoteita ja / tai uusia tekniikoita käyttöön ottaneiden yritysten lukumäärä yhteen-
sä 28 (tavoite 30). Tuettujen yhteistyötoimien lukumäärä 7 (tavoite 10).  

Sähköistä kauppaa Karjalaan (6.9.2013-31.12.2014)

Sähköistä kauppaa Karjalaan-yritysryhmähankkeessa mukana olleet yritykset oppivat, 
kuinka luoda sähköinen myyntikanava ja markkinoida se kustannustehokkaasti ennal-
ta valikoiduissa kohderyhmissä. Hankkeen avulla suunniteltiin ja rakennettiin sähköisen 
myyntikanavan prototyypit 1 ja 2. Prototyypin tekniset ratkaisut sekä toimintamallit ovat 
jatkossa hyödynnettävissä (”kopioitavissa”) uusien tuotteiden myyntiin ja markkinoin-
tiin. Uudet tuotteet voivat olla joko hankkeeseen osallistuvien yritysten omia tai muiden 
yritysten tuotteita. Hankkeessa rakennettiin sähköistä kauppapaikkaa eri tuotteille, jotka 
poikkeavat toisistaan mm. nettipohjainen kuvapankki, josta voi ostaa ja johon voi myydä 
kuvia.

Koivikon yritysryhmähanke (1.6.2012-31.12.2014)

Koivikon yritysryhmähankkeessa kehitettiin Koivikon yritysten yhteistyötä markkinoinnis-
sa, palvelujen ja tuotteiden kehittämisessä sekä tuotantomenetelmien kehittämisessä. Yh-
teisten tavoitteiden lisäksi hankkeessa on toteutettu yrityskohtaisia kehittämistoimia, jot-
ta tuotteiden laatu  ja liiketoiminnan kannattavuus kohentuu. Hankkeen myötä yritysten 
välinen yhteistyö tiivistyi ja sai vakiintuneet muotonsa. Lisäksi Koivikon alueen tunnettuus 
lisääntyi ekä Pohjois-Karjalassa että maakunnan ulkopuolella. 

Koivikon Kievari
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Vuoden 2014 heinä- ja elokuu muistetaan Suomen kalankasvatushistorian tähän men-
nessä yhtenä synkimpänä aikana. Heinäkuussa oli 16 hellepäivää ja se oli 2 astetta ta-
vanomaista lämpimämpi. Elokuun alkupuoli oli edelleen helteinen. Veden lämpö kipusi 
monella laitoksella kriittisiin lukemiin pitkäksi aikaa, tuhoten usean kalaston lähes täy-
dellisesti. ProAgria Pohjois-Karjalan kalanviljelylaitoksille helteet eivät tuottaneet mer-
kittäviä tappioita koska molemmille laitoksille saatiin juoksutettua viileätä alusvettä ylä-
puolisista vesistöistä.

Kalanmyynnin kannalta vuosi oli heikko. Vuoden alusta astui voimaan kalastusasetuksel-
la koko Suomen lohikaloille uudet alamitat. Lisäksi Saimaan nieriä rauhoitettiin koko-
naan. Järvitaimenelle määrättiin 60 cm alamitta entisen 40-50 cm tilalle. Muutos vaikut-
ti kalanistutuksiin negatiivisesti. 

Kalojen osuus myynnistä lajeittain oli seuraa-
va: järvitaimen 49%, Järvilohi 32%, kirjolohi 
18% ja nieriä 1%. Ristivaaran luonnonravin-
tolammikot pidettiin koko vuoden kesannol-
la. Välitettyjen kuhien osuus oli 1%. Myytävät 
kalat olivat pääasiassa 2-3 vuotiaita istuk-
kaista. Kevättalvella 2014 hankittiin järvi-
lohen ja järvitaimenen silmäpisteastemätiä 
RKTL:n Enonkosken laitokselta. Nieriän kas-
vatuksesta luovuttiin täysrauhoituksen takia. 
Tervon rodunjalostuslaitokselta hankittiin 
Kirjolohen tribloidi mätiä. Syksyllä 2014 
lypsettiin omista järvilohi- ja järvitaimen 
emoista mätiä omavaraisuuden lisäämiseksi. 
Mätiä haudottiin molemmilla kalanviljelylai-
toksilla. 

Kari Kujala 
kalastusmestari  

p. 040 301 2418

Syksyllä 2014 Kalankasvattajaliiton 50-vuotisjuhlagaalassa Keskijärven kalanviljelylaitos palkittiin liiton viirillä yli 40-v kestäneestä jäsenyydestä. 
Tilaisuus oli arvokas ja Kari Kujala oli paikalla edustamassa ja pokkaamassa tämän hienon tunnustuksen. 
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Tuotekehitystä laitoksilla tehtiin istukkaiden laa-
dun parantamiseksi. Kaikki 0-vuotiaat järvilohet 
kasvatettiin 1-kesän vanhoiksi virikekasvatusme-
netelmällä. Virikkeet rakennettiin itse poijujen 
ylijäämäputkista. Viljelymenetelmiä kehitettiin 
laitoksilla myös riskienhallinnan kannalta. Vuo-
den 2014 taimenkaupan tyrehdyttyä lokakuun 
alussa alkoi Kontiolahden vanhan hautomora-
kennuksen muutostyöt uudelle tuotannolle so-
pivaksi. 

Kalanviljelyalan kehitystä seurattiin aktiivises-
ti mm. alan ammattilehdistä ja osallistumalla 
kalatalousalan koulutuksiin. Tulevaisuuden ta-
voitteenamme on toimia taloudellisesti kannat-
tavasti, ja että henkilökuntamme oni motivoi-
tunutta ja suorittaa työnsä tehokkaasti pienellä 
kuormituksella. Tavoitteena on kehittää viljely-
menetelmiä riskienhallinnan, kalojen hyvinvoin-
nin, -kasvun ja ympäristöystävällisyyden kannal-
ta kestävämpään suuntaan.

Keskijärven ja Kontiolahden kalanviljelylaitoksilla sekä Ristivaaran  
luonnonravintolammikossa tuotettavat kalalajit ja kannat, sekä  
tavallisimmat istutuskoot ja käyttökohteet.

Laji/muoto Kanta Ikä Koko Kohde
Järvilohi (JL) Vuoksen 

vesistö
(VUV)

1-k, 1-v  9-11 cm / 7-12 g Joki kotiutus

2-k, 2-v 18-21 cm / 50-120 g Järvet

3-k, 3-v 28-35 cm / 200-500 g Järvet

Järvitaimen (JT) Vuoksen 
vesistö
(VUV)

1-k, 1-v 9-12 cm / 8-19 g Joet ja purot

2-k, 2-v 19-23 cm / 80-130 g Järvet ja lammet

3-k, 3-v 30-40 cm / 300-600 g Järvet ja lammet

Kirjolohi (KL) Jalo-marto 
(JAM)

1-k, 1-v 30-70 g Jatkokasvatus

2-k, 2-v 300-500g Jatkokasvatus

3-k, 3-v >800g Virkistyskalastus

Planktonsiika 
(MS)

Koitajoki 
(KOI)

1-k 9-12cm / 4-10g Järvet ja lammet

1-k = 1 kesän ikäinen, 1-v = 1 vuoden ikäinen jne.

Kalakuorman tekoa, haavi kipataan nostosäiliön reunan yli, jolloin 
loput vedet valuvat pois.
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Kalanviljelylaitoksilla töissä olivat  

kokopäiväisesti vuonna 2014

Kari Kujala, toiminnanjohtaja, Keskijärven kalanviljelylaitos

Jarno Saukkonen, kalanviljelijä, Keskijärven kalanviljelylaitos

Jukka Rissanen, kalanviljelijä, Keskijärven kalanviljelylaitos

Jorma Louhelainen, kalastusmestari, Kontiolahden kalanviljelylaitos

Pekka Mutanen, laitosmies, Kontiolahden kalanviljelylaitos

Olli Ottelin, oppisopimusopiskelija, Kontiolahden kalanviljelylaitos 

 



Jäsenyhdistykset Jäseniä yhteensä
 
Heinävaaran Mms 13
Hummovaaran Maa- ja kotitalousseura 19
Ilomantsin Maatalousseura 13
Kiteen Maatalousseura  695
Kiteen Riihijärven Mms 20
Kokonvaaran Mms 15
Kumpu-Rasivaaran Mms 55
Liperin Mms 47
Mattisenlahden Mms 21
Onttolan Mms 14
Outokummun Maa- ja kotitalousseura 25
Polvelan Kyläyhdistys 152
Polvijärven Kuorevaaran Mms 26
Polvijärven Maa- ja kotitalousseura 40
Rääkkylän Maa- ja kotitalousseura 22
Saarion Mms 24
Savikylän Mms 10
Selkien ja Mönnin Mms 18
Suhmuran Mms 12
Tohmajärven Mms /Maa- ja kotitalousnaiset 
Viinijärven Maa- ja kotitalousnaiset 28
Öllölän Mms 20
 
yhteensä 1299
 
Muut jäsenyhdistykset 
Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskus 
Pohjois-Karjalan Karjakerho 326
 
Kannattajajäseniä 
Rahalaitokset 1
Meijerit 2
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Jäsenet
Yhteydenpitoa sekä asiakas- että yhdistysjäseniin hoidetaan jäsenkirjeillä, sähköposteilla 
ja ProAgria Itä-Suomi lehden välityksellä. Jäsenkirjeistä n. 80%  lähetetään sähköisenä.   
Jäsenetuna tarjottiin lippu KoneAgria näyttelyyn Jyväskylään. Jäsenetuun kuuluu myös 5% 
alennus ProAgria Pohjois-Karjalan palveluista pl. viranomaistoimitukset.Jä
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Viestintä- ja tapahtumapalvelut

Palveluiden toiminta-alueeseen kuuluvat ProAgria Pohjois-Karjalan viestintä, markkinoin-
ti sekä tapahtumapalvelut. ProAgria Itä-Suomi lehden toimitus ja taitto sekä erilaisten 
julkaisuiden ja esitteiden valmistaminen ja sähköisten viestintäkanavien ylläpitäminen.

ProAgria on Pohjois-Karjala järjestää säännöllisesti erilaisia tapahtumia, joilla tähdätään 
sekä kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutuksen lisäämiseen että myös maakunnan 
esillä pitämiseen ja näkymiseen myös valtakunnallisesti. 

Syyskuussa järjestettiin 22. Sadonkorjuu -tapahtuma Joensuun  Matkailusatamassa. Ta-
pahtumaan yhdistettiin valkosipuli –tapahtuma ja mukaan saapui muutamia elintarvike-
valmistajia naapuri maakunnista. Kahden päivän tapahtumaan osallistui kaikkiaan n. 70 
yritystä ja kävijöitä oli n. 7000. 
Tapahtuman järjestämisessä yhteistyökumppanina oli Joensuun kylät ry.  

Farmari 2.-4.7.2015 valmisteluita tehtiin vuoden ajan. Farmariin odotetaan 60-70 000 
kävijää ja n. 400 osastoa

ProAgria Itä-Suomi –lehteä toimitettiin 4 numeroa. Lehti ilmestyy Pohjois-Karjalan, Poh-
jois-Savon ja Etelä-Savon maakuntien alueella. Lehden taitto Marko Natri.
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Maa- ja kotitalousnaiset ja ProAgriat 
FARMARI 2015  

talous jakotieläin kasvi ja  ympäristö yritys
3 - 13

14 - 22

23 - 24

25 - 31



Henkilöstö

Henkilöstöpäivät pidettiin tammikuussa Maatilamatkailu Hirvosella, kesäkuussa Keski-
järven kylätalolla ja kalanviljelylaitoksella. Lokakuussa kokoonnuttiin yhteisten asioiden 
äärelle METLA-talolla Joensuussa. Palveluryhmät kokoontuivat vuoden mittaan ajankoh-
taisten asioiden tiimoilta muutaman kerran vuodessa.  Henkilöstön koulutustilaisuuksia 
ja kokoontumisia valtakunnallisesti ja maakuntien välillä hoidetaan kuukausittain We-
bex, nettiyhteyksien kautta. 
Sisäisten asioiden informointia hoidetaan toimitusjohtajan viikkotiedotteilla ja lisäksi 
noin vuosineljänneksittäin nauhoitettavilla Webex -yhteyksillä.

Henkilöstöä muistettiin palvelusvuosista Edustajiston kokouksissa

Bioenergia-asiantuntija Marja Pulkkiselle ja kalalaitosten toiminnanjohtaja Kari Kujalalle
Kultaisen ansiomerkin lisätunnus, kultainen solki 30 vuoden palveluksesta
Rakennusmestari Raimo Saarelaiselle, maidontuotannon asiantuntija Ritva Tuonoselle 
ja maidontuotannon asiantuntija Eila Kinnuselle kultainen ansiomerkki 25 vuoden pal-
veluksesta.

Työkyvyn ylläpito

Henkilöstön omaehtois-
ta liikkumista ja työky-
vyn ylläpitoa tuettiin tar-
joamalla mahdollisuus 
liikunta/kulttuurisetelien 
käyttöön. Vuoden aika-
na tehtiin ergonomiakartoituksia eri toimipisteissä 
ja hankittiin mm. sähköisiä työpöytiä helpottamaan 
työskentelyä.
Henkilöstöpäivien yhteydessä ulkoliikuntaa kävelyn 
ja puiden kannon muodossa tehtiin kesäkuussa. 
Farmari maatalousnäyttelyalueeseen tutustuttiin jal-
kaisin henkilöstön voimin syyskuussa.

ProAgrian valtakunnalliseen ELOKAS –tapahtumaan 
Lappeenrannassa osallistui parinkymmenen toimi-
henkilön joukko. 
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Kuvassa palkitut vasemmalta: 
Marja Pulkkinen, Kari Kujala, 
Ritva Tuononen, Raimo Saare-
lainen ja Eila Kinnunen. Taka-
na palkitsijat Eero Parviainen 
ja Kari Tahvanainen.

Latu -projektin myötä toimihenkilöt osallis-
tuivat aktiivisesti taukoliikuntaan.

Vuoden ProAgrialaiseksi 
valittiin Heidi Nevalainen
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Talouden tunnusluvut

TULOSLASKELMA 1.1.2014 1.1.2013

 - 31.12.2014  - 31.12.2013

EUR EUR

VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot

      Valtion erityismääräraha 28 540,00 27 680,00

      Vation varsinainen määräraha 316 423,00 336 306,50

      Hankeavustukset 1 376 200,73 659 805,74

      Myyntituotot 822 772,63 954 735,83

      Myynnin oikaisuerät 451 945,31 1 110 128,64

      Muut toiminnan tuotot 0,00 160,00

Tuotot yhteensä 2 995 881,67 3 088 816,71

Kulut

       Henkilöstökulut -1 318 492,40 -1 484 922,87

       Poistot ja arvonalentumiset -10 356,60 -12 523,83

       Muut kulut

       Materiaalit ja palvelut -1 320 948,45 -922 023,77

       Muut toiminnan kulut -513 299,14 -701 667,90

      Muut kulut yhteensä -1 834 247,59 -1 623 691,67

Kulut yhteensä -3 163 096,59 -3 121 138,37

VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -167 214,92 -32 321,66

LIIKETOIMINTA

  Tuotot 1 027 566,70 1 051 706,61

  Kulut -1 179 344,79 -1 175 262,89

LIIKETOIMINTA YHTEENSÄ -151 778,09 -123 556,28

VARAINHANKINTA

  Tuotot 75 872,70 63 267,00

  Kulut 0,00 0,00

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 75 872,70 63 267,00

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

  Tuotot 75 390,90 80 753,70

  Kulut -7 972,04 -4 274,48

SIJOITUS- RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ 67 418,86 76 479,22

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT

  Tuotot 0,00 0,00

  Kulut -64 080,54 0,00

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ -64 080,54 0,00

 TULOVEROT 0,00 0,00

 T I L I K A U D E N  Y L I -/ A L I J Ä Ä M Ä -239 781,99 -16 131,72
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TASE 31.12.2014 31.12.2013

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

      Aineettomat oikeudet 20 608,45 23 935,33

      Muut pitkävaikutteiset menot 4 790,33 11 306,27

      Ennakkomaksut 0,00 29 761,37

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 25 398,78 65 002,97

Aineelliset hyödykkeet

      Maa- ja vesialueet 18 385,90 18 385,90

      Rakennukset ja rakennelmat 141 788,10 119 680,27

      Koneet ja kalusto 45 733,24 50 617,89

      Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0,00 0,00

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 205 907,24 188 684,06

Sijoitukset

      Muut osakkeet ja osuudet 287 068,23 287 068,23

      Muut saamiset 2 000,00 2 000,00

Sijoitukset yhteensä 289 068,23 289 068,23

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 520 374,25 542 755,26

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

   Lyhytaikaiset

      Myyntisaamiset 209 379,62 167 488,40

      Lainasaamiset 0,00 0,00

      Muut saamiset 468 992,89 1 101 995,18

      Siirtosaamiset 114 520,40 115 926,71

Saamiset yhteensä 792 892,91 1 385 410,29

 Rahoitusarvopaperit

      Muut osakkeet ja osuudet yhteensä 499 858,85 300 000,00

 Rahat ja pankkisaamiset 217 590,63 137 659,18

 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 510 342,39 1 823 069,47

 VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 030 716,64 2 365 824,73

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

      Vapaat rahastot 396 295,81 396 295,81

      Edellisten tilikausien voitto (tappio) 1 333 936,81 1 350 068,53

      Tilikauden voitto (tappio) -239 781,99 -16 131,72

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 490 450,63 1 730 232,62

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen vieras pääoma

      Saadut ennakot 149 278,81 91 069,13

      Ostovelat 68 428,88 315 704,42

      Muut velat 56 968,30 16 627,53

      Siirtovelat 265 590,02 212 191,03

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 540 266,01 635 592,11

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 030 716,64 2 365 824,73
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ProAgria keskukset  
valtakunnallisesti 2014

Avaintiedot 2014 
• Uutta organisoitumista tukevien palveluryhmien toiminta käynnistyi alkuvuodesta 
• Maitotiloille suunnatut palvelut uusi Tuotannon ohjaus ja uudistunut Tuotosseuranta 

lupaavat enemmän maitoa ja euroja
• Nurmentuotannon kehittämispalvelut lanseerattiin ja ne auttavat kotieläintiloja kil-

pailukyvyn parantamisessa
• Uudet kasvintuotannon -palvelut, Viljelysuunnittelu, ViljelyTuotto ja ViljelyKasvu, asi-

akkaiden saatavilla koko maassa
• Sähköisistä toimintatavoista pilotoitiin nettipalavereita ja viljelysuunnitelman tekoa 

verkon ylitse
• Panostus huippuosaajiin sai jatkoa: maito- ja luomuhuippuosaajien rinnalle kasvin-

tuotannon huippuosaajat
• ProAgrian Tilipalvelun lanseerattiin uudistunut kassabudjetointi ja seuranta, jonka 

avulla saa hyvän käsityksen tulojen ja menojen ajoittumisesta sekä maksuvalmiudesta
• ProAgria valittiin palvelutuottajaksi ELY-keskusten kautta tarjottaviin Yritysten kehit-

tämispalveluihin 

Maito-, naudanliha- ja lammasyritykset     
Lypsylehmien tuotosseurannan kehittämisprojektissa uudistettiin tuotosseurannan las-
kenta, otettiin käyttöön tiedon laatupisteet ja suunniteltiin tiineystestin pilotointi. Val-
takunnallinen asiantuntijaverkosto perustettiin uudistuneiden toimintojen ja palvelujen 
toteuttamiseksi.

Uusi Tuotannon ohjaus -palvelu lanseerattiin. Palvelun ytimenä on tuotosseurannan tu-
loksista ja navettahavainnoista johdetut tavoitteet. Tuotannon ohjaus keskittyy mm. kar-
jan hedelmällisyyteen, utareterveyteen ja olosuhteiden parantamiseen. 
Ruokinnan ohjaus -palvelua tehtiin jo 60 %:lle tuotosseurantaan kuuluville tiloille. Nuor-
karjan teemavuonna kiinnitettiin enemmän huomiota hiehojen kasvuun ja hyvinvointiin. 
Puolelle asiakastiloista suunniteltiin myös hiehojen ruokinta. ProAgrian Verkkopalvelujen 
Rehulato-palveluun rakennettiin yhteydet vuoden aikana säilörehuja analysoiviin labora-
torioihin.

Nurmentuotannon kehittämispalvelut tuotteistettiin kolmeksi eri palvelukokonaisuu-
deksi: NurmiKasvu NurmiTuotto ja NurmiToiminta. Lihanautayrityksille tarjottiin uusia 
nurmipalveluja ja -kasvustokäyntejä sekä ruokinnansuunnittelua. Yrittäjien osaamista ke-
hitettiin alueellisissa hankkeissa.

Maidontuotannon uuteen Huippuosaajat-ohjelmaan valittiin 15 uutta asiantuntijaa. 

Kasvi-, puutarha-, sika- ja siipikarjayritykset
ProAgrian kasvintuotannon palvelut uudistuivat: Viljelysuunnittelu, ViljelyTuotto ja Vilje-
lyKasvu. Palvelut on suunnattu erityisesti viljatiloille, viljaa käyttäville sika- ja siipikarjati-
loille ja luomuviljatiloille. Palveluun sisällytettiin uusina asioina mm. markkinanäkymien 
ottaminen huomioon, sadon määrä- ja hintatavoitteiden asettaminen sekä ennakkolas-
kelman tekeminen.

Neuvo 2020 -Maatilojen neuvontajärjestelmän käyttöönottoa ja palvelutarjontaa val-
misteltiin. Järjestelmään liittyvinä palveluina tarjotaan, kartoituksia ja selvityksiä uusiin 
ympäristötoimiin, energiaratkaisuihin ja eläinten hyvinvointitoimenpiteisiin.
Viljelysuunnittelupalvelussa otettiin käyttöön sähköisiä toimintamalleja.  Viljelysuunni-
telma valmistellaan asiantuntijan toimesta etukäteen asiakkaalta saatujen lähtötietojen 
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ja edellisvuoden tulosten perusteella, ja viimeistellään asiakkaan kanssa nettiyhteyden 
välityksellä. Netin yli toimiminen mahdollistaa muutosten teon viljelysuunnitelmaan no-
pealla aikataululla. Valmiuksia siirtyä netissä toimivan WebWisun käyttöön lisättiin en-
nen uuden ohjelmakauden alkua. 

Asiantuntijoiden koulutuksessa ja tiedonvaihdossa lisättiin etäkoulutuksia. Kasvi-, puu-
tarha- ja luomutuotannon ajankohtaisasioita käsiteltiin säännöllisissä Klinikka-nettipa-
lavereissa. Lisäksi pelto- ja puutarhakasvineuvonnassa otettiin käyttöön viikoittaiset kas-
vukauden ajankohtaisinfot.

Uutena ProAgrian järjestämänä tapahtumana toteutettiin Pohjanmaan Peltopäivä Sei-
näjoen Ylistarossa.

Sikatoimialaa kehitettiin hankkeissa
Sikatalouden kehittäminen keskittyi valtakunnallisiin ja alueellisiin hankkeisiin. Toimiva 
Sikala -hankkeen tuloksena saatiin mm. välikasvatuksen hyvät käytännöt ja tärkeät tun-
nusluvut selville. Myös alueelliset sikatalouteen liittyneet hankkeet, Lihatilan Talous -han-
ke Etelä-Pohjanmaalla, Lihatilan Skarppiohjelma Etelä-Savossa, Huomisen hämäläinen 
maatila- ja Kaakkois-Suomen sikatalouden kehittämishanke ProAgria Etelä-Suomessa 
tavoittivat suunnitelmien mukaan sikatilayrittäjiä koulutusten ja tilakäyntien muodossa.  
Hankkeet mm. paransivat sikatilojen johtamis-, talous-, tuotanto- ja ympäristöosaamis-
ta.

Welfare Quality -arviointiin liittyvää yhteistyötä jatkettiin Snellmanin Lihanjalostus Oy:n 
kanssa. Atria Suomi Oy:n kanssa käynnistettiin yhteistyö sikatilan tuotantotietojen tal-
lennus- ja lähetyspalvelussa sikatilan ja teurastamon väliseen tiedonvaihtoon liittyen.  
ProAgria Liha Osaamiskeskus oli mukana myös elintarvikeketjun alkutuotannon laatujär-
jestelmien kehittämiseen liittyvässä hankkeessa sekä Sikavan rekisterin sika-asiantuntija-
ryhmässä ja laatujärjestelmän kehitystehtävissä. Okra ja KoneAgria-näyttelyissä esiteltiin 
sikapalveluita yhdessä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n ja Sikayrittäjät 
ry:n kanssa.

Yritys- ja tilipalvelut
ProAgrian yrityspalvelujen pääpaino on yritysten perustamiseen ja yritysten liiketoimin-
nan uudistamiseen liittyvissä palveluissa, investointi-, rahoitus- ja taloussuunnittelussa, 
Tilipalveluissa sekä palvelukehityksessä Kasvunvara -toimintamallilla. 

ProAgria valittiin palvelutuottajaksi ELY-keskusten kautta tarjottaviin Yritysten kehittä-
mispalveluihin. Yritysasiantuntijoiden osaamista kehitettiin mm. yritysneuvojan erikois-
ammattitutkinnolla yhteistyössä Management Institute of Finland MIF:n kanssa. Tutkin-
non on suorittanut jo 40 proagrialaista yritysasiantuntijaa.

Yhteistyö Yritys-Suomen seudullisissa yrityspalveluissa jatkui muiden alueellisten yhteis-
työkumppaneiden kanssa. Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat ELY -keskukset, kunnal-
liset kehittämisyhtiöt, TE-toimistot, Leader-ryhmät ja Uusyrityskeskukset. Uuden Maa-
seutuohjelman 2014–2020 ja siihen liittyvien toimenpiteiden valmistelu käynnistettiin.
Energiatehokkuuteen ja -tuotantoon liittyvää viestintää ja sisällöntuotantoa painotettiin 
kehityshankkeissa. Lisäksi osallistuttiin ohjausryhmätyöhön. Energiasuunnitelmia tehtiin 
maatiloilla ja energiasuunnitelmatietoa koottiin tunnusluvuiksi. Lisäksi tuotettiin energi-
antuotantolaitosinvestointeihin liittyvää ohjeistavaa materiaalia. 
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Yhteystiedot

Nimi  Tehtävä  Puhelin  Toimisto
Eronen Susanna  Controller, asiantuntija tilipalvelut  040 301 2449  Joensuu
Eronen Ulla  Maidontuotannon asiantuntija  040 301 2403  Tohmajärvi
Hahtonen Pirita  Kasvintuotannon asiantuntija  040 301 2464  Joensuu
Hartikainen Pasi  Luomuasiantuntija, kasvintuotanto  040 301 2404  Kitee
Heittokangas Eero  Talousasiantuntija, tili- ja investointipalvelut  040 301 2405  Joensuu
Holopainen Elina Kasvintuotannon asiantuntija 040 301 2461 Joensuu
Hyvärinen Pirkko Näyttelyassistentti, FARMARI 2015 040 301 2456 Joensuu
Jokinen Päivi  Maisema- ja ympäristöasiantuntija  040 301 2409  Joensuu
Karjalainen Katri  Palvelupäällikkö, maatilapalvelut, varatoimitusjohtaja  040 301 2410  Joensuu
Karjalainen Tuija Kirjanpitäjä, tilipalvelut 040 301 2407 Joensuu
Kinnunen Eila  Maidontuotannon ja kasvintuotannon asiantuntija  040 301 2413  Kitee
Kinnunen Seppo  Omistajanvaihdosten erityisasiantuntija  040 301 2414  Kitee
Kiviranta Ilpo  Maidontuotannon asiantuntija  040 301 2415  Kitee
Kujala Kari  Toiminnanjohtaja, kalanviljelylaitokset  040 301 2418  Keskijärvi
Lappalainen Esa  Maidontuotannon asiantuntija  040 301 2419  Liperi
Liimatainen Anna  Kotieläintalouden ja työterveyshuollon  040 301 2421  Joensuu 
 erityisasiantuntija
Louhelainen Jorma  Kalastusmestari, Kontiolahden kalanviljelylaitos  040 301 2422  Kontiolahti
Matilainen Kaisa  Huippuosaaja, kasvintuotanto  040 301 2423  Liperi
Meriläinen Harri  Omistajanvaihdosasiantuntija,  040 301 2424  Lieksa 
 tili- ja investointipalvelut
Meriläinen-  Maidontuotannon ja kasvintuotannon asiantuntija  040 301 2425  Nurmes 
Ruokolainen Eija
Mutanen Pekka  Laitosmies, Kontiolahden kalanviljelylaitos  013-731 155  Kontiolahti
Mähönen Vuokko  Talousasiantuntija, tili- ja investointipalvelut,  040 301 2426  Joensuu 
 omistajanvaihdosasiantuntija  vuokko.t.mahonen@proagria.fi
Natri Marko  IT - asiantuntija  040 301 2427  Joensuu
Nevalainen Heidi  Kasvintuotannon asiantuntija  040 301 2428  Nurmes
Norismaa Minna  Huippuosaaja, ruokinta ja eläinten hyvinvointi  040 301 2431  Joensuu
Olenius Marjaana  Talousasiantuntija, tili- ja investointipalvelut,  040 301 2433  Joensuu 
 omistajanvaihdosasiantuntija
Parviainen Eero  Toimitusjohtaja, Farmari 2015 näyttelynjohtaja  040 301 2435  Joensuu
Pesonen Anu  Viestinnän asiantuntija, Farmari 2015 näyttelypäällikkö  040 301 2436  Joensuu
Peuhkurinen Kirsi  Projektisihteeri  040 301 2437  Joensuu
Pulkkinen Marja  Bioenergian asiantuntija,  040 301 2438  Joensuu  
 projektipäällikkö, Liikennebiokaasua energiatiloilta- hanke
Raitomäki Markku  Rakennusarkkitehti, investointipalvelut  040 301 2440  Joensuu
Rinnekari Johanna  Yritysasiantuntija,  040 301 2441  Joensuu  
 Toiminnanjohtaja Maa- ja kotitalousnaiset
Rissanen Jukka  Kalanviljelijä, Keskijärven kalalaitos  013-719 988  Keskijärvi
Ronkainen Kati  Kasvintuotannon asiantuntija  040 301 2462  Juuka
Saarelainen Raimo  Rakennusmestari, investointipalvelut  040 301 2447  Joensuu
Saukkonen Jarno  Kalanviljelijä, Keskijärven kalalaitos  013-719 988  Keskijärvi
Stedt Antero  Investointipalveluiden asiantuntija  040 301 2459  Joensuu
Tervakangas Soile  Rakennusinsinööri, investointipalvelut  040 301 2450  Joensuu
Tolvanen Tero  Luomuasiantuntija, kasvintuotanto  040 301 2457  Kitee
Tuominen Hanna Projektikoordinaattori, Ruokaa läheltä -hanke 040 301 2445  Joensuu
Tuononen Ritva  Maidontuotannon asiantuntija  040 301 2451  Joensuu
Turunen Päivi  Puutarhatuotannon asiantuntija  040 301 2452  Joensuu
Turunen Ulla  Luomuasiantuntija, kotieläintuotanto  040 301 2453  Ilomantsi
Uusimaa Marja-Liisa  Maidontuotannon asiantuntija  040 301 2448  Nurmes
Vartiainen Aija  Maidontuotannon ja kasvintuotannon asiantuntija,  040 301 2455  Lieksa 
 tilipalvelut
Vauhkonen Mari  Maidontuotannon asiantuntija,  040 301 2466  Joensuu 
 tuotosseurannan erityisasiantuntija
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