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1. Hankkeen toteuttaja 

Hankkeen hakija ja vastuullinen toteuttaja: ProAgria Etelä-Savo ry, Mikonkatu 5, 
50100 Mikkeli, etela-savo.proagria.fi 
Hankevastaava: Pekka Häkkinen, p. 0400 381 432, pekka.hakkinen@proagria.fi 
Kirjanpidosta vastaava henkilö: Mervi Savolainen, p. 0400 256 592, 
mervi.savolainen@proagria.fi 
 
Osatoteuttaja: ProAgria Pohjois-Karjala ry, Joensuu 
 
Osatoteuttaja: ProAgria Pohjois-Savo ry, Kuopio 
 
Osatoteuttaja: ProAgria Keskusten Liitto ry, Tikkurila 

 
 
2. Hankkeen nimi ja hanketunnus  

KASKI - kasvun esteiden selvitys Etelä-Savon maitoyrityksissä 
Hankkeen numero 23211 
Diaarinumero 104/3560-2014 

 
 
3. Yhteenveto hankkeesta  

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä olivat maitotilayrittäjät. Kohderyhmään kuuluvat myös 
maitoyritysten yhteistyökumppanit. 
 
Hankkeella oli kolme päätavoitetta: 1) Selvittää lisäinvestointien esteitä maitoyrityksissä  
luoda maitoyritysten kehittämisohjelma Etelä-Savoon, 2) tiedottaa tulevan ohjelmakauden 
sisällöstä ja uudistuksista sekä 3) selvittää maitoyrittäjien sähköisten työvälineiden tarpeita (ns. 
sähköinen työpöytä) sekä kehittää toimijoiden välistä yhteistyötä sekä toimintatapoja ja 
olemassa olevia palveluja paremmin investointeja palveleviksi.  
 
Hankkeessa selvitettiin maitotilojen lisäinvestointien esteitä ja keinoja niiden poistamiseen 
kaksiosaisella kyselyllä a) verkkokysely, b) haastattelu. Hankkeessa toteutettiin myös 
ennakointikysely alan ammattilaisille, laitevalmistajille, suunnittelijoille, toimijoille, kehittäjille 
ja alan tutkijoille tulevaisuuden investoinneista. Kyselyjen tulosten perusteella laadittiin 
Maitoyritysten kehittämisohjelma Itä-Suomessa. Ohjelman nimi muutettiin koskemaan Itä-
Suomea, koska selvitystä tehtiin laajemmalta alueelta kuin pelkästään Etelä-Savosta. 
 
Hankkeessa tehtiin kehittämistyötä kyselyn tulosten perusteella. Kehittämistyötä tehtiin 
oppimisnavettaan ja investointipalveluihin liittyen ja työstettiin näiden kytkeytymistä 
benchmarking- ja hallitusmallitoimintaan.  Asiakkaan sähköisen työpöydän asiakastarpeita 
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selvitettiin liittyen investointeihin, niiden esteiden poistamiseen ja oman yrityksen tulosten 
seurantaan. Hankkeessa järjestettiin myös työpajoja investointien suunnitteluun sekä 
investointipalvelun kehittämiseen liittyen.  
 
Hankkeen toiminta-aika oli 01.02.2014-31.12.2014 ja kustannusarvio 94 298 euroa. Hankkeen 
hakija ja vastuullinen toteuttaja oli ProAgria Etelä-Savo. Osatoteuttajina oli ProAgria Pohjois-
Karjala, ProAgria Pohjois-Savo ja ProAgria Keskusten Liitto. Kullakin organisaatiolla oli omat 
vastuualueensa hankkeessa. 
  

 
4. Raportti  

4.1 Hankkeen tavoitteet  

Maitotilojen määrä ja kokonaismaitomäärä ovat vähentyneet Etelä-Savossa muuta maata 
nopeammin. Keskilehmäluku on kasvanut viime vuosina muuta maata hitaammin ja ero koko 
maan keskiarvoon oli vuonna 2013 lähes 5 lehmää. Tilakohtainen maitomäärä on Etelä-Savossa 
15 % koko maata pienempi. (TNS Gallup 2014). Kaski-hankkeen taustalla on alan toimijoiden 
yhteinen huoli etenkin Etelä-Savossa siitä, ettei maidontuotantoon ole investoitu niin paljon 
kuin aiemmin tehdyissä tutkimuksissa on suunniteltu ja voisi olla mahdollista. 
 
Hankkeen tavoitteena oli selvittää lisäinvestointien esteitä maitoyrityksissä ja niiden 
mahdollisia ratkaisuja kyselyn, haastattelujen ja sidosryhmäyhteistyön keinoin. ja luoda 
maitoyritysten investointien kehittämisohjelma hankkeen tulosten pohjalta. Hankkeessa on 
kehitetty myös viljelijän sähköisiä työkaluja. Alan toimijoiden yhteistyön tiivistäminen sekä 
palvelujen ja toimintatapojen kehittämistyö on ollut hankkeen keskeisiä tavoitteita.  
 
MaitoTaito–hankkeessa oli päästy iso harppaus eteenpäin maakuntien välisessä yhteistyössä 
ekä toimija- että yrittäjätasolla. KASKI-hanke on jatkumo itäsuomalaiselle maidontuotannon 
kehittämistyölle. Hankkeessa vietiin eteenpäin MaitoTaito -hankkeessa nousseita 
kehittämistarpeita ja selvitettiin tulevia tarpeita. 

 
 
4.2 Hankkeen toteutus  

Investointien esteitä ja ratkaisuja kartoittava verkkokysely lähetettiin sähköpostitse viljelijöille 
Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Verkkokyselyn lisäksi henkilökohtaisia 
haastatteluja tehtiin tiloilla Etelä-Savossa 15 kpl. Haastatteluun pyrittiin saamaan mukaan 
potentiaalisia investoijia, eli sukupolvenvaihdos on tehty muutama vuosi sitten, edellinen 
investointi on toteutettu muutama vuosi sitten, yrittäjillä on hyvä osaaminen maidontuotannosta 
ja yrittämisestä. Haastatteluun otettiin myös sellaisia tiloja, joilla ulkoiset investointivalmiudet 
olisivat täyttyneet mutta investointia ei ole tehty. 
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Itä-Suomen maitoalan sidosryhmille suunnatulla kyselyllä kartoitettiin heidän näkemyksiään 
investointien edistämisestä sekä tulevaisuuden investoinneista. 
 
Kyselyn tulosten perusteella tehtiin kehittämistyötä. Sidosryhmien kanssa pidettiin työpaja 
investointiin liittyvien palvelujen kehittämistarpeista ja yhteistyön tiivistämisestä. 
Keskustelusta nousi kehittämistarpeita toimijoiden tiiviimpään yhteistyöhön.  
Yrittäjille suunnattu työpaja järjestettiin yhteisinvestointien edistämiseen liittyen Juvalla.  
 
MaitoTaito-hankkeessa aloitetun Oppimisnavetta-palvelun jatkokehitystä on tehty hankkeen 
puitteissa niin, että se auttaisi osaltaan investoijia onnistumaan ja palvelu saataisiin 
vakiintuneeseen käyttöön investointia suunnitteleville yrittäjille. Yksi näkökulma palvelun 
kehittämisessä oli, että se kytkeytyisi tiivisti benchmarking- ja hallitusmallipalveluihin.    
 
Hankkeessa selvitettiin myös asiakkaan sähköisen työpöydän asiakastarpeita liittyen 
investointeihin, niiden esteiden poistamiseen ja oman yrityksen tulosten seurantaan. 
Työpöydästä tehtiin myös alustavia malleja kuinka ne voisivat toimia. Tavoitteena on, että 
sähköisen työpöydän ensimmäinen versio tulee käyttöön vuoden 2015 aikana.  
 
Hankkeessa oli tavoitteena tehdä myös tiedotusta uuden ohjelmakauden investointiasioista, 
tukitasoista, maidon viitemääräjärjestelmästä ym. Kuitenkin uuden ohjelmakauden 
käynnistyminen oli sen verran hidasta, että tiedotusta ei voitu järjestää ja tiedotusta varten oli 
olemassa omia hankkeita. 

 
a) aikataulu  

Kaski-hankkeen hakemus toimitettiin Etelä-Savon ELY-keskukseen 30.1.2014. 
Hankehakemusta täydennettiin 20.2.2014, 10.3.2014 ja 12.3.2014. Hankkeelle saatiin 
rahoituspäätös 12.3.2014. Kaski -hankkeen toteutusaika oli 1.2.2014-31.12.2014.  

b) resurssit  

Kaski -hankkeeseen oli budjetoitu henkilöstölle yhteensä 1,54 henkilötyövuotta, josta 
hankevastaavan ja asiantuntijatyön osuus 1,22 htv ja hankehallinnon työn osuus 0,32 htv. 
Hankkeessa toteutui yhteensä 1,48 henkilötyövuotta, josta ProAgria Etelä-Savon osuus oli 0,90 
htv, ProAgria Pohjois-Savon 0,24 htv, ProAgria Pohjois-Karjalan 0,24 htv ja Keskusten Liiton 
0,10 htv. 

Hankevastaavan toimenkuvaan kuului hankkeen koordinointi, käytännön toimenpiteiden 
suunnittelu sekä osa raportoinnista. Lisäksi hyödynnettiin ProAgria Etelä-Savon, ProAgria 
Pohjois-Savon, ProAgria Pohjois-Karjalan ja ProAgria Keskusten Liiton eri asiantuntijoita 
hankkeen toimintojen toteuttamisessa. Hankehallinnoinnin ja hankesihteerin palvelut 
hankkeelle tuottivat hankkeessa mukana olevien ProAgria Keskusten taloushallinnon ja 
tukipalvelujen henkilöstö. Keskusten Liiton taloushallinnon palvelut tuotti Osuuskunta 
ProAgria Palvelukeskus. 
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c) toteutuksen organisaatio  

ProAgria Etelä-Savo: 

- Hankevastaava, palvelu- ja kehityspäällikkö Pekka Häkkinen 
- Kyselyn ja ohjelman kirjoitus, maidontuotannon asiantuntija Liisa Heinonen 
- Kysely, haastattelut, investointi- hallitusmalli, oppimisnavetta kehittämistyö, 

talouden ja johtamisen erityisasiantuntija Arto Karila 
- Kirjanpito ja kirjanpidon raportit: Mervi Savolainen  
- Laskutus, palkat ja laskut: Helena Tiusanen  
- Hankkeen osallistuja- ja toimenpideseuranta, lehti-ilmoitukset ja muut viestinnän 

käytännön toimenpiteet, tilaisuuksien käytännön järjestelyt: Ulla Muotka  
- Ilmoittautumiset tapahtumiin, postitukset, tapahtumien käytännön järjestelyt: Marjo 

Laitinen 
- Seurantajärjestelmän raportit hankkeelle, hankehenkilöstön IT-tuki: Eija Haaranen  
- Hankkeen talouden seuranta, muutos- ja maksatushakemukset, hankintojen 

kilpailuttaminen, sopimusten laadinta, www-tiedottaminen: Arja Leppänen   
- Hankkeen tiedotus sidosryhmille ja asiakkaille, sopimukset, tulosten ja talouden 

seuranta, toimitusjohtaja Heikki Pahkasalo  

ProAgria Pohjois-Savo 

- Vastuuhenkilö, kehitysjohtaja Mika Repo 
- Investointiprosessin ja oppimisnavetta/BM kehittäminen, kyselylyjen työstäminen, 

työterveyshuollon ja benchmarkkauksen asiantuntija Paula Antikainen 
- Oppimisnavetta kehittäminen, ruokinnan asiantuntija Eveliina Turpeinen 
- Sidosryhmäkyselyn suunnittelu ja toteutus, ruokinnan ja tuotannonohjauksen 

asiantuntija Sirpa Rytkönen 
- Investointipalvelujen kehittämispalaverit, rakennusmestari Jouko Kulin 
- Investointi prosessin kehittäminen, Nurmiviljelyn erityisasiantuntija Arja Mustonen 
- Investointi- ja hallitusmalli kehittämistyö, markkinointi- ja myyntijohtaja Tuomo 

Rissanen 
- Kirjanpito, kirjanpidon raportit ja maksuhakemukset: Anna-Kaisa Parviainen 
- Maksuhakemuksen tositeaineistot: Jaana Pöntinen 

ProAgria Pohjois-Karjala  

- Vastuuhenkilö, kotieläintalouden ja työterveyshuollon erityisasiantuntija Anna 
Liimatainen 

- Hallitusmalli- ja investointiprosessin kehittämistyö, talousasiantuntija Eero 
Heittokangas 

- Hallitusmalli- ja investointiprosessin kehittämistyö, talous- ja 
omistajanvaihdosasiantuntija Marjaana Olenius 

- Benchmarking/oppimisnavetta kehittämistyö, huippuosaaja Minna Norismaa 
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- Investointi prosessin kehittämistyö, rakennusmestari Raimo Saarelainen 
- Investointi prosessin kehittäminen, investointipalveluiden asiantuntija Antero Stedt 
- Kirjanpito ja kirjanpidon raportit: Susanna Eronen 
- Hankeostolaskut: Tuija Karjalainen, Elina Kohonen 
- Hankkeen talousseuranta ja maksuhakemukset: Kirsi Peuhkurinen 

ProAgria Keskusten Liitto:  

- Vastuuhenkilö, viestintä- ja markkinointijohtaja Suvi Anttila 
- Investointiprosessin kehittämistyö, kehitysjohtaja Pentti Meriläinen 
- Sähköinen työpöytä, sähköisten palvelujen asiantuntija Kari Setälä 
- Tiedotus, markkinoinnin ja sähköisen viestinnän suunnittelija Maija Pitkonen 

d) kustannukset ja rahoitus  

Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli 94 298 euroa, josta ProAgria Etelä-Savon osuus oli 58 
298 euroa, ProAgria Pohjois-Savon osuus 12 000 euroa, ProAgria Pohjois-Karjalan osuus 12 
000 euroa ja Keskusten Liiton osuus 12 000 euroa.  Kustannukset toteutuivat lähes 
budjetoidusti. Pohjois-Savon kustannusarviosta jäi käyttämättä noin 2000 euroa. Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus rahoittivat hankkeen 
100 %:n tuella.  Toteutuneet kustannukset on eritelty liitteessä 1. 

e) raportointi ja seuranta  

Kaski-hankkeelle valittiin hankepäätöksen vaatimuksen mukainen seurantaryhmä, joka pysyi 
samassa kokoonpanossa hankkeen ajan. Seurantaryhmänä toimi Etelä-Savon maitoryhmä. 
Seurantaryhmään kuuluivat: 

- Anne Nykänen (puheenjohtaja), maidontuottaja, Osuuskunta Tuottajain Maidon 
hallituksen jäsen 

- Ari Mäkelä, Osuuskunta Tuottajain Maito, toimitusjohtaja 
- Arja Rissanen Osuuskunta ItäMaito, neuvontatiimin vetäjä   
- Anita Hyvönen, FABA, jalostuspäällikkö 
-  Reijo Särkkä, Suur-Savon Osuuspankki 
-  Juha Paajanen, maidontuottaja, MTK Etelä-Savon puheenjohtaja 
-  Leena Pekonen, maidontuottaja, ProAgria Etelä-Savon karjavaliokunnan 

puheenjohtaja 
-  Jukka Rajala, Ruralia-instituutti, erikoistutkija 
-  Anssi Laamanen, maidontuottaja  
-  Mikko Ukkonen, Etelä-Savon ELY-keskus, asiantuntija 
-  Maija Puurunen, Etelä-Savon ELY- keskus, yksikön päällikkö 
-  Seija Silvennoinen, Osuuskunta Maitomaa, tuotantoneuvoja 
-  Vesa Kallio, MTK Etelä-Savo, toiminnanjohtaja 
-  Tuula Romppanen, Etelä-Savon ammattiopisto Esedu, opettaja 
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-  Heikki Pahkasalo, ProAgria Etelä-Savo, toimitusjohtaja 
-  Arto Karila, ProAgria Etelä-Savo, talouden ja johtamisen erityisasiantuntija 
-  Liisa Heinonen, ProAgria Etelä-Savo, maidontuotannon asiantuntija 
-  Pekka Häkkinen, ProAgria Etelä-Savo, palvelu- ja kehityspäällikkö 

 
Seurantaryhmä kokoontui hankkeen aikana kolme kertaa: 20.2.2014, 16.9.2014 ja 20.1.2015 
(päätöskokous). Seurantaryhmän tehtävien mukaisesti kokouksissa keskusteltiin hankkeen 
toiminnasta ja aikataulutuksesta.  

f) toteutusoletukset ja riskit  

Kaski hankkeen tehtävänä oli tehdä selvitys investoinnin esteistä ja mahdollisuuksista sekä 
viedä MaitoTaidossa kehitettyjä tuotteita ja toimintatapoja eteenpäin.  Haasteena oli, että 
kyselyssä osataan kysyä oikeita asioita. Kehittämistyön osalta haasteena oli, että kehitystyö 
jatkuu saumattomasti jo kehitetyistä asioita eteenpäin. Haaste oli myös hankkeen lyhyt 
toteutusaika. Hankkeeseen valittiin henkilöt jotka olivat perehtyneitä hyvin näihin asioihin ja 
tunsivat aiemman tekemisen hyvin. Kyselyn tekeminen annettiin tehtäväksi työparille, jossa oli 
vahvaa investointi- ja johtamisosaamista sekä tuotannon osaamista. Kehittämistehtävät 
annettiin tehtäväksi henkilöille, jotka olivat tehneet kehittämistyötä MaitoTaito- hankkeessa. 
Käytännössä työtä tehtiin ProAgria Keskuksissa ja ProAgria Keskusten Liitossa. 

 

4.3 Yhteistyökumppanit  

Hankkeen keskeisinä yhteistyökumppaneina toimivat alueen hankintaosuuskunnat Tuottajain 
Maito, ItäMaito, Maitosuomi ja Maitomaa, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, MTK Etelä-
Savo sekä Etelä-Savon ELY-keskus.  

 

4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset 

Tavoitteena oli tehdä selvitys ja sen perusteella investointiohjelma. Hankkeessa asetetut 
tavoitteet saavutettiin. Haastattelujen tuloksena muutamille maitoyrittäjille syntyi ajatus 
mahdollisista investoinneista. Kyselyn ja ohjelman tekemisessä keskeinen rooli oli Etelä-Savon 
maitoryhmällä. Prosessin aikana maitoryhmässä oleville henkilöille ja organisaatioille syntyi 
yhteinen käsitys Etelä-Savon maitoyritysten haasteista ja osin myös toimenpiteistä, joilla 
pystytään edistämään investointeja ja maitoyritysten kehittymistä. 
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Myös hankkeen muutamissa työpajoissa investointien ympärillä toimiville tahoille muodostui 
käsitys maitoyrittäjän investointiprosessin laaja-alaisuudesta ja toimijoiden runsaudesta. 
Hankkeen aikana tehty sidosryhmäkuvaus avasi myös toimijoiden ja ennen kaikkea yrittäjien 
silmiä siitä, miten moniulotteinen asia investointi on. 

  

4.5 Hankkeen tulokset ja vaikutukset 

Hankkeen aikana tiedotettiin yrittäjiä ja toimijoita hankkeen etenemisestä sähköpostin 
välityksellä.  Ohjelman valmistuttua laadittiin mediatiedote, jota jaettiin laajasti 
tiedotusvälineille sekä kyselyn saaneille henkilöille. Tiedote julkaistiin myös ProAgrian 
kotisivuilla sekä ProAgrian valtakunnallisessa sisäverkossa. Seurantaryhmänä toiminut Etelä-
Savon maitoryhmä välitti tietoa hankkeesta laajalti maitotiloille.  
Maitoyritysten investointien kehittämisohjelma Itä-Suomessa on luettavissa internetissä 
ProAgrian kotisivuilla. 
 

 
5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi  

Ohjelma-asiakirjassa on määritelty lukuisa joukko kehittämiskohteita maitoyritysten toiminnan 
kehittämiseksi. Kehittämisehdotukset löytyvät ohjelma-asiakirjasta.  

Kyseisen ohjelman sisältämät asiat sisällytetään tuleviin kehittämistoimiin eri organisaatioissa. 
Kehittämistoimia tehdään uusissa kehittämishankkeissa sekä organisaatioiden 
normaalitoimintaan liittyen. Etelä-Savon maitoryhmä ja organisaatiot, jotka ovat sitoutuneet 
maitoryhmän toimintaan, ovat keskeisiä tahoja ohjelmaan nostettujen asioiden jalkauttamisessa. 

   

6. Päiväys ja allekirjoitukset  

Mikkeli ___ / ___ 2015 

 

 

Heikki Pahkasalo  Pekka Häkkinen 
toimitusjohtaja  palvelu- ja kehityspäällikkö 
ProAgria Etelä-Savo ry ProAgria Etelä-Savo ry 
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LIITTEET 
Liite 1: Hankkeen toteutuneet kustannukset ja rahoitus 
Liite 2: Maitoyritysten investointien kehittämisohjelma Itä-Suomessa 
Liite 3: Maitotilojen investointien esteet ja mahdollisuudet, haastattelu-/kyselylomake 
Liite 4: Oppimisnavetta, PowerPoint-esitys sidosryhmätilaisuudessa 26.9.2014 
Liite 5: Investointipalvelut ja niiden käyttöönotto, PowerPoint-esitys sidosryhmien yhteisessä 

investointipalvelujen kehittämispajassa 3.10.2014 
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