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Avaintiedot 2018
• Palvelujamme käytti noin 1 800 asiakasta.

• Eniten kasvua oli Neuvo-palveluissa, liiketoiminnan johtamispalveluissa sekä tilipalveluissa.

• Palvelujen ja toimintatapojen kehittämistä tehtiin aktiivisesti yritys/tilakokonaisuuden  
näkökulmasta.

• Kehittämishanketoiminta oli aktiivista: Koulutushankkeissa toteutettiin 25 koulutus/bench-
marking-pienryhmää. Ryhmien aiheita olivat muun muassa maan kasvukunto, sopimustuo-
tanto, kotieläinten jalostus, kotieläinten ruokinta, elintarvikkeiden tuotekehitys, sosiaalisen 
median hyödyntäminen markkinoinnissa, investoinnit, johtaminen, yrityksen tietohallinto.

 • Neuvo 2020 -palvelujamme käytti 404 maatilaa. Neuvo 2020 -järjestelmä laajentui Maatilan 
nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen -osiolla, näitä palveja käytti 171 maatilaa. 

• Kasvustokäyntejä tehtiin 50 kappaletta.

• KPI-Avaimen on ottanut käyttöön 90 % eteläsavolaisista tuotosseurantatiloista, mikä vastaa 
valtakunnan keskiarvoa, ja 71 % kaikista maitotiloista.

• Lean-johtamismenetelmään tutustuminen laajeni mansikkatiloille. 

• Ruokinnan ohjaus -palveluja käytti 226 maitotilaa, joka on 80 % tuotosseurantatilojemme 
määrästä. 

• Yritysryhmähankkeita vauhditettiin alkuun 104 monialaiselle maatilalle ja mikroyritykselle  
tehtyjen tilannekartoitusten avulla.

• Yrityspalvelujen kehittämiseen panostettiin valtakunnallisesti.

• Lampurivalmennus -palvelu kehitettiin ja lanseerattiin Valtakunnallisilla lammaspäivillä. 

• Sähköisten tilipalvelujen myynti kasvoi 38 % edellisestä vuodesta. 
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sTuotannosta kohti taloutta ja johtamista

Missio

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

ProAgria – Onnistumme yhdessä

Visio

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

Arvot

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

Toiminta-ajatus

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

Ydinosaaminen

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

Toimintastrategiamme mukaisesti palvelutoimintamme tavoitteena on parantaa asiakkaidemme ja 
kumppaneidemme kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä edistää maaseudun kestävää kehitystä ja hyvin- 
vointia. 

ProAgria Etelä-Savolla on vuosittain noin 1 800 maatila- ja yritysasiakasta, joille toimitamme vuo-
sittain asiantuntijapalveluja. Asiantuntijoiden ja asiakkaan välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta sekä  
asiakkaan palvelustamme saamaa hyötyä kehitämme määrätietoisesti muun muassa asiakasvastaava-
toiminnan avulla. 

Kulunut vuosi oli maatiloilla yleisesti haastava, sillä kasvukausi oli hyvin kuiva monilla seuduilla. 
Toisaalta tehoisan lämpötilan summa muodostui korkeaksi. Vuosi toi esille sen, että maatiloilla sato-  
ja markkinariskit ovat koko ajan kasvamassa. Edellytykset taloudellisesti kannattavaan toimintaan vaa-
tivat aiempaa tarkempaa tuotannon ja talouden johtamista. ProAgriassa teemme työtä sen edistämi-
seksi, että tilipalvelumme, tuotantopalvelumme ja talouspalvelumme tukevat entistä paremmin toisi-
aan ja tuottavat nopeasti ajantasaista tietoa yrittäjille ja asiantuntijoille yrityksen johtamisen tueksi.  
Tiedon hyödyntämisen parantamiseksi kehitimme yhdessä Faban ja Mtech Oy:n kanssa Bisnes+ -työkalun 
maatilan johtamisen avuksi. Aktiivisella asiantuntijapalveluiden hyödyntämisellä maatila- ja maaseutu- 
yritys voi saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä ja tuottavuuden kasvua toimintaansa. Pyrimme 
tuottamaan asiantuntijapalvelujamme kattavasti eri kokoisille ja eri tuotantosuunnan tiloille joka puo-
lella Suomea. Palvelun saatavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi maitotilojen tuotosseurannan 
asiakaspalvelu keskitettiin vuoden 2018 alusta ProAgria Keskusten Liittoon. 

ProAgria Etelä-Savon toteuttaman hanketoiminnan volyymi pieneni yli 5 htv edellisenä vuonna  
tapahtuneen lisääntymisen jälkeen. Normaalin palvelutoiminnan laskutus kasvoi 5 % edellisestä vuo-
desta. Varsinaisen toiminnan tuotot kokonaisuudessaan alenivat edellisestä vuodesta 277 000 e ja 
olivat vuonna 2018 yhteensä 2 763 736 e. Valtion määrärahan osuus varsinaisen toiminnan tuotoista  
oli 11 %. Tehty työpanos oli kokonaisuudessaan 41,6 htv. Laskutetun työajan osuus kokonaistyöajasta  
pieneni lähinnä hanketyön vähentymisen johdosta ja oli 71 % (76 % v. 2017). ProAgria Etelä-Savon tili- 
kauden tulos vuonna 2018 oli varainhankinnan sekä rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen alijäämäi-
nen 5 156 e. 

Tavoitteena vuodelle 2019 on palvelumyynnin lisääminen asiakastarpeita vastaavasti. 
Palvelukysynnän kasvua on nähtävissä mm. tilipalveluissa, talouspalveluissa ja Neuvo  
2020 -palveluissa. Samalla kehitämme myös digitaalisia palvelujamme, muun muassa  
ProAgrian Bisnes+ -palvelukonseptia yhdessä kumppaneidemme kanssa. Valmis-
taudumme myös seuraavan Farmari-maatalousnäyttelyn toteuttamiseen Mik-
kelissä kesällä 2020. Valtakunnallisesti käynnistämme ProAgriassa seuraa-
van strategiakauden 2021–2025 suunnittelun. Samalla pyrimme löytämään 
konkreettisia keinoja maatilojen ja ruokaketjun hiilijalanjäljen pienentämi-
seksi osana ilmastonmuutoksen hillitsemistä.  

Kulunut vuosi oli ProAgria-järjestön 221. toimintavuosi. Samalla vie-
timme maitotilojen tuotosseurannan 120-juhlavuotta. Etelä-Savossa  
neuvontatoimintaa on harjoitettu 157 vuoden ajan.

Kiitän lämpimästi kaikkia asiakkaitamme, jäsenjärjestöjämme, toimi- 
henkilöitämme, luottamushenkilöitämme ja kumppaneitamme hyvästä  
yhteistyöstä. Onnistumme yhdessä!

Heikki Pahkasalo
ProAgria Etelä-Savo
Toimitusjohtaja

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

ProAgria Etelä-Savon hallitus 2018

Puheenjohtaja 
Pasi Pulkkinen, Juva 26.4.2018 saakka
Jukka Nousiainen, Savonlinna 26.4.2018 alkaen  

Varsinainen jäsen     Varajäsen
Ann-Helena Hokkanen, Kangasniemi  Sirpa Karhu, Mikkeli
Esa Karjalainen, Puumala    Touko Ahokas, Enonkoski
Juha Lahtinen, Mäntyharju    Päivi Kämäräinen, Rantasalmi
Pasi Pulkkinen, Juva 26.4.2018 alkaen  Susanna Nuutinen, Rantasalmi 
Marja Sisko Nousiainen, Savonlinna  Ritva Poikolainen, Pieksämäki
Matleena Pulkkinen, Mikkeli   Timo Seppälä, Kangasniemi

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

Tilintarkastaja Finnpartners BDO Oy

Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen hallitus 2018

Puheenjohtaja Marttiina Sihvola, Sulkava

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

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

Karjavaliokunta 2018

Varsinainen jäsen     Varajäsen
Ann-Helena Hokkanen, Kangasniemi (puheen- Leena Valjakka, Kangasniemi
johtaja)       
Pekka Poikolainen, Pieksämäki   Pekka Pekonen, Pieksämäki
Helena Karjalainen, Puumala   Mari Paju, Mikkeli
Sirpa Karhu, Mikkeli (varapuheenjohtaja)  Anne Nykänen, Mikkeli
Heikki Pahkasalo, Mikkeli    Pasi Pulkkinen, Juva
Mirjami Pitkonen, Savonlinna   Heli Laamanen, Savonlinna
Tellervo Sallinen, Savonlinna   Heli Ahonen, Juva

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

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

Hallinto ja organisaatio

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

ProAgria Etelä-Savo ry:n jäsenet

Varsinaiset jäsenet
ProAgria Etelä-Savo ry:n varsinaisia jäseniä 
olivat 9 kuntakohtaista maaseutuseuraa, 
joiden jäseninä oli 109 maa- ja kotitalous-
seuraa, maamiesseuraa ja kyläseuraa.
Maa- ja kotitalousnaisten rekisteröityjä yhdistyksiä oli 12. 
Paikallisyhdistyksissä oli 2 609 naisjäsentä ja 2 113 miesjäsentä. 
Asiakasjäseninä ProAgria Etelä-Savossa oli yrittäjäjäseniä 309, yrittäjäjäsenten perheenjäseniä 261 ja  
henkilöjäseniä 13.

Kunniajäsenet
Paikallisyhdistyksissä oli kunniajäseniä yhteensä 33 henkilöä.
ProAgria Etelä-Savon kunniajäseniä ovat kunniapuheenjohtaja Risto Salminen, Pertunmaa,  
ja Seppo Kauppila, Mikkeli.
Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen kunniajäseniä ovat emäntä Sirkka Leinonen, Savonlinna  
ja emäntä Leena Martikainen, Heinävesi.

Kannattajajäsenet
Kannattajajäseniä ovat Osuuskunta Tuottajain Maito, Osuuskunta ItäMaito, Osuuskunta Maitomaa,
Lumme Energia Oy (Suur-Savon Sähkö Oy), SMA Saxo Mineral Oy, Etelä-Savon Karjakerho ja  
MTK Etelä-Savo.

Järjestömerkit

ProAgria Keskusten Liiton Kullattu ansiomerkki 
Matti Ikonen, kasvintuotannon ja talouden asiantuntija, Mikkeli, Mervi Kukkonen, kotitalous- ja  
järjestöasiantuntija, Juva, Arja Leppänen, hankeasiantuntija, Mikkeli 

Maatalouden kannattavuuskirjanpidon 50 v-palkinto 
Kuosmalan tila, Santtu Komi, Joroinen

EDUSTAJAKOKOUS

HALLITUS

TOIMITUSJOHTAJAJOHTORYHMÄ

TUKIPALVELUT

talouspäällikkö

MAASEUTUYRITYKSET, 
TILIPALVELUT

palvelu- ja kehityspäällikkö

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

MAITO-, NAUTA- JA 
LAMMASYRITYKSET

palvelupäällikkö

MAA- JA  
KOTITALOUS-
NAISET
toiminnan- 
johtaja

ProAgria Etelä-Savon organisaatio
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Pieksämäki

Juva

Joroinen

Hirvensalmi

Pertunmaa

Enonkoski

Heinävesi

Rantasalmi

Sulkava

Savonlinna

Mikkeli

Mäntyharju

Kangasniemi

Puumala

Kangaslampi
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Historiallisen lämmintä ja kuivaa vuotta 2018 muistellessa ei voi välttyä ajatukselta, että luonto kor-
jasi tilannetta vuodelta 2017, joka oli kostea ja kylmä. Tällaista vuotta ei varmaan kukaan viljelijä toi-
vonut edellisen lähes katovuoden jälkeen. Pahin kuivuus ei sattunut Etelä-Savon osalle valtakunnan 
tasolla, mutta osalle tiloista kesä oli satomäärien osalta erittäin heikko. Vaihtelua tilojen välillä oli riip-
puen siitä, mihin vähäiset sateet ja ukkoskuurot osuivat.

ProAgria Etelä-Savon osalta vuosi oli työntäyteinen, joskin EU-ohjelmakauden loppupuoli alkoi näkyä  
hanketöitten vähenemisenä. Lisäksi tilarakenteen muutokset näkyvät väistämättä nyt ja tulevaisuudessa  
palveluiden kysynnässä, varsinkin kotieläinpuolella. Kolmanneksi, kilpailevia palveluntarjoajia on tul-
lut markkinoille ja se myös osaltaan vaikuttaa työtilaisuuksiin. Neuvopalveluiden kysyntä ja myynti on 
ollut hyvässä vauhdissa, kuin myös yhtiöittämispalveluiden kysyntä ja se varmasti näkyy jatkossa tili-
palveluiden kysyntänä.

Yksi mikä on varmaa, on muutos, sekä maatilayrityksissä että neuvonnassa. Hallitus päätti reagoida  
tähän jo varhaisessa vaiheessa käynnistäen loppuvuonna selvityksen tilanteesta ja toimenpiteistä, mitä  
kenties tarvitaan kestävän taloudellisen kehityksen turvaamiseksi. Tarkastelussa ovat niin painopiste-
alueet kuin niihin tarvittavat resurssit. Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun tuleva yhdistyminen  
näyttää osaltaan askelmerkkejä, saadaanko eri keskusten yhdistymisillä niitä tuloksia ja etuja, joita 
yhdistymisillä haetaan. Etelä-Savo ei ole aloitteellinen mahdollisille yhdistymisille, mutta ei poissulje 
mahdollisia yhteydenottoja tällä saralla.

Lopuksi vielä kiitokset koko henkilöstölle. Riippumatta haasteista, ProAgria Etelä-Savo on hyvässä 
kunnossa ja kestää vertailun muiden keskusten kanssa. 

Jukka Nousiainen
ProAgria Etelä-Savo
hallituksen puheenjohtaja

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 
ProAgria Etelä-Savo on asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa palveluja ja osaamista maatalouden ja 
yritystoiminnan kilpailukyvyn ja kannattavuuden kehittämiseen. Ydinosaamistamme on maatilojen ja 
maaseutuyritysten päivittäiseen toimintaan, kehittämiseen ja johtamiseen kuuluvat asiantuntijapalvelut.  
Toimintamme kautta kehitämme myös maaseutuympäristöä ja yhteisöllisyyttä maaseudun elinvoimai-
suuden parantamiseksi.

Tuotamme ajassa olevia asiantuntijapalveluja maatila- ja maaseutuyrittäjille. Keskeinen tavoite on 
saada tämän alueen yritykset menestymään haastavassa toimintaympäristössä. Haluamme olla hel-
posti sekä asiakkaidemme että yhteistyökumppaniemme tavoitettavissa. Siksi olemme kehittäneet voi-
makkaasti sähköisiä palveluja, mutta toisaalta myös ylläpidämme eri puolilla maakuntaa sijaitsevia 
aluetoimistoja, joista käsin asiantuntijamme voivat palvella paikallisesti. 

ProAgria Etelä-Savo on aktiivinen kehittäjä, noin kolmasosa liikevaihdosta syntyy kehittämishank-
keiden toteuttamisesta. Keskeisiä kehittämistoimia vuonna 2018 olivat biolaitosinvestointien edis-
täminen, havaintokoetoiminta Luonnonvarakeskuksen kanssa, maatilayrittämiseen kohdistuvan 
byrokratian purkutyö yhdessä viranomaisten ja viljelijöiden kanssa sekä Lean-palvelujen tuominen 
maatilayrityksiin. Olemme havainneet benchmarking-pienryhmätoiminnan erittäin vaikuttavaksi kei-
noksi saada myönteisiä muutoksia maatilayritysten toimintaan. Menesty maidolla -hankkeessa selvitet-
tiin hankkeen aikana tehtyjen yrityskohtaisten muutosten määrä. Benchmarking-pienryhmiin osallistu-
neilla tiloilla saavutettiin yhteensä 225 hyötyä ja toiminnan muutosta kolmivuotisen hankeen aikana.

Ilmastonmuutos ja hiilensidonta puhuttavat nyt yhteiskunnassa ja asiakaskunnassamme laajalti. 
Maatilat tarvitsevat tuoretta ja helposti sovellettavaa tietoa hiilensidonnan käytännön toimenpiteisiin. 
Haluammekin entisestään tiivistää tutkimuksen ja neuvonnan yhteyttä saadaksemme tutkimustietoa 
nopeammin viljelijöiden käyttöön. Asiantuntijaorganisaationa jatkamme työskentelyä muun muassa 
maan kasvukunnon ja hyvien nurmisatojen puolesta, jotka paitsi lisäävät kestävyyttä ja kannattavuutta,  
vaikuttavat osaltaan hillitsevästi ilmastonmuutoksen. 

ProAgria Etelä-Savolla ja Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisilla on maakunnassa vahva jäsenpohja.  
Yhdessä jäsentemme kanssa meillä on voimaa vaikuttaa asioihin, joilla on merkitystä maaseudulla asu-
misen ja yrittämisen edellytyksille, kotimaisen turvallisen ruuan tuotannolle ja asuinympäristöllemme. 
Laajan jäsenistömme kautta esiin nousevia maaseudun kehittämistarpeita viemme eteenpäin kehitys-
ryhmissä sekä sidosryhmä- ja päättäjätapaamisissa niin maakunta- kuin valtakunnan tasolla. Aktiivi-
nen yhdistystoiminta eri puolilla Etelä-Savoa tuo näkyväksi toiminnallemme tärkeitä arvoja ja teemoja. 
Yhdessä myös asiantuntijoidemme kanssa järjestetyt retket, kurssit, kampanjat ja tapahtumat vahvis-
tavat osallistujien hyvinvointia ja jaksamista arjessa. 
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Kasvukausi

Kasvukauden 2018 olosuhteet haastoivat viljelijöitä Etelä-Savossa. Kesä oli kuiva ja lämpösummaa 
kertyi paikoin 300 astetta keskiarvoa enemmän.  Olosuhteet olivat päinvastaiset edelliseen kasvukau-
teen verrattuna.  Yleisesti ottaen nurmenviljely kohtasi suurimmat haasteet. Toisaalta onnistumisiakin 
koettiin, muun muassa viljanviljelyssä. 

Kuivuudesta johtuvat haasteet tiloilla näkyivät myös neuvonnan painotuksissa. Kasvustokäynneillä 
paneuduttiin mahdollisiin korjaaviin toimenpiteisiin. Esimerkiksi nurmilla määritettiin korjuuajankoh-
taa seuraavan sadon varmistamiseksi.  Viljakasvien kasvinsuojelutoimenpiteitä arvioitiin kasvintuhoo-
jien ja tautientorjunnan näkökulmasta. Asiakkaiden kanssa pohdittiin ja laskettiin kasteluvaihtoehto-
jen järkevyyttä. Viljelysuunnitelmia muutettiin nurmitiloilla kolmannen säilörehusadon tuottamista ja 
korjuuta varten. Lisäksi ohjeistettiin ja arvioitiin muun muassa heikkojen viljakasvustojen korjaamista  
säilörehuksi. Kasvinviljely- ja kotieläintiloja kannustettiin yhteistyöhön erilaisten nurmikasvustojen 
hyödyntämiseksi.

Toiminnan painopisteissä painottuivat entisestään maan kasvukunnon ylläpito ja kehittäminen. 
Paremmalla kasvukunnolla varaudutaan esimerkiksi sään ääri-ilmiöihin ja kohennetaan viljelyn kan-
nattavuutta. Etelä-Savon alueella toimikin useita maan kasvukunto -pienryhmiä. Tilan johtaminen 
riskienhallinnan näkökulmasta oli myös oleellinen painopistealue neuvonnassa. Kuiva kesä vaikuttaa 
tilojen toimintaan seuraavan kesän aikana. Vuoden 2019 viljelynsuunnittelussa on karkearehutuotan-
non vaatimukset huomioitava tarkasti. Todennäköisesti monella tilalla on saatava alkukesästä mas-
saa korjuuseen.

Luomutuotanto

Kiinnostus luomutuotantoon siirtymiseen jatkui edelleen vakaana ja lisäsi asiantuntijapalveluiden kysyn- 
tää. Järjestimme tammi-helmikuussa 2018 luomuperuskurssin, jossa perehdytimme viljelijöitä luomu-
menetelmiin sekä luomutuotannon kasvi- ja kotieläintuotantoehtoihin. Luomuun liittyviä asioita tuo-
tiin neuvonnallisesti esille eri kehittämishankkeissa ja tilaisuuksissa. Neuvo 2020 -palveluita käytettiin 

Osaamisen johtaminen ja henkilöstö
Henkilöstön osaamisen johtamisen painopisteenä oli määrittää osaajarakenteen nykytila ja tavoitekuva  
pidemmälle tulevaisuuteen. Osaajarakenteen nykytilassa tarkasteltiin jokaisen toimihenkilön osalta 
osaamisen tasoa tila- ja yrityskokonaisuuden hallinnassa, konsultointikyvykkyydessä ja ratkaisumyyn-
nissä, asiantuntijuudessa ja tuoteosaamisessa. 

Osaajarakenteen tavoitekuvan pohjustamiseksi aloitettiin osaajarakenteen skenaariotyöskentely, 
jonka tavoitteena on määrittää tulevaisuuden asiantuntijapalvelujen kysyntää, tarvittavia osaamisalu-
eita ja niiden volyymia. Tulevaisuudessa osaamista ja henkilöstön määrää täytyy kasvattaa muun mu-
assa talouden- ja liiketoiminnan johtamispalveluissa, kun puolestaan määrällinen tarve perinteisellä 
tavalla tehtyihin maitotilojen palveluihin vähenee. 

Kehitys- ja tavoitekeskustelut käytiin ryhmä- ja yksilökeskusteluina. Niiden läpileikkaavana teemana 
oli tulevaisuuden asiakkaiden asiakastyytyväisyyden ja liikevaihdon parantaminen. Ryhmäkehityskeskus- 
telun tarkoituksena oli strategian jalkautus vuorovaikutuksessa johdon ja henkilöstön kanssa. Tavoit-
teena oli hahmottaa ja ymmärtää miltä asiakaskuntamme näyttää nyt ja 10 vuoden päästä, mitä se 
meiltä vaatii ja mitä se edellyttää henkilöinä ja organisaationa. Keväällä käydyissä kehityskeskusteluissa  
tehtiin lisäksi jokaiselle asiantuntijalle oma kehittymissuunnitelma, joka varmistaa osaamisemme ja 
asiakastarpeiden kohtaamisen.

Henkilöstömäärä oli yhteensä 45 henkilöä, joista oli miehiä 35 % ja naisia 65 %.  Henkilöstön keski- 
määräinen ikä oli 50,2 vuotta. Miesten keski-ikä oli 51,2 vuotta ja naisten 49,6 vuotta. 

Työsuojelua ja työhyvinvointia organisoi ja kehittää työhyvinvointitoimikunta. Se laatii vuosittain 
henkilöstön työhyvinvointisuunnitelman. Henkilöstöllä on käytettävissä liikunta- ja kulttuuriseteleitä 
kunnon ja hyvinvoinnin ylläpitoon. 
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edelleen aktiivisesti luomuun siirtymisen kartoituksissa ja suunnittelussa ja valvontaan valmistautumi-
sessa. Lisäksi ns. kilpailukyky-Neuvolla oli mahdollista tehdä tilakohtainen taloustarkastelu luomuun 
siirtymisen vaikutuksista. Kasvukauden aikainen neuvonta on tärkeä osa luomutilan viljelysuunnittelua.  
Asiakkaita avustetaan luomusitoumuksen ja tukihakemuksen tekemisessä.

Puutarhatuotanto

Etelä-Savossa jatkui positiivinen vire puutarhatuotannossa, vaikka helteinen kasvukausi toi mukanaan 
monenlaisia haasteita.  Kasvustokäynneillä huomiota kiinnitettiin kastelun ja ravinteiden riittävyyteen  
sekä tuholaishavaintoihin. Toimintaympäristön muutokset, mm. kasvinsuojeluaineiden käytön uudet  
rajoitukset ja ostajien vaatimukset laatujärjestelmistä, lisäävät asiantuntijapalveluiden tarvetta. Kiivasryt- 
minen sesonki vaatii myös toimivaa johtamista puutarhaviljelmillä. Hanketoiminnalla edistettiin uusien  
viljelymenetelmien ja tutkimustiedon jalkauttamista käytännön toimintaan.

Maidontuotannon Tuotosseurantapalvelu

Kuluneen vuoden aikana suomalainen maidontuotannon tuotosseuranta täytti 120 vuotta. Tuotos-
seurantaa tehdään Suomessa International Committee for Animal Recording eli ICAR-järjestön julkai-
semien ohjeiden pohjalta ja ICARin laatusertifikaatin tason mukaisesti. ProAgria Keskusten Liitto on 
ICAR:n sertifioitu jäsen ja tuotosseurannassa noudatetaan Liiton hyväksymää tuotosseurannan oh-
jesääntöä. Laatusertifikaatti varmistaa tuotosseurannan samanlaisen laadun ja tulosten vertailukel-
poisuuden kaikkien ICAR-järjestöön kuuluvien 115 jäsenen (57 eri maasta) välillä. Tuotosseurannan 
toiminnot on auditoitava viiden vuoden välein ja Suomen auditointi tehtiin vuonna 2018. ProAgria 
Etelä-Savon toteuttamaa tuotosseurantaa arvioitiin monipuolisesti käymällä läpi yli sadan kysymyksen  
avulla muun muassa maitomittareiden testauslaitteiden kalibrointi, testaajien ammattitaidon ylläpi-
täminen, maitonäytteiden käsittely, analyysitietojen käsittelyn laatu jne. Toiminnan todettiin olevan 
auditoinnin läpäisevää. 

Vuoden alkupuolella tuotosseurannan asiakaspalvelu keskitettiin ProAgria Keskusten Liitolle, jossa 
siitä vastaa kolme kokoaikaista työntekijää. Asiakaspalvelua kehitettiin ottamalla käyttöön yksi valta-
kunnallinen sähköposti ja puhelinnumero, josta maitotilayrittäjä saa helposti ja nopeasti vastauksen 
kysymykseen. Lisäksi tuotosseurannalle avattiin oma Facebook-sivu, jossa jaetaan tietoa tuotosseu-
rannasta. Etelä-Savossa tuotosseurannan asiakaspalvelutyö väheni, mutta yksi henkilö tekee sitä tar-
vittaessa ja on näin edelleen paikallisesti asiakkaiden tavoitettavissa. 

Lypsylehmien tuotosseurantaan kuuluu Etelä-Savossa 82,6 % lypsylehmistä, mikä on valtakunnallisesti  
tarkasteltuna keskimääräistä tasoa. Etelä-Savossa tuotosseurantaan kuuluvien karjojen määrä on 70 %  
kaikista karjoista. Valtakunnallinen keskiarvo on 72 %. Keskikarjakokomme on 37,9 lypsylehmää,  
mikä on noussut vuodessa 2,5 lehmää/karja ja kolmessa vuodessa 3,1 lehmää/karja. Keskikarja- 
kokomme on 17 % pienempi koko maan keskikarjakokoon verrattuna. 

Kasvustokäynneillä on kuvattu peltolohkojen ongelmakohtia nelikopterilla. Drone-laitteista on apua, kun tavoitteena on peltolohkon sisäisen 
kasvukyvyn parantaminen ja kunnostustoimenpiteiden määrittäminen lohkoilla.

Rehuanalyysien määrät kasvavat vuosittain. Maidontuotannon tulokset kertovat, että eniten rehuanalyysejä ottaneet tilat saavuttivat par-
haimmat tuotokset.

Viralliset tuotosseurantatulokset 2018
Kunta Karjat, 

kpl *
Lehmät, 
kpl *

Leh-
miä/
karja

Maitoa  
kg/leh-
mä

Valkuais-  
%

Rasva-  
%

Elossa ole-
vien keski-
poik.kerta

Siemen-
nyksiä poi-
kiminen

Poistoikä 
vuotta

Enonkoski 8 312 37,4 10 328 3,49 4,44 2,65 1,7 5,4

Heinävesi 6 303 50,4 10 459 3,54 4,17 2,43 1,97 5,4

Hirvensalmi 6 121 20,2 9 071 3,42 4,29 2,92 2,13 6,1

Joroinen 19 1 654 36,9 9 543 3,34 4,17 2,6 2,03 5,2

Juva 33 1 448 38,8 9 421 3,5 4,31 2,5 1,96 5,4

Kangasniemi 17 723 44,6 9 864 3,53 4,23 2,92 2,13 6,1

Mikkeli 42 1 674 38,1 9 903 3,52 4,22 2,57 1,83 5

Mäntyharju 10 258 25,8 9 759 3,57 4,3 2,77 2 5,1

Pertunmaa 12 320 27,7 9 498 3,55 4,34 2,69 1,94 6,1

Pieksämäki 29 964 35,4 10 124 3,52 4,31 2,55 1,92 5,3

Puumala 9 318 37,3 9 087 3,4 4,32 2,66 1,79 5,3

Rantasalmi 21 1 158 58,3 8 973 3,56 4,37 2,47 1,74 5,3

Savonlinna 41 1 682 39,3 9 894 3,51 4,31 2,52 1,88 5,3

Sulkava 12 274 24,1 8 875 3,51 4,51 2,59 2,27 5,4

Etelä-Savo 2018 265 11 209 37,9 9 696 3,51 4,29 2,56 1,95 5,5

Etelä-Savo 2017 280 10 117 35,4 9 662 3,50 4,29 2,51 1,9 5,2

Koko Suomi 2018 4 063 213 931 45,6 9 795 3,52 4,3 2,52 1,9 5,1

Koko Suomi 2017 5 028 218 498 43,4 9 675 3,50 4,30 2,47 1,93 5,1

Tuotosseurantatiedot ovat virallisia, kun tiedon laatupisteet ovat > 0 vuosikeskiarvona.
* Kaikki tuotosseurantatilat
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Ruokinnan ja Tuotannon ohjaus -palvelut

Kuluneen vuoden aikana uudistettiin ruokinnan suunnittelu- ja seurantaohjelma KarjaKompassia, 
jonka uusia ominaisuuksia pilotoitiin keväällä myös Etelä-Savossa. Uudistunut, Minun Maatilani 
-ohjelmiston alle siirtynyt ruokinnan seurantalaskelma otettiin asiakastyössä käyttöön kesällä. Uusi 
seurantalaskelma on helppokäyttöinen ja tulosteet selkeitä. Uusi laskelma sisältää vertailutietoa ruo-
kinnallisesta sekä taloudellisesta onnistumisesta, jonka avulla yrittäjän on helppo asemoida oman kar-
jan ruokintaa suhteessa muihin.

Ohjelmauudistuksen lisäksi Ruokinnan ohjauksen palvelumallit uudistuivat ja saivat rinnalleen  
yhteen aiheeseen kertaluontoisesti pureutuvia Täsmäpalveluita, joiden tekemiseen eteläsavolaiset  
maidontuotannon asiantuntijat kouluttautuivat vuoden aikana. Täsmäpalvelujen avulla voidaan  
yhdessä yrittäjän kanssa keskittyä tiiviisti pohtimaan karjan erityiskysymyksiä, kuten esimerkiksi sorkka-
terveyttä, hedelmällisyyttä ja tuotannon eri vaiheita. Maitotilayrittäjien kanssa aloitettiin vuoden lop-
pupuolella tekemään uusista palvelumalleista sopimuksia ja noin puolet sopimuksista saatiin tehtyä.  
Työ jatkuu seuraavana vuonna.

Lihanautatilojen palveluja

Lihanautatiloja palveltiin lähinnä tuotannon- ja ruokinnansuunnittelun sekä Neuvo-palvelujen avulla.  
Lihaa Etelä-Savosta -hankkeessa järjestettiin koulutuksia muun muassa nurmipienryhmiä, emotilojen 
Mahtavat mammat -pienryhmä, Mapit ja paperit järjestykseen -pienryhmä sekä opintomatka Itäval-
taan ja Saksaan. 

Lammastilojen tuotosseuranta ja asiantuntijapalvelut

Lammastiloilla oli haasteellinen rehuvuosi. Kevään ruokinnassa edellisen sadekesän rehut vaikuttivat 
tuloksiin ja kesällä helteinen kuiva sää vaikeutti laitumien hyväksikäyttöä. Neuvonnassa sekä Katras-
hankkeen koulutuksissa etsittiinkin ratkaisuja haasteellisiin tilanteisiin.  Uutta näkökulmaa ja ideoita  
saatiin myös hankkeen opintomatkalta Englannista, jossa englantilaiset lampurit kamppailivat saman-
laisten ongelmien kanssa. Tuliaisiksi kotiin saimme myös aimo annoksen markkinalähtöisyyttä sekä 
ammattimaisia toimintamalleja. 

ProAgria Etelä-Savo hoitaa lammastilojen tuotantoon liittyvät asiantuntijapalvelut Pohjois-Savon, 
Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon alueella, jossa on yhteensä 50 tilaa tuotosseurannassa. Tuotosuuhien  
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Keskeisimpien maatilapalvelujen määriä 2018
Asiantuntijapalvelu Asiakasmäärä, kpl

Maatilan, metsätilan ja yrityksen tilinpäätös ja veroilmoitus 563

EU-tukihaku 519

Viljelysuunnittelu 471

Ruokinnan ohjaus 226

Neuvo 2020 kilpailukyky 171

Tuotannon ohjaus (nykyinen Karjatsekki) 145

Omistajanvaihdospalvelut 117

Neuvo 2020 ympäristö ja maisema 115

Yrityksen tilannekartoitus 108

Kehittämiskeskustelu 100

Neuvo 2020 luomu 85

Tukiturvapalvelu 82

Kasvinsuojeluruiskun testaus 75

Neuvo 2020 tuotantoeläimet 70

Neuvo 2020 kasvinsuojelu 56

Maitomittareiden testaus ja huolto 49

Liiketoimintasuunnitelma 37

Palkanlaskenta 23

Neuvo 2020 energia 22

Englannissa katraat ovat jalostuneet hyviksi rehunkäyttäjiksi. Heikoiltakin laitumilta lampaat etsivät kaiken käyttökelpoisen syötävän.  
Kuvan karitsauuhet ovat  dorsetin, brittiläisen maitolampaan ja suomenlampaan risteytyksiä. Ne toimivat tehokkaana emälinjana, joka 
tuottaa karitsoita kevätteuraiksi. Uuhet siemennetään suffolk- ja charolais-roduilla.

määrä on yhteensä 4 124 kpl ja tuotosseurannassa olevien lammastilojen keskikatraskoko on 82,4 uuhta.  
Lampaiden ruokintasuunnitelmia ja neuvontaa tehdään myös alueen ulkopuolelle. Katras-hanke kou-
luttaa lampureita lisäksi myös Kainuun alueella.

Hyvän eläinaineksen ja hoidon ansiosta alueella on useita jalostuslampoloita, joista myydään eläin- 
ainesta kotimaan lisäksi myös ulkomaille. 

ProAgrian asiantuntijoiden kanssa suunnitellen löytyvät maatilan tavoitteisiin sopivat palvelut ja kehitysportaat. Jo kymmenkunta maitotilaa 
käyttää Lean-menetelmiä tilan prosessien tehostamiseen ja tulosten parantamiseen.
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Sähköisen tilipalvelun myynti kasvoi 38 % edellisestä vuodesta. Sähköiseen tilipalveluun kuuluvat kirjan- 
pito, laskutus, ostolaskujen kierrätys sähköisesti, myynti- ja ostoreskontrat ja tarvittaessa kuukausit-
tainen raportointi ja tulosten analysointi asiakkaan kanssa. 

Tilipalvelujen kehitystyössä päästiin myös hyvin eteenpäin. Toiminnallisella puolella olemme kehit-
täneet toimintamallia ”talous – tuotanto – johtaminen”. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kirjanpito- 
aineistoa hyödyntävät eri alojen asiantuntijat (maito, talous, johtaminen, kasvintuotanto). Tilipalve-
lussa tuotamme kirjanpidon lukuja esimerkiksi maidontuotannon asiantuntijalle, joka pystyy lukujen 
perusteella pureutumaan entistä paremmin taloudellisesti kannattavan ruokinnan suunnitteluun. Kehi- 
tystyö on herättänyt valtakunnallista kiinnostusta, vuoden lopulla käytiin keskusteluja ProAgria keskus- 
tenliiton kanssa toimintamallin digitalisoinnista.  

ProAgria Etelä-Savo tarjoaa ns. täyden palvelun tilitoimistopalvelut. Tarvittaessa teemme esimer-
kiksi rakennuttajailmoituksia, investointihakemuksia ja tuloksen analysointia. Asiakkaina on kaikkien 
yritysmuotojen yrityksiä, maatiloja, yhtymiä, toiminimellä toimivia, yhdistyksiä ja osakeyhtiöitä. Perin- 
teisen kirjanpidon puolella arvonlisäveron kuukausi-ilmoituskäytäntö kasvoi edellisvuodesta 23 %.

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

Tilipalvelut sähköistyvät, tehostuvat  
ja kasvavat 

Maatilojen investoinnit ja omistajanvaihdokset

Investointeja tehtiin Etelä-Savon alueella melko ahkerasti vuonna 2018. ELY-keskuksen avustussumma 
investointituet ja nuorten viljelijöiden aloitustuet yhteenlaskettuna oli kokonaisuudessaan 4,2 miljoo-
naa euroa, jossa oli hieman laskua edellisestä vuodesta.

Investointitukihakemusten määrä oli 84 kpl, joista 67 hakemusta sai myönteisen päätöksen. Inves-
tointitukea myönnettiin yhteensä 3,2 miljoonaa euroa. Avustuskelpoisten investointien hyväksytyt koko- 
naiskustannukset olivat yhteensä 8,8 miljoonaa euroa.

Nuorten viljelijöiden aloitustukea myönnettiin yhteensä 14 tilalle 17 hakijasta. Hyväksytyistä hake- 
muksista 12:lle myönnettiin 35 000 euron avustus ja 2:lle 10 000 euron avustus. Omistajanvaih-
doksiin liittyvää EU-rahoitteista aloitustukea myönnettiin yhteensä 438 800 euroa. Korkotukilainoja 
myönnettiin yhteensä 1 996 136 euroa, josta ELY-keskuksen lainatuen osuus oli noin 200 000 euroa.  
Hyväksytyn aloitustukihakemuksen tehneistä nuorista viljelijöistä kaikki olivat tavalla tai toisella  
ProAgria Etelä-Savon asiakkaina.

ProAgria Etelä-Savossa panostimme omistajanvaihdosten edistämisessä edellisten vuosien tapaan 
maatiloihin ja maatilojen nuoriin, joille omistajanvaihdos on tulossa ajankohtaiseksi lähivuosina.  
Kesäkuussa alkaneen Uutta virtaa -hankkeen tavoitteena on valmentaa nuoria onnistuneeseen omis-
tajanvaihdokseen ja auttaa erilaisten rahoitusmallien ja tilakaupan vaihtoehtojen hakemisessa.  
Hanke myös sparraa nuoria omistajanvaihdoksen jälkeen yrittämisen alkutaipaleella. Hankkeen omis-
tajanvaihdosprosessiin keskittyvät teemapäivät alkoivat syksyllä. Hanke jatkuu vuoden 2020 loppuun 
saakka. 

Investointien edistämiseksi järjestettiin koulutusta Menesty maidolla -hankkeessa. Lähtisinkö inves-
toimaan -teemapäivä sekä investointia suunnittelevien tilojen sparrausryhmä tarjosivat tietoa inves-
tointiprosessista suunnittelun eri vaiheissa oleville yrittäjille. 

Tilakohtaista kehittämistä tehtiin ProAgria Etelä-Savon asiantuntijapalveluina liittyen investointeihin,  
yhtiöittämiseen, omistajanvaihdokseen ja maatilayrityksen kilpailukyvyn parantamiseen seuraavasti:

Investointi-, rahoitus- ja taloussuunnittelu 18 yritykselle
Liiketoimintasuunnitelma 35 yritykselle
Maatilan yhtiöittämispalvelua 9 yritykselle
Omistajanvaihdospalveluja 117 yritykselle

Suureen osaan tehdyistä palveluista limittyi maatilojen talouden kehittämiseen, omistajanvaihdok-
seen ja tilan kilpailukyvyn parantamiseen liittyviä Neuvo 2020 -palveluja, joita tehtiin vuoden 2018  
aikana yhteensä 171 asiakkaalle. Kilpailukyky-palveluja tuotti ProAgria Etelä-Savon 16 Mavin hyväk-
symää asiantuntijaa.

Neuvo 2020-palvelut mahdollistavat edullisesti erilaiset alustavat pohdinnat, kartoitukset ja suun-
nitelmat maatiloille, joilla on tilatunnus. Maatila voi käyttää yhteensä 7000 euron, jatkossa jopa 
10000 euron arvosta EU-osarahoitteisia Neuvo 2020 -palveluja. Etelä-Savo alueella on edelleen run-
saasti käyttämätöntä Neuvo-rahaa.

Maakuntatasolla tarkasteltuna Neuvo 2020 Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn paran-
taminen -osiosta on Etelä-Savoon myönnetty rahoitusta Mavin tilaston mukaan yhteensä 174 asi-
akkaalle: kilpailukyvyn parantaminen 59 kpl, maatilan investointi 23 kpl, nykyaikaistamis- ja kilpai-
lukykysuunnitelma 68 kpl, sukupolvenvaihdos 24 kpl. ProAgria Etelä-Savon markkinaosuus näissä 
palveluissa oli 98 % vuonna 2018.
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Etelä-Savossa runsaasti monialaisia maatiloja 

Maaseutuyrittäjyys on monipuolistanut maaseudun elinkeinotoimintaa. Kantar TNS Oy:n tekemän 
Maatilojen kehitysnäkymät 2025 -tutkimuksen mukaan eteläsavolaisista maatiloista reilu 63 % har-
joittaa maatalouden rinnalla muuta yritystoimintaa. Monialaisista tiloista eniten, 36 %, oli koneura-
koinnin harjoittajia, 11 % tiloista valmisti polttopuuta tai haketta myyntiin, 18 % tarjosi matkailu-, 
majoitus ja virkistyspalveluja. Monialaisten tilojen suhteellinen määrä tule pysymään samana tai kas-
vamaan vuoteen 2022 mennessä. Yli kolmannes kaikista maakunnan mikroyrityksistä toimii maaseu-
dulla. Maatalouden ohella harjoitettava yritystoiminta ja maaseudulla toimivat mikroyritykset vahvis-
tavat maaseudun elinvoimaisuutta ja työllisyyttä. 

ProAgria Etelä-Savo toimii tiiviisti eri sidosryhmien kanssa 

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

ProAgria Yrityspalvelut ja MKN yrityspalvelut 

ProAgria ja MKN yrityspalvelujen kärkitoimialoiksi ovat muodostuneet matkailu-, elintarvike-, urakointi-,  
energia-, puunjalostus- ja palveluyrittäjyys. Näillä sektoreilla yritysasiantuntijoillamme on vahvaa toimi- 
alaosaamista ja tunnemme yritysten toimintaympäristön niin maaseudulla kuin kaupungeissa. 

Vuonna 2018 asiakkaille toteutettiin erityisesti kehittämistarpeiden kartoituksia, investointi- ja laa-
jennustarpeisiin sekä yleisesti yritystoiminnan käynnistämiseen liittyviä palveluja sekä muodostettiin 

Yrityspalvelut
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yritysryhmiä eri toimialoille. Palvelujen tuloksena asiakasyrityksillemme syntyi mm. liiketoiminta- ja  
kehittämissuunnitelmia, erilaajuisia toimintaa tukevia laskelmia sekä tuote- ja palvelukehitystä.

Yritysten kehittämisen aktivointia, yhteistyötä ja yritysryhmien käynnistämistä 

Toimintavuoden aikana tehtiin tilannekartoitus 104 monialaiselle maatilalle ja mikroyritykselle. Tilanne- 
kartoituksessa tarkastellaan yrityksen nykytilaa ja konkretisoidaan kehittämistarpeita. Näiden perus-
teella määritettiin yrityksen kehittämiskohteita ja tarpeen mukaan kehittämistyötä varten suunniteltiin 
yritysryhmähankkeita. Tämän työn mahdollisti käynnissä ollut ProYritys-hanke. Marraskuussa 2018 
käynnistyi ProKasvu-hanke, jonka tavoitteena on jatkaa kehittämistyötä maaseudun pienyrityksissä 
ja edesauttaa erityisesti sekä aineellisten että aineettomien investointien toteutumista maakunnassa.

ProYritys-hankkeessa tehtiin monimuotoista hankeyhteistyötä ja pystyttiin tiivistämään yhteistyötä 
alueellisten toimijoiden kanssa. Osallistuttiin keskeneräisten tuotekehityshankkeiden selvitystyöhön, 
jossa toteutettiin monialaista yhteistyötä alueen kehittäjäorganisaatioiden kanssa. ProYritys-hanke 
mahdollisti myös muunlaisen monimuotoisen yhteistyön, josta osoituksena oli Mikkelissä 5.9.2018 
järjestetty SYKE2018-työelämätapahtuma. Monimuotoisen yhteistyön kautta ProAgria on päässyt mu-
kaan muiden yhteistyöhankkeiden suunnittelupöytiin, jonka tuloksena on marraskuussa 2018 rahoi- 
tuspäätöksen saanut Digiportaat – Digitaalisuudella kasvua liiketoimintaan -hanke. Hankkeen tavoit-
teena on lisätä yritysten ja maatilojen digiosaamista monella osa-alueella.  

Useita yrityksiä aktivoitiin investointeihin hankkeessa. Teimme investointien ja liiketoiminnan suun-
nittelua laskutettavana työnä, sekä yritysten kehittämispalvelujen turvin. Hankkeeseen osallistuneet 
yrittäjät investoivat noin neljän miljoonan euron arvosta hankeaikana.

 Iso joukko kehitti toimintaansa yritysryhmähankkeissa. Yritysryhmähanke on ollut keskeinen yritys-
kohtaisen kehittämistyön väline tällä ohjelmakaudella. Hanketoiminnan tuloksena saatiin toteutettua 
valtakunnallinen selvitys yritysryhmähankkeiden suunnittelusta ja hallinnoinnista yhteistyössä Kaak-
kois-Suomen ammattikorkeakoulun Pienyrityskeskuksen kanssa.  Viime vuonna sai rahoituspäätöksen 
viisi uutta yritysryhmähanketta PuumalaMikkeli Georeitti, Nettikaupparyhmä, Pure Heart Finland, Sai-
maan maaseutuhelmiä ja Joroisten Biokaasu, joista yksi suunniteltiin yhteistyökumppanimme hallin-
noitavaksi. Yritysryhmähankkeiden yhteenlaskettu budjetti oli 751 406 e.

Neljän uuden yritysryhmähankkeen lisäksi ProAgrian hallinnoitavana oli kaksi aiemmin alkanutta 
yritysryhmähanketta Heimokylät kehittää ja Läntisen Savon elintarvikkeiden kehittäjät. Yritysryhmä-
hankkeissa kehitettiin muun muassa yritysten tuotteita, pakkauksia, liiketoimintaa ja markkinointia. 
Keskeinen asia oli myös yritysten yhteistyön kehittäminen. 

Biolaitosinvestointien edistäminen 

Vuoden aikana edistimme aktiivisesti biolaitosinvestointeja yhdessä Envitecpolis Oy:n kanssa. Olimme  
yhteydessä 60 kiinnostuneen yrittäjän/viljelijän kanssa, joista on muodostunut kuusi yritysryhmää/
yritysryhmä aihiota. Ryhmien kanssa teimme yritysryhmien toiminnan alustavan suunnittelun ja jär-
jestimme yhteistyötapaamisia, teimme tarvekartoitukset, lainsäädäntöselvitykset, alustavat kannat-
tavuuslaskelmat ja teknologiakartoitukset. Paitsi, että järjestimme tutustumisretken valikoitunutta  
teknologiaa edustavalle laitokselle, saatoimme ryhmät keskusteluyhteyteen mahdollisten tulevien 
kumppanien ja sidosryhmien kanssa. 

Toimintavuoden aikana syntyi ajatus kehittää Järvi-Suomen biokaasu -toimintamallia syntyneiden 
yritysryhmien kanssa. Ryhmillä on kiinnostusta ja potentiaali perustaa ryhmien yhteisiä biokaasulai-
toksia. Lisäksi syntyi halu muodostaa ryhmien yhteistä brändiä ja konsortiota, joka jakaisi teknistä 
osaamisvastuuta, mutta myös toimitus- ja huoltovarmuutta laajemmalle joukolle. Myös markkinoi-
den aktivoiminen ja toimintamallin kehittäminen yhteistyössä energiayhtiöiden kanssa edellyttää lisä-
toimia ja myös osaamista. Loppuvuodesta 2018 aloitettiin suunnitella kehittämistoimia tämä ajatuk-
sen konkretisoimiseksi. Biolaitosten edistämistä tehtiin osana Yhteistyöllä synergiaa ja kannattavaa 
energiantuotantoa -hankeen toimintaa.

Nurmibiomassa-selvittelyn tuloksena kesällä 2018 korjattiin ensimmäinen sato nurmibiomassaa 
Biosairilan biolaitokselle. 
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Kaksivuotista Hyppää hyvän kierteeseen – vastuullisilla valinnoilla kestävää hyvinvointia -teemaa to-
teutettiin ensimmäistä vuotta. Toimintavuonna ruoka-, ravitsemus- ja kotitalousneuvonnan palve-
luissa, järjestötoiminnassa sekä yhteisöllisyyden vahvistamisessa vaikutettiin kuluttajiin ruokahävikin 
vähentämiseksi. Toinen tärkeä tavoite oli saada suomalaiset liikkumaan enemmän mm. Loikkaa liik-
keelle -liikuntakampanjalla.

Maiseman- ja luonnonhoidon palveluissa kehitettiin maaseutumaiseman ja kulttuuriympäristön 
hoitoon liittyviä palveluja. Vesiensuojeluun liittyvien kysymysten noustessa yhä tärkeämmäksi tuotiin 
esille vesiympäristön hoidon mahdollisuuksia.

Maa- ja kotitalousnaisten yrityspalveluiden yhtenä tavoitteena oli naisyrittäjyyden edistäminen eri-
tyisesti maaseudulla. Yrittäjyyden vahvistamisen lisäksi yrityspalveluissa kehitettiin erityisesti ruoka-,  
elintarvike- ja matkailuyritysten osaamista liittyen mm. elintarvikelainsäädännön uudistumiseen.  
Lisääntyvän matkailun tarpeisiin vastattiin panostamalla maaseutumatkailun kehittämiseen.

Osaavat ihmiset ovat kaiken arvon tuottamisen perusedellytys. Arvon tuottaminen jäsenille, asiak-
kaille ja yhteiskunnalle sekä palvelujen kehittäminen edellyttää vahvaa ammatillista osaamista ja sen 
jatkuvaa kehittämistä. Toimintavuonna panostettiin vahvasti asiantuntijuuden kehittämiseen. Viestin-
nän keskeisinä tavoitteina olivat viestinnän valtakunnallinen yhtenäistäminen, asiantuntijuuden esille-
tuominen ja toiminnan tunnettuuden kasvattaminen. 

Ruoka-, ravitsemus ja kotitalousneuvonta

Maa- ja kotitalousnaisten vuosien 2018−2019 teema Hyppää hyvän kierteeseen – vastuullisilla valin-
noilla kestävää hyvinvointia, näkyi vuoden 2018 aikana ruoka- ja kotitalousneuvonnan koulutuksis-
sa ja tapahtumissa. Erityisesti valtakunnallisen kaksivuotisen Ruokahukka ruotuun, katse vesistöihin 
-kärkihankkeen yhdeksällä ruokakurssilla perehdyttiin ruokahävikkiin ja ruokahävikin vähentämiseen. 
Hankkeen infotapahtumissa Rantasalmella, Mikkelin Otavassa, Hirvensalmella ja Savonlinnassa tavoi- 
tettiin satoja eri-ikäisiä kuluttajia ja kotitalouksia. Paikalliset maa- ja kotitalousnaisten yhdistykset olivat  

Maa- ja kotitalousnaiset
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railuillaan sai lapsiperheiden huomion.  Ruoka-asiantuntija oli mukana hankkeen kahdessa rantata-
pahtumassa Mikkelissä.

Kestävät ruokavalinnat ja ruokahävikki tuotiin esille erityisesti kasvis-, salaatti- ja villiyrttikurs- 
seilla. Muita kurssiaiheita vuoden aikana olivat perinteiset makkarat, suussa sulava suklaa, peruna, liha  
ja joulu. Kehitysvammaisten kokkikurssi jatkui Juvalla.

Etelä-Savo oli mukana Terveyttä edistävät välipalat koululaisille kotien ja koulujen yhteistyönä -pro-
jektissa, jonka tavoitteena oli tuottaa ruokakasvatukseen hyviä, juurtuvia käytäntöjä, joilla edistetään 
oppilaiden kasvisten käytön lisääntymistä osana kouluateriaa ja välipaloja niin koulussa kuin kotona. 
Sulkavan yhtenäiskoululla ja Juvan Kirkonkylän koululla järjestetyissä keskustelutilaisuuksissa esiteltiin 
projektin toimintamalleja ja keskusteltiin ruokakasvatuksesta, projektissa kehitetyistä ruokakasvatus-
malleista, kouluhedelmätuesta sekä kouluruokailusuosituksista.

Koulujakelujärjestelmän tunnettuuden parantaminen sekä varhaiskasvatuksen ruokailusuositusten 
ja kouluruokailusuosituksen jalkauttaminen kuntiin -projektissa toteutettiin syksyn aikana viisi Road 
show -tilaisuutta, joissa neljässä (Pieksämäki, Mikkeli, Juva, Savonlinna) esiteltiin Terveyttä ja iloa 
ruoasta -varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksia ja Savonlinnassa Syödään ja opitaan yhdessä -kou-
luruokailusuosituksia.

Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ -hankkeessa järjestettiin kolme Syödään yhdessä kulttuuriym-
päristössä -tapahtumaa: Omenankukkajuhla Rantakylän kartanossa Mikkelissä, Kaskiin Kestikievarin 
kahvipidot Juvalla ja Mikonpäivä lammastilalla -tapahtuma Savonlinnassa. Tapahtumat olivat yleisö-
menestyksiä.

Maiseman- ja luonnonhoidon neuvonta

Etelä-Savon MKN Maisemapalvelut toimii tiiviissä yhteistyössä asukkaiden, maanomistajien, yhdistys-
ten ja kulttuuriympäristönhoidon sidosryhmien kanssa eteläsavolaisen kulttuuriympäristön ja maata-
lousluonnon hyväksi. Painopisteenä on neuvonta ja suunnittelu sekä muu kehittämistyö. 

Järjestimme Etelä-Savon vuoden maisemateko-kilpailun neljättä kertaa. Kilpailun teemana oli ”Laita  
hyvä kiertämään”. Tunnustus myönnettiin Pieksämäen Iso-Pappilan Tukiyhdistys ry:lle työstä kulttuuri- 
historiallisesti arvokkaan Pieksämäen Iso-Pappilan puistopuutarhan kunnostamiseksi. 

Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ -hankkeessa järjestettiin perinneaitatalkoot Vihtarin maakunnallisesti arvokkaalla maisema-
alueella Heinävedellä.

Ruokahukka ruotuun, katse vesistöihin  
-hankkeen rantatapahtumassa Mikkelin  

Kenkäveron rannassa tutustuttiin särkikalojen 
ruokakäyttöön, kuultiin asiaa ruokahävikin 

vähentämisestä ja vesienhoidon edistämisestä 
sekä jaettiin tuoretta kalaa, joka oli peräisin 

käynnissä olevasta hoitokalastuksesta.
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tTeimme aktiivista sidosryhmäyhteistyötä erilaisissa tapaamisissa tunnettavuutemme lisäämiseksi  

ja palvelujemme markkinoimiseksi. Osallistuimme seuraavien maakunnallisten yhteistyö- ja kehittämis- 
ryhmien toimintaan: Etelä-Savon vesienhoidon yhteistyöryhmä ja Etelä-Savon kulttuuriympäristö- 
työryhmä. Osallistuimme myös Maa- ja kotitalousnaisten keskuksen LUMO-palvelukehitysryhmän  
työhön.

Teimme alueen maatalousyrittäjille maisema-, luonnonmonimuotoisuus- ja kosteikkokartoituksia 
Neuvo 2020 -palveluna 12 kpl ja laadimme kaksi hoitosuunnitelmaa maatalousluonnon monimuotoi- 
suuden ja maisemanhoidon ympäristösopimusta varten. Laadimme konsulttityönä Rantasalmen kun-
nalle taajamien viheralueiden laidunnussuunnitelman Elävää maaseutua taajamiin -mallin mukaisesti. 

Jatkoimme syksyllä 2015 aloitettuja Ravinnepiika- ja Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ -hankkeita.   
Etelä-Savossa yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa toteutettava Ravinnepiika-hanke tiedottaa ja 
luo vuoropuhelua etenkin viljelijöiden, viranomaisten, neuvonnan ja tutkimuksen välille peltojen ravin- 
netalouteen ja maatalouden vesienhoitoon liittyvistä ajankohtaisista aiheista. Hankkeessa järjestet-
tiin mm. erilaisia esittelytilaisuuksia, pellonpiennarpäiviä ja infoja yhteensä 10 kpl. Hankkeessa laa-
dittiin myös useita laajoja asiantuntija-artikkeleita. Hankkeen tilaisuuksiin osallistui vuonna 2018  
yhteensä 359 henkilöä.

Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa toteutettava Kulttuuriympäristö näkyväksi, KYNÄ-hanke yhdessä 
Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten ja ProAgria Keski-Suomen kanssa pyrkii lisäämään yleistä tie-
toisuutta kulttuuriympäristöstä ja sen arvoista sekä innostamaan maaseudun asukkaita, maanomis-
tajia, viljelijöitä, yhdistyksiä, yrityksiä ja muita toimijoita hoitamaan kulttuuriympäristöä sekä hyödyn-
tämään sitä yritystoiminnassa. Hankkeessa järjestettiin Etelä-Savossa mm. erilaisia esittelytilaisuuksia, 
infoja, retkiä ja maisemanhoitotalkoita yhteensä 24 kpl. Esittelytilaisuuksiin ja infoihin osallistui yh-
teensä 1 047 henkilöä, retkille 31 henkilöä ja talkoisiin 117 henkilöä. Hankkeessa valmistui julkaisu 
Vihreän lumo sekä maisemanhoitosuunnitelma Mäntyharjun Toivolan kylälle. 

Valtakunnallisessa Ruokahukka ruotuun, katse vesistöihin -hankkeessa järjestimme kaksi Hyppää 
hyvän kierteeseen -rantatapahtumaa. 

Yritysneuvonta

MKN yrityspalvelujen asiantuntijat Etelä-Savossa ovat vahvoja matkailu-, elintarvike- ja palveluyrittä-
jyyden toimialaosaajia. Asiantuntijat opastavat liiketoiminnan aloittamiseen, kasvuun ja kehittämi-
seen sekä kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa. Vuonna 2018 palvelujen tuloksena asiakasyritysten 
johtamisen avuksi syntyi mm. liiketoiminta- ja kehittämissuunnitelmia, kannattavuus-, maksuvalmius- 
ja hinnoittelulaskelmia sekä eri laajuista tuote- ja palvelukehitystä.

Maistuva maaseutu -yritysvalinta järjestettiin nyt toista kertaa yhdessä ProAgria Etelä-Savon ja MTK 
Etelä-Savon kanssa. Kuluttajien lähettämien ehdotusten pohjalta asiantuntijaraati valitsi vuoden 2018 
Maistuvaksi maaseutuyritykseksi Luomutila Siiriäisen Hirvensalmelta. Yrittäjät Anna ja Eerik Siiriäinen 
ovat harjoittaneet tilallaan luonnonmukaista viljelyä ja karjankasvatusta jo yli 15 vuotta. Siiriäisten ti-
lalla on kiinnitetty paljon huomiota eläinten hyvinvointiin ja karjalle on tarjottu mahdollisimman laji- 
tyypillinen elämä. Tilan luomunaudanliha on suosittua eettisestä alkuperästä tarkkojen suoramyynti-
asiakkaiden keskuudessa.

Yhteistyössä Eviran, Sosterin ja Kuluttajaliiton kanssa järjestettiin helmikuussa Ajankohtaista ruoka- 
alalla -koulutuskiertueen koulutuspäivä aiheella ”Lihan myynti tai jalostus, milloin toimitaan elintarvi- 
kehuoneistossa – miten perustetaan tarvittaessa lihalaitos?”. Valtakunnallisesti järjestetystä Osta tilalta-  
ja Makumatka maalle -päivästä muodostui Etelä-Savossa menestys. Tapahtumapäivässä oli mukana 
jo yli 30 eteläsavolaista tilaa ja elintarvikkeiden suoramyyjää. MKN yrityspalvelujen asiantuntijat vas-
tasivat tapahtuman alueellisesta tiedottamisesta sekä koordinoinnista yhdessä yrittäjien kanssa. Vuo-
den lopulla kymmenen yrittäjyyttä suunnittelevaa tai yrittäjän alkutaipaleella olevaa naista suoritti yri-
tysasiantuntijoiden vetämän viiden kokoontumiskerran Portaat yrittäjäksi -valmennuksen. Asiakkaille 
toteutettiin myös Neuvo 2020 ja Analyysi -yritysten kehittämispalveluja. 

Unelmakauppa – elintarvikkeesta euroja -hankkeessa jatkettiin maatilayrittäjien osaamisen kehit-
tämistä oman tilan tuotteiden jalostamisessa ja myynnissä. Keskiössä oli edelleen asiakastarpeisiin 
vastaava suoramyyntitoiminta. Hankkeen valmennuspäivissä on saatu tietoa mm. kuluttajakäyttäyty-
miseen, tuotekehitykseen ja -brändäykseen, tuoteilmeeseen ja -paukkauksiin sekä digitaaliseen mark-
kinointiin liittyen. Syksyllä toteutettiin opintomatka Islantiin yhdessä Uudellamaalla toimivan Maatilat 

digiaikaan -hankkeen osallistujien kanssa. Hankkeen osatoteuttajana on mukana Helsingin yliopiston 
Ruralia-instituutti.

Asiantuntijamme ovat työskennelleet myös ProYritys -hankkeessa, jossa on tehty aloittavien yrityk-
sien neuvontaa, toimivien yritysten kehittämissuunnitelmia sekä yritysryhmähankkeiden kokoamista. 
Byrokratian hyödyntäminen maatilan/maaseutuyrityksen toiminnassa ja johtamisessa -hankkeessa ve-
dettiin elintarvikeyritysten byrokratian purkuun tähtäävää yrittäjä- ja viranomaistyöryhmää. MKN yri-
tyspalvelut ovat olleet mukana myös Kulttuuriympäristö näkyväksi -hankkeen maiseman tuotteistami-
seen liittyvissä toimenpiteissä.

Järjestötoiminta

Naisvoimaa-viikolla 29.1.–4.2.2018 yhdistykset torjuivat ruokahukkaa järjestämällä tilaisuuksia yhteis-
työssä kauppojen ja muiden toimijoiden kanssa muun muassa Kangasniemellä, Enonkoskella ja Pieksä- 
mäellä koottiin hukkaruokapöytä, jossa oli esillä yhden ihmisen vuodessa hukkaan heittämä ruoka. 

Loikkaa liikkeelle -liikuntakisan 1.1.–15.10.2018 tuloksen ilmoitti 12 eteläsavolaista ryhmää ja voit-
tajaksi selviytyi Mikkelin Heinälahden maa- ja kotitalousnaisten kuuden hengen ryhmä tuloksella 225 
liikuntakertaa. Tulos oli paras myös valtakunnallisesti. Toisen sijan saavutti Puumalan Viljakansaaren 
maa- ja kotitalousseuran 21 hengen ryhmä 179 liikuntakerralla ja kolmannen sijan Etelä-Savon suu-
rin ryhmä Luoteis-Juvan maa- ja kotitalousseurasta 151 liikuntakerralla

Perinteinen ruskamatka tehtiin syyskuussa itäiseen Lappiin. Jäsenrekisteri Sensen käyttäjäkoulutuk-
set järjestettiin alkuvuodesta Kangasniemellä ja Juvalla.

Marjaana Pajunen Juvalta on Etelä-Savon vuoden 2018 maa- ja kotitalousnainen.
 

Ylpeys omista juurista, kansanperinteestä ja omasta tekemisestä uskalletaan tuoda Islannissa vahvasti esille. Niiden kautta rakenne-
taan myös yritysten tarinoita, tuoteilmettä ja lisäarvoa muun muassa matkailijoiden silmissä.
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TULOSLASKELMA 1.1.–31.12.2018 1.1.–31.12.2017
€ €

Palvelu- ja myyntituotot
Palvelumaksut 1 473 198,38 1 486 579,30
Muut toiminnan tuotot 5 294,44 5 200,20

Avustukset ja tuet
Valtion varsinainen määräraha 308 965,89 294 934,31
Hankemaksatukset 952 317,67 1 256 270,96
Saadut avustukset/tuet 44 239,91 20 762,16
Myynnin oikaisuerät -20 279,87 -22 996,83
Tuotot yhteensä 2 763 736,42 3 040 750,10

Kulut
Palvelutoiminnan kulut -287 426,38 -305 737,29
Henkilöstökulut -1 848 165,75 -2 029 443,86
Poistot -9 073,31 -9 614,91
Muut kulut yhteensä -695 004,43 -697 544,41
Kulut yhteensä -2 839 669,87 -3 042 340,47

Varsinaisen toiminnan tuotto/kulujäämä -75 933,45 -1 590,37
Varainhankinta 64 770,00 55 169,00
Sijoitus- ja rahoitustoiminta 6 816,96 8 806,28
Satunnaiset erät
Tilinpäätössiirrot 0,00 0,00
Verot -810,16 -1 399,12
Tilinpäätöserät 0,00 0,00
Tilikauden yli-/alijäämä -5 156,65 60 985,79

TASE 31.12.2018 31.12.2017
€ €

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet 16 861,15 22 481,53
Aineelliset hyödykkeet 11 230,21 11 909,27
Sijoitukset 93 957,95 93 957,95

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 1 343,69 1 714,50
Saamiset yhteensä 889 007,69 1 146 621,29
Rahat ja pankkisaamiset 669 852,43 562 271,81

 VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 682 253,12  1 838 956,35

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA

Muut rahastot 175 925,69 176 416,57
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1 109 983,15 1 048 997,36
Tilikauden yli-/alijäämä -5 156,65 60 985,79
Oma pääoma yhteensä 1 280 752,19 1 286 399,72
Sidotut rahastot
Vapaaehtoiset varaukset
Pakolliset varaukset

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen

Saadut ennakot 0,00 20 995,69
Ostovelat 38 456,67 74 065,76
Muut lyhytaikaiset velat 81 496,46 97 243,89
Siirtovelat 281 547,80 360 251,29
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 401 500,93 552 556,63

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 682 253,12 1 838 956,35

Hanketoiminta vuonna 2018
Byrokratian hyödyntäminen maatilan/maaseutuyrityksen toiminnassa ja johtamisessa
1.2.2017–30.6.2018; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus

Digiportaat – Digitaalisuudella kasvua liiketoimintaan
1.10.2018–31.12.2020; Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon kunnat; hallinnoija 
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, muut osatoteuttajat Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Etelä- 
Savon Yrittäjät ry, Savonlinnan Hankekehitys

Etelä-Savon maaseutu ICT2
1.1.2017–30.6.2019; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus; hallinnoija Etelä-Savon Koulutus Oy

Joroisten Biokaasu
1.11.2018–31.1.2020; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus

Katras
1.9.2015–31.3.2019; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun 
ELY-keskukset; osatoteuttajat ProAgria Keskukset Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Kainuu

Kilpailukykyä kasviyrityksiin, KIPAKKA
1.9.2015–31.3.2019; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus; osatoteuttajat Luonnonvara- 
keskus ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ
1.9.2015–30.9.2019; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ja Keski-Suomen ELY-keskukset; osatoteuttaja  
ProAgria Keski-Suomi

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

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

Maili – maitoa ja lihaa Etelä-Savosta
1.12.2018–30.9.2020; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus

Marjamaat
1.1.2016–30.6.2019; Euroopan maaseuturahasto, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Keski-Suomen ELY-keskuk-
set; hallinnoija ProAgria Pohjois-Karjala, muut osatoteuttajat ProAgria Keski-Suomi ja Luonnonvarakeskus

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

Nettikaupparyhmä
31.10.2017–31.1.2019; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus

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

ProKasvu
1.11.2018–30.06.2020; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus

ProYritys
1.9.2015–31.12.2018; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus; osatoteuttaja Kaakkois-Suomen 
Ammattikorkeakoulu Oy

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

Ravinnepiika
1.9.2015–30.9.2019; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus; osatoteuttaja Luonnonvarakeskus

Saimaan maaseutuhelmiä
1.10.2018–30.9.2021; Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus

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

Taitava johtaja – pätevä liideri
1.10.2018–31.12.2020; Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon ELY-keskukset, Etelä-Savon 
ja Pohjois-Savon kunnat; osatoteuttajat ProAgria Pohjois-Savo ja ProAgria Keskusten Liitto

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

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

Uutta virtaa
1.6.2018-31.12.2020; Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon kunnat

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

Avaintiedot 2018
• Bisnes+ lanseerattiin ensimmäiseksi maitotiloille
• Johtamispalvelut kehittyivät ja toivat uusia toimintamalleja mm. Minun polkuni ja  

strategiaan keskittyvät asiantuntijat
• Agile-toimintamalli otettiin käyttöön ryhdittämään tiimityötä
• Talouspalvelujen kysyntä kasvoi edelleen

DIGITALISAATIO
Tiedolla johtaminen tarkastelussa

Digitalisaatio ja tiedon hyödyntäminen ovat keskeisessä roolissa ja niiden tuomilla mahdollisuuksilla 
haetaan parannusta maatalouden tehokkuuteen, kilpailukykyyn sekä automaation ja uusien toiminta- 
tapojen hyödyntämiseen asiantuntijoiden ja viljelijöiden työssä.

Yksi tärkeimmistä digitalisaation kehityskohteista on Bisnes+, jonka kehittivät yhdessä ProAgria, Faba  
ja Mtech maatilan johtamisen kokoavaksi työkaluksi. Se lanseerattiin keväällä maitotiloille. Palve- 
lussa yrittäjä määrittelee tiedot ja tulokset helposti saataville yhteen selkeään näkymään. Bisnes+ on 
syntynyt yrittäjien tarpeista ja kehittyy jatkuvasti uusilla toiminnallisuuksilla. 

Bisnes+ perustuu alustatalousperiaatteeseen ja sen yksi tärkeä ulottuvuus on ekosysteemin raken-
taminen. Ensimmäinen kumppanisopimus allekirjoitettiin vuoden 2018 lopussa. 

JOHTAMINEN JA TALOUS
Johtamispalveluissa merkittävää kehitystä

Johtamispalveluja tuotteistettiin siten, että strateginen, taktinen ja operatiivinen johtaminen tarkentui-
vat. Moniosaajatiimien ja valtakunnallisten kehitysryhmien yhteistyönä muodostui malli tärkeimpien  
asiakasryhmien yrityskokonaisuudesta. Ymmärrys kasvoi siihen sisältyvistä syy- ja seuraussuhteista  
sekä tuotannon, talouden ja johtamisen yhdistävästä johtamisesta.

Johtamispalvelujen kehittäminen keskittyi maatilayrityksen strategiseen johtamiseen. Osana tätä 
työtä muodostui Minun Polkuni -palvelu. Palvelua testattiin asiakkaiden kanssa ja vastaanotto oli 
rohkaisevan positiivista. 

Asiakkaan ympärille organisoitumisessa Agile-toimintamalli otettiin käyttöön useamman keskuksen 
tiimityömalliksi. Lisäksi laadittiin ensimmäiset hahmotelmat laaja-alaisten strategiakonsulttien orga-
nisoitumismallista, mikä tukee johtamispalveluiden laatua tulevaisuudessa. 

Talouspalvelujen hyvä kysyntä jatkui

Talouspalvelujen kysyntä jatkui vilkkaana. Viime vuosina toteen käyneet sato- ja markkinariskit ovat 
kasvattaneet hyvin ja huonosti menestyvien tilojen välistä eroa. Hyvät yritykset pystyvät varautumaan 
riskeihin. Jos huonompi skenaario toteutuu, on siihen toimintasuunnitelma jo valmiina.

Neuvo 2020:n kilpailukykypalvelut olivat suosittuja. Niiden avulla toteutettiin strategista suunnit-
telua, talouden simulointia, talouden hallinnan kehittämistä, riskianalyysejä sekä talouteen liittyvien 
erityiskysymysten ratkaisua. Palvelua hyödynsi 3 100 asiakasta. Kaikkiaan Neuvo 2020 -palveluja teh-
tiin 6 712 asiakkaalle vuoden aikana. Neuvo-palvelujen kysynnän kasvusta huolimatta talouspalvelu-
ja toteutettiin myös laajasti etenkin tili- ja johtamispalveluissa. Yhtiöittämis- ja omistajanvaihdospal-
veluiden kysyntä jatkui vakaana. 

Talouspalveluiden kehityksen kärkenä oli tuotannon ja talouden yhdistävän palvelun sekä toiminta- 
mallin kehittäminen yhdistettynä yrityskokonaisuuden johtamiseen. Kasvin- ja kotieläintuotannon tuo-
tantokustannuslaskelmien, budjetointi- sekä Maatilan Tulosanalyysi -palvelun kautta tuotanto ja talous  
onnistuttiin yhdistämään havainnollisesti.

Pitkän aikavälin taloussuunnittelun kehittämiseksi käynnistettiin taloussuunnitteluohjelmiston uudis- 
tusprojekti. Tavoitteena on kehittää myös uudistunut talousasiantuntijoiden toimintamalli ja rakentaa 
taloustietokanta vertailutiedon kerryttämiseksi sekä tiedon edelleen jalostamiseksi.

Tilipalvelujen kehittämisen osalta tekeminen painottui ProAgria Keskuksista muodostuvan verkoston  
toimintamallin yhteistyön kehittämiseen. Tilipalvelujen rooli on tärkeä talouden suunnittelun sekä  
seurannan näkökulmista. Sähköisen taloushallinnon yleistyessä kirjanpitäjien rooli muuttuu, mutta 
tärkeys keskeisimpänä reaaliaikaisen talouden havainnoijana yrityksien suuntaan korostuu.

Talous- ja johtamispalvelujen kehittämistä toteutettiin useissa ProAgria Keskusten hankkeissa. Talous- 
konsultointiyhteistyötä jatkettiin Atrian kanssa. Lisäksi talous- ja johtamisasiantuntijuus oli kattavasti  
esillä sidosryhmien tilaisuuksissa luento- ja asiantuntijapuheenvuoroissa.

TUOTANTOPALVELUT
Tuotosseuranta 120 vuotta maitotilojen arjessa

Tuotosseurannan juhlavuosi oli esillä koko vuoden ja huipentui lokakuussa 
KoneAgriassa pidettyyn juhlaseminaariin, jonne kutsuttiin kaikki tuotosseuranta-
tilat. Seminaarissa palkittiin ansioituneita tuotosseurantatiloja. 

Tuotosseurannan asiakaspalvelu keskitettiin yhdistämällä Mtechissä ja ProAgria keskuksissa toimi-
neet asiakaspalvelut ProAgrian Tuotosseurannan asiakaspalveluksi. Asiakaspalvelu toimii puhelimitse 
ja sähköpostitse palvellen arkipäivisin asiakkaita ja asiantuntijoita. Asiakaspalvelu vastaa tuotosseu-
rantaan liittyviin kysymyksiin sekä kehittää tuotosseurantatiedon laatua.  

Tuotosseurannassa toteutettiin huhtikuussa viiden vuoden välein tehtävä ICAR-auditointi, Inter- 
national Committee for Animal Recording. Arvioinnissa katsottiin lypsykarjan tuotosseurannan, jalos-
tusarvostelun ja lammastuotosseurannan sekä emolehmätarkkailun toiminnot. Myös tuotosseurannan  
ohjesääntö päivitettiin ja se astui voimaan 1.1.2019. 

Ruokintaan avuksi uudistuneet työkalut ja palvelut

Ruokinnan ohjaus -palvelut uudistuivat vuoden aikana asiakkailta tulleiden toiveiden mukaisesti. Pal-
velut räätälöityvät asiakastarpeiden mukaan ja ruokintaa tarkastellaan halutuin väliajoin sekä laskel-
milla että karjahavainnoilla. ProAgrian eläinravitsemuksen osaamista, ruokinnan kokonaisuuden hal-
lintaa sekä seurantaa ja suunnittelua arvostettiin ja Ruokinnan ohjaus -palvelun kysyntä kasvoi hieman 
edellisestä vuodesta. Palvelua täydentämään syntyivät myös täsmäpalvelut, joissa syvennytään tuotan-
non eri osa-alueisiin tietoja, havaintoja ja hyviä käytäntöjä yhdistämällä. 
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et Vankan pohjan suunnittelulle luo uudistunut KarjaKompassin Seurantalaskelma, joka tarjoaa aiem- 
paa havainnollisemmin sekä biologisia että taloudellisia tunnuslukuja ja vertailutietoa ruokinnan onnis- 
tumisesta.

Lihanauta-asiantuntijat verkostoituivat kansainvälisesti

Lihanauta-asiakkaille tehtiin palveluja ruokinta-, viljely- ja tuotantosuunnitelmien, tukihaun ja talous-
laskelmien parissa mukaan lukien Neuvo 2020 -palvelut sekä hankkeiden asiantuntijatyöt.

Liha-asiantuntijat järjestivät opintomatkan Ruotsiin tutustuen muun muassa sikäläiseen lihanauta- 
neuvontaan Växan asiantuntijoiden vieraana sekä lihantutkimuskeskukseen Skarassa. Lihaa Etelä- 
Savosta hanke järjesti alueen naudanlihantuottajille opintomatkan Itävaltaan ja Saksaan alkuvuodesta 
2018. Lihanauta-asiantuntijat olivat esillä myös erilaisissa tapahtumissa kuten KoneAgriassa sekä liha- 
nautarakennusten avajaisissa.

Lammastuotannon palveluissa tuotosseuranta vahvisti asemaansa

Lampaiden tuotosseurannalle saatiin ICAR-hyväksyntä. Vuosittaiset tuotosseurannan tilastot julkais-
tiin kesäkuussa. Lisäksi valmisteltiin lampaiden tuotosseurannan ohjelmiston uudistusta. 

Valtakunnalliset lammaspäivät järjestettiin Oulussa teemalla Lampaiden hyvinvointi. Syyspäivät pidet- 
tiin Lahdessa aiheena Lammastalous nyt ja tulevaisuudessa. Innovatiivista ja kestävän kehityksen lam-
mas- ja vuohituotantoa kehitettiin eurooppalaisessa iSAGE-hankkeessa yhdessä Luken kanssa. Poh-
joismaisessa lammaskokouksessa Internordenissa Islannissa esitettiin yhteenveto ProAgrian lammas-
palveluista. 

Kasvintuotannon kannattavuuteen parhaita käytäntöjä

Viljelysuunnittelu on ProAgrian kasvintuotannon asiantuntijapalveluista merkittävin ja asiakasmää-
rältään suurin palvelu. Viljelysuunnittelussa ja kasvukauden aikaisissa asiantuntijapalveluissa otettiin 
käyttöön palvelun tehokkuutta parantavia sähköisiä työvälineitä ja toimintamalleja. Asiantuntijoiden 
tiedonvaihtoa ja reagointinopeutta lisättiin kasvukauden aikaisten ja markkinatilannetta selvittävien 
katsausten ja mobiilitiedotteiden avulla. Maan kasvukunnon ja pellon vesitalouden merkitys korostui 
toisen peräkkäisen sääolosuhteiltaan haasteellisen kasvukauden jälkeen.

Viljelyn kehittämisen ViljelyKasvu-ryhmissä haettiin parhaita käytäntöjä ja ratkaisuja kasvintuotan-
non kannattavuuden parantamiseksi sekä viljelyn tehostamiseksi. Pienryhmätoiminta niin vilja-, luomu-  
kuin nurmipuolella edisti myös tilojen välistä verkostoitumista. Luomuperuskursseilla oli ennätysmäärä  
osallistujia. Neuvo 2020:ssa tarjottiin aktiivisesti palveluita, kartoituksia ja selvityksiä ympäristön, kas-
vinsuojelun, maan rakenteen ja ilmaston kannalta sekä luomutuotantoon siirtymiseen, energiaratkai-
suihin ja maatilan nykyaikaistamisen ja kilpailukyvyn parantamiseen. Kasvutilanneraportointi tarttui 
kasvukauden ajankohtaisiin aiheisiin ja oli esillä monissa tiedotuskanavissa.

Luomutuotannossa vahvistettiin kansainvälisiä verkostoja

Luomutuotannon asema kannattavana tuotantosuuntana säilyi. Luomuviljatilojen tulos on ollut viime 
vuosina selvästi tavanomaista parempi. Luomuviljojen hyvät hinnat ja kysyntä ovat tukeneet hyvää tu-
losta. Tämä on myös näkynyt luomuun siirtyvien tilojen kasvavina määrinä. Loppuvuodesta MMM:n 
tekemä linjaus, ettei uusia luomusitoumuksia ja lisäalaa voi hakea enää tällä ohjelmakaudella, muut-
taa luomutuotannon painopistettä olemassa olevien luomutilojen kehittämiseen.  

ProAgria järjesti syyskuun lopulla Seinäjoella osana MMM:n rahoittamaa Luomumaidontuotannon  
hyvien käytäntöjen jakaminen -hanketta pohjoismaisen luomulehmien terveyteen keskittyvän seminaarin.  
Tapaamisen tavoitteena on luoda ja ylläpitää kontakteja naapurimaiden kollegoihin, jakaa tietoa hyvistä  
käytännöistä ja etsiä yhdessä ratkaisuja tilojen haasteisiin. Seinäjoen seminaariin osallistui nelisenkym- 
mentä luomumaidontuottajien parissa työskentelevää asiantuntijaa Suomesta ja muista Pohjoismaista. 

Yrityspalvelujen keskiössä yhteistyön tiivistäminen

Maaseudun kehittämisessä yrityspalvelujen osalta keskityttiin yhteistyön tiivistämiseen eri tahojen 
kanssa. Yrityspalvelujen kohderyhmänä ovat maatalousyritykset ja maaseudun Pk-yritykset. Vaikutta-
vuutta vahvistettiin olemalla mukana CAP 27 -valmistelussa, työpajoissa ja maaseudun verkostoissa. 
Yrityspalvelujen valtakunnallista kehitystä ja koordinointia valittiin tekemään työparina Satu Nurmi  
ProAgria Etelä-Suomesta ja Pekka Häkkinen ProAgria Etelä-Savosta.

ProAgria Etelä-Savon hallitus ja henkilöstö
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HALLITUS

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

Karhu Sirpa 
Pohjalahdentie 610,  51600 Haukivuori
sirpa-karhu@suomi24.fi 
puh. 040 715 6861

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

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

Pulkkinen Pasi    
Teittiläntie 31, 51900 Juva   
pasi.pulkkinen@proagria.fi
puh. 050 595 3795

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

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

JOHTORYHMÄ

Pahkasalo Heikki   
Toimitusjohtaja   
puh. 040 583 4890   

Savolainen Mervi, Mikkeli
Talouspäällikkö
puh. 0400 256 592

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

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

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

Mutka-Paintola Kirsi, Mikkeli
Maa- ja kotitalousnaiset
Toiminnanjohtaja
Erityisasiantuntija elintarvikkeet ja yrityspalvelut
puh. 0400 875 326

TUKIPALVELUT Mikkelin toimipaikka

Savolainen Mervi
Talouspäällikkö
puh. 0400 256 592

Haaranen Eija
IT-asiantuntija
puh. 0400 859 380

Laitinen Marjo
Asiakaspalvelusihteeri
puh. 0400 256 325

Leppänen Arja
Hankeasiantuntija
puh. 0400 256 359

Muotka Ulla
Hankesihteeri
puh. 0400 256 357

Tiusanen Helena
Taloussihteeri
puh. 0400 256 614

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

MIKKELIN TOIMIPAIKKA
Mikonkatu 5, 50100 MIKKELI

SAVONLINNAN TOIMIPAIKKA
Kirkkokatu 9, 57100 SAVONLINNA

JUVAN TOIMIPAIKKA
Juvantie 13, 51900  JUVA
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19 Tunnila Petri, Joroinen

Palvelupäällikkö
Kasvintuotannon ja talouden asiantuntija
puh. 040 533 6683

Haikarainen Iina, Mikkeli
Luomukasvintuotannon asiantuntija
puh. 043 827 0632

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

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

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

Ruottinen Tuomas, Mikkeli
Kasvintuotannon asiantuntija
puh. 043 826 7888

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

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

Tiihonen Mirja, Mikkeli
Puutarhatuotannon asiantuntija
puh. 0400 638 138

Pirkkalainen Minna, Rantasalmi
Palvelupäällikkö
puh. 040 717 8660

Ahonen Vuokko, Sulkava
Talouden asiantuntija, omistajanvaihdospalvelut
puh. 040 524 9945

Heinonen Liisa, Kerimäki
Maidontuotannon asiantuntija, hankevastaava 
Maili – maitoa ja lihaa Etelä-Savosta -hanke
puh. 043 824 9506

Heltelä Sari, Juva
Lammastuotannon erityisasiantuntija
puh. 040 593 7528

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

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

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

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

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

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

Keronen Jukka-Pekka, Mikkeli
Yritysasiantuntija
Hankevastaava, ProKasvu-hanke, Nettikauppa-
ryhmä, Joroisten Biokaasu -yritysryhmä
puh. 043 826 7885

Nyyssönen Liisa, Mikkeli
Kirjanpitäjä, tilipalvelut
puh. 040 756 3948
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KASVI-, PUUTARHA-, SIKA- JA SIIPIKARJAYRITYKSET

MAITO-, NAUTA- JA LAMMASYRITYKSET

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

Piiparinen Jarmo, Juva
Lammastuotannon asiantuntija
puh. 040 678 4212

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

Puttonen Marketta, Juva
Maidontuotannon asiantuntija
puh. 040 592 0543

Reinikainen Virpi, Mikkeli
Maidontuotannon asiantuntija
puh. 043 824 9500

Saastamoinen Niina, Juva
Luomumaidontuotannon asiantuntija
puh. 040 735 9912

Tolvanen Tero, Juva
Luomukasvintuotannon asiantuntija
puh. 040 516 5857

Vattulainen Jenni, Savonlinna
Hankevastaava, Uutta virtaa -hanke
puh. 044 431 4105

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

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

Suvinen Henriikka, Mikkeli 
Henkilöstöasiantuntija 
Hankevastaava,Taitavajohtaja – pätevä liideri  
-hanke 
puh. 044 431 4105 

MAASEUTUYRITYKSET JA TILIPALVELUT

MAA- JA KOTITALOUSNAISET

Mutka-Paintola Kirsi, Mikkeli
Toiminnanjohtaja
Erityisasiantuntija elintarvikkeet ja yrityspalvelut
Hankevastaava, Unelmakauppa – elintarvikkeesta 
euroja -hanke
puh. 0400 875 326

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

Pajari Tarja, Savonlinna
Yritysasiantuntija, matkailu
Hankevastaava, Saimaan maaseutuhelmet ja 
PuumalaMikkeli Georeitti -hankkeet
puh. 0400 183 064

Ryhänen Saara, Mikkeli
Maisema- ja ympäristöasiantuntija 
Hankevastaava, Kulttuuriympäristö näkyväksi 
KYNÄ ja Ravinnepiika-hankkeet
puh. 040 486 8237
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ProAgria Etelä-Savo ry
Mikonkatu 5
50100 Mikkeli
Puh. 0400 261 094


