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Vaikutamme maatila- ja 

maaseutuyrittäjien arkeen 

joka päivä

yli 85 000 
henkilökohtaista asiakastapaamista vuodessa

yli 350 000 
sähköistä asiakaskohtaamista kuukaudessa, 
vahvassa kasvussa



Palvelumme saatavilla 
koko Suomessa 

kaikille asiakkaille

Palvelemme 
riippumattomana ja 

jäsenten omistamana 
toimijana

Palvelujemme hintataso 
kohtuullinen ja 

saavutettavissa oleva

Näin viljelijät hyötyvät toiminnastamme



Palvelumme 

laajuus

650 asiantuntijaa eri toimialoilta

Kokemusta

Nuorta voimaa

Yli 27000 asiakasta, joista 80 % maatiloja

14 000 sähköistä yhteydenottoa joka 

työpäivä

HUIPPUASIANTUNTEMUSTA

• Yrityskokonaisuudesta kaikille 
tuotantosuunnille

• johtamisesta

• taloudesta ja 

• tuotannosta

MYÖS

• ilmastonmuutoksen hillinnästä ja 
biodiversiteetistä

• vesiensuojelusta

• luonnon monimuotoisuudesta

ProAgriat ovat viljelijöiden hallitsemia yhdistyksiä.
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Toimintamme painopisteet asiakkaillemme

DIGITALISAATIO JA TIEDOLLA JOHTAMINEN
Olemassa oleva tieto jalostettuna tukemaan strategista suunnittelua, kehittämistä ja johtamista.

Älykkäiden teknologioiden tukemana asiakkaan kohtaamisia, aitoa asiantuntijatyötä.

YRITYSKOKONAISUUS
Talous, tuotanto ja johtaminen asiakasarvoa tuottavaksi kokonaisuudeksi

OSAAVA JA OPPIVA PROAGRIA
Ylivoimaisella asiantuntijakyvykkyydellä

ILMASTOVIISAS MAATALOUS
Kestävästi kannattava - laskentamalli ja asiantuntijaosaaminen kannattavaan hiilitaseen kasvattamiseen ja 

ilmastoratkaisujen tekemiseen



Asiakastutkimuksemme vahvistaa oikeaa suuntaamme

Kesäkuussa 2021 toteutettu asiakastutkimuksemme kertoo

 85% kommenteista oli myönteisiä

 Valtaosa vastaajista kokee meidät helposti tavoitettavana (76%), 

aktiivisena (67%), nykyaikaisena (63%) toimijana

 Ominaisuuksistamme arvostetaan erityisesti asiantuntijuutta, maaseudun 

puolestapuhujaa, ihmisläheisyyttä, luottokumppania, kykyämme kuunnella ja 
ratkaisukeskeisyyttämme

 Asiakkaamme pitävät tärkeimpänä tehtävänämme asiantuntijuutta, kokonaisuuksien 
ymmärtämistä, osaamisen kehittämistä

 Meidät tunnetaan erityisesti talousosaamisestamme!

Reagoimme, toimimme ja kehityimme!



Olemme valtakunnallinen ja kansainvälisesti linkittynyt 
asiantuntijajärjestö, jonka toiminnan keskiössä on 

ruoka- ja ravitsemusosaamisen vahvistaminen
maiseman- ja luonnonhoidon kehittäminen
yrittäjyyden tukeminen
järjestötoiminta ja yhteisöllisyyden vahvistaminen 
(noin 1000 yhdistystä ympäri Suomen).

Toiminnallamme rakennamme kestävää, osaavaa ja 
osallistavaa yhteiskuntaa.

Tarkastelemme asioita suomalaisen maaseudun 
näkökulmasta kaupunkeja unohtamatta.

#MKNruoka #MKNmaisena #MKNyritys #maajakotitalous 
www.maajakotitalousnaiset.fi







Yhteenveto
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Kehitämme 

tilojen 

talousosaamista 

ja johtamista



Budjetti

Tuotanto-
kustannus

Kirjanpito

Strategia+

Taloussuunnittelun 

ohjelmisto, TalousVisio

Tuotosseuranta

Viljelysuunnittelu

Ruokintasuunnittelu

Kasvukauden palvelut

LEAN, HR

WebWakka

Kustannuspuntari 

TuottoPuntari

ProAgrian Tilipalvelut:

WebWakka

Netvisor

ProCountor, ja muut 

käyttämämme 

ohjelmistot

KOKONAISUUS MITTARI LASKENTA, SEURANTA, ANALYSOINTI YRITTÄJÄN NÄKYMÄ

M
IT

T
A

R
IT

Strateginen 

johtaminen

Operatiivinen 

johtaminen

Strategia

Pitkän aikavälin 
taloussuunnitelma, 

Skenaariot

Tuotanto ja
Toiminta-

suunnitelma

Tarjoamme 
parhaan 

asiakaskokemuksen 
liiketoiminnan 
kehittämiseen

T
IE

T
O

P
A

N
K

IT

Maatilayrityksen johtamisjärjestelmä
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ProAgrian ilmasto-ohjelma:

Ilmastoviisas maatila 
on hyvin hoidettu kokonaisuus



Vaikutamme
• Ilmastoratkaisuissa suoraan 

maatilayrittäjiin
• Teemme viljelysuunnitelman 

1 000 000 hehtaarille
• Tuemme BSAG:n hiiliviljelyn 

verkkovalmennusten syntymistä
• Vain kannattavat tilat tekevät 

ilmastotoimenpiteitä



ILMASTO-

TOIMET

Ilmastoviisas 

maatila 

on hyvin 

hoidettu 

kokonaisuus

UUSIUTUVAN 
ENERGIAN 

KÄYTTÖ

SADON-
TUOTTO

ELÄINTEN 
RUOKINTA
JA TERVEYS

LANNAN 
KÄSITTELY

ORGAANISET 
LANNOITTEET

MUOKKAUS-
MENETELMÄT 

MAALAJI 
TURVEMAAT!

KASVIVALINNAT
VILJELYKIERTO

KASVI-
PEITTEISYYS

MAAN KUNTO 
JA TOIMIVA 
VESITALOUS



Keräämme tietoja

ja käytänteitä
hiilinielujen
ylläpitämiseksi
ja kasvattamiseksi
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- Hiilensidonta nykyisillä laskentametodeilla on osa 
viljelyssuunnitelmaa (työkalu), niin kuin lannoite, 
kasvi/lajikevalintakin

- → Saadaan hiilensidonta kasvi- ja tilatasolla, 
voidaan käyttää tietoa kasvien valinnassa ja 
satotasoja mietittäessä → hiiliviljelyn 
lisääminen ja taso tilalla

- → Tarkat simuloinnit hiilensidonnasta 
asiakkaan kanssa 

- Luodaan yksilöllisiä hiilensidontaprofiileja 
viljelijöille 

- Tuotannon hiilijalanjälki osana tuotantoketjua 
tuodaan näkyväksi Biocode-laskennan avulla
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Hiilensidonta on osana 
ProAgrian viljelysuunnitelmaa



Maa- ja metsätalous 
ovat ainoita 
hiilidioksidia 
ilmakehästä pois 
sitovia toimialoja
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DataFarm -
Alkutuotannon
Living Lab

antaa meille
mahdollisuuden
tehokkaasti testata ja 
pilotoida kehitettyä

DataFarm on testi-, koulutus-, tutkimus-, innovaatio- ja 
datankeruualusta tulevaisuuden maatalouden menetelmien 
kehittämiseksi

Yritykset edustavat eri tuotantosuuntia, erilaisissa olosuhteissa (mm. 
maaperä, sijainti ilmastollisesti jne.)

He tarjoavat tilansa tutkimus-, opetus- ja testialustaksi erikseen 
sovittavilla sopimusehdoilla

Se on kehittyvä ekosysteemi, joka kokoaa maatalousalan toimijoita 
ja teknologiakehittäjiä yhteen luomaan osiensa summaa suurempaa 
lisäarvoa tuottavaa dataa, ymmärrystä ja innovaatioita



Säilörehusadon määrä ka kg/ha
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Maitotilan meijerimaidon määrä 2014-2020

Meijerimaito, l/v
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Ohjelman kolme K:ta

Kannattavuus
Kasvit
Kaasut



#onnistummeyhdessä

Tietoa kasvin-

tuotannon moni-

puolistamisesta

proagriaverkkokauppa.fi
Kirja on Käytännön Maamies -lehden kestotilaajaetu 10/2021



Alkutuottajien 
tuotannon 
tulosta on 

parannettava
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Kotimaisen ruokaketjun 

arvostusta on lisättävä 

kaikin keinoin

Ilmastotoimia on 
kompensoitava 
hallitusohjelman 

mukaisesti

Kaupunkilaisten 
ilmastoahdistusta 
ei voida jatkossa 

purkaa viljelijöihin

Valkuaisoma-
varaisuutta on 

kasvatettava

Yrittämisen iloa 
on saatava lisää 
alkutuotantoon



Asiakkaamme kertovat



”On tärkeää pitää 
maksuvalmius kunnossa ja 
välillä viisasta miettiä, mihin 
on matkalla ja mitä tehdä, 
jos odottamattomat 
muutokset koskettavat 
yhtäkkiä omaa tilaa.

Kun johtaa yritystään jalat 
maassa ja talous edellä, 
uskaltaa myös kehittää ja 
tehdä rohkeita siirtoja.”

Tomi ja Anniina sekä 
Juha ja Lea Pirkola,
Pyhäjoki

proagria.fi/referenssit



”Taloudesta saimme 
perustan ja skenaariosta 
vision. Johtamisessa 
tarvitaan aikaa 
luovuudelle ja 
ideoinnille. Sitä saa, kun 
ei yritä hallita itse 
kaikkea ja pysyy välillä 
töistä pois.”

Anu-Maarit ja Tuomas 
Välikoski, 
Välikosken tila, Vilppula

proagria.fi/referenssit



” Ainoastaan se on 
varmaa, että muutos on 
jatkuvaa. Siksi täytyykin 
olla valmis muuttamaan 
omia toimintatapojansa. 
Asiantuntijan kanssa 
pystytään tekemään 
muutoksia nopeasti ja 
varmasti, jos on 
tarvetta.”

Jari ja Elina Raitinpää, 
Jämijärvi

proagria.fi/referenssit



”Kun, monialainen 
osaajatiimi puhaltaa 
yhteen hiileen ja 
kuljemme kohti 
yhdessä asetettuja 
tavoitteita, hyötyvät 
siitä kaikki osapuolet.”

AMS-kehitysohjelma

Markku Brandt
Mty Brandt, Toholampi

proagria.fi/referenssit



”Maan rakenne 
kiinnostaa. Kaivoimme 
asiantuntijan kanssa 
jokaisella lohkolla 
kuoppia ja analysoimme 
maan rakennetta ja 
vesitaloutta. Kerran 
kesässä käydään 
kasvustokäynnillä ja 
niistä saa paljon tietoa 
kehittämiseen”

Viljelyn 
kehittämisohjelma
Tomi Knuuttila
K. J. Knuuttilan tila Oy, 
Ilmajoki

proagria.fi/referenssit



”Kasvien maksimaalinen 
juuristo ja sitä kautta 
hiilensidonta syntyy 
parhaiten  
monivuotisilla seoksilla. 
Hyödynnämme 
viljelykierrossamme 
erityisesti  
viherlannoitusnurmia.”

Samuli Leskelä
Leskelän tila, Kokkola

proagria.fi/referenssit



”Persoonallisuuden ja 
oppimisen erot olisi hyvä 
huomioida. Toinen tarvitsee 
asiat paperille, toinen 
mukana tekemällä ja kolmas 
keskustelemalla.

Arjen askareissa 
henkilöstöjohtaminen 
tarkoittaa vastuunjakoa ja 
viikkosuunnittelua”

Anne ja Matti Setälä, 
Kantolan tila,
Juankoski

proagria.fi/referenssit



ONNISTUMME YHDESSÄ


