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Avaintiedot 2018
• Yritys- ja tilakokonaisuuden huomiointi oli keskeistä kaikissa palveluissa, erityisesti  

talouskysymykset korostuivat.

- Tilipalveluissa alettiin siirtyä sähköisiin palveluihin.

- Neuvo 2020 -palveluja käytti yhteensä 337 asiakasta, maatilojen nykyaikaistaminen ja 
kilpailukyky -osion palveluiden käyttö oli runsainta. 

- KPI mittariston on ottanut käyttöön 95 % keskisuomalaisista tuotosseurantatiloista ja 
86 % alueen kaikista maitotiloista. 

- Bisnes+ -palvelun käyttöönotto on alkanut maitotiloilla.

- LEAN-johtamispalveluja toteutettiin maitotiloille sekä alettiin viedä kasvintuotanto- 
tiloille. 

- Kiinnostus marja- ja yrttiviljelyyn on nousussa.

- ProAgria Keski-Suomi on joko toteuttajana tai osatoteuttajana useassa hankkeessa, 
joissa tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa myös ylimaakunnallisesti.

- ProAgria Keski-Suomi juhli 125 vuottaan marraskuussa.
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Missio

ProAgria – onnistumme yhdessä
Parannamme asiakkaidemme ja kumppaniemme kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä edistämme 
maaseudun kestävää kehitystä ja hyvinvointia.

Visio
Pidämme korkean markkinaosuuden maitotilojen palveluissa, kasvatamme kehittävien tilojen asiakas- 
kohtaista palvelumyyntiä sekä laajennamme tilipalvelutoiminnan kautta asiakaspohjaa maaseudun 
yrityksiin.

Arvot

- Asiakkaan menestyminen
- Osaava, innostunut henkilöstö
- Maaseudun puolesta
- Kestävä kehitys
- Riippumattomuus

Ydinosaaminen

ProAgrian ydinosaamista on maaseudun liiketoiminnan kehittäminen. Osaamistamme tukevat muut  
ProAgria Keskukset, kotimaiset ja ulkomaiset sekä maakunnalliset kumppanit. Ydinosaamista tuke- 
vat järjestötoiminta, tapahtumat sekä sidosryhmille ja jäsenille tarjottavat palvelut ja tuotteet.

22

Missio, visio, arvot, toiminta-ajatus

2
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Vuosi 2018 oli ProAgria Keski-Suomen 125. toimintavuosi. Maataloussektorin toimintaympäristö on 
ollut viime vuodet hyvin haastava.  Kasvukausi 2018 lisäsi haasteita edelleen. Kesä oli hyvin kuiva ja hel-
lepäiviä oli maassamme yhteensä 64 kpl. Kuivuuden takia myös Keski-Suomessa koettiin sadonmene- 
tyksiä niin viljapelloilla kuin nurmikasvustoissakin. Lämpimät sääolot antoivat viitteitä paljon puhu-
tusta ilmastonmuutoksesta ja sen antamista haasteista. Tästä esimerkkinä on viimeksi 70 vuotta sit-
ten hyötykasvipelloissa tuhoja aiheuttaneen gammayökkösen paluu Suomeen. 

 On paikallaan muistaa, että ruuan tarve maailmassa kasvaa koko ajan, mikä takaa maatalous-
tuotteiden tuottamisen ja jalostamisen tarpeen Suomessa myös tulevaisuudessa. Matalan suhdanteen  
aikana maatilan tai maaseutuyrityksen keskeinen tavoite on kassan hallinta. Jos tulot tilapäisesti vähe- 
nevät, on maksuvalmiuden, mahdollisten investointien ja hankinta-aikataulujen suunnittelussa oltava 
entistä tarkempi. Uuden kasvukauden valmistelu on kuitenkin jo käynnissä ja on täysi syy uskoa, että 
siitä tulee edellistä parempi.

Asiantuntijuuden tarve kasvaa tulevaisuudessa

Maidon, lihan ja viljan tuottajahintojen entistä suuremmat muutokset yleistyvät ja maailmanmarkki-
noilla tapahtuvat muutokset heijastuvat nopeasti myös Suomen maataloussektorille. Ilmastonmuutos,  
maaseudun rakennemuutos tai tuotteiden markkinamuutokset eivät vähennä neuvonnan tarvetta, 
vaan pikemminkin päinvastoin: muutostilanteissa neuvonnan tarve kasvaa. Muutokset vaikuttavat 
niin, että asiantuntijuuden laatua ja toimintatapaa on jatkuvasti tarkkailtava ja reagointinopeutta sekä  
ketteryyttä lisättävä. Uusia neuvonta-, asiantuntija- ja konsultointitarpeita syntyy mm. lean-johtamis-
palveluissa, ympäristöpalveluissa, sähköisissä palveluissa sekä tuotantotalouden seurannassa ja analy- 
soinnissa.  Myös maatilojen talous- ja henkilöstöjohtamiseen liittyvien palvelujen tarve kasvaa koko 
ajan. Osaamisen varmistaminen ja kehittäminen ovatkin jatkuvia haasteita neuvontajärjestöille.

Tavoitteena on tehdä suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi. Yksittäisten maatilojen omilla toi-
menpiteillä on suuri vaikutus kannattavuuteen. ProAgrian asiantuntijat tekevät merkittävän tärkeätä  
neuvontatyötä suunnitellessaan ja tukiessaan yritysten omia toimenpiteitä. Parhaat yritykset menestyvät  
vaikeassakin tilanteessa. Menestyminen ei ole yksin yrityksen kokokysymys, vaan johtaminen, tuotan-
non tehokkuus sekä kustannusten ja talouden hallinta ovat keskeisiä menestystekijöitä. Neuvontajär-
jestö suunnittelee ja auttaa tiloja saavuttamaan edellä mainituissa asioissa tuloksia ottamalla käyt-
töön parhaita ja koeteltuja käytäntöjä ja siten vaikuttaa elinkeinon kannattavuuteen. ProAgrialla on 
paljon näyttöä neuvontatoimenpiteiden vaikuttavuudesta ja neuvonnan kustannuksia tuleekin tarkas-
tella neuvonnan hyötyjä punniten.

Palvelutuotantoa painotetaan maatilojen talouskysymyksiin

Toimintaympäristön muutos ja maatilojen kilpailukyvyn säilyttäminen asettavat maatilayritysten johta- 
miselle uusia haasteita.  Tilakoon kasvaessa on erityisen tärkeää, että yrittäjän tukena tuotannon eri 
osa-alueita tarkastelemassa on asiantuntijoita, joilla osaaminen vastaa asiakkaan tarpeita. Erityisesti 
investointien suunnittelussa ja toteutuksessa on monipuolisen asiakastiimin asiantuntemuksesta mer-
kittävästi hyötyä asiakkaalle. ProAgria Keski-Suomen tavoitteena on lisätä tiimimäistä toimintatapaa 
ja sparrata asiakasta muutostilanteessa. Talousneuvonnan merkitys on kasvanut ja kasvaa edelleen. 
Talouden hallinnan kannalta parasta on, että maksuvalmiuden heikkenemiseen osattaisiin reagoida 
ajoissa esimerkiksi edullisemman kausirahoituksen avulla tai kuluja jaksottamalla ja alentamalla. Maa-
tilan tilanteen selvitystyö aloitetaan kehittämiskeskustelulla.  Kehittämiskeskustelussa luodaan koko-
naiskuva maatilayrityksen nykytilanteesta sekä tulevaisuuden tavoitteista ja mahdollisista vaihtoeh-
doista. Tältä pohjalta on hyvä määrittää tarvittavia kehittämistoimenpiteitä, liittyivätpä ne yrityksen 
kassan hallintaan tai tuotantotalouteen.

Tilaneuvontajärjestelmän mukaisten Neuvo 2020 -palvelujen kysyntä kasvoi vuonna 2018 erityisesti 
maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyky -osion osalta.  Nykyaikaistaminen ja kilpailukyky -osion 
myötä palvelua voivat käyttää tilat, jotka kaipaavat asiantuntijanäkemystä esimerkiksi maatilan kan-
nattavuuden parantamiseen, yhtiöittämiseen, sukupolvenvaihdokseen, monialaistamiseen tai tuotan-
tosuunnan muutokseen. 

Muutos on muuttunut pysyväksi  
myös maataloudessa
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Toimintaympäristön muutokset heijastuivat toimintaan

Vuoden 2018 toiminnan tuotot olivat 1 622 858 euroa. Tulos yhteensä oli  1 204,50 euroa. Tilinpäätös  
muodostui positiiviseksi, mikä osoittaa, että toimintaympäristön muuttuviin haasteisiin pystyttiin sopeu- 
tumaan. Kustannusten hallinta ja toiminnan tehokkuus olivat keskeinen osa sopeutumista. 

Tehollisen työajan osuus kokonaistyöajasta oli 55,3 %, kun hanketyöaika jätetään tarkastelun ulko- 
puolelle. Hanketyöajan osuus kokonaistyöajasta vuonna 2018 oli 15,9 %. Palveluiden myyntilaskutus 
vuonna 2018 oli 56 e/h, kun se edellisenä vuonna oli 51 e/h.

Talous- ja varainhankinta

ProAgria Keski-Suomi saavutti vuodelle 2018 asetetut tavoitteet laadullisesti hyvin ja taloudellinen 
tuloskin muodostui positiiviseksi.  Toimintaympäristö oli hyvin haasteellinen ja edellytti voimakasta 
muutosvalmiutta. 

Maa- ja kotitalousnaiset toimivat osana ProAgria Keski-Suomea. He saavat toimintaansa valtion-
apua opetus- ja kulttuuriministeriön kautta.

Keski-Suomen Maataloussäätiöllä on merkittävä rooli ProAgria Keski-Suomen neuvonnan uudistu- 
misessa ja toiminnan kehittämisessä. Osaamisen kehittämiseen saatu tuki onkin ensiarvoisen tärkeää,  
sillä osaamistarve kasvaa koko ajan. Vuonna 2018 Maataloussäätiö tuki digitaalisten palvelujen osaa-
misen kehittämistä.

ProAgria Keski-Suomi toimii osana ProMaatalous-ryhmää. Ryhmä tarjoaa erinomaiset mahdolli-
suudet olla osaltaan neuvonta-alaa uudistava toimija, joka tarjoaa menestyksen mahdollisuuksia asiak- 
kaille. 

Haluan esittää lämpimät kiitokset jäsenille, asiakkaille, henkilöstölle sekä kaikille yhteistyökump-
paneille rakentavasta ja hyvästä yhteistyöstä.

Vesa Laitinen
johtaja
ProAgria Keski-Suomi ry.
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ProAgria Keski-Suomi ry on jäsenten hallitsema järjestö, joka toimii maaseutuneuvontajärjestön maa-
kuntatason yhdistyksenä. Ylintä päätösvaltaa käyttää varsinainen kokous. Varsinainen kokous valitsee 
hallituksen. Hallitus kuulee päätöksiä tehdessään Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten johtokuntaa  
ja maitotilavaliokuntaa. Operatiivisesta toiminnasta vastaa johtaja. 

ProAgria Keski-Suomen hallituksen varapuheenjohtaja, Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten 
puheenjohtaja maa- ja metsätalousyrittäjä Pirjo Luotola on toiminut ProAgria Keskusten Liiton hal-
lituksessa. ProAgria Keskusten Liiton maitotilavaliokunnan jäsenenä on toiminut Heini Hakkarainen 
Kivijärveltä 12.10.2018 saakka ja ProAgria Keskusten Liiton maitotilavaliokunnan varajäsenenä Heidi 
Hakkarainen Toivakasta 12.10.2018 alkaen.

Hallitus v. 2018

Puheenjohtaja 
Hannu Jokinen, Saarijärvi
Varapuheenjohtaja 
Pirjo Luotola, Saarijärvi

Esittelijänä toimi  
johtaja Vesa Laitinen ja  
johtajan sijaisena  
Hannu Laitinen.

Tilin- ja toiminnantarkastajat

KHT Petri Korkiamäki, Tietoakseli Oy tilintarkastustoimisto, Jyväskylä
Toiminnantarkastaja Heikki Puustinen, Muurame

Maa- ja kotitalousnaisten johtokunta

Puheenjohtaja  
Pirjo Luotola, Saarijärvi
Varapuheenjohtaja 
Hanna Hautamäki, Petäjävesi
Sihteeri
Toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Kivimäki 

Maitotilavaliokunta 24.4.2018 alkaen

Puheenjohtaja 
Miia Juudin, Hankasalmi
Varapuheenjohtaja 
Sari Häkkinen, Saarijärvi

 

Hallinto ja organisaatio

Jäsenet
Pasi Kovanen, Laukaa (27.10 asti)
Kai Laahanen, Pihtipudas 
Mikko Oikarinen, Petäjävesi
Sirpa Pekkarinen, Viitasaari
Outi Savonen, Saarijärvi (27.10. alkaen)
Mari Suuronen, Äänekoski

Varajäsenet
Heidi Hakkarainen, Toivakka
Hanna Hautamäki, Petäjävesi
Kukka Keto, Jyväskylä
Tero Lahti, Karstula
Ari Pirttiniemi, Saarijärvi
Eija Puttonen, Laukaa

Jäsenet  
Pirjo Härkönen, Jyväskylä
Tuula Merisalo, Jämsä
Nanne Peuhkurinen, Äänekoski
Aino Puurula, Pihtipudas
Leena Vesterinen, Laukaa

Jäsenet
Sanna Ahonen, Uurainen
Piia Airasto, Viitasaari
Heidi Hakkarainen, Toivakka
Sirkku Kuukkanen, Petäjävesi
Tiina Moisio, Kivijärvi
Samuli Murtoperä, Pihtipudas
Hannu Peltola, Muurame
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ProAgria Keski-Suomi on rekisteröity yhdistys. Jäseninä ovat yhdistykset, yritykset ja henkilöt, jotka halu- 
avat edistää ProAgria Keski-Suomi ry:n toimintaa. Maatalouden neuvontajärjestö, silloinen maanvil-
jelysseura, perustettiin Keski-Suomeen 15.11.1893. 

ProAgria Keski-Suomella oli 49 jäsenyhdistystä, joissa noin 1 600 jäsentä. Henkilö- ja yritysjäseniä 
oli 198 ja kannattajajäseniä 5 sekä 4 kunniajäsentä.

Maa- ja kotitalousnaisten jäseniä ovat näiden yhdistysten naispuoliset jäsenet sekä naispuoliset 
henkilö- ja yritysjäsenet.

ProAgria Keski-Suomen varsinainen kokous pidettiin 27.10.2019 Karoliinan Kestikievarissa Jout-
sassa. Kokouksessa oli paikalla 18 kokousedustajaa. Kokouksessa valittiin jäsenet hallitukseen ero-
vuoroisten tilalle.

Kunniajäsenet
Maanviljelysneuvos Marja Kallio, Laukaa
Maanviljelysneuvos Heikki Leivonen, Viitasaari
Pitäjäneuvos Pekka Hytönen, Joutsa (Leivonmäki)
Maanviljelijä Jukka Pöyhönen, Hankasalmi

Huomionosoitukset
Päivitetty sukutilakunniakirja
Kinnulanmäki, Viitasaari, 1586, Riikka Ylönen 
Lahnamäki, Jyväskylä, 1644, Samuli Lahnamäki ja Susanna Lahnamäki-Kivelä 
Kultainen järjestömerkki 
Rautiainen Seppo Äänekoski

 

ProAgria Keski-Suomi juhli 125 vuotista taivaltaan.
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ProAgria Keski-Suomen palveluksessa oli vuoden 2018 lopussa 24 toimihenkilöä.  Vuonna 2018 teh-
tiin yhteensä 23,5 henkilötyövuotta. Vuoden aikana työnsä aloitti ProAgria Keski-Suomessa 1 toimi-
henkilö ja 2 toimihenkilöä lopetti työnsä.

Toimihenkilöiden koulutus on toteutettu pääosin ProAgria Keskusten Liiton kautta järjestettynä 
koulutuksena, mutta myös muuta koulutustarjontaa sekä omaa koulutusta on hyödynnetty. Oma-
kohtaiseen henkilöstökoulutukseen käytettiin vuonna 2018 yhteensä 2 000 tuntia, mikä on noin 7,0 %  
työajasta.  

Tuotantotoimintaan käytetty aika vuonna 2018 oli 55,3 % kokonaistyöajasta, kun hanketyö jäte-
tään tarkastelun ulkopuolelle. Henkilöstölle yhteisiä asioita käsiteltiin kaksilla toimihenkilöpäivillä 
(4.5. Riihon majatalossa Keuruun Riihon kylällä ja 30.11. Nahjuksen kylätalolla Saarijärvellä). Keu-
ruulla pidetyn toimihenkilöpäivän yhteydessä käytiin tutustumassa Vaissi Oy:n kaalikääryletuotan-
toon. Saarijärvellä pidetyssä toimihenkilöpäivässä henkilöstö vieraili 600 lehmän navetan avajaisissa.

Toimihenkilöt ovat saaneet käyttöönsä liikunta/kulttuuriseteleitä. Kehityskeskustelut käydään sään-
nöllisesti henkilöstön kanssa. Henkilökohtaisten kehityskeskustelujen lisäksi käydään ryhmäkehitys-
keskustelut.

Saarijärvellä pidetyssä toimihenkilöpäivässä henkilöstö vieraili HRV Farmin 600 lehmän navetan avajaisissa.
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KASVI- JA PUUTARHAPALVELURYHMÄ
Laitinen Vesa palvelupäällikkö 28.5.1990–
Kaislo Katariina talous- ja viljelyasiantuntija 5.9.2016–
Marttinen Marjo erikoisviljelyasiantuntija 1.7.1987–
Neuvonen Eeva-Liisa luomuasiantuntija 1.10.2016–
Peräinen Riitta hanketyöntekijä 9.4.2018-

MAITO- JA NAUDANLIHAPALVELURYHMÄ
Hukka Anni maidontuotannon asiantuntija 1.10.1976–
Minkkinen Anna-Maija maidontuotannon asiantuntija 1.8.1989–
Minkkinen Sanna maidontuotannon asiantuntija 1.9.2015–
Mäkinen Irene palvelupäällikkö 2.5.1996–
Peltola Juhani maidontuotannon asiantuntija 1.6.1990–
Timonen Leila maidontuotannon asiantuntija 17.1.1983–
Viinikainen Matti valtakunnallinen huippuosaaja 1.7.1994–

TILI - JA YRITYSPALVELUT
Janhonen Esko talousasiantuntija 1.3.1991–
Kahelin Timo talousasiantuntija 2.10.2017–
Kalmukoski Hanna-Kaisa talousasiantuntija 16.10.2017–
Kinnunen Tanja-Reetta talousasiantuntija 8.10.2012–, vanhempainvap. 14.7.2017 alkaen 
Kivisalmi Reijo talousasiantuntija 25.9.2012–
Laitinen Hannu palvelupäällikkö 11.2.2003–
Paltamaa Kai talousasiantuntija 16.11.1992–
Puura Hanna talousasiantuntija 1.1.2011–
Taipale Erja tilipalvelun vetäjä  30.10.2017– 3.8.2018

RAKENNUSPALVELUT
Myllylä Tapio rakennusinsinööri 22.10.2013–

MAA- JA KOTITALOUSNAISET
Kivimäki Eeva-Liisa toiminnanjohtaja 15.6.1993–, toiminnanjohtaja 1.9.2011 alkaen
Pummila Mirja elintarvike- ja yritysasiantuntija 13.5.1994–
Salonen Paula maiseman- ja luonnonhoidon 

asiantuntija
2.4.2013–, vanhempainvap. 1.5.2018 alkaen

Koskela Kirsi maiseman- ja luonnonhoidon 
asiantuntija

9.4.2018–30.11.2018

Neuvonen Eeva-Liisa maiseman- ja luonnonhoidon 
asiantuntija

1.12.2018–

Jousmäki Katariina hankevetäjä 14.9.2016–

HALLINTO- JA TUKIPALVELUT
Laitinen Vesa johtaja 1.11.2009–

Martinmäki Helena talouspäällikkö 1.4.1986–

Mattola Elina taloussihteeri 1.11.2014– opintovapaalla 1.12.2018 alkaen
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sYhteiskunnallinen vaikuttavuus
ProAgria Keskusten Liitolla ja alueellisilla ProAgria Keskuksilla on merkittävä vaikutus koko maaseu-
dun kehittymiseen.  ProAgrian asiakkaana on noin 85 % Suomen maatiloista. Koko ProAgria-ryhmässä  
maaseutua kehittää noin 1 300 toimihenkilöä, joista noin 50 % työskentelee ProAgria Keskuksissa.

ProAgria Keski-Suomen yhteiskunnallisen roolin perusta on suora vaikutus maatilojen ja muiden 
maaseutuyritysten toimintaan. Yrittäjät tavataan useaan kertaan vuoden aikana henkilökohtaisesti ja 
yhä enenevässä määrin sähköisten välineiden kautta.

ProAgria Keski-Suomi on ollut aktiivisesti mukana edistämässä maatilojen sukupolvenvaihdoksia. 
Sukupolvenvaihdokset ovat keskeisessä roolissa maaseudun tulevaisuuden kannalta ja vastaavasti inves- 
toinnit luovat pohjan tulevalle toiminnalle

ProAgria Keski-Suomi oli aktiivisesti mukana laatimassa Manner-Suomen Maaseudun kehittämisoh-
jelmaan 2014–2020 liittyvää Keski-Suomen alueellista kehittämissuunnitelmaa. ProAgria Keski-Suomi  
on mukana kehittämissuunnitelman toteuttamisessa hanketoiminnan kautta.

ProAgria Keski-Suomi on mukana maaseudun digitalisaation kehityksessä: yhä suurempi osuus pal-
veluista tuotetaan sähköisten kanavien kautta.

ProAgria Keski-Suomi on merkittävin Keski-Suomen maakunnan alueella toimiva maatila- ja maa-
seutuyrityksiä palveleva asiantuntijaorganisaatio. ProAgria Keski-Suomen toimintatapana on sekä sisäi- 
sesti että sidosryhmien kanssa tiivis verkottuminen ja tavoitteena on sitä kautta tuottaa asiakkaille 
mahdollisimman suuri hyöty.
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Maitoyritykset
Keskisuomalaiset maitotilat tuottivat vuonna 2018 4,5 % (102,8 milj. litraa) koko maan maidosta 
(2 285,1 milj. litraa).  Maakunnan kolme maitomääriltään suurinta kuntaa ovat Pihtipudas (18,62 
milj.l), Saarijärvi (10,29 milj.l) ja Hankasalmi (9,97 milj. l). Koko maan maitotiloista 5,6 % ja lypsyleh-
mistä 4,7 % oli keskisuomalaisia. Maakunnan karjojen keskilehmäluku oli noin 6,7 lehmää pienempi 
kuin koko maassa keskimäärin.  Maidontuotannon alenema Keski-Suomessa oli 2,1 % edelliseen vuo-
teen verrattuna, koko maassa maidontuotanto aleni vain 0,5 prosenttia. Tuotanto lisääntyi Kainuussa  
ja Pohjois-Savossa sekä Pohjanmaalla Etelä-Pohjanmaata lukuun ottamatta.  

Tuotosseurannan tulokset vuodelta 2018

Tuotosseurannassa oli vuoden lopussa 237 karjaa.  Näissä karjoissa oli yhteensä 8 865 lehmää ja karjaa 
kohden 37,4 lehmää (virallisten tuotosten karjoissa 36,6). Koko maan karjojen keskilehmäluku oli 45,4 
lehmää. Tuotosseurannan asiakkaiden määrä väheni Keski-Suomessa vuoden 2018 aikana 11 karjalla.

 
Lähde: ProAgria Keskusten Liitto, maidontuotannon tulosseminaari 2019.
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56,5 % lehmistä. Holsteinia oli 41,8 %, suomenkarjaa 1,1 % ja muita rotuja alle 1 % alueen lehmistä. 
Koko maan tasolla Holsteinin osuus ylitti vuonna 2018 ensimmäisen kerran ayshire -rotuisten lehmien  
määrän. Holsteinia oli 50 % ja ayshireä 49 % koko maan tuotosseurantalehmistä. Suomenkarjan osuus 
pysyttelee ennallaan, 1,1 % kaikista lypsylehmistä.

Vuonna 2018 koko maan tuotosseurantalehmien keskituotos oli 9 795 kg. Tässä oli nousua 120 kg  
edelliseen vuoteen. Keski-Suomessa keskituotos oli 9 740 kg ja tässä nousua 123 kg.  Maidon valkuais-
pitoisuus Keski-Suomen karjoissa oli keskimäärin 3,51 % ja rasvapitoisuus 4,29 %, koko maassa vas-
taavat luvut olivat 3,52 % ja 4,3 %. Elinpäivää kohden laskettuna elinikäistuotos karjoissa elossa ole-
vaa lehmää kohti oli keskimäärin 14,4 EKMkg/pv koko maassa ja 14,6 EKMkg/pv Keski-Suomessa. 
Karjoista poistettuja lehmiä kohden koko maassa samoin kuin Keski-Suomessakin elinikäistuotos oli 
15,8 kg/elinpäivä energiakorjattuna maitona. 

Elinikäistuotoksen kehitys vuosittain ja roduittain 2011–2018 
EKMkg/elinpäivä karjoissa elossa olevilla lehmillä.

 
Lähde: ProAgria Keskusten Liitto, tuotosseurannan tulokset 2019

Keski-Suomen alueen hiehot poikivat keskimäärin noin 26,3 kk:n ja koko maassa 26,2 kk:n iässä. Hie-
hot voisivat poikia noin 2 kk nuorempina, kunhan ovat riittävän kookkaita. Tällöin kasvatuskustan-
nus jäisi merkittävästi pienemmäksi ja maitoa saataisiin varhemmin myyntiin. Poikiminen nuorempana 
ja parempi keskituotos nostavat sekä elossa olevien lehmien keskimääräistä maitomäärää elinpäivää 
kohden kuten myös poistettujen lehmien maitomäärää elinpäivää kohden.

 Elinikäistuotos, kg Keskipoikima-
kerta

Maitoa, kg/elin-
päivä

Energiakorjattuna mai-
toa (EKM) kg/elinpäivä

 elossa 
olevat

2018 
poistetut

elossa 
olevat

2018 
poistetut

elossa 
olevat

2018  
poistetut

elossa 
olevat

2018  
poistetut

Keski-Suomi 22 826 28 648 2,58 3,13 14 15,1 14,6 15,8

Koko maa 22 037 28 416 2,52 3,1 13,8 15,1 14,4 15,8

 
Lähde: ProAgria Keskusten Liitto, Tuotosseurannan tulokset 2018.

Lehmien kestävyys jatkaa lievää paranemistaan. Vuonna 2018 maakuntaan saatiin 15 satatonnarileh-
mää ja yksi 150-tonnari. Elossa olevien lehmien keskipoikimakerta Keski-Suomessa on noussut viidessä  
vuodessa 2,40:sta 2,58 kertaan. Elinikäistuotos elossa olevilla lehmillä nousi Keski-Suomessa 996 kg 
maitoa (0,5 kg/lehmän elinpäivä) ja poistettujen lehmien elinikäistuotos nousi lievästi, nousu 21 kg 
(0,2 kg/lehmän elinpäivä) vuoteen 2017 verrattuna.

Lehmien kestävyys elinikäistuotoksella ja keskipoikimakerralla mitattuina
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Keski-Suomi

Karjatsekki ja tuotannon ohjaus

Käsi kädessä tuotosseurannan kanssa toteutetaan Karjatsekki-palvelua, jossa karjasta kerättyä tietoa ana- 
lysoidaan ja jalostetaan tavoitteiksi ja kehittämistoimiksi, joilla edelleen parannetaan karjan tuloksia. 

Karjatsekkiä ja muita tuotannon ohjauksen palveluita tehtiin vuonna 2018 yhteensä 148 maitotilalle  
eli 62 %:lle Keski-Suomessa tuotosseurantaan kuuluvista asiakkaista. Keskisuomalaista tuotosseuranta- 
tiloista 95,95 % oli asettanut vähintään yhden tavoitteen valiolaisten maitotilojen KPI-mittaristoon 
vuoden loppuun 2018 mennessä, alueen kaikista valiolaisista maitotiloista 86,15 %. 

Bisnes+ avautui maitotiloille kesällä 2018

Bisnes+ kokoaa yhteen tilakohtaista tietoa maitotilojen eri järjestelmistä johtamisen tueksi. Ensimmäi-
sessä vaiheessa palveluun tulivat tuotosseurannan ja ruokinnan tiedot ProAgrialta, eläinjalostukseen ja 
lisääntymiseen liittyvät tiedot Faban ja MinunMaatilani ohjelman tietosisällöistä sekä KPI-mittaristo.  
Sekä asiantuntijat että viljelijät voivat yhdeltä samalta alustalta nähdä kootusti karjan tilanteen.

Säilörehua talteen enimmäkseen riittävästi kuivasta kesästä 2018 huolimatta

Kesän 2018 niukka sademäärä tuotti varastoihin hyvin kuivan ensimmäisen säilörehusadon, jonka 
määrä ja riittävyys huolestuttivat. Moni tila kokosi toisen sadon lisäksi myös kolmatta satoa syksyllä  
sekä hallinnon luvalla säilörehua myös erilaisilta luonnonhoitonurmilta tai vastaavilta rehuvarasto-
jen jatkeeksi. 

Ensimmäisen sadon säilörehussa useilla tiloilla D-arvot olivat korkeat ja säilöntälaatu erinomai-
nen. Mikäli rehu saatiin lehmän eteen rehun kuivuuden aiheuttama lämpenemisriski välttäen, saattoi-
vat maidon rasva- ja valkuaispitoisuus nousta selvästi. Toinen ja kolmas sato olivat hiukan kosteam-
pia kuin ensimmäinen sato ja rehuarvot vaihtelevia. Samanlaista maidon pitoisuuksien nousua ei niillä 
enää tapahtunut.

Keskisuomalaiset maitotilat ottivat vuonna 2018 keskimäärin 6,2 säilörehunäytettä tilaa kohden. 
Säilörehunäytteiden ottaminen on lisääntynyt merkittävästi, vuonna 2014 näytteitä Keski-Suomessa 
otettiin vain 3,6 kpl tilaa kohden. Korkeimpien keskituotosten karjat seuraavat säilörehun rehuarvoa 
aktiivisimmin. Yli 10 000 kg:n keskituotoksen keskisuomalaiset karjat ottivat keskimäärin 9,6 rehunäy-
tettä vuonna 2018 ja alle 8 000 kg:n keskituotoksen karjat keskimäärin 1,4 näytettä. Kun säilörehua 
analysoidaan usein, voidaan tarkemmin ja suunnitelmallisemmin huolehtia oikeasta säilörehun täy-
dentämisestä väkirehuilla ja kivennäisrehuilla.

MEKA
Menestyvä keskisuomalainen nautakarjatila (MEKA) -koulutushanketta toteuttaa Jyväskylän ammattikor-
keakoulun Biotalousinstituutti yhdessä ProAgria Keski-Suomen kanssa. Yritysyhteistyössä ovat mukana  
Osuuskunta Maitosuomi, A-Tuottajat Oy, Osuuskunta Pohjolan Maito, Osuuskunta Itämaito, Osuus-
kunta Tuottajain Maito, Maitomaa, Snellman Lihajalostus Oy ja HK Scan Oy. Rahoitus hankkeelle tulee 
pääosin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Hankkeen rahoitukseen osallistuvat myös 
maakunnassa toimivat maidon hankintaosuuskunnat sekä lihataloista A-Tuottajat Oy. MEKA -hanke toi-
mii ajalla 1.11.2015–31.10.2019.

MEKA-hankkeen tavoitteena on ylläpitää ja edistää keskisuomalaisen nautakarjatalouden parissa toimi-
vien yrittäjien osaamista liikkeenjohtamisen, tuotantotoiminnan ja teknologian osalta. Lisäksi hankkeen 
läpileikkaavana teemana on tukea yrittäjien hyvinvointia. Näitä tavoitteita viedään eteenpäin alueellisten, 
yrittäjän tarpeisiin räätälöityjen pienryhmien, opintomatkojen sekä seminaarien avulla.

Vuoden 2018 loppuun mennessä MEKA -hankkeessa on ollut mukana yhteensä 452 osallistujaa. Koulu-
tustapahtumia on toteutettu hankkeen alusta laskien 330 kpl ja opintomatkoja 37 kappaletta. Vuoden 
2018 aikana toteutettiin erilaisia teemapäiviä 13 kpl, pienryhmiä oli käynnissä 26 kpl, ja opintomatkoja 
järjestettiin teemoittain 12 kpl maito- ja naudanlihatuottajille (mm. jalostus, vasikka-aiheiset, omaan  
hyvinvointiin liittyvät ja tilojen johtaminen).

Pellonpiennarpäiviä toteutettiin sekä laajalle yleisölle markkinoituina että pienryhmien omina tapahtumina.
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Ruokinnan ohjauksen taustatietoina käytetään karjakohtaisia tuotosseurannan tuloksia ja ruokinnan 
seurannan laskelmien tuloksia. Nämä yhdistetään navettahavaintoihin sekä rehutietoihin tulevaa ruo-
kintaa suunniteltaessa. KarjaKompassin uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa ruokinnan seuranta-
laskelman uudistettu versio tuli käyttöön huhtikuussa 2018. Vuoden viimeisellä kolmanneksella enää 
noin 10 % seurantalaskelmista tehtiin KarjaKompassin vanhalla versiolla. Uudistus jatkuu vuonna  
2019, kun ruokinnan suunnittelu siirtyy uudistetulle pohjalle.

Ruokinnan ohjausta eli suunnittelua, seurantaa, analysointia ja ongelmien ratkaisua toteutettiin 
Seuranta-, Toiminta- ja Tuotto-palvelupakettien kautta. Lisäksi osalle karjoista ruokinnan suunnitte-
lua ja seurantaa on tehty kertapalveluina tai tuntityönä. Ruokinnan seurannan päivälaskelmia tehtiin 
vuonna 2018 vanhalla ohjelmalla 93 karjalle ja uudistetulla ohjelmalla 116 karjalle (osittain karjat sa-
moja). Lypsylehmien ruokintasuunnitelmia tehtiin 180 karjaan eli 76 %:lle tuotosseurantakarjoista, 
keskimäärin 3,8 suunnitelmaa karjaa kohden. 

Nuorkarjalle laadittavien ruokintasuunnitelmien suhteellinen määrä on hiukan noussut. Niitä teh-
tiin Keski-Suomessa noin 73 %:lle tuotosseurantakarjoista. 

Maitotilojen ruokinnan ja talouden seurannan tuloksia

Väkirehujen osuus lehmien ruokinnassa oli koko maassa keskimäärin 44 % ja Keski-Suomessa noin 
45 % kuiva-aineesta. Lehmien ruokinnan keskimääräinen korjattu energiaväkevyys oli Keski-Suomessa  
10,9 MJ/kg kuiva-ainetta ja valkuaisväkevyys 98 g OIV/kg kuiva-ainetta. Rehujen energiaa lypsyssä ole-
vat lehmät käyttivät keskimäärin 5,26 MJ energiakorjattua maitokiloa kohden.

Keskimäärin maitotuotto miinus rehukustannus keskisuomalaisilla ruokinnanseurantatiloilla oli 7,8 
euroa lehmää ja päivää kohden sisältäen myös ummessa olevien lehmien ruokinnan. Se oli 0,3 euroa 
enemmän kuin maassa keskimäärin. Ostorehukustannus oli 10,1 snt/maitolitra ja siinä oli nousua 1,3 snt/ 
litra edelliseen vuoteen verrattuna.  

Lypsylehmien ruokinnassa karkearehuista (säilörehu, heinä, laidun, olki) tulee noin 56 % lehmien 
syömästä kuiva-aineesta. Väkirehujen osuus on noin 44 %.

 

Lähde: Maidontuotannon tulosseminaari 2019, Ruokinnan tulokset, Tuija Huhtamäki

Lypsylehmien keskimääräinen rehunkulutus v. 2018 
kg ka/le/vuosi

Muut

Erikoisrehut

Kivennäiset
Sivutuotteet

Tiiv.+rouheet
Puolitiiv.

Täysrehu
Vilja
Heinä+olki
Laidun+vihanta
Säilörehu

Muut

Erikoisrehut

Kivennäiset
Sivutuotteet

Tiiv.+rouheet
Puolitiiv.

Täysrehu
Vilja
Heinä+olki
Laidun+vihanta
Säilörehu

Ostorehujen osuus 33,9 % 
(+1,2 %-yks.)
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maassa tehtiin tulosanalyysejä 163 maitotilalle, mikä sekin on vähän. Maidon tuotantokustannus 
vuonna 2017 oli koko maassa maidon litrakohtaiset tuet huomioiden tuotantokustannusta alenta-
vana tekijänä 46 snt/litra. Alustavien tietojen mukaan vuoden 2018 maidon tuotantokustannus on 
noin 47 snt/litra kaikki tuet huomioiden (92 laskelmaa). Maidosta maksettiin näille tulosanalyysi- 
tiloille ilman tukia vuonna 2017 keskimäärin 39,38 snt/litra ja vuonna 2018 39,84 snt/litra. Kannat-
tavuuskerroin oli Keski-Suomen tulosanalyysin teettäneillä maitotiloilla vuonna 2017 keskimäärin 0,87 
ja koko maan maitotiloilla 0,77. Vuoden 2018 alustavissa tuloksissa koko maassa kannattavuusker-
roin on 0,66.

Muut maitotilojen palvelut

Viljelysuunnittelua tehtiin 171 maitotilalle vuonna 2018. Tukineuvontaa ja tukihakemusten täyttöä 
tehtiin 192 maitotilalle. Tilipalvelujen veroneuvontaa, veroilmoitusten täyttöä tai palkanmaksupalve-
luja toteutettiin 79 maitotilalle.

Neuvo 2020 -palveluja tehtiin yhteensä 126 maitotilalle vuoden 2018 aikana. Eniten toteutettiin 
”maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyky” toimenpiteen palveluja (58 tilalle) ja ympäristöön liit-
tyvä palveluja (58 tilalle). Tuotantoeläimiin liittyviä palveluja tehtiin 32 tilalle. 
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Naudanlihaa tuotettiin vuonna 2018 Keski-Suomen ELY-keskuksen mukaisella alueella 4,7 miljoonaa 
kiloa eli palattiin vuoden 2016 tasolle (vuonna 2017 4,55 milj. kg). Keski-Suomessa tuotettiin noin 
5,4 % koko maan naudanlihasta. Koko maan tasolla naudanlihantuotanto vuonna 2018 oli 86,5 mil-
joonaa kiloa eli 1,1 milj. kg enemmän kuin edellisenä vuotena.  Eniten naudanlihaa tuotettiin Jyväsky-
lässä, Hankasalmella, Saarijärvellä ja Pihtiputaalla.

 
Nautojen kokonaismäärä maakunnassa väheni 629 kpl vuoden 2018 aikana. Lypsylehmien osuus tästä  
367 eläintä. Emolehmien määrä kasvoi 52 eläimellä ja sonnien määrä 201 eläimellä. Vasikoiden ja hie-
hojen määrät vähenivät. 

Sianlihan tuotanto maakunnassa on vähäistä, vain 0,8 miljoonaa kiloa ja on edelleen vähenemässä.  
Vuonna 2018 koko maassa tuotettiin sianlihaa 168,9 miljoonaa kiloa, lähes 7 %  vähemmän kuin vuonna  
2017.

Lampaanlihantuotanto on koko maan tasolla nousussa, tuotanto 2018 koko maassa noin 1,4 mil-
joonaa kiloa, tästä noin 7,1 % tuotettiin Keski-Suomessa. Keski-Suomen lampaanlihantuotanto nousi  
noin 100 000 kiloon vuonna 2018. 

Lihatilojen palvelut vuonna 2018

Lihanautaneuvontaa tehtiin maitotiloilla ja muutamalla erikoistuneella lihanautatilalla. Pääasiallisin 
neuvonnan muoto on ollut viljelysuunnittelu (62 tilaa) ja tukineuvonta (76 tilaa), tilipalvelut (34 ti-
laa) ja Neuvo 2020 -palvelut (47 tilaa). Sonnien ruokintasuunnitelmia tehtiin 29 tilalle. Lihanautati-
loille on tehty lisäksi investointimahdollisuuksien kartoituksia sekä investointeihin ryhtyville rakennus- 
ja taloussuunnittelua. 

ProAgria Keski-Suomella on lammastilojen tuotosseurannasta, ruokinta- ja jalostusneuvonnasta 
sopimus ProAgria Etelä-Pohjanmaan kanssa. Vuonna 2018 tuotosseurannassa oli 30 lammastilaa. 

Naudanlihantuotanto (kg) kunnittain Keski-Suomessa 2018

Lähde: Luonnonvarakeskus, Alueittainen lihantuotanto.
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Talvea 2018 vietettiin tammikuun puolivälistä alkaen pakkassäässä, joskin äärimmäisen kovilta pak-
kasilta säästyttiin. Lumipeite muodostui jopa poikkeuksellisen runsaaksi ja lunta oli maassa pitkälle 
huhtikuuhun asti.  

Kasvukauden alku käynnistyi kuitenkin hyvin nopeasti, sillä toukokuun alussa alkoi jopa poikkeuk- 
sellisen korkeita lämpötiloja sisältävä sääjakso. Hellepäiviä mitattiin toukokuussa huomattavasti nor-
maalivuosia enemmän. Toukokuussa oli peräti 14 sellaista päivää, jolloin maamme jossakin osassa  
helleraja ylittyi.  Keski-Suomessa hellepäiviä oli toukokuussa 7 kpl, kun koko edellisenä kasvukaute-
na oli vain yksi hellepäivä.  Aurinkoinen ja kuiva säätyyppi jatkui koko toukokuun ajan ja kuukausi kir-
jautui tilastoihin Suomen mittaushistorian lämpimimpänä toukokuuna.  Koko maan keskilämpötila, 
11,6 astetta, ylitti edellisen ennätyksen jopa 0,5 asteella.  Aurinko paistoi ennätyksellisen paljon maan 
etelä- ja keskiosissa, missä paistetunteja kertyi 350–400. Tämä on monin paikoin yli 100 tuntia tavan- 
omaista enemmän. 

Kylvöt saatiin suoritettua ihanteellisissa olosuhteissa jo hyvissä ajoin ennen toukokuun loppua.  
Lämpimän ja sateettoman sääjakson varjopuolena oli kuitenkin kuivuus. Keski-Suomessa toukokuu oli 
lähes sateeton.  Melko pian viljan orastumisen jälkeen havaittiin, että kuivuus rajoittaa orastumista ja 
oraat kehittyivät epätasaisiksi. Lämpimissä ja kuivissa olosuhteissa viljan pensominen oli heikkoa. Erityi-
sesti myöhään kylvetyt viljakasvustot kärsivät kuivuudesta. Myös nurmet kärsivät kuivuudesta.  Ensim- 
mäinen säilörehusato jäi monella tilalla kolmasosan normaalia pienemmäksi.

Kuiva sääjakso jatkui aina kesäkuun 19. päivään asti, jolloin saatiin monin paikoin ensimmäiset sa-
teet toukokuun alun jälkeen. Juhannus oli viileä ja sateinen. Vaikka sateita saatiinkin, voitiin jo tässä vai-
heessa todeta, että alkukesän kuivuus on aiheuttanut merkittäviä sadonalennuksia. Jyvien lukumäärä  
määräytyy jo aikaisessa kasvuvaiheessa, jolloin oli kuivuus pahimmillaan eivätkä sateet enää pelasta-
neet tilannetta. Lisää sateita saatiin aivan kesäkuun lopulla, mutta jo tuolloin arvioitiin sadonalennuk-
set Keski-Suomessa n. 30 % suuruisiksi. 

Heinäkuun alussa sää muuttui jälleen poutaiseksi ja helteiseksi.  Hellejakso kesti koko heinäkuun ja 

Kasvi- ja puutarhayritykset
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etjatkui myös elokuun puolella. Monin paikoin sateita ei saatu muuta kuin paikallisista ukkoskuuroista. 
Satonäkymät heikentyivät edelleen viljan pakkotuleentumisen myötä. Heinäkuun helteiden vaikutuk-
sesta myös jyväkoko jäi pieneksi. Heinäkuu oli koko mittaushistorian lämpimin maassamme. Jyväsky-
län mittausasemalla oli heinäkuun keskilämpötila 20,1 °C, kun se pitkän aikavälin keskiarvona (1981–
2010) on ollut 16,5 °C. Vuoden 2018 heinäkuun hellepäivien lukumääräksi kertyi maassamme huimat 
27 kappaletta. Noin monena päivänä ainakin jossakin päin Suomea mitattiin hellelukemia. Heinäkuun 
sademäärä Jyväskylässä oli 27,4 mm (pitkän aikavälin keskiarvo 84 mm).

Lämpimät sääolot antoivat viitteitä paljon puhutusta ilmastonmuutoksesta ja sen aiheuttamista 
haasteista. Viimeksi 70 vuotta sitten hyötykasvipelloissa isoja tuhoja aiheuttanut gammayökkönen palasi  
Suomeen. Kuivat ja poikkeuksellisen lämpimät säät houkuttelivat pääasiassa Afrikassa ja Etelä-Euroo-
passa elävän pienen perhosen pohjoiseen. Gammayökkönen on ahkera vaeltaja, jonka toukka voi aiheut- 
taa merkittäviä tuhoja esim. rypsi-, härkäpapu- ja perunakasvustoissa.

Puinnit alkoivat normaalia aikaisemmin. Pakkotuleentunutta viljaa puitiin jo elokuun ensimmäisten  
päivien aikana.  Laajemmin puintityöt käynnistyivät elokuun 7. päivän tienoilla hyvissä puintiolosuh-
teissa. Puinnit saatiin pääosin päätökseen elokuun aikana.  Kuivuus kuitenkin verotti viljan satotasoja  
niin, että keskimäärin sato jäi 75 % normaalista. Säilörehusadon kohdalla kuivuuden aiheuttama sa-
donalennus oli vieläkin suurempi. Tilojen välillä oli kuitenkin huomattavan paljon eroja eikä Keski- 
Suomi ollut valtakunnallisesti suinkaan synkintä kuivuusaluetta. Kasvukauden 2018 aikana oli yhteensä  
64 hellepäivää.

Liiketoimintaympäristö ja sen muutokset

Tuotannon heikko kannattavuus loi epävarmuutta pitkän aikavälin suunnitteluun koko maataloussek-
torilla. Kasvintuotannossa kasvukauden 2018 kuumin puheenaihe oli käytännössä koko kasvukauden 
jatkunut kuivuus ja runsas hellepäivien määrä. Nämä verottivat satotasoja, mutta toisaalta viljan hinta  
nousi jossain määrin edellisvuosia paremmaksi.  Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Suomen vilja-
sato kutistui 2,7 miljardiin kiloon eli viidenneksen edellisvuotta pienemmäksi. Keski-Suomessakin arvi- 
oitiin, että viljojen hehtaarisato jäi keskimäärin 75 %:iin normaalista.
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Markkinatilanne

Kasvintuotannon peruspalvelujen käyttömäärissä tai markkinatilanteessa ei tarkasteluajanjaksona ta-
pahtunut merkittäviä muutoksia; viljelysuunnitelmia tehtiin 491 asiakkaalle. Maatilojen lukumäärä 
Keski-Suomessa on noin 2 800 kpl. Tukineuvonnalle on kysyntää. EU-tukihakemus tehtiin 692 tilalle. 
Lähes vuosittain muuttuvat tukiehdot vaativat runsaasti neuvontaa ja asiantuntija-apua pohdittaessa 
tilakohtaisten valintojen vaikutusta tukipottiin.

Marjakasvien kysyntä on ollut viime vuosina hyvä. Sekä jalostava teollisuus että kotitaloudet ovat 
ostaneet marjoja. Marjojen terveellisyys ja kasvisruokailun vahvistuminen ovat luoneet pohjaa kysyn-
nälle. Mansikkapinta-alan lasku on saatu pysähtymään ja jopa hieman nousemaan Keski-Suomessa,  
muiden marjojen pinta-alat ovat pysytelleet suhteellisen vakiintuneina. Marjojen tunnelituotantoa 
maakunnassa on vain kahdella tilalla. Marja-alalle on tullut uusia, nuoriakin yrittäjiä. Vihannestuo-
tanto sen sijaan ei kiinnosta keskisuomalaisia viljelijöitä, vaikka eritoten luomutuotteille olisi kysyntää.

Tuotekehitys

ProAgria toi myös kasvintuotantoon Lean-johtamismenetelmän, jonka avulla sitoutetaan työntekijöitä  
ja saadaan aikaan parannuksia pienillä arjen oivalluksilla.  Se perustuu viiteen perusperiaatteeseen, 
joiden työstämiseen on olemassa yksinkertaisia työkaluja. Leanin avulla poistetaan hukkaa, vähenne-
tään työtä ja lisätään tuloja. Lean on erityisesti käytännön johtamista, päivittäisen työn selkeyttämistä  
sekä ihmisten innostamista ideointiin ja jatkuvaan parantamiseen. Leanissa tarkastellaan tekemisiä ja 
prosesseja ihmisten, tuotannon ja talouden näkökulmista. Taustalla on yritykselle pohdittu suurempi  
tavoite, jota kohti kasvetaan. 

ProAgria Keski-Suomen kasvintuotannon asiantuntijoista kaksi kouluttautui lean-asiantuntijoiksi.  
Lean-menetelmien valikoimaan kuuluvat mm. pienryhmät, viikkopalaverit, SOP-työohjeet, johtamis-
profiili ja arvovirtakuvaukset. 

Viljelysuunnitteluohjelmiston kehittämistä jatkettiin valtakunnallisesti. 
Valtakunnallisesti jatkettiin Tukiturva-palvelun tuottamista. Tukiturva-palvelussa viljelijä tekee neu-

vontaorganisaation kanssa sopimuksen sellaisen tilanteen varalta, että tilalle sattuu tukivalvonta. Jos 
valvonta sattuu kohdalle, pystyy tila hyödyntämään neuvojan asiantuntemusta mahdollisissa ongel-
matilanteissa. Tukiturva -asiakkaiden määrä pysyi Keski-Suomessa kuitenkin pienenä.

Erikoisviljelyasiantuntija osallistui valtakunnalliseen puutarhaneuvonnan kehittämistyöhön.
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etTulevaisuuden näkymät

Tulevaisuudessa on jälleen odotettavissa runsaasti muutoksia toimintaympäristössä rakennekehityk-
sen jatkuessa. Viljanviljelylle etsitään vaihtoehtoja, mutta todennäköisesti viljapinta-ala tulee edelleen 
pysymään suurena.  Kasvinviljelytilojen suhteellinen osuus maatiloista tulee kasvamaan kotieläintilo-
jen luopuessa kotieläimistä. 

Luonnonmukainen tuotannon kasvu uhkaa taittua ainakin lähivuosina, koska uusien luomusopi-
musten tekoon on tulossa mahdollisesti useamman vuoden tauko luomutukiin varattujen rahojen 
niukkuuden vuoksi. Nykyisen kustannusjahdin aikana tilat tarvitsevat neuvontaa ja koulutusta erilai-
sista vaihtoehtoisista lannoitusmenetelmistä, jotta tarvittavia kustannussäästöjä saadaan tiloilla ai-
kaan. Myös lähiruuan käyttö yleistyy ja sen tuottaminen antaa tuottajille uusia mahdollisuuksia. Vuo-
den 2019 alusta alkaen Wisu liitetään osaksi MinunMaatilani -ohjelmistoja ja se tarjoaa selkeän ja 
helppokäyttöisen ohjelmakokonaisuuden viljelysuunnitteluun ja lohkokirjanpitoon. Uuden MMWisun 
pilotointi käynnistyy vuoden 2019 alusta. Mobiililaitteille suunniteltu MobiWisu toimii älypuhelimen 
tai tabletin selaimessa. WisuEnnuste yhdistää tilakohtaisen sääpisteen tiedot lohkokirjanpitoon, enna- 
koi kasvinsuojelutarvetta ja nurmen D-arvon kehittymistä. Uutena lisäpalveluna kasvukaudelle 2019 
on Wisuun tulossa täsmäviljelyominaisuudet.

Maatilojen ympäristöasiat tulevat entistä näkyvämmin esille. Neuvo 2020 -palvelujen myötä on mah-
dollista suorittaa neuvontaa monesta ympäristöasioita sivuavasta aiheesta. Tämä mahdollistaa entistä  
paremman ympäristöasioiden esille nostamisen neuvonnassa esim. viljelykierron suunnittelussa tai 
kasvinsuojelun toteutuksessa.

Ilmastonmuutos tulee muuttamaan kasvinviljelyn olosuhteita jopa odotettua nopeammalla aika-
taululla. Kasvukauden sääolojen äärevöityminen lisää painetta viljelijöiden painetta monipuolistaa 
kasvilajivalikoimaansa viljelykierrossa. Myös uusien kasvitautien ja tuholaisten esiintymisen todennä-
köisyys kasvaa. Tästä on osoituksena kasvukaudella 2018 esiintynyt gammayökkönen. Ilmastonmuu-
toksen mukanaan tuomat haasteet on tarpeen huomioida myös neuvonnassa ja neuvontapalvelujen 
kehittämisessä. Myös tuotteen hiilijalanjälki ja sen selvittäminen kiinnostaa tulevaisuuden kuluttajia.

Kasvintuotantopalvelut

Siementuotannossa oleva pinta-ala oli Keski-Suomessa noin 1 100 hehtaaria. ProAgria Keski-Suomen 
siementarkastajat tekivät yhteensä 36 siementuotantotarkastusta.  Toimintavuonna valtuutetut sie-
mennäytteenottajat ottivat 60 siemenerästä viralliset näytteet.  

Viljelysuunnitelma-asiakkaita oli yhteensä 491 kpl tavoitteen ollessa 500 kpl. Viljelijöitä kannustet-
tiin omatoimiseen maanäytteiden ottoon ja maanäytteitä otettiin asiantuntijoiden toimesta 10 tilalla. 

Luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään kuului 194 maatilaa tai muuta alkutuotannon 
toimijaa. ProAgria Keski-Suomen luomuasiantuntija teki luonnonmukaisen tuotannon tarkastuksen 
21 luomutoimijalle.  Keski-Suomessa oli menneellä kasvukaudella luonnonmukaisessa tuotannossa tai 
siirtymävaiheessa luonnonmukaiseen tuotantoon yhteensä 9 560 ha, mikä on 10 % maakunnan pelto- 
alasta.  Luomutilojen keskipeltoala oli 49,50 ha. Luonnonmukaista eläintuotantoa Keski-Suomessa 
on 44 tilalla. Monessa muussa maakunnassa luomun suhteellinen osuus on jonkin verran suurempi, 
joten lisäystä luomutuotannon määrään odotetaan Keski-Suomeenkin.

Luomuviljelysuunnitelmia tehtiin 6 kpl (tavoite 20 kpl). Luonnonmukaisen viljelyn peruskurssille  
osallistui yhteensä 22 viljelijää. Luonnonmukaisen kotieläintuotannon kurssilla oli 9 osallistujaa. 
Luonnonmukainen emolehmätuotanto on ollut viime vuosina kasvava tuotantosuunta. 

ProAgria Keski-Suomen tilaisuuksissa kasvinsuojelututkinnon suoritti 215 henkilöä ja heistä 176 
osallistui myös koulutukseen. Kasvinsuojeluruiskujen testauksia tehtiin 111 kpl. Maatalouden asian-
tuntija osallistui työterveyshuollon tilakäynnille 20 tilalla. 

EU –tukineuvontaa ja EU-tukihakemusten täyttöä tehtiin 692 tilalla. 
Maatilayritysneuvonnassa jatkettiin tilakohtaisten kehityskeskustelujen tekemistä. Vuonna 2018 

käytiin 16 kpl tilakohtaista kehittämiskeskustelua.  
ProAgria Keski-Suomen erikoisviljelyasiantuntija teki laatutarha-auditoinnin kymmenellä puutarha- 

tilalla. 
Neuvo 2020 -tilaneuvontajärjestelmässä asiakkaalla on mahdollisuus saada neuvontaa ja Mavi mak-

saa neuvonnan kustannukset, asiakkaan maksettavaksi jää vain alv-osuus.  Tilaneuvontajärjestelmän 
eri osioiden neuvontapalvelua tuotettiin seuraavasti: kasvinsuojelu 12 kpl, luomu 44 kpl, tuotanto- 
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ja kilpailukyky -neuvontaa tehtiin 121 kpl ja se olikin huomattavasti eniten kysyntäänsä kasvattanut 
Neuvo-palvelu.

Keski-Suomi

MARJAMAAT
Ylimaakunnallisen Marjamaat-tiedonvälityshank-
keen tilaisuuksissa on ollut paljon osallistujia. 
Etäosallistumismahdollisuutta on käytetty paljon 
hyväksi ja siitä on saatu hyvää palautetta. Marja-
maat-hanketta hallinnoi ProAgria Pohjois-Karjala.  
ProAgria Keski-Suomi, ProAgria Etelä-Savo ja  
Luke ovat hankkeen osatoteuttajia. Rahoitus on 
saatu Euroopan maaseudun kehittämisen rahas-
tosta ko. alueiden ELY-keskusten myöntämänä.

LUOMUKS
Luomuliiketoiminnan kehittäminen Keski-Suomessa -koulutushankkeessa tavoitteena on kehittää ja edis-
tää keskisuomalaisten luomutoimijoiden ja toimijoiksi aikovien liiketoimintaa ja yhteistyötä. Hanketta hal- 
linnoi ja toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu yhteistyökumppaneinaan ProAgria Keski-Suomi ja Luke. 

Hankkeessa ProAgrian asiantuntijat järjestivät vuonna 2018 mm. 2 pellonpiennarpäivää mansikan ha-
vaintopellolla Multialla, vihannes- ja perunaryhmän, luomukotieläintuotantoa harkitsevien ryhmän sekä 
viljaryhmän kokoontumisia sekä Tuova- ja LuomuKS-hankkeen yhteisen valkuaiskasvipäivän. Yrtti- ja vi-
hannespainotteinen opintomatka tehtiin kesällä Sipooseen. Myös hankkeen pellonpiennarpäivään ja sen 
järjestelyihin osallistuttiin, samoin syksyllä järjestettyihin webex-luentoihin.

LuomuKS-hankkeen erikoiskasvitilaisuuksissa on ollut hyvin osallistujia. Luomuyrttiviljelyn perusteet 
-kurssi oli suosittu, samoin luomumansikka-aiheet. Luomumansikan havaintopelto Multialla kiinnos-
ti edelleen kävijöitä ja tuotti materiaalia luentoihin ja ammattiartikkeleihin.   Kiinnostusta hankkeen eri-
koiskasviaiheisiin on ollut myös Keski-Suomen ulkopuolelta. 

Keski-Suomi
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Keskisuomalaisille maatiloille on haastavaa pysyä maatalouden rakennekehityksen edellyttämässä 
maataloustoiminnan kehittämistahdissa. Maatalous- ja puutarhayritysten määrä on vähentynyt noin 
15 % vuodesta 2010 vuoteen 2018 mennessä. Samaan aikaan Keski-Suomen maataloudelle keskei-
simmän tuotantosuunnan, maidontuotantotilojen määrä on vähentynyt 43 % ja muun kasvinviljelyn 
päätuotantosuunnakseen ilmoittavien tilojen määrä on kasvanut 44 %. Merkittävä osa keskisuoma-
laisista pelloista on reservissä.

Investointitukien haku keskittyi vuonna 2018 edelleen pienimuotoisiin peruskorjaus- ja täydenny-
sinvestointeihin. Vaativat myöntämisperusteet karsivat erityisesti kasvinviljelytilojen hakemismahdol-
lisuuksia.

Suhdannenäkymien arvioidaan kiihdyttävän maatalouden rakenteellista muutosta. Osakeyhtiö-
muotoinen maatalous on alkanut kiinnostaa myös keskisuomalaisia maatiloja.  Julkisen investointira-
hoituksen ja sukupolvenvaihdosten rahoituksen rooli on rakenteen kehittämisessä ratkaiseva.

Maatalouden tukijärjestelmän muutokset ja tukien maksatusaikataulut heiluttavat keskisuomalaisten  
maatilojen taloudellista tulosta. Taloudellinen tilanne on tiukka varsin monella keskisuomalaisella tilalla.  
EU-tukineuvonnan merkitys on viime vuosina tasaisesti kasvanut. 

Suhdanteista huolimatta maaseutuyrittämisen rooli on Keski-Suomessa merkittävä.  Vähintään kol-
masosalla keskisuomalaisista maatiloista harjoitetaan jo nyt muuta yritystoimintaa maa- ja metsätalou- 
den rinnalla. Yleisimpiä ovat koneurakointi, hevostalous, erikoiskasvien viljely, matkailu ja polttopuiden  
teko. Joka kymmenes maatila harkitsee aloittavansa muuta yritystoimintaa maa- ja metsätalouden 
ohessa. 

Sukupolvenvaihdossuunnittelua tehtiin noin 30 tilalla tai maaseutuyrityksessä. Luopumistukijärjes-
telmän päättyminen lisäsi sukupolvenvaihdosten määrää vuonna 2018. Yhteistyökumppaneiden mer-
kitys on erityisen suuri maatilojen sukupolvenvaihdosten onnistumisessa.  

Maatalouden kannattavuuskirjanpidossa oli vuonna 2017 mukana noin 30 keskisuomalaista maa-
tilaa.

Tili- ja yrityspalvelut
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Tilipalvelujen asiakasmäärät ovat kasvaneet tavoitteiden mukaisesti. Asiakkaita ProAgria Keski-Suo-
men Tilipalveluilla oli vuonna 2018 yhteensä yli 400 kpl. Tilipalvelujen asiakkaana oli myös toistakym-
mentä yhtiömuotoista maaseutuyritystä.

Tilipalvelut on ProAgrioiden yhteinen palvelu, joka yhdistää talouden luvut, tuotannon kehittämi-
sen ja asiantuntijoiden tuen. ProAgria Tilipalvelujen erikoisosaamista on maa- ja metsätalousyrittäjil-
le tarjottavat kokonaispalvelut. Palveluina ovat maa- ja metsätalouden kirjanpito, välitilinpäätös, tili-
päätös, veromäärän laskenta, veroehdotuksen tarkastaminen sekä sen täydennys, verotuspäätöksen 
tarkastaminen ja palkanlaskenta.

Olennaista on, että kirjanpidon ja verotuksen ammattilaisten rinnalla ovat tuotannon osaajat, jol-
loin taloudesta saatavista tunnusluvista päästään käytännön tekemiseen.

Tilipalveluasiakkaiden lisäksi ProAgria Keski-Suomella on perinteisiä veroasiakkaita noin 100 tilaa, 
joille palvelu tuodaan tilalle paikan päälle.
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Vuonna 2017 tehdyt suunnitelmat, kpl
 liha- ja lypsykarjanavetat ja pihatot sekä muut eläinrakennukset              20                                                                                      

 konehallit /varastot 46

 Yhteensä 66

ProAgria on maaseudun tarpeista lähtevän rakennussuunnittelun kokenut edelläkävijä. Asiantuntemuk-
semme kattaa suunnittelun perusmaatalouden tarpeista uusiin elinkeinoihin ja yritystoimintaan sekä 
asumiseen ja vapaa-aikaan. ProAgria Keski-Suomessa työskenteli vuonna 2018 yksi rakennusinsinööri.  
Rakennussuunnitelmien lisäksi palveluun kuuluivat rakennesuunnitelmat, kilpailuttaminen, raken- 
nusten arvioinnit ja vastaavan työnjohtajan palvelut.

Rakennuspalveluiden kysyntä kasvoi 2018 vuoden aikana. Suunnitelmia valmistui yhteensä 66 kpl, 
joista 49 oli pääsuunnitelmia ja 17 rakennesuunnitelmia. Näiden lisäksi tehtiin vastaavan työnjohta-
jan töitä sekä joitakin rakennusten arviointeja, kilpailutuksia, kustannusarvioita ja määrälaskentoja.

Rakennuspalvelut
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Maatalousrakentamisen näkymät

Maidonhinnan alhainen hinta ja epävakaisuus näkyy maatalousyrittäjien investoinneissa, mutta tilo-
jen kehittämistarpeiden takia rakennusinvestointeja tehdään enenevin määrin. Investointeja tehdään 
pienistä laajennuksista aina isoihin pihatoihin asti. Isoissa pihatoissa on paljon avaimet käteen -toi-
mituksia, mutta niissäkin kohteissa tarvitaan erikoisosaamista, jota meiltä ostetaan.  
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Maidon hinnan nousua odotellessa maatalousyrittäjät ovat ryhtyneet viemään kehitysajatuksiaan 
eteenpäin. Rakennusprojekteja suunnitellessaan yrittäjät käyttävät ProAgrian palveluita hahmottaak-
seen tuotannon kehitysmahdollisuuksiaan ja niiden kannattavuutta. Rakennusprojekti voidaan aloit-
taa esimerkiksi investoinnin esiselvityksellä, jonka toteuttaa joko rakennussuunnittelija tai taloussuun-
nittelija tai molemmat. Suunnitteluun haetaan asiantuntemusta myös tuotannon asiantuntijoilta.  
Vuonna 2018 tehtiin yhteensä 25 asiakkaalle investoinnin esiselvitys.

ProAgria Keski-Suomen rakennussuunnittelun vahvuutena on löytää asiakkaalle taloudellisesti ja 
toiminnallisesti paras toimiva ratkaisu hyödyttäen olemassa olevaa rakennuskantaa. Lisäksi suunnit-
telupalveluita pyritään laajentamaan omakotitalojen ja vapaa-ajanasuntojen suunnitteluun. Rakenne- 
suunnittelua markkinoidaan muihinkin ProAgrioihin ja rakennesuunnittelutöitä on jo tehtykin muiden  
ProAgria Keskusten alueille.
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Kasvun ja muutosten vuosi. Näin voi kuvata vuotta 2018 tapahtumien osalta. Vuonna 2017 aloitettu 
kevättapahtuma laajeni, kun Metsämme-messujen ja Wemmi-kevätmarkkinoiden rinnalle nousi Ret-
kelle-messut. Tapahtumakokonaisuus tavoitti myös kävijät, kävijämäärän kasvu edelliseen vuoteen ver-
rattuna oli noin 80 %, kun 11 000 vierasta täytti Jyväskylän Paviljongin 21.–22.4.2018. 

Tapahtumien onnistumisen taustalla oli hyvä yhteistyöverkosto. Metsämme-messujen sisällöstä vas-
tasi työryhmä, jossa oli jäseniä Päijänteen Metsänhoitoyhdistyksestä, Metsänhoitoyhdistys Keski-Suo-
mesta, Jyväskylän ammattikorkeakoulusta, Suomen metsäkeskuksesta sekä MTK Metsälinjalta. Wemmi- 
kevätmarkkinoilla yhteistyökumppanina jatkoi Suomen Käsityöyrittäjät ry, jonka Käsityökorttelissa oli 
mukana yli 30 yrittäjää. Ja Retkelle-messujen ohjelmasta vastasi Retkipaikka.fi, joka loi katsauksen ret-
keilyn moniin nykyaikaisiin muotoihin.

Syksyllä Pienpaahtimomessut sekä Wemmi – Ween maan wiljaa -markkinat

Syyskuun kolmas viikko oli vilkas. Pienpaahtimomessut Tampereen Pakkahuoneella järjestettiin 17.–
18.9.2018. Tapahtuma kokosi suomalaisia kahvialan pienyrityksiä esittelemään nousussa olevaa pien-
paahtimotoimintaa ja -tuotteita. Mukana oli myös kahvitukkureita ympäri Eurooppaa.

Loppuviikosta Jyväskylässä järjestettiin perinteiset syysmarkkinat 22.–23.9.2018. Tapahtuma keräsi  
jälleen valtaisan määrän kävijöitä ja kauppiaiden positiivinen palaute oli sen mukaista. Suomen Käsi- 
työyrittäjien Käsityökortteli vahvisti myös Wemmi-syysmarkkinoiden mainetta kotimaisen pienyrittä-
jyyden tukijana.

Tapahtumat
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Syksyn KoneAgrian suurin muutos oli Finn Dairy Expo, joka toi Jyväskylän Paviljonkiin liki 100 lehmää ja 
hiehoa. ”KoneAgria karjatalous” järjestettiin 11.–13.10.2018. Kävijämäärältään tapahtuma oli aiem- 
pia vuosia pienempi, mutta näytteilleasettajat kiittivät tapahtuman kaupallista antia. Kävijöistä jopa 
84 %* oli maatalouden ammattilaisia.

Tapahtumien käytännön toteutuksesta vastaa FKS-Tapahtumat Oy. Tapahtumien järjestämisessä 
työllistetään mahdollisuuksien mukaan ProAgrian henkilöstöä ja tarjotaan järjestön yhdistyksille mah-
dollisuus talkootöihin.

*Tutkimukset toteutti Tietoykkönen Oy.
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Maa- ja kotitalousnaiset
Vuosi 2018 oli Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten 84. toimintavuosi. Toiminta oli aktiivista ja 
monipuolista. Esimerkiksi valtakunnalliseen Loikkaa liikkeelle -liikuntakisaan osallistuttiin Keski-Suo-
mesta innokkaasti yhdeksän ryhmän voimin. Koko valtakunnassa toiseksi eniten liikuntakertoja ker-
tyi Äänekosken Maa- ja kotitalousnaisten joukkueelle. Tärkeänä tavoitteena oli myös saada asuinyh-
teisön väki liikkumaan ja kisan suurimmassa keskisuomalaisjoukkueessa Rutalahdessa kisailikin 44 
osallistujaa. 

Ruoka-, ravitsemus- ja kotitalousneuvonta  

Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana toteutimme työpajoja lapsille ja nuorille sekä kursseja, luen-
toja ja yleisötilaisuuksia. Vain muutama jäsenjärjestömme innostui perinteisistä ruokakursseista. Näissä  
ruokakoulutuksissa poimittiin ja maisteltiin villiyrttejä, leivottiin ja koristeltiin kakkuja, kokeiltiin eri-
laisia uusia kasvisruokia, valmistettiin makkaraa sekä superruokaa Pohjolasta. Koulutuksia järjestet-
tiin Hankasalmella, Luhangassa, Jämsässä ja Jyväskylässä ja osallistujia niissä oli 110. Koulutuksissa 
oli mukava yhteishenki ja niissä opittiin esim. uusista proteiininlähteistä. Jyväskylän Kenttäurheilijoi-
den (JKU) kilpaurheilijoille järjestettiin Superruokaa Pohjolasta -kurssi. Urheilijat innostuvat kovasti 
kokkaamisesta ja uusista resepteistä.

Lasten ja nuorten ruokakasvatustapahtumat olivat suosittuja. Hevi-etsivä -tapahtumia pidettiin Keu-
ruulla ja Laukaassa, Ruokahävikki- ja lähiruokatapahtumia kolme Jyväskylässä sekä kalastustapahtu-
mia kaksi Jyväskylässä ja Konnevedellä. Tapahtumat tavoittivat 1 200 lasta. Lapset ja nuoret nauttivat,  
kun pääsivät eri aisteja käyttäen tutustumaan ruokaan ja ruuan reittiin. Kalastustapahtumat toteutet-
tiin yhdessä Keski-Suomen Kalatalouskeskuksen kanssa.  

Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset on haluttu yhteistyökumppani erilaisiin tapahtumiin ja kam-
panjoihin.  Keski-Suomen lähiruokakampanjaviikoilla yhteistyössä MTK Keski-Suomen ja Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun kanssa edistettiin paikallisen ruuan käyttöä: toteutettiin Maaseutu esittäytyy 
kaupungissa -tapahtuma Kauppakeskus Sepässä Jyväskylässä ja lähes 200 alakoululaisen vierailu kes-
kisuomalaisilla maatiloilla sekä pidettiin lähiruokaosastoa Biotalouskampuspäivässä Saarijärvellä.  
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Vuoden aikana järjestettiin usean toimijan kanssa yhdessä Sadonkorjuu- ja metsäpäivä sekä Muonaa 
maalta – ripeyttä ravinnosta -tapahtuma Petäjävedellä. Näissä tapahtumissa maa- ja kotitalousnaisten 
teemana oli terveellinen ravitsemus. Maakunnallisessa Lasten Parlamentissa Jyväskylässä oltiin neu-
vontaosastolla yhdessä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ravitsemusterapeutin kanssa. Maa- ja koti- 
talousnaisten edustajat ovat mukana alueellisessa Hyvinvoivien lasten ja nuorten Keski-Suomi -toimi-
javerkostossa.  

Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisilla on oma YouTube-kanava. MKN ruokaneuvoista tehtiin 
opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana esittelyvideo: Upota kädet taikinaan, kauha soppaan, kuule  
uutta ravitsemuksesta ja opi ruokataitoja! Video on saanut hyvää palautetta, se havainnollistaa ja 
markkinoi tärkeää ruokakasvatustoimintaamme.  Toisena toimintaa esittelevänä videona toteutimme:  
Iloa yhdessä olemisesta ja tekemisestä! Tämä video esittelee laajemmin toimintaamme ja sen tavoit-
teena on madaltaa kynnystä tulla mukaan toimintaan. Haasteenamme on, ettei hyvää ja arvokasta 
toimintaamme tunneta laajasti. 

Keski-Suomessa talkoolaiset ovat merkittävässä roolissa tapahtumaruokailujen järjestämisessä.  Tapah- 
tumien avulla kehitetään ruokapalveluosaamista. Syyskuussa piirikeskuksella oli puuro- ja kahvilateltta  
Wemmi-syysmarkkinoilla. Uutisruispuuro oli jälleen suosittua. Puuroteltassa oli tarjolla myös talkoo-
laisten paistamia lettuja sekä kahvia ja kahvileipää.  Tapahtuman toteuttamisessa oli mukana Lau-
kaan, Saarijärven, Jämsän ja Jyväskylän maa- ja kotitalousnaisia.  Tällä kertaa hieman sateissa säässä 
järjestetyssä tapahtumassa vieraili arvioilta yli 25 000 kävijää, joista noin 2 000 vieraili MKN-teltalla. 
Ruispuuroa kävi nauttimassa myös pääministeri Juha Sipilä seurueineen.

KoneAgria-näyttely oli lokakuussa Jyväskylässä. KoneAgria-näyttelyssä maa- ja kotitalousnaiset vas-
tasivat grillitoiminnasta. Maa- ja kotitalousnaisten grillipiste oli ulkoalueella. Pääravintolassa yhteis-
työtä jatkettiin Paviljonki Ravintoloiden kanssa. Piirikeskus vastasi talkoolaisten hankinnasta ja hei-
dän työnjohdostaan. Näyttelyn kävijämäärä oli pienempi kuin aikaisemmissa näyttelyissä ja se näkyi 
ruuan myynnin määrässä.

Keski-Suomen ruoka-asiantuntijat olivat toteuttamassa MMM:n rahoittamaa valtakunnallista Ter-
veyttä edistävät välipalat -hanketta. Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan alueella järjestettiin kuusi 
ruokapalveluiden ja koulujen yhteistä keskustelutilaisuutta. Terveyttä edistävät välipalat -projektin ta-
voitteena oli tuottaa ruokakasvatukseen hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja, joiden avulla oppilaat 
nauttivat terveyttä edistäviä välipaloja ja lisäävät kasvisten käyttöä osana kouluateriaa ja välipaloja. 

Maakunnassa toteutettiin innokkaasti valtakunnallista Ruokahukka ruotuun, katse vesistöihin 
-hanketta toimintavuoden aikana. Hankkeen päätavoitteena on tuoda kuluttajille tietoa mahdolli-
suuksista vaikuttaa ympäristön, erityisesti vesistöjen, tilaan omilla valinnoillaan. Tavoitteena on vähen-
tää ruokahävikkiä ja aktivoida vapaaehtoista vesienhoitotyötä. Keski-Suomessa toteutettiin kahdeksan 
Ruokahukka ruotuun -infotapahtumaa lapsiperheille. Infoja pidettiin tapahtumien yhteydessä, lasten 
perhekerhoissa ja koulujen tapahtumissa. Ruokahukka ruotuun -hankkeen Hyppää hyvän kierteeseen 
-infoja ja näytöksiä toteutettiin kolme kalastustapahtumien sekä kylätapahtuman yhteydessä. Ruo-
kahukasta luennointiin ruokakurssien yhteydessä.  Ruokahävikkiä on havainnollistettu toteuttamalla  
tilaisuuksissa hukkaruokapöytiä. Pöydän tuotteilla näytetään jokaisen suomalaisen keskimääräinen 
vuosittainen ruokahävikki, joka on noin 23 kg. Hankkeen tapahtumat tavoittivat yli 2 500 osallistujaa. 

Maiseman- ja luonnonhoidon neuvonta  

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella järjestettiin Vuoden maisemateko -kilpailu 2018 teemalla 
Laita hyvä kiertämään.  Kilpailuun saatiin neljä ehdotusta. Keski-Suomen Vuoden maisemateko -voitta- 
jaksi valittiin Rautionmäen kyläyhdistys Äänekoskelta. Kyläyhdistys oli talkootyönä rakentanut vanhoille  
esineille säilytys- ja näyttelyrakennuksen. Maisemateon valintaraatiin kuuluivat johtokunnan jäsen, 
metsätilallinen Pirjo Härkönen Jyväskylästä, maatilayritysneuvoja Hanna Kaihlajärvi Saarijärveltä, yli-
opistonopettaja/YTT Kaisu Kumpulainen Jyväskylästä, vuoden 2017 maisematekokilpailun voittaja 
Usko Paananen Pihtiputaalta sekä maisema-asiantuntija Kirsi Koskela.

Elävää maaseutua taajamiin -toimintamallia esiteltiin kuntatapaamisissa Jyväskylässä, Laukaassa ja 
Keuruulla. Toimintamalli kiinnosti kuntien kaava- ja vihersuunnittelijoita ja heille annettiin tietoa ai-
heesta sekä yhteystiedot jatkotoimenpiteitä varten.  Keuruun kaupungille tehtiin hankintapäätöksellä 
maisemaselvitys keskustan osayleiskaavaa varten. 

Digitaalisuutta hyödynnettiin maisemapalveluissa tekemällä YouTube-kanavalle video Rehottaako 
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maillasi vieraslaji? Videossa oli esillä yleisempien vieraslajien torjuntaa ja mukana myös maatilayrittä-
jän kommentteja toiminnasta. Video on ajankohtainen ja sopii mainiosti MKN tulevan vuoden mai-
sematekokilpailun teemaan.  Video tehtiin Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Rahoituksen 
ansiosta pystytiin harjoittelemaan videon tekoa ja live-kuvan lisäämistä videoon. Laadukkaan videon  
tekeminen vaatii harjoittelua. Haasteena on videon markkinointi ja sen löytäminen YouTube-kana-
valta. 

Neuvo 2020 -järjestelmän avulla kartoitettiin kymmenelle asiakkaalle maiseman- ja luonnonhoitoon 
soveltuvia alueita ja annettiin neuvontaa ympäristösopimuksiin liittyen. Lisäksi tehtiin ostopalveluina 
neljä ympäristösopimussuunnitelmaa maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoon.

Vuoden 2018 aikana jatkettiin Fingridin tarjoaman voimajohtoalueiden maisemanhoitotuen mark-
kinointia. Keski-Suomessa saatiin yksi asiakas ja tehtiin maastokäynti kevään aikana.

Marttojen Keski-Suomen piirin kanssa järjestettiin yhteistyössä perinnemaisemaretki Joutsan Leivon-
mäelle ja tutustuttiin erilaisiin perinnebiotooppeihin. Retki oli osa Etelä-Suomen maa- ja kotitalous- 
naisten ja Marttojen yhteistä TehtäväZ -hanketta.

Alli Paasikiven säätiön tuella toteutettiin kuudella koululla 5. ja/tai 6. luokkalaisille Kulttuuriympä-
ristö tutuksi koululaisille -työpajat. Työpajoja pidettiin Jyväskylässä, Multialla, Petäjävedellä, Uuraisilla  
ja Äänekoskella. Tavoitteena on, että oppilas oppii ymmärtämään, mitä kulttuuriympäristöt ovat sekä  
miten ja miksi maisemat muuttuvat. Tehtävien kautta havainnoidaan ympäristössä tapahtuneita muu-
toksia, ihmisen toiminnan jälkiä sekä hahmotetaan maiseman kerroksellisuutta.

Maaseuturahaston rahoittamalla Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ -hankkeella tiedotettiin kult-
tuuriympäristön arvoista ja kannustettiin maaseudun asukkaita maiseman- ja kulttuuriympäristön 
hoitoon järjestämällä erilaisia infotilaisuuksia, työpajoja, talkoita ja retkiä laajasti ympäri Keski-Suo-
mea. Vuoden 2018 teemoissa painottuivat hankkeen julkaisuihin liittyvät tapahtumat sekä vierasla-
jitalkoot ja lasten kulttuuriympäristökasvatus. Hanketta vetää Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaiset.

KYNÄ-hankkeen Keski-Suomen toimenpiteet vuonna 2018: Infot, tapahtumat ja työpajat 26 kpl, 
talkoot 2 kpl, kulttuuriympäristöretket 3 kpl, viestintätoimenpiteet 12 kpl ja mediaosumat 5 kpl.

Yrityspalvelut 

Maatilan tuotteiden jalostaminen ja myynti & lihalaitoksen perustaminen -koulutustilaisuus järjestettiin 
tammikuussa Jyväskylässä. Sen järjestivät Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Kuluttajaliitto, Ruoka- 
tieto Yhdistys ry, Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Tilai-
suus oli osa Ajankohtaista ruoka-alalla -koulutuskiertuetta 2018. Kiertue toteutettiin opetus- ja kult-
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tuuriministeriön rahoituksella.  Sen tavoitteena oli tukea maatiloja tuotteiden jatkojalostamisessa ja 
myynnissä sekä antaa tietoa lihalaitoksen, elintarvikeyrityksen tai ravintolan perustamisesta. Tilaisuu-
det oli tarkoitettu maatilojen ja muiden yritysten edustajille, valvontaviranomaisille, asiantuntijoille ja 
muille asiasta kiinnostuneille.  Koulutus tallennettiin myöhempää katselua varten. Tilaisuuksissa asian-
tuntijat kertoivat omista aihealueistaan ja vastasivat yleisön kysymyksiin.  Asiantuntijoilta saatiin tietoa 
monipuolisesti, mutta osa osallistujista kaipasi käytännönläheisempää otetta asioihin valtakunnan 
tason toimijoilta. Paikalliset asiantuntijat pystyivät tätä antamaan. Osallistujia tilaisuudessa oli 34. 

Keski-Suomessa Portaat (nais)yrittäjäksi -valmennus toteutettiin syksyllä.  Tavoitteena oli järjestää 
se jo keväällä Laukaassa, mutta siihen ei saatu osallistujia. Jyväskylän koulutukseen osallistujia ilmoit-
tautui kuusi.  Tapaamisiin osallistui vaihtelevasti 2–6 henkilöä. Valmennuksessa sai tietoa, kannustusta  
sekä vertaistukea yrittäjyyteen. Valmennuksen aikana kuultiin piirikeskuksen asiantuntijoiden lisäksi  
sekä yrittäjinä toimivien yritystarinoita että valmennuksen osioihin liittyviä muita asiantuntijoita.

Valmennuksen aineisto toimitettiin kaikille osallistujille. Paikalla olleiden mukaan valmennuksessa 
olleet asiat olivat heille ajankohtaisia ja täydensivät heidän aikaisempaa tietämystään. Avoin ja luot-
tamuksellinen keskustelu valmennuspäivissä auttoi osallistujia jäsentämään omaa suunnitelmaa ja 
asioiden eteenpäin viemistä. Osallistujat pitivät erityisen tärkeänä muiden osallistujien yritysideoiden 
pohdintaa. Yksi osallistuja on käynnistämässä uutta toimintaa maatilalleen. Toinen osallistuja pohtii 
puoliyrittäjyyden aloittamista. Muut eivät osanneet vielä päättää jatkosuunnitelmista. Eräs koulutuk-
seen osallistuja totesi Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten YouTube kanavalla olevassa Luonnosta  
lautaselle ja liiketoiminnaksi videossa: ”Sain täsmäopastusta ja valmennusta siihen mitä tarvitsen.”  
Samalla videolla petäjävetinen matkailuyrittäjä toteaa: ”Osaamista on maatilamatkailusta, kuka muu 
tuntee maatilat paremmin kuin maa- ja kotitalousnaisten asiantuntija?”  Luonnosta lautaselle ja liike-
toiminnaksi -videolla esitellään maa- ja kotitalousnaisten luonnontuotealan osaamista sekä yrityspal-
veluja. Yrittäjien kuvaamiseen ja haastatteluihin käytettiin paljon aikaa, mutta paremman laadun ai-
kaansaamiseksi tulisi olla paremmat kuvaus- ja äänityslaitteet. Videon sisältö on sinänsä hyvä. 

Maa- ja kotitalousnaisilla oli Wemmi-syysmarkkinoilla puuro- ja kahvilateltta, jossa oli tarjolla talkoolaisten paistamia lettuja.
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Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset olivat mukana järjestämässä kevään ja syksyn markkinata-
pahtumia.  Nämä olivat piirikeskuksen Maistuva maaseutu -tapahtumia. Wemmi – Ween maan wiljaa 
-syysmarkkinat on keskisuomalaisille tutuksi tullut syksyinen myyntitapahtuma, joka järjestettiin jo 25. 
kerran. Jo aiemmin mainitun puuro- ja kahvilateltan lisäksi tapahtumassa oli noin 200 lähi- ja luomu-
ruuan, elintarvikkeiden sekä käsitöiden myyjää. Syysmarkkinat ovat saaneet rinnalleen Wemmi-kevät-
markkinat. Keväällä huhtikuussa nostetaan esille erityisesti luomu- ja lähiruoka sekä kotimaiset käsi-
työt. Tässä tapahtumassa maa- ja kotitalousnaiset olivat mukana monipuolisella neuvontaosastolla.

Hygieniaosaamistestejä järjestettiin tilauksesta.  Testitilaisuuksia oli kuusitoista. Elintarvike- ja yri-
tysasiantuntija teki kaksikymmentä Hyvää Suomesta -yrityksen auditointia.  Ruokapalveluiden, oma-
valvonnan ja liiketoiminnan suunnitteluun tarjottiin yrityksille apua. Asiakkaina oli mm. suoramyynti- 
pistettä valmisteleva taho ja maaseutumatkailuyrityksiä. Ruoka-, elintarvike- ja matkailuyrittäjille pidet- 
tiin koulutuksia sekä luentoja liittyen makkaranvalmistukseen, lammaspaimenlomien tuotteistami-
seen ja tuotteiden saamiseen markkinoille. Näihin osallistui 108 kuulijaa.  Neuvo 2020 nykyaikaista-
minen ja kilpailukyvyn parantaminen -palvelun avulla elintarvike- ja yritysasiantuntija teki selvityksiä 
viidelle maatilalle. 

Luonnosta lautaselle LUOLA -koulutushankkeessa järjestettiin vuoden 2018 aikana luonnonyrttien 
poimijakoulutusta, luonnontuotteiden käsittelykoulutusta ja koulutuskokonaisuus luonnontuottei-
den tehokkaammasta talteenotosta.  Hanke on järjestänyt myös työpajamuotoista koulutusta kuten 
pettutyöpajan ja raaka-ainekokeiluja luonnontuotteilla yhteistyössä JAMKin kanssa. Hanke on järjes-
tänyt näiden lisäksi myös luonnontuoteaiheisen luentotilaisuuden.  Opintomatkoja on vuoden aikana 
tehty kotimaassa kolme: yrttiaiheinen matka Mikkelin seudulle, opintovierailu Crenocolle Saarijärvelle  
sekä kaksipäiväinen opintomatka Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan seuduille.  Ulkomaan opintomat-
ka tehtiin huhtikuussa Unkariin. Hankkeen tilaisuuksiin osallistui noin 110 hlöä.

Järjestötoiminta

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan Välitä viljelijästä -projekti järjesti huhtikuussa yhdessä MTK-
Keski-Suomen, Jyväskylän ammattikorkeakoulun sekä Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten kanssa  
Suhteet sujuviksi – arki paremmaksi! -hyvinvointipäivän maatalousyrittäjille Peurungassa Laukaassa.  
Hyvinvointipäivän yhteydessä järjestettiin minimessut.  Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset oli mukana  
omalla osastolla (teemana terveellinen ravitsemus, Loikkaa liikkeelle -liikuntakisa). Yhteistyö Melan 
kanssa jatkui Viljelijöiden Hyvinvointipäivässä Laukaassa syyskuussa. Hyvinvointitilaisuuksiin osallis-
tui 220 henkilöä.

Perinteinen kevään opinto- ja virkistysmatka tehtiin helmikuussa Riikaan Latviaan. Matkalla oli kolme- 
kymmentä osallistujaa. Neljän päivän matkalla tutustuttiin mm. maaseutuyrittäjyyteen ja luonnonkos-
metiikan valmistamiseen kulttuuria ja historiaa unohtamatta. Impin päivänä kesäkuussa liikuttiin luo-
vasti Etelä-Konneveden kansallispuistossa, mukana oli 41 naista.

Keski-Suomen vuoden maa- ja kotitalousnaiseksi valittiin Eila Kalavainen. Hän on toiminut Ääne-
kosken maa- ja kotitalousnaisten sihteerinä 26 vuotta. Hän on aktiivinen, innokas ja luotettava yhdis- 
tystoimija.

Piirikeskuksen toiminnanjohtaja vastasi myös ProAgria Keski-Suomen järjestöasioista. Asiantunti-
jat kävivät yhdistysten tilaisuuksissa kutsuttuina yhdistystoiminnan asiantuntijoina muutostilanteissa  
kolme kertaa. 

Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten edustajakokous pidettiin lokakuussa samana päivänä kuin 
ProAgria Keski-Suomi ry:n vuosikokous Joutsassa Jukolan Juuston ja Karoliinan Kestikievarin tiloissa.  
Nämä yritykset valittiin Keski-Suomen maakunnan maistuvimmiksi yrityksiksi vuonna 2017. Kokous-
esitelmänä oli PariAsiaa ihmissuhteista – Oivalluksia tunnetaitoihin.  Luennoimassa olivat maaseu-
tuyrittäjät ja parisuhdetyöntekijät Terhi Ruokonen-Jalo ja Erkki Jalo Kouvolasta. Kokouksessa valit-
tiin Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten johtokunta ja johtokunnalle puheenjohtaja 2019–2021.

Maa- ja kotitalousnaisten yhdistyksiä avustettiin rekisteröitymään ja liittymään piirikeskuksen jäse- 
niksi.  

Uuden jäsenrekisteriohjelman myötä kannustettiin yhdistyksiä päivittämään jäsentiedot ajan tasalle.
Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset olivat mukana Naisten Valmiusliiton Keski-Suomen alue-

neuvottelu-kunnan toiminnassa.
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Ruoka-asiantuntija Mirja Pummila oli mukana valtakunnallisessa Ruokaneuvot-konseptissa. Hänen 
vastuullaan olivat reseptikokonaisuudet raskileivonnasta sekä sesonginmukaisista kalaruuista. Koko-
naisuuksia hyödynnettiin mm. mediatiedottamisessa, Koti ja maaseutu -lehdessä, nettisivuilla ja sosi-
aalisessa mediassa. Ruokaneuvot-kokonaisuus on osa ruoka-asiantuntijuuden brändäystä. Rahoitusta  
tähän saatiin opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 

Toimihenkilöt viestivät luontevana osana työtehtäviään järjestön tapahtumista ja toiminnasta sekä  
tuovat eri medioissa esille asiantuntijapalvelujamme. Piirikeskuksessa työstettiin säännöllisesti media-
tiedotteita ja tarjottiin juttuaiheita medialle.

Toiminnasta tiedotettiin yhdistyskirjeillä, sähköisillä uutiskirjeellä sekä sähköpostitse, verkkosivuilla, 
ProAgria Keski-Suomen Jyvällä -tiedotuslehdessä sekä Facebookissa. Vuoden 2018 aikana aktivoidut-
tiin myös YouTube-kanavan sekä Instagramin käytössä.  Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten You-
Tube-kanavan videoilla on yli 250 näyttökertaa.  

Koti ja maaseutu -lehteä markkinoitiin aktiivisesti erilaisissa tilaisuuksissa, esim. kevään ja syk-
syn Wemmi-markkinoilla oli asiamies myymässä lehteä. Toimihenkilöitä kannustetaan lehden markki-
nointiin ja esillä pitämiseen. Maakunnasta hankittiin runsaasti uusia lehden tilauksia vuoden aikana.

Hankkeet

Piirikeskus oli vastuullisena toteuttajana Kulttuuriympäristö näkyväksi, KYNÄ ja Luonnosta lautaselle,  
LUOLA-hankkeissa. KYNÄ-hankkeen rahoittaa Euroopan Unionin maaseudun kehittämisen maatalous- 
rahasto ja Etelä-Savon ja Keski-Suomen ELY-keskukset. LUOLA-hankkeen rahoittaa Euroopan maa-
seudun kehittämisen maatalousrahasto ja Keski-Suomen ELY-keskus.

Piirikeskus oli mukana seuraavien hankkeiden toteuttamisessa: Keski-Suomen ruokaketjun koordi-
naatio -yhteistyöhanke (KEKO), Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kilpailukykyinen keskisuomalainen 
maaseutu -koulutushanke (KIKE), Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Luomuliiketoiminnan kehittämi-
nen Keski-Suomessa -koulutushanke, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Vientivalmiuksien kehittäminen 
Saksan markkinoille –Grüne Woche IGW2019, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Yksissä-hanke, Jyväs-
kylän ammattikorkeakoulu, Välitä viljelijästä -projekti, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela, 5E kylät – 
vähähiiliset yhteisöt, Maaseudun Sivistysliitto, Apetta Aivoille – avaimia aivoterveyteen -hanke, Keski- 
Suomen Muistiyhdistys ry.
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TULOSLASKELMA 2018 2017
(tuhatta euroa)
Tuotot
Valtion määräraha 234 262
Hanketoiminta 240 192
Valt. lask. vast. saadut korv. 33 18
Palvelu- ja myyntitulot 1 068 1 105
Muut toiminnan tuotot 48 51
Tuotot yhteensä 1 623 1 628

Kulut
Henkilöstökulut 1 113 1 131
Poistot 8 7
Muut kulut 521 503
Kulut yhteensä 1 642 1 641

Varsinaisen toiminnan tuotto-/kulujäämä -19 -13

Varainhankinta 16 15
Sijoitus- ja rahoitustoiminta 4 4
Tilinpäätöserät 0 0
Tilikauden yli-/alijäämä 1 6

TASE    31.12.2018 31.12.2017
(tuhatta euroa)
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 13 19
Aineelliset hyödykkeet 9 6
Sijoitukset 263 263
Pysyvät vastaavat yhteensä 285 288
Vaihtuvat vastaavat
Lyhytaikaiset saamiset 455 331
Rahat ja pankkisaamiset 273 369
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 728 700
VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 013 988

VASTATTAVAA
Oma Pääoma
Rahastopääoma 5 5
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 724 718
Tilikauden yli-/alijäämä 1 6
Oma pääoma yhteensä 730 729
Vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma 283 259
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 013 988
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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 yrittäjän 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.
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ProAgria keskukset valtakunnallisesti 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 on-
nistumisesta.

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-Sa-
vosta 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.
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sähköposti: etunimi.sukunimi@proagria.fi, keski-suomi@proagria.fi

TOIMIPISTEET
Jyväskylä
postiosoite: PL 112, 40101 Jyväskylä
käyntiosoite: Kauppakatu 19 A, 2. krs
Tilipalvelut, tiedustelut: Kalmukoski Hanna-Kaisa,  
043 826 9716

Hankasalmi, Tilipalvelut
osoite: Keskustie 36, 2. krs (Osuuspankin talo)
41520 Hankasalmi
Tiedustelut: Puura Hanna, 040 822 5607

Kalmari, Tilipalvelut
osoite: Keskustie 36, 2. krs (Osuuspankin talo)
41520 Hankasalmi
Tiedustelut: Kalmukoski Hanna-Kaisa,  
043 826 9716

Viitasaari, Tilipalvelut
osoite: Viitasaaren kaupungintalo
Keskitie 10, 44500 Viitasaari
Tiedustelut: Kivisalmi Reijo, 043 824 9638

MAATILAN TUOTANTOPALVELUT -PALVELURYHMÄ

Mäkinen Irene palvelupäällikkö  040 587 3245

MAITO- JA NAUDANLIHA 

Hukka Anni maidontuotannon asiantuntija 0400 279 049

Minkkinen Anna-Maija maidontuotannon asiantuntija 040 564 9166

Minkkinen Sanna maidontuotannon asiantuntija 043 824 9646

Peltola Juhani nurmen- ja maidontuotannon asiantuntija 040 586 0042

Timonen Leila maidontuotannon asiantuntija 0400 747 289

KASVI- JA PUUTARHA

Kahelin Timo kasvinsuojeluruiskujen testaaja 043 826 9715

Kaislo Katariina talous- ja viljelyasiantuntija  040 822 2127

Marttinen Marjo erikoisviljelyasiantuntija, kasvinsuojelututkinnot 0400 648 275

Neuvonen Eeva-Liisa luomuasiantuntija 043 826 7294

Paltamaa Kai kasvinsuojeluruiskujen testaaja 0400 545 543

YRITYS-, TILI- JA INVESTOINTIPALVELUT -PALVELURYHMÄ

Laitinen Hannu palvelupäällikkö 0400 321 907

Janhonen Esko  talousasiantuntija 0400 718 890

Kahelin Timo talous- ja viljelyasiantuntija 043 826 9715

Kaislo Katariina talous- ja viljelyasiantuntija 040 822 2127

Kalmukoski Hanna-Kaisa talousasiantuntija 043 826 9716

Kivisalmi Reijo talousasiantuntija 043 824 9638

Puura Hanna talousasiantuntija 040 822 5607

Paltamaa Kai talousasiantuntija 0400 545 543

Viinikainen Matti valtakunnallinen huippuosaaja,  
maidontuotanto ja investoinnit 

0400 896 386

RAKENNUSSUUNNITTELU

Myllylä Tapio rakennusinsinööri 043 824 8504

MAA- JA KOTITALOUSNAISET

Kivimäki Eeva-Liisa toiminnanjohtaja 040 576 8740

Jousmäki Katariina hankevetäjä 043 826 9712

Neuvonen Eeva-Liisa maiseman ja luonnonhoidon asiantuntija 043 826 7294

Pummila Mirja elintarvike- ja yritysasiantuntija 0400 932 054

HALLINTO

Laitinen Vesa johtaja 0400 547 816

Jokinen Hannu hallituksen puheenjohtaja 0400 378 724

Martinmäki Helena talouspäällikkö 040 751 4972

Mattola Elina taloussihteeri 043 824 9645

TAPAHTUMAT

Toivakka Marko toimitusjohtaja, FKS-Tapahtumat Oy 0400 735 259 

Lampinen Niina tapahtumatuottaja 043 826 7291
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ProAgria Keski-Suomi ry
Kauppakatu 19 A  
PL 112, 40101 Jyväskylä

www.proagria.fi/ks
www.maajakotitalousnaiset.fi/ks
www.koneagria.fi
www.wmw.fi


