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ProAgria Itä-Suomi lyhyesti

Henkilöstö 118 hlö

Asiakkaat 4 260 kpl

Jäsenet 5 510 kpl

Vuodessa yli 25 000 
asiakaskontaktia

Liikevaihto  8 M €

Hankkeet n. 1,8 M €

Asiakashyöty moniammatillisiin 
tiimeihin sitoutuneilla asiakkailla ka 
30 000 €/v (n. 70 lehmän maitotilalla)





ProAgria 



25 000 000

5000

Asiakasjakauma

525 000 000 kg

43 500 ha

500

3300 ha



Mahdollistamme maailman puhtaimman ja 

elinvoimaisimman maaseudun myös tulevaisuudessa

Tavoitteemme
Asiakkaidemme 

ylivoimaisin, lisäarvoa 

luova kumppani

1 Kestävästi 

kannattava ja 

vaikuttava

2 Aktiivisesti asiakkaan 

yrityskokonaisuutta 

kehittävä

3 Suunnannäyttäjä 

sekä arvostettu 

järjestö

4

Tarjoamme 

parhaan 

asiakaskokemuksen 

liiketoiminnan 

kehittämiseen



NEUVO 2020 JÄRJESTELMÄ

7

• Tämän vuoden alusta lähtien voi neuvontaa saada 15 000 euron 
edestä aikaisemman 10 000 euron sijaan

• Vuosina 2014–2020 tehty neuvonta lasketaan mukaan 
enimmäismäärään

• Viljelijä maksaa palvelusta alv:n osuuden, jonka voi vähentää 
arvonlisäverotuksessa

• Mukana neuvontajärjestöjä, yksityisiä asiantuntijoita, 
eläinlääkäreitä jne.

• Neuvonta jatkuu nykyisillä ehdoilla vuoden 2022 loppuun saakka



• tilasi kilpailukyvyn kehittämisessä

• investoinnin alustavassa suunnittelussa

• sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa

• maatilasi yhtiöittämismahdollisuuksien kartoittamisessa

• tuotantosuunnan muutoksissa (tavanomainen/luomu)

• tukiehtoihin ja täydentäviin ehtoihin perehtymisessä

• ympäristö- ja ilmastonäkökulmien huomioimisessa tilallasi

• sopeutumisessa ilmastonmuutokseen ja sen mukanaan tuomiin haasteisiin

• tuotantoeläinten hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja kehittämisessä

• tilasi energiatehokkuuden parantamisessa

• kasvinsuojelunlainsäädäntöön ja integroituun torjuntaan perehtymisessä

Neuvo 2020 - Neuvoja voi auttaa sinua:
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• suunnitelman maatilan nykyaikaistamisesta ja kilpailukyvyn 
parantamisesta

• neuvojaeläinlääkärin laatiman tuotantoeläinten 
terveydenhuoltosuunnitelman

• energiasuunnitelman

• ympäristösuunnitelman

• tuotantoeläinten hyvinvointisuunnitelman

Voit myös teettää tilallesi:
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Varmistat tukien saannin täysmääräisenä 
tiedät, mitä lainsäädännön ja tukiehtojen vaatimukset tarkoittavat 
käytännössä maatilallasi

Kartoitat uudet mahdollisuudet tukijärjestelmän hyödyntämiseen
arvioimme ympäristö-, hyvinvointi- tai energiansäästötoimenpiteiden 
soveltuvuutta ja kannattavuutta maatilallesi

Löydät yrityksesi kehityskohteet ja parannat tulosta
annamme rahanarvoisia ohjeita ja toimenpidesuosituksia
saat ulkopuolisen näkemyksen yrityksesi kehittämiseen

Pystyt nykyaikaistamaan maatilaasi ja parannat sen kilpailukykyä

Näin hyödyt Neuvo 2020 

-palvelusta
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NEUVOLLA HAASTEISIIN VASTAAMINEN
KASVINTUOTANNOSSA

• Pellon kasvukunto

• Kasvivalinnat ja viljelykierto

• Sadontuotto ja viljelytekniikka

• Nurmen viljelytekniikka

• Muokkausmenetelmät

• Turvemaat

• Lannan käyttö/käsittely

• Eläinten laidunnus/Ruokinta/ Eläinaines/ 
hyvinvointi/tuotos

• Energian käyttö

• Jätehuolto
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Kasvustokäyntejä mm.
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– Maan rakenne

– Vesitalous

– Kasvinsuojelu

– Korjuuajankohdat ja kasvinäytteenotot

– Laidunkartoitus 

– Lannan hyödyntäminen ja käyttö

– Maisema- ja luontokohteiden arviointi

– Ympäristösuunnitelmat



Kasvustot-Hyvän maatalouden ja ympäristön 

vaatimukset
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-Pientareet, suojakaistat, kesantojen hoito, maaperän 

kunto

• Pysyvät nurmet ja laitumet

• Kasvinsuojelu ja kasvustot

• Viljely hyvien maatalouskäytäntöjen mukaan

• Maisemapiirteet

• Vieraslajit ja hukkakaura

Tukitsekki :

Asiakirjat valvontaan

Ehtojen velvoittamat dokumentit kunnossa ja ajan tasalla



#onnistummeyhdessä

HAASTEITA
LOHKOJEN
KUNNOSSA ?
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PELLON HYVÄ KASVUKUNTO

• On onnistuneen kasvintuotannon perusedellytys.

• Usein lohko ei kuitenkaan tuota sellaista satoa, kuin
tavoite on. Syy voi olla maan rakenteessa, 
vesitaloudessa, ravinnesuhteissa tai pieneliöstön
toiminnassa. 

• Parempaan tulokseen pääseminen vaatii aina
perusongelman löytämistä, jonka jälkeen korjataan
syitä, eikä seurauksia.

Uutiskirje 3/2021

• https://viesti.proagria.fi/g/l/303445/0/0/3436/1218
/3
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https://viesti.proagria.fi/g/l/303445/0/0/3436/1218/3


MAAN KASVUKUNNON
TEEMAVUOSI 2021

• Maaperä ja maan kasvukunto ovat
merkittävimpiä viljelijän resursseja. Ne 
vaikuttavat suoraan tilan kannattavuuteen.

• Asiaa nostetaan esille pienryhmissä, 
kevään webinaareissa, infotilaisuuksissa ja 
pellonpientareilla.
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Neuvolla haasteisiin vastaaminen 

eläintuotannossa
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TUOTANTOELÄIMET

18



•Ruokintapöytätila – HUOMIO VÄLIAIKAISET TILAT/POIKKEUSOLOT ELÄINMÄÄRISSÄ

•jos rehua ei ole jatkuvasti: täysikasvuista nautaa kohden 70 cm/eläin ja nuorkarjalla (yli 6kk 
ikäisillä) 40 cm/eläin

•jos rehua on jatkuvasti: täysikasvuista nautaa kohden 40 cm/eläin ja nuorkarjalla (yli 6 kk 
ikäisillä) 30 cm/eläin

•Vesipisteet - HUOMIO VÄLIAIKAISET TILAT/POIKKEUSOLOT ELÄINMÄÄRISSÄ

Yksi vesipiste/alkava 10 eläintä - HUOM: jos ryhmässä 11 eläintä, niin vesipisteitä pitää olla 2

Lehmillä suositus 1/alkava 5 lehmää ja allasta minimi 6 cm/lehmä

•Korvamerkit

•Eläinrekisteri

•Omavalvonnan kuvaus

•lääkekirjanpito

Täydentävät ehdot/laki
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Tilavaatimus minimit ryhmäkarsinassa lain mukaan – huom! 
Poikkeustilanteet

Vasikan paino alle 150kg (ikä n. alle 5kk)

1,5 m2/vasikka

Vasikan paino 150 –220kg (ikä n. 5-7kk)

1,7 m2/vasikka

Vasikan paino yli 220kg (ikä n. yli 7kk)

1,8 m2/vasikka

KÄYTÄNNÖSSÄ KUIVIKEKARSINOISSA ELÄINTEN 
PUHTAANAPYSYMISEN VARMISTAMISEKSI SUOSITUS

ON NOIN TUPLASTI ISOMMAT

Alle 6 kk ikäiset tilavaatimus
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Nautatilojen toimenpiteet

•1.1. Ruokinta ja hoito

•1.2. Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen (a tai b tai c eli yhden voit näistä valita)

•1.3. Nautojen pito-olosuhteiden parantaminen (a tai b)

•1.4. Nautojen laidunnus ja jaloittelu (a tai b)

•1.5. Sairas-, hoito- ja poikimakarsinat (a ja/tai b)

Hyvinvointikorvaus

21



1.1. Ruokinta ja hoito

- Kaikilla oltava jatkuvasti riittävästi hyvälaatuista vettä (huom! vasikat 

yksilökarsinoissa ja igluissa)

Kytkettyinä ei saa pitää

-lihanautaa ja teurashiehoja (rekisterissä käyttötarkoitus 3) 

-emolehmiä ja emolehmähiehoja (rekisterissä käyttötarkoitus 2)

-poikkeuksena tilapäisyys, hyväksyttävä ja perusteltu syy kuten siemennys tai jokin hoito

Vastaan tulleita haasteita
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Koskee kaikkia alle 6 kk:n ikäisiä nautoja

Väh. 1 kk:n ikäisiä vasikoita on pidettävä ryhmäkarsinoissa 

-HUOM! Lypsykarjat, josta sonnivasikat eivät lähdekään ajoissa välitykseen

-kasvatetaan luomuvasikoita (viikon jälkeen ryhmikseen, pinta-ala vaatimukset)

Makuualue sijaitsee kiinteäpohjaisella alueella, (reiitettymatto käy), hyvin kuivitettuja
pehmeä -> eläinten oltava puhtaita

Laki: alle 2 viikkoisella on oltava hyvin kuivitettu makuualusta

1.2. Vasikoiden pito-olosuhteiden 

parantaminen
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VASIKKATOIMENPIDE TILAVAATIMUKSELLA
Suuremmat kuin laissa, mutta luomukotieläintiloilla  osin suuremmat vaatimukset – tarkkana, että 

pinta-alat täyttyvät oikeiden sitoumusten mukaan ja että eläimet pysyvät puhtaina (käytännössä 

monesti pitää olla vieläkin suuremmat alat/vasikka kuin laissa ja muissa vaatimuksissa)
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1.3a Vähintään 6 kk:n ikäisten nautojen pito-olosuhteiden parantaminen

Jokaisella naudalla pitää olla kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä 
makuualue 

1.3. Nautojen pito-olosuhteiden 

parantaminen (a tai b)
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Laidun / ulkoilupäiväkirja

Koskee kaikkia yli 6kk ikäisiä

Laiduntamisesta ja jaloittelusta on pidettävä kirjaa, josta ilmenee, mitkä eläinryhmät ovat 
milloinkin olleet ulkona (merkinnät esim. kalenteriin)

1.4. Nautojen laidunnus ja jaloittelu (a 

tai b)
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Karsinat on varustettava niin, että: 

1) niissä on jatkuvasti ja riittävästi tarjolla hyvälaatuista vettä

2) makuualusta on kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä 

lypsylehmiä on mahdollista lypsää koneellisesti

1.5. Sairas-, hoito- ja poikimakarsinat (a 

ja/tai b)
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▪ELÄINTENHOITOSUUNNITELMA TULOSSA VUONNA 2022

▪NEUVOA VOI HYÖDYNTÄÄ OSIN MYÖS ELÄINTEN TERVEYDEN 
HAASTEISIIN – ESIM. UTARETERVEYDESSÄ HAASTEITA

▪VOIMME KARTOITTAA OLOSUHTEET JA KÄYTÄNTÖJÄ NEUVORAHAA 
HYÖDYNTÄEN UTARETERVEYDEN NÄKÖKULMASTA

▪NEUVOSTA LÖYTYY MONEEN ASIAAN MAHDOLLISUUS – OLE ROHKEASTI 
YHTEYDESSÄ

MUITA HUOMIOITA
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#onnistummeyhdessä

Kiitos !

Kysymyksiä ?
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