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K
asvukauden jälkeen on 
hyvä tehdä yhteenvetoa 
kuluneesta kaudesta ja 
katsoa tulevaan. Mikä on 

tilan taloudellinen tilanne? Riittää-
kö kassa? Onko investointitarpei-
ta? Entäs oma jaksaminen? Ennen 
kaikkea, tiedätkö missä mennään? 

Erään määritelmän mukaan 
talous on hallinnassa, jos yrittäjä 
tietää reaaliaikaisesti yrityksensä 
taloudellisen tilanteen sekä en-
nusteen tuleville kuukausille ja 
seuraaville 2–5 vuodelle. Suunni-
telmallisella talouden hallinnalla 
voidaan varmistaa, että kassasta 
pystytään maksamaan kaikki vel-
voitteet joka hetki.  

TYÖKALUJA AVUKSI 
Talouden hallintaan on tarjolla 
joukko oivallisia työkaluja. Lyhyen 
ajan kassan hallintaan budjetointi 
on hyvä työkalu. Kuukausibudjetin 
avulla pystytään hahmottamaan 
osapuilleen tilan tulot ja menot, 
jotka painottuvat tiettyihin ajan-
kohtiin. Erittäin hyvä ajankohta 
budjetin laatimiselle onkin juu-
ri syksyllä, kun suurin osa tuista 
maksetaan. Säännöllinen budje-
tointi ja kassan seuranta antavat 
varmuutta toimintaan ja helpot-
tavat tulevaisuuden suunnittelua.

KOHTI INVESTOINTEJA
Nykyinen ohjelmakausi lähestyy 
loppuaan, mutta pitkän aikavälin 
taloussuunnittelua ja strategia-

Pysähdy ja katso edellytyksiä tulevaan
Tämän vuoden alusta lähtien kaikki 

palkkatiedot on pitänyt ilmoittaa 
tulorekisteriin. Erikseen on tehtä-

vä palkkatietoilmoitukset ja työnantajan 
erillisilmoitukset.

Maatalousyhtymät ja maatilaosakeyh-
tiöt voivat maksaa osakkailleen verova-
paita kustannusten korvauksia, joita ovat 
esimerkiksi kilometrikorvaukset osak-
kaan omalla autolla ajetuista maatalo-
usajoista sekä päivärahat maatalouteen 
liittyvistä tilapäisistä työmatkoista. 

Tulorekisterin myötä kaikista makse-
tuista suorituksista tehdään palkkatietoil-
moitus viiden päivän kuluessa maksusta 
ja työnantajan erillisilmoitus viiden päi-
vän kuluessa kuukauden vaihtumisesta. 
Vuosi-ilmoituksia ei enää tehdä ollen-
kaan. Jos siis verovapaita kustannusten 
korvauksia maksetaan kuukausittain, 
myös ilmoituksia tehdään joka suori-
tuksen yhteydessä. Ilmoitukset voi tehdä 
ainoastaan sähköisesti.

Verovapaista kustannusten korva-
uksista tehdään tulorekisterin ohjeiden 
mukaan myös työnantajan erillisilmoitus. 
Sairausvakuutusmaksun määräksi ilmoi-
tetaan tällöin 0, jos muita suorituksia ei 
ole maksettu.

Tavallinen maatilayrittäjä vähentää 
edelleen päivärahat ja kilometrikorvauk-
set maatalouden 2-lomakkeella, erillisiä 
ilmoituksia tulorekisteriin ei näistä tehdä. 
Tulorekisteri-ilmoitukset koskevat yhty-
mä ja oy (ky, ay) -muotoisia tiloja, jotka 
konkreettisesti maksavat suorituksia osak-
kaille matkalaskujen mukaan. Kysy lisää: 
p. 044 431 4476. 

Ilmoita myös 
verovapaat 
kustannusten 
korvaukset 
tulorekisteriin

ELINA TULISALO
asiantuntija, tilipalvelut

Onko tilan 
talous kunnossa?

KAIJA ALA-LUUKKO
talousasiantuntija

JUHA PENNALA

talousasiantuntija

työtä kannattaa tehdä siitä huo-
limatta. Investointien suunnittelu 
tulisi aloittaa hyvissä ajoin nyky-
tilanteen kartoittamisella. Erittäin 
tärkeää olisi myös laajemmassa 
mittakaavassa omien tavoitteiden 
mietintä, mikä helpottaa inves-
tointipäätöksen tekoa. 

Investointi sitoo kohteesta 
riippuen 5–25 vuodeksi ja har-
kitsematon investointi voi viedä 
kannattavuuden edellytykset pit-
käksi aikaa. Investoinnin toteut-
tamisedellytyksiä kannattaa tar-
kastella eri näkökulmista ja tehdä 
riittävästi skenaariotarkastelua eri 
tuottajahinnoilla ja kustannusta-
soilla. Tämä helpottaa oikean in-
vestointiajankohdan löytämistä ja 
joskus paras päätös voi olla se, ettei 
investoida lainkaan. 

Joskus toimintaa saadaan te-
hostettua ja taloutta parannettua 
pienemmilläkin investoinneilla. 
Tuotanto-olosuhteilla on suuri 
merkitys paitsi eläinten hyvin-
voinnille ja tuotostasoille myös 
yrittäjien työhyvinvoinnille. 

Vuoden 2019 investointitukien 
viimeinen hakujakso päättyy 15.10. 
Tähän investointitukihakuun ehtii 
vielä hyvin jättämään hakemuksia. 

INVESTOINTI TUOTTAMAAN
Investoinnin valmistuttua olisi tär-
keä saada se tuottamaan nopeas-
ti. Tässäkin vaiheessa kannattaa 
istua alas ja selvittää, onko kaik-
ki mennyt kuten on suunniteltu. 

Kustannusarviot saattavat ylittyä, 
mikä aiheuttaa sen, että alun perin 
suunnitellut maksuohjelmat eivät 
pidä paikkaansa. Eläinmäärät ei-
vät välttämättä nouse niin kuin on 
ajateltu, mikä heijastuu suoraan 
liikevaihtoon. Näihin asioihin tu-
lee tarttua heti ja tehdä esimerkiksi 
muutokset maksuohjelmiin hyvissä 
ajoin, ennen kuin maksuvalmius 
kärsii ja toiminta vaikeutuu. 

HYÖDYNNÄ NEUVO 2020 -RAHA
ProAgria Etelä-Pohjanmaan ta-
lousasiantuntijat auttavat eri tilan-
teessa olevia tiloja. Tuotannollisista 
ongelmista johtuvissa vaikeuksissa 
talousasiantuntijat sekä tuotanto-
asiantuntijat tekevät yhteistyötä ti-
lan parhaaksi. Neuvo 2020 -rahaa 
voidaan käyttää niin budjetointiin, 
investointien suunnitteluun kuin 
investointien jälkeiseen seuran-
taankin. Myös sukupolvenvaih-
dosten suunnittelua sekä yhtiöit-
tämisen alkukartoituksia voidaan 
tehdä Neuvo 2020 -rahalla. 

Traktorin  varaosat  ja 
työkoneiden kulutusosat

Autokuja 6, 66440 Tervajoki • puh. (06) 478 7000
Avoinna ma-pe 8–17, la 8.30 –14.00
www.tervajoenautohuolto.fi

Kiilletie 1 4H4, 65300 Vaasa • puh. 0207 343 480
Avoinna ma-pe 8–17, la  9–14 
www.tahwa.fi 
 

Tervajoelta 
hydrauliikka-

palvelut ja 
puimurin

hihnat

Salaojasorat ja hiekoitushiekat
KARVIAN LUONNONSORA 

luonnonsora.fi  /  0500 778 577

PUINNIT OVAT VIELÄ kesken, mutta nyt on oikea aika havain-
noida peltojesi tilanne. Missä asioissa lohkoilla on onnistuttu ja 
missä on kehitettävää? Lohkojen rikkakasvitilanne kannattaa 
selvittää tulevaa vuotta silmällä pitäen ja laatia suunnitelma 
niiden torjumiseksi. On myös tärkeää seurata markkinoita, 
mille kasveille on kysyntää viljelypäätöksesi tueksi. 

Onko viljelysuunnitelma jo tilallasi kunnossa? 
Olisiko sitä aika tarkistaa? ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
asiantuntijan tekemän viljelysuunnitelman avulla saat:

�   tukiehtojen mukaisen viljelysuunnitelman
�    oikeat tuotantopanokset oikeaan paikkaan
�   tarkat käyttömäärät lohkokohtaisesti siemenille, 

lannoitteille ja kasvinsuojeluaineille
�   määrät sisältävät kauppalistat tuotantopanosten 

hankintaa varten
�   asiantuntijan näkemyksen viljelyysi

NIKO LUIKKU
kasvintuotannon asiantuntija

Viljelysuunnittelun aika on nyt!

Tee tilaus nopeasti, niin 
saat suunnitelmasi ajoissa! 
Kaikilla viljelysuunnittelijoilla 
on käytössään myös Tuki-
puntari, jolla voimme arvioi-
da tilasi saamat EU-tuet.

 VUODEN MAISEMATEKO -KILPAILU
Lue osallistumisohjeet www.maajakotitalousnaiset.fi  
ja osallistu kilpailuun. Teemana ”suuret suomalaiset 
vieraslajitalkoot”

 VUODEN 2019 ETELÄ-POHJANMAAN 
MAA- JA KOTITALOUSNAINEN
Jätä avoin perustelu palkinnon ansaitsevasta 
 henkilöstä 30.9.2019 mennessä. 
terhi.valisalo@maajakotitalousnaiset.fi

 ETELÄ-POHJANMAAN MAA- JA KOTITALOUS- 
NAISTEN VUOSIKOKOUS JA KEKRIJUHLAT
La 19.10.2019 Ravintola Trahteeri, Seinäjoki
Kysy lisää: Terhi Välisalo, 0400 463 129
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M
aatalousyrittäjiä on erilai-
sia, tiloja on erilaisia ja on 
monta erilaista tapaa joh-
taa tilaa. Meillä johtajaku-

vio muuttui keväällä, kun tyttäremme 
osti puolet tilastamme, nyt meitä onkin 
kolme henkilöä päättämässä asioista. 
Vastuualueemme jakautuivat luonnos-
taan omien mieltymysten ja taitojen 
mukaan. Vielä ei ole mitään radikaalia 
tapahtunut, yhteisymmärryksessä meni 
kesä ja syksy, olemmehan työskennel-
leet jo aiemminkin yhdessä, olemme 
tunteneet toisemme kauan, koko hä-
nen ikänsä. Meillä on sama näkemys, 
kuinka tilaa johdetaan, hoidetaan ja 
kehitetään. Vai onko? 

JOHTO-HANKKEESSA kehitetään maa-
talousyrittäjien kokonaisvaltaista joh-
tamisosaamista, laaditaan strategia ja 
viedään se käytäntöön, saadaan 
uusinta tietoa johtamisesta 
ja suunnittelusta. Siellä 
keskitytään rahaan. 
Tällaisessä muutos-
vaiheessa on hyvä 
päivittää omaa 
osaamistaan ja 
tapojaan, sopii 
meidän tilan tä-
män hetken tar-
peeseen. Siis sinne 
oppia ottamaan! 
Hankkeesta lisää 
lehden takasivulla. 

TYÖNTEKIJÖIDEN JOHTAMISESSA 
meillä voisi olla tiukempi linja, mutta 
"pehmeällä" tyylillä olemme saaneet 
työntekijöitä, ehkä toisinaan liikaakin. 
Kokemuksen mukaan hyviä työnte-
kijöitä on saatavilla ja Imolta tulleilta 
harjureilta edellytetään yleensä, että 
keikkailevat harjoittelun jälkeen. On 
helppo järjestää itselle vapaa-aikaa, 

kun on luotettavat työntekijät. On it-
sellä peiliin katsomisen paikka, jos työt 
on tehty päin p:ta, silloin on ohjeistus 
ollut huono.

MEILLÄ JA luultavasti muillakin maidon-
tuottajilla on tavoitteena tuottaa kustan-
nustehokkaasti mahdollisimman paljon 
jalostuskelpoisia litroja teollisuudelle, 
mutta miten siihen päästään? Täsmä-
palveluista löytyy siihen monia kons-
teja. Tarjolla näyttää olevan erilaisia 
osa-alueita; vasikat, nuorkarja, lehmät, 
rehut, eläinten hyvinvointi, työrutiinit 
ja lypsy- ja ruokintalaitteet. Näistä lähes 
kaikkia tehdään Neuvolla. Aion itsekin 
käyttää vielä tänä syksynä...

TÄYTYY TUNNUSTAA, että tarvitsen neu-
vojaa, asiantuntijaa konsulttia tai kon-
sulenttia, oli se titteli mikä tahansa 

kulkemaan rinnallani ja viemään 
tilaamme eteenpäin, ja mo-

neen arkiseenkin asiaan. 
Meillä luomurintamal-

la ei ymmärtääkseni 
luomusäännöt ole 
muuttuneet, mut-
ta tulkinta muun 
muassa eläimille 
sallituista suun 
kautta annetta-

vista valmisteista 
muuttuu aika ajoin. 

Ei itsellä ole aikaa ja 
mielenkiintoa panostaa 

tuollaisiin asioihin. 

PROAGRIALLA ON ASIANTUNTIJOITA, käy-
tetään heitä avuksi, tueksi ja kehittämi-
seen. Elämämme riippuu niistä valin-
noista, joita teemme joka päivä. 

MAARIT NOPPA
ProAgria Etelä-Pohjanmaa  
hallituksen puheenjohtaja

Terveiset hallituksen 
puheenjohtajalta
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LUOMUMAITOSEMINAARI
28.-29.11.2019  Kivitippu, Lappajärvi

Trendit, talous, tehokkuus, tuet, tulevaisuus
Järjestäjä: Luomumaidontuotannon kehittämishanke

Lue lisää: www.proagria.fi/ept/tapahtumat

KaRe2020 eli Lampaiden ja vuohien 
kantakirja- ja jalostusrekisteri 
-hanke käynnistettiin helmikuussa 

2019. Kaksivuotisessa hankkeessa raken-
netaan vanhan teknisistä syistä päättyvän 
tuotosseurantaohjelman tilalle uutta oh-
jelmistosovellusta tietohallinnan varmis-
tamiseksi.

 Tuotosseurantaohjelmisto on peru-
sedellytys sille, että lammastiloilla voi-
daan seurata tilakohtaisten tavoitteiden 
toteutumista ja hallita eläinainesta sekä 
antaa tuotannonohjausta. Jalostuseläin-
rekisteriin tallennetuista tuloksista koo-
taan erilaisina mittareita ja tunnuslukuja. 
Uuden ohjelmiston avulla saadaan tehtyä 
monipuolisia yhteenvetoja ja analyysejä. 

LAMPURIVALMENNUS 
Lampurivalmennuksen avulla löydämme 
ne osa-alueet, joita asiakkaan tilalla juuri 
tällä hetkellä pitäisi viedä eteenpäin, ja 
etsimme sopivan tiimin luotsaamaan tilaa 
parempiin tuloksiin. 

LAMMASTILOJEN KOULUTUSHANKE 
Lammastalouden tuotannontekijät – LaTu 
-hanke kehittää lammastalouden kilpai-
lukykyä. Koulutuksen keinoin edistämme 
lampurien osaamista sekä tuemme lam-
purien omaa hyvinvointia.

MILLA ALANCO-OLLQVIST
erityisasiantuntija,
lammas- ja vuohituotanto

Lampaiden tuotosseurantaa jatketaan

Ajatuksia 
maidontuottajan 

arkeen

Suomessa on nyt noin 260 000 lypsylehmää ja 
maidontuottajia hieman alle 6000. Lypsävien 
määrästä 12 % asustaa Etelä-Pohjanmaalla ja 

maitotiloista hieman alle 10 %.
Tuottajilla on investointisuunnitelmia ja -haluja. 

Miten voisimme kehittää tukijärjestelmää lisää, 
jotta eläinten hyvinvointia parantavia investointeja 
pystyttäisiin tekemään?  Niissä olisi mentävä lain 
vaatimuksia pidemmälle tai tilojen olisi pystyttävä 
toteuttamaan lain määräyksiä ennen säädettyä 
siirtymäaikaa.

Hyvinvointia
Eläinten hyvinvointiin satsataan myös navetan sei-
nien sisällä, jotta saadaan vahvoja vasikoita, joista 
kehittyy tiloille tarpeellinen määrä hyviä ensikoita. 

Muutoksia umpilehmien ja poikineiden olosuhtei-
siin on tehty monella tilalla, kuten parsimateriaalien 
uudistamista tai ulkoilu/laidunmahdollisuuksien 
lisäämistä. Monella on haaveena kestävät pitkäikäi-
set lehmät, jopa saada satatonnareita tilalle.  

Automatisointia
Laajentavat tilat suunnittelevat lisäävänsä toiminto-
jen automatisointia. Se onkin tarpeen, sillä jaksa-
mishaasteet ovat lypsykarjatiloilla suuria.  Auto-
maattilypsystä pitää osata ottaa kaikki ilo irti mitä 
otettavissa on. 

Robotin ruokintatauluja pitää saattaa yhteensopi-
viksi muuhun ruokintaan nähden maitotuotostavoi-
tetta unohtamatta.  Myös yhteisnavettaa pidetään 
tulevaisuuden toimintamallina.

Ostopalveluja
Palkkatyövoimaa, urakointia ja muiden ostopalvelu-
jen käyttöä lisätään tilakoon kasvaessa. Yleensäkin 
tilojen välinen yhteistyö kasvaa, myös oppimismie-
lessä. 

Tilan kokonaisvaltainen johtaminen on päivän sa-
na ja siitäkin on saatavilla oppia ja sparraajaa itsensä 
ja maatilansa kehittämiseen. LEAN -toimintatavat 
opastavat mm. hukan vähentämiseen ja taloudellisen 
tuloksen parantamiseen.

Luomua
Mitä odotetaan luomumaidontuotannon koulutuk-
silta? Verkostoitumista ja kokemuksien vaihtamista 
muiden alan ihmisten kanssa sekä koulutusten 
myötä päädytään arvioimaan ja kehittämään omia 
luomutuotannon mahdollisuuksia ja kannattavuutta 
tilalla.

Meitä ProAgrian asiantuntijoita on moneen 
työhön, joten ollaan yhteyksissä, niin onnistumme 
yhdessä! 

SYKSYN TAPAHTUMIA

�   ”Osta pässi -viikko ” 23.-29.9.  
�   Valtakunnallinen villaviikko 

28.9.-6.10. 
�   Finnsheep päivä 10.10. Kangasala.
�   Vuohitilojen pienryhmät alkavat 

marraskuussa. Teemoina talous/
johtaminen, jalostus, nurmituotan-
to ja ruokinta. 

�   Valtakunnalliset lammaspäivät 
5.-7.11., Tornio. 

Hannu ja Heikki Ylisen tilalla 
Seinäjoen Nurmossa seos-
ruokinta vaatii päivittäistä 
seuraamista onnistuakseen. 
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RIITTA PUNKARI
kotieläintuotannon asiantuntija

TIINA SOISALO
 valtakunnallinen huippuosaaja, 
eläinten hyvinvointi ja olosuhteet

V
eljesten, Hannu ja Heikki 
Ylisen, luomutila, kahden 
robotin yksikkö Nurmosta 
on ollut Maidosta Maitoon 

-hankkeessa (MaMa) mukana koko 
hankejakson ajan. 

Hannun vastuulla on siemen-
nys- ja hedelmällisyysasiat, Heik-
ki puolestaan kantaa päävastuuta 
viljelytoimista. Tilalla työskentelee 
veljesten lisäksi yksi ulkopuolinen 
työntekijä. Unohtaa ei sovi poikien 
vanhempien antamaa työpanosta, 
esimerkiksi äiti Aila toimii ”vasik-
kavastaavana”. 

Tärkein oivallus ensimmäisen 
hankevuoden aikana oli piilevien 
ketoositapausten yleisyys niukas-
ti energiaa sisältäneen säilörehun 
käyttöjakson aikana. 

Erityisesti luomutilalla säilöre-
hun laadulla on suuri merkitys, kun 
ruokinnan väkevyyden korjaaminen 
väkirehulla on rajoitettua. Myös ta-
vanomaista maitoa tuottavilla, pelk-
kää seosruokintaa käyttävillä tiloilla, 
voi ruokinnan energiaväkevyyden 
lisääminen voi olla haastavaa, jos 
käytössä on huonommin sulavaa 
(D-640-650 ) säilörehua.

- Hankkeen aikana tutuksi tul-
leilla ketoosiliuskojen käytöllä ha-
vahduimme piilevän ketoosin ylei-
syyteen karjassamme – varmasti 
vuoden 2017 huonolaatuisella säi-
lörehulla oli merkitystä tilanteeseen, 
kertaa Hannu. 

Hankkeen toisena vuonna säilö-
rehun laatu oli lähtökohtaisesti pa-
rempi, samoin tilan hedelmällisyys 
tulokset, mutta ensimmäisenä han-
kevuonna löytyneet toimintatavat 
jäivät käytäntöön. 

–Paljon enemmän olisi pitänyt 
ennättää mukaan hankkeen tilai-
suuksiin – koulutuksista löytyy aina 
uusia näkökulmia asioihin, jatkaa 
Hannu pohtimista.

RUOKINTAA 
SEURATAAN PÄIVITTÄIN
Tilalla lehmät ovat sijoittuneet kah-
teen eri navettayksikköön, arjessa 
veljeksillä kummallakin on oma 
vastuuyksikkönsä. 

Ruokinta perustuu monipuoli-
seen säilörehunurmeen, vilja-, val-
kuais- sekä kivennäisrehuseokseen. 
Arkisin seoksen valmistamisesta 
molempiin yksiköihin vastaa tilan 

työn tekijä - näin seoksen koostumus 
pysyy mahdollisimman vakaana. 

- Tietysti ruokinnan onnistumista 
seurataan päivittäin, seoksen tasa-
laatuisuuden ja maittavuuden, sekä 
maitomäärän että lannan koostu-
muksen avulla, kertovat veljekset. 

Useamman henkilön tekemillä 
huomioilla ja hyvän vuorovaikutuk-
sen avulla onnistutaan parhaiten. 

Hankkeen aikana tilalla täyden-
nettiin robotin ruokintatekniikkaa 
siten, että kotoista viljaa voidaan an-
nostella robotille – viljan käyttömää-
rää voidaan nyt lisätä ja tarkentaa. 
Näin luomuruokinnan säädöksien 
mukainen, vain ruokintakaudella 
alussa ( 3 kk), käytössä oleva kor-
keampi väkirehumäärä on helpompi 
hallita.

Ketoosi hallintaan 
käytäntöjä muuttamalla

MAIDON- 
TUOTANTO

LYPSYLEHMÄN POIKIMISEN ajan 
onnistumisella voidaan suuresti 
vaikuttaa tulevan tuotoskauden mai-
totuotokseen, lehmän terveyteen ja 
maidontuotannon kannattavuuteen. 

Lokakuussa 23.-24.10. Seinä-
joella järjestettävässä Ketoosi-
kekrit-seminaarissa pureudutaan 
poikimisen aikaan eri näkökulmista, 
niin kansainvälisesti kuin kotimaisten 
asiantuntijoiden ja käytännön tekijöi-
den voimin. 

Seminaarin pääpuhuja on 
eläinlääkäri Jessica McArt Cornellin 
yliopistosta Yhdysvalloista. Ummes-
saolevan ja vastapoikineen lehmän 
ruokintaa, hoitoa ja olosuhteita 
käsitellään ensimmäisen päivän 
paneelikeskusteluissa ja toisen 
päivän työpajoissa. Seminaari on osa 
Mama-hanketta. 

Lue lisää:  
www.proagria.fi/ep/tapahtumat

Lypsylehmän 
vuoden tärkein 
tapahtuma on 
poikiminen 

AJANKOHTAISTA

 

 

 

 

MAMA- 
HANKKEESSA 
TEHDYN KETOOSI- 
SEURANNAN 
TULOKSET

A = lypsyasema
R = robotti
P = parsilypsy
L = luomu
E = erillisruokinta
TMR = täysape
PMR = osittaisape
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Etelä-Pohjanmaa

YHTEYSTIEDOT

OMISTAJANVAIHDOS-, TILI- JA TEKNIIKKAPALVELUT
Pajula Timo, palvelupäällikkö .....................................................040 503 2650

OMISTAJANVAIHDOSPALVELUT
Kuja-Lipasti Olavi, erityisasiantuntija, 
yhtiöittäminen, omistajanvaihdokset, verotus ............................... 040 127 2420
Lampinen Samuli, erityisasiantuntija, 
omistajavaihdokset, kiinteistönarvioinnit ....................................... 040 526 0147
Ala-Luukko Kaija, talousasiantuntija .............................................040 832 3521

TILIPALVELUT
Autio Kaija, asiantuntija, tilipalvelut Kauhava .............................040 139 5597
Huhdankoski Satu, tilipalvelut, Seinäjoki .........................................044 481 156 1
Jaatinen Henriikka, asiantuntija, tilipalvelut Alajärvi ..................... 043 826 9463
Lehtinen Erja, asiantuntija, tilipalvelut Kauhajoki .........................043 827 2341
Takala,Sanna, asiantuntija, tilipalvelut Alajärvi ............................040 554 2669
Tulisalo Elina, asiantuntija, tilipalvelut, Seinäjoki .........................044 431 4476
Yli-Hukkala Seija, asiantuntija, 
kannattavuuskirjanpito, tilipalvelut Seinäjoki ..................................040 580 2258

RAKENNUSSUUNNITTELU
Suomela Markku, asiantuntija, 
rakentaminen,rakennussuunnittelu ................................................ 040 524 5913
Tiinanen Elina, asiantuntija, 
rakentaminen, rakennussuunnittelu ...............................................040 560 9038

SALAOJA- JA MITTAUSPALVELUT
Keltto Markku, asiantuntija, paalutukset ..................................... 040 730 9820
Laakso Juha, asiantuntija, salaojitus ja mittauspalvelut ...............040 526 4930
Pirttimäki Heimo, asiantuntija, salaohjitus ja mittauspalvelut ....0400 367 212
Pyyluoma Jarkko, asiantuntija, salaojitus ja mittauspalvelut .....043 827 3585
Ylikantola Juha, asiantuntija, salaojitus ja mittauspalvelut  ......... 043 825 8510

PROAGRIA MAITO-, LIHANAUTA- JA LAMMASTILAT
Talvilahti Arja, palvelupäällikkö, toimitusjohtajan sijainen .............0400 168 489
Anttila Anne, valtakunnallinen huippuosaaja, 
lypsykarjan seosruokinta ......................................................................043 825 0522
Hongisto Saila, luomukasvintuotannon asiantuntija .......................0400 497 516
Ikola Maria, asiantuntija, luomu .........................................................040 761 9770
Kananoja Arja, kasvintuotannon asiantuntija, nurmi, luomu .........040 507 0475
Kivisaari Hannu, kasvintuotannon asiantuntija, nurmi, luomu .....0400  798 580
Kotala Juho, asiantuntija nurmi, kasvustokuvaus ...........................043 827 3581
Kuiri Sini, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat ..................... 043 827 3580
Kujala Arja, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat   ................ 040  759 8618
Lämpsä Jarmo, talousasiantuntija, maitotilat  .................................040 126 3481
Mattila-Löppönen Kirsi*, kotieläintuotannon asiantuntija, 
maitotilat  ................................................................................................040 594 5745
Morri Sari, kotieläintuotannon asiantuntija ......................................043 826 8643
Mäntyharju Johanna, erityisasiantuntija, 
ruokinta, teknologia, luomu, maitotilat ............................................... 040 512 1901
Ojala Heli, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat   .................... 043 826 9462
Paloneva Päivi, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat ........... 043 825 6327
Peltonen Tiina, kotieläintuotannon asiantuntija, luomu ................. 044 481 1309
Pennala Juha, talousasiantuntija .......................................................043 827 3578
Perasto Seija, terveydenhuoltoeläinlääkäri, maitotilat  ..................043 824 8030
Pietilä Mirva, talousasiantuntija, tilipalvelut .....................................043 825 0524
Punkari Riitta, kotieläintuotannon asiantuntija ...............................044 486 3975
Karén Jenna, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat  ..............  043 827 2342
Riihikangas Erkki, erityisasiantuntija, talous, maitotilat ................0400 160 041
Rintamäki Sanni, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat .......043 825 8508
Sillanpää Satu, valtakunnallinen huippuosaaja, automaattilypsy ..040 672 4567
Sillanpää Ville, kasvintuotannon asiantuntija, 
nurmiviljely ja tilipalvelut .......................................................................043 826 9464
Soisalo Tiina, valtakunnallinen huippuosaaja, 
eläinten hyvinvointi ja olosuhteet ........................................................040  502 5590
Tarsia Essi, kotieläintuotannon asiantuntija, luomu ....................... 043 826 6769
Vallinhovi Sari, kasvintuotannon  erityisasiantuntija, nurmi  ........ 0400  764 217
Virtanen Sanni, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat ......... 043 826 8639
Yli-Rahnasto Auli, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat ...... 040 526 2467
Yrttimaa Miika, talousasiantuntija ........................................................ 044 481 1539

LIHANAUTA-, LAMMASTILAT
Alanco-Ollqvist Milla, erityisasiantuntija,
lammas- ja vuohituotanto ......................................................................... 040 706 0558
Sillanpää Sini, kotieläintuotannon asiantuntija, 
lammas- ja vuohituotanto, luomu ..........................................................043 825 0526
Tanner-Koopmans Urpu, kotieläintuotannon asiantuntija,
lihanauta- ja emolehmätilat, luomu ........................................................040 184 8166
Viitasalo Marjut, talousasiantuntija, nauta- ja lammastilat ........... 040 353 0227
Alamikkotervo Silja, kotieläintuotannon asiantuntija, 
lammas- ja vuohituotanto .........................................................................040 775 2060

MAA- JA KOTITALOUSNAISET
Välisalo Terhi, toiminnanjohtaja ........................................................... 0400 463 129
Asunmaa Asta, erityisasiantuntija, ruoka, kotitalous ...................040 592 9226
Asunmaa Riikka, maisemasuunnittelija ........................................... 040 534 9337
Turpeinen Marika, maisemasuunnittelija ........................................ 043 825 2410

PROAGRIA KASVI-, SIKA- JA SIIPIKARJATILAT
Toppari Juha-Matti, palvelupäällikkö ....................................... 043 825 2806
Luikku Niko, kasvintuotannon asiantuntija ............................... 0400 297 245
Mäenpää Mika, talousasiantuntija ........................................... 040 528 7922
Mäkelä Juha, kasvintuotannon asiantuntija .............................. 0400 267 535
Nummijoki-Lahti Heli, kasvintuotannon asiantuntija .............. 043 826 6773
Pennala Tuomas, kasvintuotannon asiantuntija ....................... 043 826 6772
Perälä Perttu, kasvintuotannon asiantuntija .....................................041 730 1057
Pihlaja Teemu, kasvintuotannon asiantuntija ........................... 044 431 4424
Tuomisto Pekka, kasvintuotannon erityisasiantuntija .............. 0400 891 889
Hannonen Jussi, kasvintuotannon asiantuntija ............................043 826 6771
Luokkakallio Jari, luomukasvintuotannon asiantuntija ...............0400 297 235
Luoma Markus, kasvintuotannon asiantuntija .............................0400 180 071
Mäkinen Jari, kasvintuotannon asiantuntija ................................. 040 510 2795
Mäntysalo Jussi, luomukasvintuotannon asiantuntija ................ 043 827 2338
Perälä Marja-Leena, kasvintuotannon asiantuntija ................... 0400 166 200
Raatikainen Arja, marjantuotannon erityisasiantuntija .............. 050 377 9530
Rahko Juhani, kasvintuotannon asiantuntija ................................ 043 825 0103
Vihonen Erkki, luomukasvintuotannon asiantuntija ................... 040 678 7689
Ylimäki Juha, kasvintuotannon asiantuntija ................................. 044 430 9878

JOHTO JA TUKIPALVELUT
Honkala Henri, toimitusjohtaja .............................................................040 827 7100
Lenkkeri-Tamminen Miia, viestintäpäällikkö ................................. 0400 159 118
Djupfors Elina, viestintäsihteeri  .................................................... 043 824 7779
Lemettinen Maija, toimistosihteeri, jäsenasiat ................................043 824 7780
Honkola Tuttu, talouspäällikkö  ............................................................ 040 847 4096
Öhage Marita, hankepäällikkö ..............................................................040 689 1060
Huovila Kaarina, asiantuntija, talous- ja palkkahallinto .................. 050 378 1793
Ilonen Saija, asiantuntija, taloushallinto, osto- ja myyntilaskut .....040 7035 035
Putula Hannu, IT-asiantuntija ................................................................ 040 510 5965

YHTEYSTIEDOT

U sein maatilojen pihapiirit 
ovat muotoutuneet aikojen 
saatossa. Pihapiirissä saattaa 

olla eri aikakausien rakennuksia. 
Esimerkiksi vanhat aitat halutaan 
usein säilyttää ja niille on annettu 
uusia käyttötarkoituksia. Maatilan 
pihapiirin toimivuuden pohdintaa 
kannattaa suunnitella yhdessä mai-
semasuunnittelijan kanssa. 

– Pihan toiminnallisuuteen ja 
viihtyvyyteen pystytään vaikutta-
maan muun muassa kulkureittien 
ja toimintojen sijoittelulla, kertoo 
Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotita-
lousnaisten maisemasuunnittelija 
Marika Turpeinen.

NÄIN HOMMA ETENEE
Pihasuunnitelman luonnostelu 
asian tuntijan kanssa aloitetaan isoil-
la linjoilla. Ensin kartoitetaan lähtö-

tiedot, jotka pitävät sisällään muun 
muassa tuotantoeläinten siirtely- ja 
kulkureitit sekä eri toimintojen si-
joittelu. Isoja koneita käytettäessä 
on myös pihapiirin mitoitus otettava 
huomioon alusta asti.

- Suurten linjojen ollessa kun-
nossa, siirrytään yksityiskohtiin, 
kuten alueiden pinnoite- ja kasvi-
valintoihin. Samaten suunnitellaan 
myös mahdolliset piha-alueiden ra-
jaukset helpottamaan eri alueiden 
toiminnallisuutta ja esimerkiksi vi-
heralueiden hoitoa, kertoo Marika 
Turpeinen. 

Maatilan pihapiiristä 
näyttävä käyntikortti

KOSKENOJAN TILALLA Kurikan Luopajärvellä tuotantorakennukset 
sijaitsevat etäämpänä tilan asuinrakennuksesta. Tilan uudisrakennettu 
navetta on oman ”apetien” päässä. Navetan ”apepiha” on asfaltilla. 
Asfalttipinta estää parhaiten kaiken ylimääräisen kulkeutumisen pi-
halta apevaunun renkaiden mukana navettaan ja ruokintapöydälle. 
Asfaltti on todettu parhaaksi myös säännöllisten raskaiden ajoneuvo-
jen kulkemisten, kuten maitoauto, lietevaunu sekä täysrehusiilojen 
täyttöajon kanssa.  

Koskenojan tilalla pihan toimivuus nähdään erittäin tärkeänä. 
–  Kun on kyse maatilan ja oman työpaikan ympäristöstä, korostuu 

pihan toimivuus oikeastaan vieläkin enemmän, toteaa Liisa Vuorela, 
joka parhaillaan suunnittelee perheen kodin pihapiiriin maisemasuun-
nitelmaa yhdessä maisemasuunnittelija Marika Turpeisen kanssa. 

Traktori on iso jo itsessään, puhumattakaan eri laiteyhdistelmistä.  
Isosta koosta huolimatta, on pystyttävä liikkumaan ketterästi. 

– Markilla koneet liikkuvat päivittäin, joten on todella tärkeää, että 
kulkeminen ja koneiden siirtelyt sujuvat eivätkä hidasta työntekoa. 
Toiminnallisuus menee kaiken muun edelle, mutta kyllä siisti piha 
silmääkin ja mieltäkin miellyttää, toteaa Liisa Vuorela, joka toivoo 
maisemasuunnitelman tuovan uutta näkemystä ja ryhtiä uudistettavalle 
pihalle ja etenkin vanhojen, isojen puiden kaatamisesta vapautuvalle 
tilalle. 

Liisa Vuorela Koskenojan tilalta ja maisemasuunnittelija Marika Turpeinen ovat 
suunnitelleet yhdessä tilan pihapiiriä.

Pihan toimivuus tärkeää

Puhtaasti viljelty maa 
ruokkii kaikkia asujiaan

®BESTON -kalkituskuona on teräksen valmistuksen sivutuote, 
joka luonnonmukaisuutensa ja ravinteidensa puolesta on yksi 
parhaista kalkitusaineista myös luomutuotantoon. 

®Sivutuotteena BESTON -kalkituskuonien hiilijalanjälki on pieni.

®BESTON -kalkituskuona on ekologisen kierrätyksen malli-
esimerkki, miten teollisuuden sivutuotteesta on kehitetty ja 
jalostettu luontoa rasittamatta kalkitusaineiden parhaimmistoa. 

CERTIFIED

ISO 14001
Kierrätä pelloillesi parasta. 

®Valitse BESTON .  
Kalkituslaskuri: 
www.merox.fi/kalkituslaskuri  
 

MTK:n jäsenenä saat lisäetuna Firstbeat 
Hyvinvointianalyysin. 

Kukaan ei täytä saappaitasi 
kuten sinä. 

Henkeä ei mitata rahassa,  
paitsi silloin, jos maatilan 
toiminta sellaisenaan päättyy 
vahingon sattuessa. 

LähiTapiolan Älyhenki-
vakuutus turvaa läheisesi 
ja auttaa sinua voimaan 
paremmin. Saat työkaluja 
levon, liikunnan, stressin ja 
ravinnon tasapainottamiseen 
elämässä.

Yrittäjähenki vie pitkälle, 
hyvinvointiasi turvaa 
Älyhenkivakuutus.

lahitapiola.fi/voiparemmin

Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Keskinäinen 
Vakuutusyhtiö, LähiTapiola Varainhoito, LähiTapiolan alueyhtiöt ja Firstbeat.  

Vakuutuspalvelut: puh. 06 534 2100
Toimistojen yhteystiedot:  
lahitapiola.fi/etela-pohjanmaa
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KUN PIHASUUNNITELMA 
TEHDÄÄN SYKSYLLÄ, 
PÄÄSEE HETI KEVÄÄLLÄ 
TOSITOIMIIN. 



Maatalousyrittäjillä on tavoitteita pitkälle 
aikavälille. Päivittäin tehdään paljon 
operatiivisia päätöksiä. Kokonaisval-

taisella johtamisella tarkoitetaan, että pitkän 
aikavälin tavoitteiden ja operatiivisten päätös-
ten välillä on ns. keskusteluyhteys ja yritystä 
johdetaan kokonaisuutena. Toimintaympäris-
tön muutosten vuoksi johtamishaasteet maa-
talousyrityksissä ovat kasvaneet. 

1 P ROAGRIA ETELÄ-POHJANMAAN PALVE-
LUPÄÄLLIKKÖ JA MAATALOUSYRITTÄJÄ 

TIMO PAJULA, MIKÄ MAATALOUSYRITYKSEN 
JOHTAMISESSA ON OLEELLISTA?
– Haasteellista johtamisesta tekee muun muas-
sa se, että maatalousyrittäjän on osattava johtaa 
itseään, mutta myös muita henkilöitä, maata-
lousyrityksen toimintaa ja verkostoa.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkimuk-
sessa* on todettu, että toimintaympäristön 
analysoinnilla on tärkeä merkitys strategis-
ta näkemystä ja tahtotilaa muodostettaessa. 
Maatalousyrittäjän on kyettävä entistä jousta-
vammin mukautumaan nopeasti muuttuvaan 
toimintaympäristöön.

Maatalousyrityksien resurssit, fyysiset, ta-
loudelliset, henkilöstöresurssit, vaikuttavat 
yrityksen kehittymisedellytyksiin. Yrityksen 
tahtotilan muodostamiseksi, onkin hyvä poh-
tia mm. missä yritys on parempi kuin muut 
vastaavat yritykset tai toisaalta millaisilla toi-
milla paremmuus saadaan aikaiseksi? 

Maatalousyrityksen resurssit luovat maa-
talousyritykselle kilpailuedun, kun maatalo-
usyrittäjä voi niiden avulla parantaa yrityk-
sensä tuottavuutta.

2 SARI MORRI, PROAGRIA ETELÄ-
POHJANMAAN JOHTAMISEN JA LEANIN 

ASIANTUNTIJA, MITÄ TARKOITETAAN KUN 
PUHUTAAN TAHTOTILASTA?
–Tahtotila on sitä, että haluaa asiaa niin kovaa, 
että on valmis luopumaan jostain muusta. 

Kun tahtotila on selvillä, muodostetaan 
yritykselle toimintamalli*, jolla muunnetaan 
strategia käytännön toimiksi. Strategia jalkau-
tetaan operatiiviselle tasolle toimintasuun-
nitelmalla. Sillä myös sitoutetaan jokainen 
yrityksen henkilö strategiaan.

3 PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAA ON 
LÄHTENYT YHDESSÄ SEINÄJOEN 

AMMATTIKORKEAKOULUN JA PROAGRIA 
KESKUSTEN  LIITON KANSSA KEHITTÄMÄÄN 
MAATILAYRITYSTEN JOHTAMISTA JOHTO-
HANKKEELLA. MITÄ HANKKEESSA TEHDÄÄN 
SARI MORRI?
– Hanke vastaa yritystoimintaa kehittävien 
maatalousyrittäjien johtamisosaamistarpeisiin.  

– Kokoamme aiheen ympärille pienryhmiä 
ja tarjoamme kaikille avoimia yleisötilaisuuksia. 

Kohderyhmänä ovat kaikista tuotantosuun-
nista toimintaansa yritysmäisesti kehittävät 
tulevaisuuden maatalousyrittäjät. Hankkeen 
tavoitteena on johtamisosaamisen kehitty-
misen myötä parantaa yritystoiminnan kil-
pailukykyä ja kannattavuutta sekä yrittäjien 
hyvinvointia. 

* Ryhänen, M. & Närvä, M. (toim.) 2019. Kokonaisvaltaisella 
johtamisella kannattavuutta maidontuotantoon. Seinäjoki: 
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuk-
sia 31.

Rengistä ruhtinaaksi 
- vai mitä se johtaminen onkaan?

Luopumistukijärjestelmän pää-
tyttyä viljelijän eläköityminen 
tapahtuu yleisten eläkesääntö-

jen mukaisesti. Kun työuria ollaan 
samaan aikaan pidentämässä, nou-
see viljelijänkin eläkeikä vähitellen 
65 vuoteen.

Työurien piteneminen näkyy su-
kupolvenvaihdosten määrässä.  Ta-
kavuosien huippulukemista on tul-
tu alaspäin. Etelä-Pohjanmaalla on 
kuitenkin paljon toimivia maatiloja, 
joten sukupolvi vaihtuu yhä usealla 
kymmenellä tilalla vuosittain.

JOUSTAVA MAATALOUSYHTYMÄ
Maatalousyhtymiä perustetaan 
aikaisempaa enemmän. Yhtymä 
syntyy, kun osa maatilasta luovute-
taan jatkajalle vanhempien jäädessä 
vielä osaomistajiksi tai kun maatila 
luovutetaan sisarusten yhteisomis-
tukseen. 

Yhtymä on joustava tapa hallita 
yhteisesti omistettua maatilaa. Yh-
tymässä byrokratia jää vähäiseksi 
ja tilan asioita hoidetaan samalla 
tavalla kuin yksinkin omistetulla 
maatilalla. 

Joustavuus on toisaalta myös 
yhtymän heikkous. Kyseessä ei ole 

lain säätelemä yhtiömuoto, vaan 
päätökset tehdään osakkaiden so-
pimalla tavalla. Selkeiden pelisään-
töjen puute voi aiheuttaa ongelmia.

Yhteisomistukseen liittyy monia 
haasteita. Päätöksenteko, työjako 
ja varojen käyttö ovat tavallisimpia 
hankausta aiheuttavia kysymyk-
siä. Ongelmien synnyttyä pitäisi 
olla myös keinoja niiden ratkaise-
miseen.

TILAKOOT KASVAVAT
Oman haasteensa maatilojen su-
kupolvenvaihdoksiin tuo tilakoon 
kasvu. Isoilla tiloilla omaisuuden 
arvo sekä tilan työmäärä eivät aina 
mahdollista tilan siirtoa seuraavalle 
sukupolvelle vanhan kaavan mu-
kaisesti.

Tilakoon kasvun myötä kasvavat 
myös yritystoiminnan riskit. Vero-
tuksen ja riskien hallitsemiseksi voi 
maatilan yhtiöittäminen olla har-
kinnan arvoinen ratkaisu. Yhtiöit-
tämisen edellytysten selvittämiseen 
voi käyttää Neuvo 2020-tukea.

Yhtiömuoto tuo maatilan suku-
polvenvaihdoksen toteuttamiseen 
uusia mahdollisuuksia. Omista-
janvaihdos voidaan toteuttaa vai-

heittaisina osakeluovutuksina. 
Yhtiömuodossa myös omaisuuden 
arvostus voi johtaa edullisempaan 
lopputulokseen kuin henkilökoh-
taisesti omistetulla maatilalla.

Taloudellisten hyötyjen lisäksi 
osakeyhtiön etuina ovat toiminnan 
perustuminen selkeään lainsäädän-
töön ja kirjanpitovelvollisuuteen. 
Maatilojen yhteisessä yritystoimin-
nassa osakeyhtiö onkin kaikkein 
selkein toimintamuoto. 

Artikkeli on osa Onnistunut omistajanvaih-
dos-hanketta. Lataa aiheeseen liittyvä opas 
osoitteessa: www.proagria.fi/hankkeet/
onnistunut-omistajanvaihdos-hanke-6541

Muutokset 
puhaltavat - 
sukupolvet 
vaihtuvat

OLAVI KUJA-LIPASTI
erityisasiantuntija, yhtiöittäminen, 
omistajanvaihdokset, verotus

Eläkeiän nosto ja maatalouden 
rakennemuutos näkyvät maa- 
tilojen sukupolvenvaihdoksissa. 
Useimmille tiloille tilanpidon jatkaja 
on kuitenkin löytynyt ja maatila on 
siirtynyt uusien yrittäjien käsiin.

Kokoamme johtamisteeman ympärille 
pienryhmiä. Pienryhmissä noin 10 
hengen porukassa pureudutaan erilaisiin 
teemoihin sekä opitaan muilta ja johtamisen 
asiantuntijoilta. Mahdollisuuksien mukaan 
teemme myös vierailuja sopiviin kohteisiin. 

Jos kiinnostuit, laita viestiä: 

p. 043 826 8643
sari.morri@proagria.fi

SARI MORRI
kotieläintuotannon asiantuntija

Haluatko kehittyä 
johtamisessa?

8   ITUA  3  2019


