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Missio, visio, arvot, toiminta-ajatus

Missio
ProAgria Etelä-Pohjanmaan missio on maatalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen 
kehittäminen sekä maaseudun ihmisten aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen.

Visio
Haluamme olla neuvonta-alaa uudistava toimija, joka tuottaa menestyksen mahdollisuuksia 
asiakkailleen. Haluamme olla kumppani, joka kokoaa laajan asiantuntijaverkoston
maaseutuyritysten kehittämisen tueksi.

Arvot
Kehitys – Menestys – Hyvinvointi

Kehitys

Vain jatkuva kehittäminen
varmistaa menestymisen
asiakkaille, toimihenkilöille ja
koko elinkeinolle.

Menestys

Kehitystyöstä seuraa menestystä
ennen kaikkeaasiakkaille, mutta
myös toimihenkilöille, ProAgria
Etelä-Pohjanmaalle ja yhteistyö-
kumppaneille.

Hyvinvointi

Menestys varmistaa hyvinvoinnin
niin asiakkaille, toimihenkilöille,
yhteistyökumppaneille
kuin myös ympäristölle ja
kestävälle kehitykselle.
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toimintaympäristö vuonna 2018

Ääripäästä toiseen
Kylmän ja märän vuoden 2017 jälkeen menimme 2018 ääripäästä toiseen. Vuosi oli poikkeuksellisen 
kuiva ja lämmin. Veden puute oli kasvien kasvua rajoittava tekijä ja kesällä alettiinkin puhua katovuo-
desta. Etelä-Pohjanmaan hikevät maat pelastivat alueemme täydelliseltä kadolta ja viljasato jäikin 
noin 10 % tavanomaista matalammaksi. Pitkä ja lämmin syksy mahdollisti kolmannen nurmisadon 
korjaamisen, mikä oli elintärkeää alueemme karjatiloille. Kasvintuotantotilojen tulos ei romahtanut 
heikommasta sadosta huolimatta, koska koko Eurooppa kärsi kuivuudesta ja sen vuoksi heikoksi jää-
nyt sato nosti hintoja. Kotieläintiloilla vuosi oli huomattavasti haastavampi, koska rehukustannus 
nousi paljon, mutta kananmunien, lihan ja maidon hintaan ei saatu tarvittavia korotuksia.

Palvelumyynti kasvoi
Tämä vuosikymmen on ollut maatiloille haasteellista aikaa. Kannattavuus ja maksuvalmius ovat 
heikentyneet lähes kaikilla tuotantosuunnilla heikon tuotos-panos -hintasuhteen vuoksi. ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan palvelujen kysyntä ja sitä kautta myynti kasvoi selvästi edellisestä vuodesta. 
Myynnin lisäys oli 441 900 euroa. Osittain suuri kasvu selittyy sillä, että edellisvuonna järjestimme 
Farmari-maatalousnäyttelyn, jonka johdosta palvelumyyntiin oli käytettävissä tavallista niukem-
min resursseja. Suurin yksittäinen kasvu oli Neuvo 2020 -palveluihin kuuluvassa maatilojen kilpai-
lukykyneuvossa. Palvelun avulla asiantuntijoidemme oli mahdollista selvittää asiakaskohtaisesti 
esimerkiksi tuotannon laajentamiseen tai erikoistumiseen liittyviä yksityiskohtia.

Ennakko-odotuksestamme poiketen investointisuunnitelmia oli runsaasti maakunnan tuottajilla.  
Liiketoimintasuunnitelmia laadittiin enemmän kuin vuosiin. Odotetusti maatilojen yhtiöittämiseen 
oli erittäin runsaasti kiinnostusta. Yhtiöittämisselvityksiä ja yhtiöittämisiä tehtiinkin enemmän 
kuin ikinä aikaisemmin. Myös ruokinnansuunnitteluun ja rehuvarastojen riittävyyteen liittyvät pal-
velut olivat erityisen kysyttyjä.

Panostusta
Digitalisaatio etenee vauhdilla. Pysyäksemme siinä mukana, meidän on kehitettävä 
jatkuvasti käytössämme olevia ohjelmistoja. Myös vanhentumassa olevia järjes-
telmiä on uudistettava säännöllisesti. Olemme ProAgria-ryhmässä panostaneet 
vahvasti käytössämme oleviin työvälineisiin. Toimintakertomusvuonna ohjelmis-
torintamalla tapahtui paljon. Otimme käyttöömme sähköisen asiakirjahallinta-
ohjelman, siirryimme Wakka-kirjanpito-ohjelmasta WebWakkaan sekä valmis-
tauduimme aloittamaan siirtymisen WebWisusta Minun Maatilani Wisuun.

Asiantuntijatyö on muuttunut entistä enemmän toimistotyöksi. Tämä 
asettaa vaatimuksia työpisteille ja niiden ergonomialle. Luomuasian-
tuntijamme siirtyivät syksyllä uusiin toimitiloihin Etelä-Pohjanmaan 
Elinkeinotalolla. Ensimmäistä kertaa he ovat yhteisissä tiloissa, 
mikä mahdollistaa aikaisempaa paremmin osaamisen jakamisen. 
Kauhajoella tehostimme palvelupisteen tilankäyttöä, minkä an-
siosta asiakaspalvelupaikkoja on nyt aikaisempaa enemmän. 
Toimitilojen uusimisen yhteydessä hankimme myös uusia ka-
lusteita, jotka parantavat merkittävästi henkilökuntamme 
työergonomiaa. 

ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Henri Honkala
toimitusjohtaja
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PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAA RY:N JÄSENTIETOJA

ProAgria Etelä-Pohjanmaalla oli vuonna 2018
• maatilajäseniä 1420
• maatilajäsenten perheenjäsenet, mty:n osakkaat 987 
• henkilöjäseniä 186 
• kunta- ja yritysjäseniä 25 
• yhteisöjäseniä (yhdistykset ja niiden alaosastot) 237 

Kaikki jäsenet ovat oikeutettua äänestämään edustajiston vaaleissa neljän vuoden välein. Kaikki jäsenet 
saavat postitse itua-jäsenasiakaslehtemme sekä uutiskirjeitä läpi vuoden. Maatilajäsenille tarjoamme 
myös laajempia jäsenetuja ProAgria Etelä-Pohjanmaan palveluista sekä yhteistyökumppaneiltamme.
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Tuloslaskelma 

1 000 € 2018 2017 Erotus

TUOTOT

Valtion määräraha 603 619 -16

Hanketoiminta 761 606 155

Muut avustukset 49 -49

Palvelumaksut 3 674 4 802 -1 128

TUOTOT YHTEENSÄ 5 038 6 076 -1 038

KULUT

Henkilöstökulut -3 462 -3 612 150

Poistot -41 -30 -11

Palvelutoiminnan kulut -261 -750 489

Muut kulut -1 306 -1 585 279

KULUT YHTEENSÄ -5 070 -5 977 907

Tuotto-/ kulujäämä -32 99 -131

Varainhankinta 134 136 -2

Sijoitustoiminta -47 11 -58

Tuloverot -24 -46 22

TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ 31 200 -169
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Tase

1 000 € 2018 2017 Erotus

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet 15 19 -4

Aineelliset hyödykkeet 45 40 5

Sijoitukset 166 143 23

Pysyvät vastaavat yhteensä 226 202 24

Vaihtuvat vastaavat

Saamiset 1 438 1 370 68

Rahoitusarvopaperit 1 989 1 992 -3

Rahat ja pankkisaamiset 453 489 -36

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 3 880 3 851 29

VASTAAVAA YHTEENSÄ 4 106 4 053 53

VASTATTAVAA

Oma pääoma

Sidotut rahastot 31 31 0

Vapaat rahastot 47 47 0

Edellisten tilikausien ylijäämä 2 932 2 732 200

Tilikauden ylijäämä 31 200 -169

Oma pääoma yhteensä 3 041 3 010 31

Lyhytaikainen vieras pääoma

Ostovelat 72 123 -51

Muut lyhytaikaiset velat 238 198 40

Siirtovelat 755 722 33

Vieras pääoma yhteensä 1 065 1 043 22

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 4 106 4 053 53
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Kuinka itua-lehti valmistuu?
”Kymmenenvuotiasta itua-lehteä ei olisi ilman sen lukijoita. Joskus joku kysyy,  
mistä tiedän, luetaanko lehteä? No siitä olen aivan varma, sillä puhelimeni pirisee 
aina, kun jollekin jää lehti jakelun oikkujen vuoksi tulematta. 

Lehden teko on nykypäivänäkin oma aikaa vievä projektinsa, vaikka tekniikka on tuo-
nut sen tekemiseen helppoutta. Kymmenen vuotta sitten lehdenteko oli konkreettisesti 

lehden tekoa, kun istuin pitkän päivän taittajan kanssa tietokoneen äärellä. Välillä ajoin 
hakemaan muistitikulla lisää valokuvia työpaikalta. Nyt kun lehteä taitetaan, kaikki materiaali 

kuvista alkaen siirtyy digitaalisesti paikasta toiseen. Kun taittaja taittaa lehteä, minä saan keskit-
tyä muihin töihin.

Lehden luetuin osio lienee vuosi toisensa jälkeen tukitaulukkoaukeama. Vielä viime vuoteen saak-
ka ELY-keskus tuotti sen meille, mutta nyt sen koostaa kasvintuotantoasiantuntijamme Niko Luikku.  
Koostaminen on melko työlästä, mutta haluamme tarjota taulukon lukijoillemme. Ilman sitä itua- 
lehti ei olisi itua-lehti.

Erilaiset asiakastarinat ovat lehtemme sokeri ja suola. Asiakaslehden tärkein tehtävä on kertoa 
palveluistamme, mutta yhtä tärkeää on kertoa, kuinka asiakkaamme ovat onnistuneet omassa 
työssään, kun me proagrialaiset olemme saaneet olla siinä matkassa mukana. 

itua-lehdessä on aina panostettu valokuviin. Niistä olemmekin erityisen ylpeitä. Onneksemme 
matkassamme on ollut mukana aina vahvaa eteläpohjalaista kuvausosaamista. 

Se aika mikä omasta lehdentekotyöstä on vapautunut digitaalisen muutoksen myötä muuhun 
työhön, kuluu nyt somemaailman parissa. Kymmenen vuoden päästä jonkinlainen asiakaslehti 
varmasti meiltäkin ilmestyy, mutta aika näyttää, missä muodossa se julkaistaan, ovatko paperiset 
lehdet tulleet tiensä päähän. 

Kun itua-lehti ensimmäisen kerran kymmenen vuotta sitten ilmestyi, sain soiton silloiselta lehden 
päätoimittajalta VR:n kyydistä. Sanoma oli: ”Nyt onnistuttiin! Kuulin kun ventovieraat ihmiset pu-
huivat itua-lehdestä ja kysyivät toisiltaan, joka näit sen uuden ja hienon ProAgrian lehden.”

Miia Lenkkeri-Tamminen
Kirjoittaja on ollut itua-lehden toimitussihteeri lehden ilmestymisen alusta alkaen

p.s. itua-lehti painetaan muuten täysin vedettömästi. Siinäkin asiassa lehdentekotekniikka on 
kymmenessä vuodessa muuttunut. 

Maksatko vuokramaistasi 

liikaa? 

22
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Pieniä muutoksia tulossa.
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Vaikuta kauran 
hometoksiineihin

Miksi 
laiduntaa?
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Muutoksia 
sukupolvenvaihdoksiin 

Kosteikko on 
kuin pesusieni

Kaveria 
ei jätetä s. 2
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Ota talteen vuoden 2019 seinäkalenteri

Tarinaa vuosien 
varrelta 20

10
Kokemuksia härkäpavusta

Kylässä Rajalan
tilalla investoinnin jälkeen
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ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry hallitus 2018
Varsinainen jäsen Varajäsen
pj Maarit Noppa
Merja Keisala 
Pekka Paavola Rami Viita-aho
Juha Kantola  Henna Puoliväli-Turja
Anssi Muilu Juha Hakomäki
Jarkko Kaleva Marjo Erlands
Päivi Hyppönen Jukka Nuuja
Henri Honkala esittelijä Arja Talvilahti 

Johtoryhmä
Henri Honkala pj. 
Tuttu Honkola
Terhi Jaskari
Miia Lenkkeri-Tamminen siht.
Timo Pajula
Arja Talvilahti
Juha-Matti Toppari

Hallintoa ja toimintaa vuoden varrelta
ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry on jäsentensä hallinnoima organisaatio. Joka neljäs vuosi jäsenistö 
valitsee keskuudestaan edustajiston. Nykyisen edustajiston kausi on 2018 –2021.

Tarjoamme palveluita niin jäsenistölle kuin muillekin asiakkaille. Sitouttaaksemme jäseniämme 
annamme yrittäjäjäsenillemme etuna 5 % alennuksen peruspalveluistamme. Vuonna 2018 jäsene-
tuja yrittäjäjäsenille tarjosi myös Hotelli-Ravintola Alma, Lapuan Kankurit, Seilab, Seinäjoen Pika-
pesu, Taito Etelä-Pohjanmaa ja Ravintola Trahteeri. 

ProAgria Etelä-Pohjanmaan kaikkien jäsenryhmien yhteinen jäsenetu itua-lehti jaettiin vuonna 
2018 neljä kertaa. Yksi lehdistä oli valtakunnallinen yhteisnumero. Lehti on hyvin luettu. Siihen voi 
tutustua myös kotisivuillamme. Kaikki jäsenet saavat myös kuukausittain ProAgria Etelä-Pohjan-
maan uutiskirjeen.

Jäsenmaksut 2018
Yrittäjäjäsen 80 euroa
Henkilöjäsen 25 euroa
Yhdistysjäsen 30 euroa
Yritys- ja kuntajäsen 360 euroa
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EDUSTAJISTO VALITSI PUHEENJOHTAJAKSI PASI LEIKKARIN
 

ProAgria Etelä-Pohjanmaan edustajisto kokoontui huhti-
kuussa järjestäytymiskokoukseen Härmän Kuntokeskuk-
seen. Kokouksessa valittiin edustajistolle puheenjohtaja 
sekä varapuheenjohtaja vuosiksi 2018–2019. Puheenjoh-
tajaksi valittiin Pasi Leikkari Alajärveltä. Lehtimäellä mai-
totilaa pitävä Leikkari on kolmatta kautta edustajistossa. 
Varapuheenjohtajaksi valittiin Ilpo Ulvinen Lapualta. 
Ulvinen on ollut edustajiston varapuheenjohtaja jo viime 
kaudella.

– Maakuntauudistus tuo viljelijöille ja neuvonnalle uusia 
lisähaasteita. Vaativa tehtävä meillä puheenjohtajilla ja 
edustajistolla on ilman niitäkin, mutta kyllä me pärjä-
tään. Yhteistyöllä, Pasi Leikkari totesi.
 
Edustajiston kevätkokouksessa hyväksyttiin myös vuoden 
2017 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä hyväksyttiin 
ajantasaistettu vaalijärjestys. ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
ylintä päätäntävaltaa käyttää 42 paikkainen edustajisto. 
Järjestön jäsenistö valitsi loppuvuodesta 2017 uuden 
edustajiston keskuudestaan. Edustajiston kausi on neli-
vuotinen eli uuden edustajiston kausi on 2018–2021.

Maitotilavaliokunta 2018

edustajiston maitotilajäsenten valitsemat 15.12.2017:
Varsinainen jäsen Varajäsen
pj Juhani Pitkäranta, Seinäjoki Ari Teppo, Seinäjoki
Juha Luhtanen, Jalasjärvi Meeri Kamppila, Kauhava
Marjo Muhonen, Jalasjärvi Seppo Rajala, Seinäjoki
Sanna Tervahartiala, Kauhajoki Erkki Viitikko, Karijoki
Sanna Koskimäki, Evijärvi Ville Kari, Alajärvi

Hallituksen valitsemat:
Juha Kantola, Soini 
Jarkko Kaleva, Teuva 
Maarit Noppa, Ilmajoki
Henri Honkala
siht. Arja Talvilahti 

Maa- ja kotitalousnaisten johtokunta 2018
Varsinainen jäsen Varajäsen
pj Mervi Mäki-Neste 
Milla Mattila Marianne Hanhimäki
Hanna Helander Leena Laine
Maija Rantamäki Hannele Viianen
Outi Hantula  Eija Killinen
Hanna Koivulampi Sinikka Luoma
Sari Hirvelä Jenni Koski
siht. Terhi Jaskari  

Tilintarkastaja
Elina Saarenpää KPMG Oy Ab

Kutsutaan tarvittaessa:
Merja Keisala, Alavus
Reima Luomala, Maitosuomi 
Olavi Koskimäki, Maitosuomi
Eija Latomäki, Faba
Miia Mannila, Faba

Pasi Leikkari Lehtimäeltä valittiin puheenjohtajaksi 
edustajiston kevätkokouksessa huhtikuussa 2018. 
Varapuheenjohtajana toimii Ilpo Ulvinen Lapualta.
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Edustajiston kokoonpano 2018

Varsinainen jäsen Varajäsen

SEINÄJOEN SEUTU
Istolahti Päivi Puska Sami
Savunen Sanna Kujala Elina
Kontola Jussi Kaidesoja Sari
Kytölä Kai Heikkilä Jaana
Pitkäranta Juhani Kankaanpää Tero
Yli-Hannuksela Lauri Tapio Jaakko
Markkila Esko Kulmala Teemu
Rajamäki Hannu Palomäki Ossi
Ulvinen Ilpo Erkkilä Marja-Liisa
Marttila Saara Koivisto Heikki
Puska Tiina Yrjänäinen Minna
Hantula Outi Väli-Kohtamäki Kari
Halkosaari Tuomo Nikkola Esko
Torniainen Lotta Isoluoma Matti
Kurikka-Oja Vesa Ilvessaari Merja
Ylinen Hannu Metsäranta Juha
Ristiluoma Leena Männikko Sami 

SUUPOHJA
Sakari Anu Köykkä Raila
Rintakomsi Matti Peltoniemi Timo
Ojala Asko Yli-Korhonen Jarmo
Luopa Juhani Köykkä Raila
Pääkkönen Pirkko Ranta Niko
Mäki-Uuro Ville Tervahartiala Sanna
Holma Sabine Peltoniemi Timo

Varsinainen jäsen Varajäsen

KAUHAVA
Rantala Suvi Hautamäki Jarmo
Hanhimäki Jorma Tapio Jaakko
Erkkilä Leena Hautamäki Jarmo
Pellinen Esko Puska Sami
Korkiatupa Tuula Kaidesoja Sari

JÄRVIALUE
Ahde Liisa Harju Timo
Haarala Vesa Mäki-Neste Mervi
Pajala Ville Anttikoski Tuomas
Leikkari Pasi Niemenaho Kirsi
Sironen Matti A. Saarinen Johanna
Vuoriluoma Ari Harju Timo
Kyrönlahti Maija Mäki-Neste Mervi
Mäyry Esa Anttikoski Tuomas

KYRÖNMAA 
Knuuttila Jussi Kankaanpää Juha
Ikola Timo Hissa Kati
Hakala Anne Mäenpää Pekka

TOIMIHENKILÖT
Vihonen Erkki Asunmaa Riikka
Kananoja Arja Kallioniemi Satu
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8.8.  Anja Norja, muihin tehtäviin
30.9.  Tuula Perälä, eläkkeelle
30.11. Katariina Vihlman, eläkkeelle
30.11. Marika Kellokoski, siirtyy muihin tehtäviin
31.12. Kaisa Pihlaja, siirtyy muihin tehtäviin
31.12. Anna-Kaisa Jaakkola, siirtyy muihin tehtäviin

Ritarikuntien kunniamerkit
Itsenäisyyspäivänä Suomen Tasavallan presidentti myöntää kunniamerkkejä ProAgrian ja Maa- ja 
kotitalousnaisten ansioituneille hallinto- ja toimihenkilöille.
 
Suomen Leijonan ansioristi SL ar
Kantola Juha Sakari, maatalousyrittäjä, Soini
Paavola Pekka Yrjö Tapani, maatalousyrittäjä, Kauhava
 
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein SVR MI kr
Koivulampi Hanna Maria, maatalousyrittäjä, Alajärvi
Kujala Arja Elisa, kotieläinasiantuntija, Kurikka
Norja Anja Helena, talousasiantuntija, Alavus
Soisalo Tiina Marjatta, kotieläinasiantuntija, Ilmajoki
Yli-Rahnasto Auli Marja Ilona, kotieläinasiantuntija, Kauhajoki

Maatalousseurajärjestön ansio- ja järjestömerkit, sukutilakunniakirjat 
Uusi sukutilakunniakirja  
Timo ja Virpi Lehtimäki, Alarannan tila, Teuva, vuodesta 1686    

Päivitetty sukutilakunniakirja  
Satu Holkko Holkkolan tila Seinäjoki, vuodesta 1602 
Reino ja Aira Holkko, Latva-Holkon tila Seinäjoki, vuodesta 1602 
Vesa Paganus ja Erja-Riitta Nieminen, Paganuksen tila (ennen Sippola) Seinäjoki, vuodesta 1721
   
Sukutilaviiri
Timo ja Virpi Lehtimäki, Alarannan tila, Teuva, vuodesta 1686   

Pienoissukutilaviiri
Mikko Käkelä, Käkelän tila Kurikka, 1733
   
Kultainen järjestömerkki
Tuomisto Tuula Laihia  
   
Hopeinen järjestömerkki
Takala Sanna-Mari Lappajärvi  
Koskela Anna Laihia  
Kellokoski Marika Räyrinki
  

Työhyvinvointi
ProAgria Etelä-Pohjanmaa kannustaa vuosi vuodelta yhä voimakkaammin henkilöstöä liikkumaan 
oma-aloitteisesti. Olemme tarjonneet mahdollisuuksia erilaisille lajikokeiluille ja oman kunnon 
testaamiselle vuoden aikana. Vakiintuneena toimintamallina henkilökunta saa vuosittain tyky- 
seteleitä. Setelit käyvät myös kulttuurikohteissa.
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Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuran säätiö huomioi 

vuosittain tunnustuspalkinnoilla ansioituneita eteläpohjalaisia 

maataloussektorin toimijoita. Tunnustuspalkinnot jaetaan  

ProAgria Etelä-Pohjanmaan edustajiston syyskokouksessa.

Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuran säätiön tunnustuspalkinnot vuodelle 2018 luovutettiin ProAgria Etelä-Pohjanmaan edustajiston 
syyskokouksessa keskiviikkona. Säätiö palkitsi tunnustuspalkinnolla Niko Luikun, Taru Rantalan sekä Tea ja Tomi Katilan.

MAATALOUDEN KEHITTÄJIÄ PALKITTIIN

Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuran säätiön tunnustuspalkinnot vuodelle 2018 luovutettiin 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan edustajiston syyskokouksessa. Säätiö palkitsee vuosittain 
yksityishenkilöitä tai julkiyhteisöjä, jotka ovat tehneet omalla sarallaan merkittävää työtä 
eteläpohjalaisen maatalouden hyväksi. Vuoden 2018 tunnustuspalkinnot ojennettiin 
tänään maatalousyrittäjä Taru Rantalalle, maatalousyrittäjät Tea ja Tomi Katilalle ja 
kasvintuotannon asiantuntija Niko Luikulle. 

Maatalousyrittäjä Taru Rantala on pystynyt lypsykarjatilan toisena yrittäjäpuoliskona kehittämään 
itseään valokuvaajana. Harrastukset auttavat pääsemään irti yrittäjän työntäyteisestä arjesta ja ne 
tarjoavat hyvää vastapainoa raskaalle arjelle. Vuoden 2018 Luontokuvaksi valittu Rantalan ”Iltakello” 
on hieno saavutus ja osoitus siitä kuinka pitkäjänteinen itsensä kehittäminen johtaa hyviin tuloksiin. 
Rantalan antama esimerkki toimii hyvänä rohkaisuna muille itsensä kehittämisessä. 

Tea ja Tomi Katila ovat viljelleet maatilallaan Seinäjoella vesimelonia vuosina 2017 ja 2018. Vesi-
melonin kasvatukseen Suomen oloissa ei ole olemassa oppikirjoja, vaan osaamisen hankkiminen on 
vaatinut paljon työtä ja perehtymistä asiaan. Työ on kantanut sananmukaisesti hedelmää ja olem-
mekin saaneet nauttia Etelä-Pohjanmaalla maukkaista ”lähivesimeloneista”. Maaseudun pitäminen 
elinvoimaisena ja maatalouden kannattavuuden parantaminen vaativat uusia kokeiluja ja rohkeaa 
pioneerihenkeä, jota Katiloilta löytyy.

EU-tukipolitiikan laaja-alainen hallitseminen ja sen vaikutusten tunnistaminen maatilojen toiminnassa  
on merkittävässä osassa useissa ProAgria Etelä-Pohjanmaan tuottamissa asiantuntijapalveluissa. 
Kasvin tuotantoasiantuntija Niko Luikku toimii ProAgria Etelä-Pohjanmaan EU-tukien osaamisvastaa-
vana. Tehtävässään hän huolehtii asiantuntijoiden EU-tukien osaamisen ylläpitämisestä, uusien asian-
tuntijoiden kouluttamisesta, ajankohtaisten asioiden tiedottamisesta, yhteydenpidosta viranomaisiin 
ja työvälineiden kehittämisestä. Niko Luikku on hoitanut tehtävää menestyksellä ja suurella antaumuksella. 
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Kiinnostus luomumaidontuotantoa on 
edelleen kasvussa. Luomumaidolla on kysyntää 

kuluttajamarkkinoilla. Mikä hienointa, 
tuotannon kannattavuus on parantunut.
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ProAgria Maito-, Lihanauta- ja 
Lammastilat

 ” Tehokas nurmi- ja kotieläintuotanto muodostaa pohjan kannattavalle 
maidon- ja lihantuotannolle. Tilakoon kasvaessa tilan johtamisen ja 

valintojen merkitys korostuu. Taloudelliset ja toimivat investoinnit, ym-
päristön ja eläinten hyvinvoinnin huomioiminen ja yrittäjien jaksaminen 
ovat menestyvälle tilalle ominaista. ProAgria on tuonut asiantuntija-
palveluita niin tilan johtamiseen ja kokonaisuuden hallintaan kuin 
tuotannon kehittämiseen.”

Arja Talvilahti
palvelupäällikkö

Palveluryhmän tilat käyttävät aktiivisesti ProAgrian palveluita. Jotakin ProAgrian palvelu käytti 619 
maitotilaa eli 94 % maidontuottajista. Maitotiloja oli Etelä-Pohjanmaalla 659 kpl. Maidontuotan-
non lopetti 47 tilaa.

Tuotantosuunta Tukihaku-
neuvonta

Viljelysuun-
nitelma

Neuvo  
2020

Liiketoiminta- 
suunnitelma

Tulevaisuus-
keskustelu

Maidontuotanto 322 291 313 47 29
Naudanlihan tuotanto 112 106 93 12 15
Lammas- ja vuohitalous 11 8 17 3 1
Hevostalous 26 14 14 2 2

Maidontuotanto asiakastiloillamme
Vuonna 2018 maidon hinta pysyi tasaisena ja oli vähän nousussa. Kuuma ja kuiva kesä pienensi 
monella tilalla rehusatoa. Talven rehuvarastojen täyttäminen edellytti monella tilalla viljojen korjaa-
mista kokoviljasäilörehuksi. Rehusatoa korjattiin myös kesannoilta ja luonnonhoitopelloilta. Kuu-
ma kesä aiheutti myös maitotiloilla tiinehtymättömyyttä, utaretulehduksia ja maitomäärän laskua.

Maidontuotannon investointeihin sai Etelä-Pohjanmaalla avustusta 37 lypsykarjatilaa. Lypsy-
karjanavettojenkoko jatkoi kasvuaan ja kokoa kasvattaa pienten tilojen lopettaminen ja uusien 
navettojenentistä suurempi koko. Tyypillinen uusi navetta on usein yli sadan lehmän, eli kahden 
lypsyrobotinyksikkö. Lypsyrobotti lypsi jo 139 eteläpohjalaisella tilalla. Karjakoko tiloilla kasvaa 
nopeasti. Asiakastiloistamme jo yli 60 tilalla on yli 100 lehmää ja yli 200 lehmän karjoja on yli 10. 
Tuotosseurantatilojen keskimääräinen karjakoko oli 53 lehmää.

Maitotilojen volyymiltaan kattavin palvelu on tuotosseuranta, johon kuului vuoden lopussa 520 
tilaa. Tuotosseurannan puhelinpalvelu keskitettiin vuoden alussa ProAgria Keskusten Liittoon, 
mikä paransi osaltaan asiakaspalvelua ja tuotosseurantatietojen laatua. Kotieläinasiantuntijam-
me auttavat tiloja tuotosseurannan käytännön työssä tarpeen mukaan. Valiolaisilla maitotiloilla 
KPI-mittariston käyttö yleistyi. KPI:N tunnusluvut päivittyvät Valion, ProAgrian ja Faban tietokan-
noista päivittäin. 
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Eteläpohjalaisten maitotilojen virallinen (392 karjaa) keskituotos oli 9 571 kg maitoa/lehmä/vuosi, 
nousua edellisestä vuodesta 153 kg. Energiakorjattuna maitomäärä 10 031 kg/lehmä/vuosi. Leh-
mien kestävyys on nousussa, mutta edelleen eteläpohjalaisissa karjoissa uudistetaan kolmannes 
lehmistä joka vuosi. Uutena kiinnostavana tunnuslukuna on lehmän elinikänään tuottama maito-
määrä/elinpäivä. Poistettujen lehmien maitotuotos oli viime vuonna 14,6 kg/elinpäivä. Tähän lu-
kuun vaikuttaa myös hiehon poikimaikä ja se kuvaa lehmän elinikäistä kannattavuutta. Luomu-
maitotilojen, joita Etelä-Pohjanmaalla oli 23, keskituotos oli 8 983 kg/lehmä/vuosi. Luomutilat 
olivat keskimääräistä suurempia – niillä oli keskimäärin 80,6 lehmää. 

Ruokinnanohjauksen avulla haetaan tilalle parasta taloudellista tulosta tilan omia rehuja täy-
dentämällä ja karjan olosuhteet huomioiden. Reilu puolet tuotosseurantatiloista käytti ProAgrian 
asiantuntijaa ruokinnansuunnittelussa.

Luomutuotanto
Maitotiloilla luomumaidon markkinat ovat olleet kasvussa ja mukaan tulee uusia maitotiloja. Luo-
mumaidolla on kysyntää ja tuotannon kannattavuus on parantunut. Emolehmätiloista on tuotan-
non laajaperäisyyden vuoksi jo suuri määrä luomussa. Myös lampaanlihaa saa luomuna. Luomu-
tilat käyttävät yleensä paljon asiantuntijapalveluita, sillä luomutuotannon valvonta ja säädökset 
tuovat lisää paperityötä ja tuotannon suunnittelutarvetta.

Naudanlihantuotanto
Naudanlihantuotanto oli päätuotantosuunta 269 eteläpohjalaisella tilalla vuonna 2018. Nautati-
lojen määrä lisääntyi vuoden aikana kolmella. Lisääntyminen johtui todennäköisesti maitotilojen 
lopettaessa ja siirtyessä naudanlihantuotantoon.

Naudanlihaa tuotettiin vuonna 2017 Suomessa lähes 87 miljoonaa kiloa. Määrä sisältää myös 
teurastukset maatiloilla. Luomunaudanlihaa tuotettiin 2,62 miljoonaa kiloa. Etelä-Pohjanmaalla 
naudanlihaa tuotettiin määrällisesti eniten. Lihanautoja oli Etelä-Pohjanmaalla 2017 vuoden lopul-
la 18 222 kpl, joista luomulihanautoja oli 1 021 kpl. Emolehmiä oli 2017 vuoden lopulla 5 522 kpl,  
joista luomuemolehmiä 1 773 kpl. Nautoja teurastettiin teurastamoissa 274 288 kappaletta. Son-
nin keskimääräinen ruhopaino oli 346 kg ja hiehon 243 kg. Tuottajahinta oli keskimäärin sonneilla 
3,50 €/kg (+3 %) ja teurashiehoilla 3,25 €/kg teurasluokassa O2. Nautaa oli varastossa vuoden 
2017 lopulla n. 3,2 milj. kiloa. Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus rahoitti vuosikertomusvuonna 15 liha-
karjarakennusta. Nautatilat ovat aktiivisia palveluidemme käyttjiä, sillä jotakin ProAgrian palvelua 
käytti 202 nautatilaa eli noin 75 % nautatiloista.

Hankkeet
Karjakoon kasvaessa tilojen johtamisen merkitys korostuu. Ratas-hankkeessa käytiin pilottitiloilla  
Lean-oppien mukaisesti työprosessien johtamista mm. valkotaulun avulla. Kimpparenki-hanke tie-
dotti työnantajana toimimisesta maatiloille. MaMa-hankkeessa keskityttiin ketoosiin ja lehmän 
ruokintaan ja hoitoon poikimisen aikoihin 

Digiluomu hanke keskittyi luomutilojen byrokratian helpottamiseen digitaalisuuden keinoin. 
Vuohitalous Elinkeinoksi selvitti vuohitilojen tuotosseurantaa, jalostusta, ruokinnansuunnittelua 
ja omavalvontaa. Hankkeessa tehtiin myös laskelmia vuohitalouden kannattavuudesta.
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Ilmajokelaisella Sanna ja Marko Savusen maitotilalla valkotaulu 
ja Lean-periaatteet ovat kovassa käytössä. 

– Meillä taululle on koottuna eläinten sijainnit ja paikoin tarkem-
piakin tietoja. Kun vaikka uusi vasikka syntyy, käymme sen heti 
merkkaamassa taululle. Näin navettaan tulija saa heti tiedon sii-
tä, mitä on tapahtunut, kertoo Sanna Savunen. 

Leanin avulla Savusen tilalla on tartuttu hukkapaikkojen ratkaise-
miseen. Esimerkiksi aiemmin poikimiset ovat olleet ryppäässä. Se 
on aiheuttanut turhia ruuhkahuippuja. Kun asiaan on perehdytty, 
on poikimiset saatu tasaisemmin jakautumaan jokaiselle viikolle.

Eteläpohjalaisilla maatiloilla on varaa kehittää työn-
tekoaan. Kyse ei ole itsensä piippuun ajamisesta, vaan 
tekemisen järkevöittämisestä. Sari Morri tietää, että 
yksi keino laadukkaamman arjen ja parempien tulosten 
tavoitteluun on tarkastella työtapoja uusin silmin.

Tehokkuutta asioiden 
järkevöittämisellä

Valkotaululle kerätään kaikki tärkeät asiat navetan 
arjesta. Sitä seuraamalla työvuorossa oleva näkee, 
mitä esimerkiksi yön aikana on tapahtunut.

Marko ja Sanna Savunen ovat 
saaneet tilan töihin uutta 
sujuvuutta leanin avulla.  
Lean on ProAgrian yksi  
maitotilojen täsmäpalvelu.
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Palvelut 
Lammastilaneuvonnan asiakastiloille tehdään lammasneuvontakäyntejä 1–3 kertaa vuodessa. Tar-
jottavia palveluja ovat tuotosseurannan lisäksi lammasrekisterin ylläpito, ruokintasuunnitelmat 
sekä muut ruokinnan- ja eläinten hoidon asiantuntijapalvelut. Lisäksi lammasasiantuntija tekee 
jalostuseläinvalintaa, eläinten kantakirjauksia, elävän eläimen lihaksen ultraäänimittauksia ja ul-
komuotoarvostelua sekä uuhien tiineystarkastuksia ja jalostuseläinten välitystä. Neuvo2020-pal-
velu on ollut suosittu muun muassa eläinten hyvinvointikorvausehtojen sopivuuden selvityksessä. 
Syksyllä järjestettiin Ilmajoella lammaspäivät, jossa lampaista luennoimassa oli mm Carl Helander 
Ruotsista, luentoja oli myös vuohista. Teemana oli ympäristö ja viljelijän jaksaminen. Lammaspäi-
vät huipentuivat jalostuseläinten näyttelyyn ja pässihuutokauppaan.

Tilamääriä 2018
ProAgria Etelä-Pohjanmaan alueella oli Luke:n tilastojen mukaan 61 tilalla yhteensä 3269 uuhi-
lammasta. Alueella oli 11 vuohitilaa, joilla on 889 vuohta. Lammasasiantuntijoilla oli koko toi-
minta-alueellaan tuotosseurannassa 108 lammastilaa. Lammasneuvonnan tilojen jakauma: Etelä- 
Pohjanmaa 29 lammastilaa, ruotsinkielinen Pohjanmaa 30 tilaa, Keski-Suomi 28 tilaa ja Keski-  
Pohjanmaa 21 asiakastilaa. 

Tuotosseurannan tuloksia vuodelta 2018 toiminta-alueellamme 

Tuotantosuunta ALUE tiloja kpl karitsoineita 
uuhia kpl

4 kk 
paino kg

teuraspaino kg kasvuaika 
pv

Keski Suomi 29 1576 33,2 20,3 225
Etelä-Pohjamaa 29 1964 36 22,1 218
Österbottens Svenska Lbs. 28 1842 36,9 23,4 233
Keski-Pohjanmaa 22 1301 33,9 21,6 261

Vuohitalous elinkeinoksi -hankkeessa selvitetään edellytyksiä, joilla vuohitalous saadaan kilpailu-
kykyiseksi tuotantovaihtoehdoksi. Hankkeessa haetaan tietoa toimivista käytännöistä eläinjalos-
tukseen, tuotosseurantaan, maidon laadun hallintaan, ruokintaan, talouden hallintaan. Tietoa 
haetaan sekä Suomesta että ulkomailta. Tavoitteena kehittää olemassa olevien ja uusien tilojen 
toimintaedellytyksiä. Hankkeessa on mukana viisi pilottitilaa, joiden kanssa eri osa-alueita viedään 
eteenpäin. Hankkeen toiminta-alueena on Etelä-Pohjanmaa ja Pirkanmaa.

Lammas- ja vuohitilat 2018

 ”ProAgria Etelä-Pohjanmaa vastaa lammastilojen tuotantoneuvon-
nasta Etelä-Pohjanmaan lisäksi Keski-Suomessa, Keski-Pohjan-

maalla ja ruotsinkielisellä Pohjanmaalla. Olemme olleet aktiivisesti 
kehittämässä lammastaloutta ja toimimme tiiviissä yhteistyössä 
lammaskerhojen, Pohjanmaan Lammasosuuskunnan sekä alueen 
teurastamoiden ja rehuteollisuuden kanssa. Myös vuohitilojen ja 
Suomen Vuohiyhdistyksen kanssa tehdään yhteistyötä.”
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”Kun 19-vuotiaana tulin tilan kolmanneksi isän-
näksi, ajattelin etten lähde mihinkään investointi-
rumbaan. Kauan mentiin vanhempien rakentamal-
la navetalla. Samalla tyylillä kuin äiti ja isä olivat 
tehneet. Sitten Sanna ratsasti hevosella meidän 
peltojen ohi ja pian alkoi meidän rakkaus tarina. 
Yhdessä päätettiin laittaa pellot luomuun 2010, 
kun apulannan hinta nousi älyttömästi ja ajatuk-
set vaihtuivat. Jätin metsäpuolen urakointihom-
mat ja keskityin tilan töihin. Aluksi isä ei tajunnut, 
mistä luomussa on kyse. On sen myöhemmin tun-
nustanut, kun huomasi asioiden sujuvan hyvin. 

Luomuun siirtyminen toi uutta intoa tekemiseen. 
Intoa tässä tarvitaankin, sillä ilman sitä ei ole kiin-
nostusta selvittää ja pohtia, mikä olisi juuri se oi-
kea ratkaisu meidän tilalle. Tietysti on tullut epä-
onnistumisia, mutta ne pitävät mielen virkeänä. 
Luomutarkastukset välillä meinaavat jännittää, 
varsinkin kun kuulee toisinaan aika uskomattomia 
tarinoita tarkastuksista. 

Näin on meillä nyt hyvä olla. Suuria laajenemis-
unelmia ei ole, vaan halua on nykykokoonpanolla 
saada tila tuottamaan parhaalla mahdollisella ta-
valla. Eläinten hyvinvointia kun saadaan ylös, saa-
daan tuotantolukuja paremmiksi vielä. 

Jos jotakin saisin muuttaa, niin rehuntekoon saisi 
mennä vähemmän aikaa. Meillä on täysi paalire-
hu ja tuntuu että meillä vain paalataan päivästä 
toiseen. Lapsetkin ihmettelee, menetkö isä taas 
paalaamaan.

Niin kiire ei ole koskaan, etten pääsisi luomumai-
topienryhmään mukaan. Tänä kesänä erityisesti 
tuli ryhmän tapaaminen tarpeeseen ja sai muiden 

kanssa hakea uutta virtaa ja tsemppiä tekemiseen. 
Ja kun pääsee tapaamisissa katsomaan toisten ti-
lojen eläimiä ja olosuhteita, oppii todella paljon. 
On mukava mennä toisten tykö, kun tietää usein 
näkevänsä jotakin itselle uutta.”

”Tulin tähän tilalla hevosteni kanssa aikanaan. Nyt 
hevoset ja lypsykarja ovat sulassa sovussa täällä, 
molemmat tuovat meille elannon. Uutta navet-
tainvestointia aloitettiin 2012. Se rakennettiin jo 
heti täyttämään luomukriteerit. Alusta saakka 
oli selvää, että uudessa navetassa tuotetaan luo-
mumaitoa. Nyt on kahden vuoden ajan tuotettu 
luomua. Venäjä-pakotteet siirsivät meidän suun-
nitelmia, kun meijeri ei voinut ottaa uusia luo-
mutuottajia. Yhtenä päivänä sitten se soitto tuli 
ja päästiin heti siirtymävaiheen jälkeen mukaan 
myös luomumaidon keräilyyn. Luomumaidon tuo-
tantoon siirtyminen ei muuttanut mitenkään ra-
dikaalisti meidän työtä. Toki esimerkiksi vasikoita 
pitää juottaa pidempään, mutta enää se ei tunnu 
missään, kun siitä on tullut niin rutiinia.

Tänä kesänä olen ollut erityisen ylpeä meidän re-
hupelloista. Apila on tänä vuonna näyttänyt taas 
kykynsä, kun on kuiva kasvukausi takana. Kun ta-
vanomaisessa tuotannossa on lannoitettu ja kär-
sitty kuivuuden kanssa, meidän rehupeltoja katsel-
lessa ei ole kuivuus tullut ensimmäisenä mieleen. 
Jopa ohikulkeneet ovat jälkeenpäin kommentoi-
neet, että kylläpä olikin pikkuusen komiat karhot!”

Vierailimme Huhtalan luomumaitotilalla Kauhavalla. 
Oman tilatarinansa kertoivat Sanna ja Jarmo Huhtala. 

MEIDÄN TILAN TARINAA:

”Ollaan luomussa ja ihan järjissään”

Huhtalan tilalle luomuun 
siirtyminen on tuonut 
uutta potkua ja energiaa 
tekemiseen.
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Maistuisiko bambu?  
Jari Luokkakallio on tehnyt uraauurtavaa 

työtä Kuusiokuntien alueelle 
kannustaessaan alueen viljelijöitä 
kokeilemaan bambun kasvatusta  

Ähtäri zoon Lumi ja Pyry pandoille.
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ProAgria Etelä-Pohjanmaan tilat joutuivat kärsimään ennen näkemätöntä kuumuutta ja kuivuutta. 
Sato ehdittiin korjata ennätysajoissa ja hyvälaatuisena, pois lukien kaura, jonka hehtolitrapainot 
jäivät mataliksi. Matalat hehtopainot eivät kuitenkaan tuottaneet suuria ongelmia, koska kauran 
tonnihinta nousi korkeaksi, koska maanlaajuisesti kauraa tuli vähän ja sen laatu oli heikkoa pitkin 
maailmaa. Vehnä oli ennätyslaadukasta ja sitä tulee riittämään myllyjen tarpeisiin hyvin. Aikaisen 
sadonkorjuun vuoksi myös syyskasvien kylvöt sujuivat hyvin ja ajoissa. Rukiin kylvömäärät olivat 
suuret kautta Suomen, joten jos talvehtiminen sujuu hyvin, rukiista korjataan suuri sato tulevana 
vuonna. Herne oli kuivan kasvukauden yllättäjä. Herneestä korjattiin varsin komeita satoja ja sa-
totulosten perusteella, herne on hyvin kannattava kasvi. Toki vuodet eivät ole veljeksiä, mutta tänä 
vuonna sen sato oli ennätyksellinen. Tulevina vuosina varmasti moni tila tulee kokeilemaan hernet-
tä. Nykyinen kylvömäärä on varsin pieni, mutta nousuvaraa on paljon suurempiin tuotantomääriin. 

Myös maailmanlaajuisesti kärsittiin sään ääri-ilmiöistä, eritoten kuumuudesta. Sen vuoksi hin-
tataso on noussut pitkin maailmaa ja tämä heijastui myös Suomeen. Eritoten kaura oli nyt hinta-
veturi huonon maailman laajuisen sadon vuoksi. Kysyntä kauralle on kasvanut menneinä vuosina 
paljon ja heikon satovuoden aikana hinnat voivat nousta merkittävästi. Valitettavaa on, että öljy-
kasvien hinnat ovat olleet alamaissa, koska poliittisilla päätöksillä on ollut haitallisia vaikutuksia 
öljykasveihin. 

Kuiva kesä vaikutti perunantuotantoon ja aiheutti ongelmia monin tavoin. Mukulakoko jäi pie-
neksi ja sato jäi monin paikoin heikoksi. Osalla tiloista, joilla oli mahdollista sadettaa, tilanne 
oli parempi. Kokonaisuutena kuitenkin, sato oli odotettua parempi ja sato/hehtaari oli hyvällä 
tasolla. Perunaruttoruiskutuksia tehtiin vähän, koska sateita ei juurikaan saatu kesän aikana. Pe-
runantuotanto Etelä-Pohjanmaalla oli yhteensä 148 miljoonaa kiloa. 10 vuoden keskiarvo on 149 
miljoonaa kiloa eli sato oli kuivuudesta huolimatta kohtuullisen hyvä. Hehtaarisato oli hieman 
parempi kuin 10 vuoden keskiarvo. Tärkkipitoisuudet olivat kuivan vuoden takia hyvällä tasolla. 

Sikatalouden murros kiihtyy entisestään. Yhä useampi tila lopettaa ja jäljelle jäävät sikatilat ovat 
yhä suurempia ja tehokkaampia. Vuonna 2018 Etelä-Pohjanmaalla oli 573 sikatilaa, joka on 34 
kappaletta vähemmän kuin vuonna 2017. Myös näiden tilojen peltopinta-ala jatkaa kasvuaan ja 
olemme näistä tiloista useimpien kanssa kehittämässä peltoviljelyä. Sikatilojen koko ja tehokkuus 
ovat kasvaneet myös todella nopeasti. Nykyisten sikatilojen tehokkuus esimerkiksi porsastuotan-
nossa on koko maailman kärkiluokkaa. Sianlihan hintatasossa nähtiin pienoista nousua. Osittain 
tätä selittää rehun-, ja viljan hinnan nousu. 

Kasvi-, Sika- ja Siipikarjatilat

 ”Vuosi 2018 oli sanalla sanoen kuiva. Kasvukauden lämpösumma oli 
suurimpia pitkään aikaan, mutta vesimäärät jäivät todella pieniksi. 
Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella tilanne ei kuitenkaan 
ollut katastrofi, vaikka sadot jäivätkin monilla tiloilla neljännekseen 
tavanomaisesta. Kuivuuden vuoksi viljan hinnat lähtivät pitkästä aikaa 
nousuun ja ylittivät yli 200 euron tonnihinnan. Kuivuudesta johtuen 
kasvukautta väritti selkeästi pienemmät kustannukset muun muassa 
kuivauskulujen osalta. Taloudellisesti vuosi 2018 oli kasvinviljelijän  
näkökulmasta kaksijakoinen; hyvä sato ja hyvä viljan hinta paransi 
tilan kannattavuutta, mutta jos satoa ei kuivuudesta johtuen tullut, 
tilanne saattoi olla katastrofi. Onneksi alueellamme pahimmalta 
vältyttiin.”

Juha-Matti Toppari
palvelupäällikkö
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Siipikarjataloudessa investoidaan paljon Etelä-Pohjanmaalla. Myös tuotantotilanne näyttää hy-
vältä alueellamme. Eritoten broilerituotannossa kuluttajakysyntä jatkaa kasvuaan. Moni tila laajen-
taa tai omaa laajentamissuunnitelmia tuotannolleen. Myös monia muita investointeja on käynnis-
sä broileritiloilla kuten investoinnit uusiutuvaan energiaan muun muassa aurinkopaneelien avulla. 
Luomukananmunantuotannossa tuottajahinnat ovat pysyneet hyvällä tasolla. Myös moni luomu-
kananmunatuotantoa harjoittava tila miettii laajentamista ja on tehnytkin laajennusta tiloilleen. 

Kuluttajien ruokatottumuksissa tapahtuu muutoksia nopeasti. Kaurabuumi on jatkunut jo Elin-
tarvikeviennissä. Atria on jatkanut lihatuotteiden vientiä ja saanut hyvää jalansijaa Kiinan mark-
kinoilla. Myös HK Scan on päässyt markkinoille. HK Scanin taloudellinen tilanne on ollut kauan 
haastava ja toivonkin, että tilanne saadaan tasaantumaan. Tämä on todella hieno asia laaduk-
kaalle Suomalaiselle sianlihalle ja toivottavasti auttaa sianlihantuotannon toimintaedellytyksiä ja 
nostaisi hintoja. 

Investoinnit virinneet 
Tiloilla vuosi 2018 oli haastava. Kuitenkin tilojen investoinnit ovat virinneet edellisten vuosien not-
kahduksista huolimatta. Syksyn haasteet viljankuivauksessa nostivat esille ongelmat kuivureissa. 
ProAgria Etelä-Pohjanmaa teki huomattavasti enemmän liiketoimintasuunnitelmia kuivuri-inves-
tointeihin kuin moniin vuosiin. Myös kotieläintiloilla investoinnit ovat alkaneet kiinnostaa. Ener-
giainvestointien suunnittelu on kiinnostanut merkittävästi, eritoten aurinkoenergiaan liittyy paljon 
kysymyksiä ja monelle sika-, ja siipikarjatilalle on investoitu energiaa tuottaviin laitteisiin. Vuonna 
2017 tullut Neuvo 2020-palvelujen lisäosaksi tullut, Kilpailukyvyn kehittäminen -palvelu, on ollut 
todella kysytty palvelu tiloilla ja tämän palvelun avulla laskelmia eri vaihtoehdoista on voinut tehdä 
arvonlisäveron hinnalla. Myös tuotantokustannuslaskelmat ovat kiinnostaneet tiloja. Tuotannosta 
halutaan tarkkoja laskelmia päätöksenteon tueksi. Näissä asioissa talousasiantuntijoihimme kan-
nattaa olla yhteydessä.

Neuvo 2020-palvelut olivat yksi kysytyimmistä palvelumme. Palveluryhmämme 576 eri tilalle jo-
tain neuvo-palvelua, joka on 15 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Kovassa nousussa on ollut 
neuvon osio, kilpailukyvyn kehittäminen, jonka avulla tila on saanut neuvontaa talouden hallin-
taan, erilaisia laskelmia ja sukupolvenvaihdosneuvontaa. Yleisimmät palvelut olivat tukiehtojen 
läpikäyntiin liittyvä neuvonta, talouteen liittyvä neuvonta ja kasvinsuojeluneuvonta. Täydentävät 
ehdot ja niiden tarkastus asiantuntijan kanssa kannattaa ja se näkyy suosittuna Neuvo-palveluna. 
Jos täydentävissä ehdoissa havaitaan puutteita, menetykset tukiin voivat olla suuria. 

Kehitystyössä tapahtuu
Hanketyömme on ollut hyvässä vauhdissa niin bambun-, mansikan- kuin kauran ja valkuaiskasvien 
tuotannon kehittämiseen. Monipuolisuutta viljelykiertoon-hankkeella on parannettu kauran tuo-
tannon tietämystä muun muassa tautitorjunnan suhteen. Tämä siksi, että voimme vastata parem-
min tiloja kohtaaviin haasteisiin paremmilla ja osumistarkkuudeltaan paremmilla palveluilla. Myös 
uusia hankkeita on suunniteltu vuoden aikana muun muassa luomutuotannon kehittämiseen. 

Palveluryhmä numeroina 
Kasvi-, Sika- ja Siipikarjatilat -palveluryhmän asiakasmäärä on säilynyt hyvällä tasolla. Noin 40 pro-
senttia alueen viljatiloista käyttää palvelujamme. Siipikarjatiloista suurin osa käyttää palvelujam-
me eli olemme hyvä kumppani viljelijän tukena. Ammattitaitoiset ja monialaiset asiantuntijamme, 
luotettava maineemme ja hyvät sekä tarpeelliset palvelut mahdollistavat asiantuntijapalveluiden 
myynnin laajalle asiakasryhmälle. Tehtyjen palveluiden määrä on korkea. Asiantuntijapalveluidem-
me kysyntä osoittaa sen, että palvelumme ovat ajanmukaisia ja tuottavat hyötyä asiakkaalle. Liike-
toiminnan kattavuus luo mahdollisuudet toiminnan kehittämiselle.

Tulevaisuuden palvelutarve
Kasvava tilakoko ja tilojen erikoistuminen muuttavat asiakkaiden vaatimien palvelujen sisältöä. 
Toimintaympäristön muuttumisen takia palvelua kysytään myös tilakokonaisuuden hallintaan. Eri-
tyisesti talouden hallinnan palvelut tulevat yhä tärkeämmiksi tilakokonaisuuden kasvaessa. Koko 
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tilan tuotannon kehittäminen vaatii kattavaa ja kokonaisvaltaista palvelua kaikilla tuotannon 
osa-alueilla. Kehityksen mukana pysyminen vaatii asiantuntijoidemme jatkuvaa kouluttautumista 
ja palvelujen kehittämistä. Vain siten pystymme vastaamaan kysyntään ja asiakkaidemme tarpei-
siin. Kiinnostus palveluitamme kohtaan kertoo onnistumisestamme ja olemme onnistuneet nosta-
maan palvelumyyntiämme, vaikka tilamäärä onkin ollut laskussa. Koko ajan kasvava tilakoko lisää 
palvelujen kysyntää ja vastaamme tähän parhaalla mahdollisella tavalla.

Vuoden 2018 palvelut tuotantosuunnittain

Tuotantosuunta Palvelu 2018
Viljatilat 1 228
Sikatilat 145
Siipikarjatilat 77
Erikoiskasvitilat (mm. peruna, marja) 176

Kasvi-, Sika- ja Siipikarjatilat -palveluryhmän henkilötyövuosikertymä 2012–2018

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
htv 17,1 20,1 16,1 17,0 18,6 19,1 18,1

Merkittävimpien palveluiden määriä palveluryhmän asiakastiloille vuonna 2018
Tuotantosuunta Tukihaku-

neuvonta
Viljely - 

suunnitelma
Neuvo  
2020

Liiketoiminta-
suunnitelma

Tulevaisuus-
keskustelu

Viljatilat 647 617 375 22 38
Perunatilat 50 55 56 9 2
Sikatilat 66 68 79 14 1
Siipikarjatilat 34 31 44 16 2
Erikoiskasvitilat 18 23 22 2 4
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POHJANMAAN PELTOPÄIVÄ

Pohjanmaan Peltopäivä järjestettiin Ylistarossa kolmatta kertaa loppukesällä 
2018. Peltopäivässä kohtasivat kasvintuotannon ammattilaiset; viljelijät sekä 
tutkimuksen, kaupan ja neuvonnan edustajat.

– Ainutlaatuiseksi tapahtuman tekee se, että keskitymme muista vastaavista 
tapahtumista poiketen kasveihin, emmekä koneiden työnäytöksiin, kertoo 
tapahtuman näyttelypäällikkö ja järjestäjän, ProAgria Etelä-Pohjanmaan, 
edustaja Henri Honkala.

Viljelijät, kauppa, alan tutkimus ja neuvonta kohtasivat viljelijät esittely-
ruutujen äärellä. Kävijöitä yksipäiväisessä tapahtumassa oli 1 500 henkilöä.
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KUKKULAN KUNINGAS 

Antero Ristimäen erilainen tilatarina

 ”Ostin vieraalta 8 hehtaaria maata 2011. Sitä 
edelsi parin vuoden suunnittelu ja lupien 

hakeminen. Kitinojalla on perheeni kasvitila, 
mutta sitä ei ollut järkeä muuttaa lihakarjalle 
sopivaksi. Olin Atrialla päivätöissä ja pohdin 
mistä saisin ammatin ja elannon itselleni. Olin 
kokeillut intin jälkeen agrologin opintoja, mutta 
ne ei olleet mun juttuni. Atrialla töissä ollessa oli 
aikaa pohtia tulevaa. Kävin aina vapaalla tutki-
massa ympäri Suomea, minkälaisia ratkaisuja 
lihakarjatiloilla oli. Jostakin olin saanut päähäni 
että nautojen kasvattaminen olisi oma juttuni.

Tällä tontilla oli isot kalliot. Rakentaminen alkoi 
kallioiden räjäyttämisellä. Nyt täällä onkin hyvä 
ja kestävä pohja, kun kalliomurske ajettiin ton-
tin pohjaksi. Halpaa hommaa se ei ollut, tuhat-
lappusia paloi. Alussa oli vain yksi pihatto, sen 
jälkeen pihattoja on tullut tontille lisää, kuten 
myös konevarastoja.

Vuosien varrella olen jutellut ja kysellyt muilta 
viljelijöiltä vinkkejä nautojen kasvatukseen. Vink-
kien vaihtaminen kannattaa, ettei tee virheitä. 
Halvin keino on kysyä. 

Tällaisella tilalla on vaikea saada kone-
hankinnat kannattavaksi. En ole halun-
nut kiinnittää niihin paljoa rahaa. Vain 
päivittäisiin koneisiin olen investoinut, 
peltokoneisiin laitan rahaa vain pakosta. 
Urakoitsija ajaa koneita ja ollaan koetettu 
sitä kautta hakea oikea-aikaisuutta teke-
miseen. Tilan omat pellot ovat nurmen-
tuotannossa, pelloista saadaan kolme sa-
toa kasvukaudessa. Viljan viljelyä en näe 
tärkeänä, vaan tarvittavan viljan ostan 
muualta. Viljaa on helpompi ostaa kuin 
viljellä itse.

Pitkään olen hakenut oikeaa miehitystä. 
Nyt se on vakiintunut kahteen: Minä ja 
työntekijä pyöritämme tilan arjen. Se on 

hyvä työnjako. Pääasia on hoitaa eläimet hy-
vin. Paperityöt vievät omasta työpäivästäni ison 
osan. Jos tuntuu että työt painaa tilalla liikaa 
päälle, eikä asioita ehditä tehdä hyvin, soite-
taan urakoitsija apuun. Olen tarkkaa siitä, kuka 
täällä tekee töitä. Onneksi apuna on luotettava 
urakoitsija. 

Yrittäjänä tiedän mitä haluan. Esittelen vaihto-
ehtoja ja ajatuksiani tilan kehittämisestä ProA-
grian asiantuntijoille. Tärkeää on saada keskus-
telun kautta uutta tietoa ja ajatuksia oman työn 
tueksi. Olen tuttu näky ProAgrian käytävillä. 
Maksan mielelläni laadusta ja siitä, että saan 
yhdeltä yhteistyökumppanilta monenlaista apua 
arkeeni. Tärkeä linkki kuukausittain on ProAg-
rian tilipalveluasiantuntija, jonka kanssa tulee 
monta asiaa kohdatessa pohdittua. 

Nukun yöni hyvin. Työni on kestävyyslaji. Sitä 
varten itsestä täytyy pitää huolta.” 

Seinäjoella Kitinojan kylässä mäen päällä on rykelmä sinisiä halleja. Ohikulkija ei halleihin 
näe, mutta varmasti hämmästyisi jos tietäisi niiden sisällä olevan yli 1000 nautaa. Tie tähän 
pisteeseen on ollut määrätietoista aina vuodesta 2009 alkaen. Halua ja intoa on pitänyt löytää, 
sillä Antero Ristimäki on oman ”kukkulansa” päälle kasvattanut liiketoimintaansa tyhjästä. 
Tarina on hyvin epätyypillinen, sillä mies ei ole jatkanut oman sukunsa tilaa tai elinkeinoa, 
vaan on ostanut tilansa maat vieraalta, eikä takataskussakaan ole maatalousalan tutkintoa. 

Antero Ristimäki kehittää varmoin 
ottein ja maltilla omaa tilaansa.
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Omistajanvaihdos-, tili- ja  
tekniikka palvelut

 ”Vuotta 2018 väritti poikkeuksellisten kuivuus. Syystyöt valmistuivat 
poikkeuksellisen aikaisin, mikä antoi pidemmän aikaikkunan 

maatilayritysten syksyyn ajoittuvien palvelujen toteuttamiselle. 
Omistajanvaihdospalvelujen vuodesta tuli kiireinen viimeisten 
luopumistuelle pääsevien maatalousyrittäjien suunnitellessa ja 
toteuttaessa sukupolvenvaihdoksia.”

Timo Pajula
palvelupäällikkö

Omistajanvaihdospalvelut
Maatilojen sukupolven vaihdoksien määrä oli lähes kaksinkertainen verrattuna viime vuosien to-
tuttuun määrään. Tämä selittyi sillä, että vuoden vaihteessa oli viimeinen mahdollisuus hyödyntää 
luopumistukea sukupolvenvaihdoksen yhteydessä. Vuonna 2018 Etelä-Pohjanmaan ELY – keskus 
teki myönteisen aloittamistukipäätöksen 51:lle maatilalle. ProAgria Etelä-Pohjanmaan toimesta 
aloittamistuen saaneita sukupolvenvaihdoksia tehtiin kaupanvahvistamiseen saakka 27 kappalet-
ta. Näiden lisäksi ilman aloittamistukea tehtyjä tilakokonaisuuksien siirtoja seuraavalle sukupol-
velle tehtiin 38 kappaletta. Lisäksi muita kaupanvahvistamisia tehtiin vuoden aikana 34 kpl. Edellä 
mainittuihin tapahtumiin liittyviä suunnitelmia sekä perhe ja perintöoikeudellisia asiakirjoja tehtiin 
viime vuoden tapaan noin 80 kappaletta. 

Maatila-arviointeja, joissa tehdään maatilojen tai maatilan osien arviointeja ja arvon määrityksiä 
tehtiin viime vuonna noin 40 kappaletta.

Yhtiöittämispalveluissa vuoden alusta oli kiireistä aikaa, kun identtisellä toimintamuodon muu-
toksella tehtävät yhtiöittämiset saivat vapautuksen varainsiirtoverosta. Lopulta vuoden aikana yh-
tiöitettiin osakeyhtiöiksi 15 maatilakokonaisuutta. Lisäksi vuoden aikana tehtiin hieman vajaa 40 
uutta yhtiöittämisselvitystä, joissa arvioidaan oman maatilan taloustilanteen kehitystä osakeyhti-
önä verrattuna nykytilanteeseen perheviljelmänä. 

ProAgrian yhtiöittämisselvityksessä voidaan yhtiön perustamissuunnitelmia viedä asteittain 
eteenpäin asiakkaan tilanteen mukaan. Selvityksen myötä tulee pureuduttua maatilan talouden 
kehittämisen kannalta olennaisiin asioihin ja saatu hyvää tietoa talouden suunnitteluun.

Vuoden 2018 aikana jatkettiin ELY-keskuksen rahoittamaa Onnistunut omistajanvaihdos -hanketta. 
Hankkeen kohderyhmänä ovat tehokkaaseen toimintaan pyrkivät maatilat, joilla sukupolvenvaih-
dos on ajankohtainen lähitulevaisuudessa tai kauempana tulevaisuudessa. Hankkeen tavoitteena 
on saada aikaan toimintamalleja, joiden avulla omistajanvaihdos voidaan onnistuneesti toteuttaa 
kohderyhmään kuuluvilla tiloilla. Vuoden 2018 aikana hankkeessa pidetiin 5 sukupolvenvaihdosti-
laisuutta, ja joulun alla yksi yhtiöittämispäivä. 

Tilipalvelut
Vuonna 2018 ProAgria Etelä-Pohjanmaan tilipalveluiden asiakkaaksi tuli kymmenkunta uuttaa 
suurempaa maatilaa ja puoli tusinaa osakeyhtiömaatilaa. Tavoitteena on ollut lisätä asiakkuuksia, 
jotka ovat arvonlisäverotuksen osalta kuukausimenettelyssä tai jotka muuten omaksuvat toimin-
tatavan, jossa kirjanpitoa tehdään kuukausittain. ProAgrian vahvuus tuottaa lisähyötyä tuotanto- 
ja talousasiantuntijoiden yhdessä tuottamista palvelukokonaisuuksista toteutuu parhaiten, kun 
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kirjanpito on kuukausittain mahdollisimman hyvin ajan tasalla. Ajantasainen tieto nykytilanteesta 
antaa hyvän perustan maatilayrityksen toiminnan suunnittelulle ja kokonaisvaltaiselle johtamisel-
le. Tilipalveluissa tuli kuluneena vuonna selkeästi esiin kasvava tarve maatilayritysten työntekijöi-
den palkanlaskentapalveluille ja työnantajana toimimisen tuelle.

Kannattavuuskirjanpito
Vuonna 2018 kannattavuuskirjanpitotilojen kokonaismäärää pysyi vakiintuneella tasolla n. 110 
kannattavuuskirjanpitotilassa. Kannattavuuskirjanpitotilana maatila saa ilmaiseksi seikkaperäisen 
analyysin tuloksestaan ja taloudellisesta asemastaan. Uuteen palvelinpohjaiseen tallennusjärjestel-
mään siirtyminen hidasti tallennusaikataulua aiempiin vuosiin verrattuna. Toivottavasti jatkossa 
uusi järjestelmä nopeuttaa tiloille tulevien analyysien aikataulua. Tulevina vuosina tilamäärää pyri-
tään kasvattamaan vähintään kymmenellä tilalla Etelä-Pohjanmaan alueella.

ProAgria rakennussuunnittelupalvelut
Rakentamispalvelujen osalta vuosi 2018 jatkoi vuonna 2017 alkanutta hyvää virettä. Rakentamisen 
tarvekartoituksien sekä laajennusinvestointien ja lämpökeskusten lisäksi vireille tuli uusien navet-
tojen suunnittelutöitä. 

Salaojasuunnittelu- ja mittauspalvelut
Vuonna 2018 edellisen sadevuoden jäljiltä salasalaojitusrintamalla kysyntä oli vilkasta. Kuivana 
ja poutivana vuonna oli hyvät olosuhteet tehdä salaojituksia. Edelliset märät vuodet ovat tuoneet 
esiin runsaasti tarpeita tehdä uusia ja päivittää vanhoja salaojituksia. Salaojasuunnittelua tehtiin 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan toimesta karkeasti hieman yli 1 500 hehtaarille. 

Kuiva vuosi oli turpeen noston puolesta ennätysvuosi. Turvealueiden ja aumojen mittauksia oli 
karkeasti kaksinkertainen määrä normaalivuosiin verrattuna. Tämä näkyi loppukesästä ja syksystä 
merkittävinä aikatauluhaasteina, kun samaan aikaan salaojasuunnitteluja tuli paljon vireille.

Lisäksi ProAgrian salaojitus- ja mittauspalvelut osallistuivat Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n 
hallinnoimaan Kolmen Vyyhti -hankkeeseen. Vuoden aikana rekrytoitiin uusi työntekijä hankkeessa 
tehtävien kosteikkosuunnitelmien tekijäksi. Hankkeen loputtua henkilö jatkaa työtä salaoja-mit-
tauspalveluissa.
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Etelä-Pohjanmaan 
maa- ja kotitalousnaiset

 ”Perustoimintamme ruokakurssien järjestäminen jatkui 
toimintavuonna vilkkaana. Uutena teemana ruokakursseissa  
ja sidosryhmäyhteistyössä vuoden aikana nousi  
ruokahävikin torjuminen.”

Terhi Jaskari
toiminnanjohtaja

Ruokahukkaa vastaan kamppailtiin valtakunnallisesti mm. Ruokahukka ruotuun – katse vesistöihin 
-hankkeen tapahtumien kautta sekä osallistumalla aktiivisesti Etelä-Pohjanmaan liiton Ecowaste-
4Food-hankkeen asiantuntijaryhmään. Hygieniakoulutukset ja -testaukset jatkuivat vuoden aikana 
vilkkaana – aktiivinen Ruokaprovinssi ympärillämme generoi passitarvetta jatkuvasti. Kuiva vuosi 
haastoi Suupohjan alueella toteutettua Villiruoka valuutaksi -hankkeessa toteutettuja villiyrtti- ja 
sienikursseja, mutta hankkeen kansainväliset partnerit saimme koolle hyvin onnistuneeseen ko-
koukseen, joka järjestettiin Jämin ja Kauhajoen Ruokamessujen maastoissa syksyllä.

Maisema- ja pihasuunnitelmat ovat perustöitämme, joita ryydittävät monipuoliset hanketyöt Kol-
men vyyhti -hankkeen (”Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan vesistöt ja ympäristö yhdessä 
hyvään tilaan”) sekä UHMA-hankkeen (Uhanalainen maaseudun luonto hoitoon yhteistyöllä) puit-
teissa. Vuoden maisemateko -palkinto meni tänä vuonna Lapuan matkailupuutarhalle.

Vuosikokous järjestettiin Suhteet sujuviksi – arki paremmaksi -tapahtuman yhteydessä Seinäjoella, 
hotelli Sorsanpesällä. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Melan, Sedun ja MTK:n kanssa ja tupa 
oli täynnä. Uuden Sense-jäsenrekisterin käyttöön koulutettiin koko ProAgria Etelä-Pohjanmaan jä-
senjärjestöjä. Talvikki Kurikkalan muistorahaston stipendi jaettiin kotitalousalan opiskelijalle. Maa 
ja kotitalousnaisten johtokunta kokoontui kolmasti sekä kerran pohtimaan strategiaprosessia, joka 
aloitettiin vuoden loppupuolella. Puheenjohtajamme Mervi Mäki-Neste jatkoi myös Maa- ja kotita-
lousnaisten keskusten hallituksen puheenjohtajana.

Jättipalsami on viheliäinen vieraskasvilaji, joka valtaa maat ja romahduttaa jokipenkat. Maa- ja kotitalousnaiset tekevät työtä vieras-
kasvilajien torjumiseksi.
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AVAINTIEDOT 

• Bisnes+ lanseerattiin ensimmäiseksi maitotiloille
• Johtamispalvelut kehittyivät ja toi uusia toimintamalleja mm. 

Minun polkuni ja strategiaan keskittyvät asiantuntijat
• Agile-toimintamalli otettiin käyttöön ryhdittämään tiimityötä
• Talouspalvelujen kysyntä kasvoi edelleen
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ProAgria keskukset valtakunnallisesti 

Digitalisaatio
Yksi tärkeimmistä digitalisaation kehityskohteista on Bisnes+, jonka kehittivät yhdessä ProAgria, 
Faba ja Mtech maatilan johtamisen kokoavaksi työkaluksi. Se lanseerattiin keväällä maitotiloille. 
Palvelussa yrittäjän määrittelee tiedot ja tulokset helposti saataville yhteen selkeään näkymään. 
Bisnes+ perustuu alustatalousperiaatteeseen ja sen yksi tärkeä ulottuvuus on ekosysteemin raken-
taminen. Ensimmäinen kumppanisopimus allekirjoitettiin vuoden 2018 lopussa. 

Johtaminen ja talous
Johtamispalveluja tuotteistettiin siten, että strateginen, taktinen ja operatiivinen johtaminen tar-
kentuivat. Moniosaajatiimien ja valtakunnallisten kehitysryhmien yhteistyönä muodostui malli tär-
keimpien asiakasryhmien yrityskokonaisuudesta. Ymmärrys kasvoi siihen sisältyvistä syy- ja seu-
raussuhteista sekä tuotannon, talouden ja johtamisen yhdistävästä johtamisesta.

Johtamispalvelujen kehittäminen keskittyi maatilayrityksen strategiseen johtamiseen. Osana 
tätä työtä muodostui Minun Polkuni -palvelu. Palvelua testattiin asiakkaiden kanssa ja vastaan-
otto oli rohkaisevan positiivista. Asiakkaan ympärille organisoitumisessa Agile-toimintamalli otet-
tiin käyttöön useamman keskuksen tiimityömalliksi. Lisäksi laadittiin ensimmäiset hahmotelmat 
laaja-alaisten strategiakonsulttien organisoitumismallista, mikä tukee johtamispalveluiden laatua 
tulevaisuudessa. 

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

Neuvo 2020:n kilpailukykypalvelut olivat suosittuja. Niiden avulla toteutettiin strategista suun-
nittelua, talouden simulointia, talouden hallinnan kehittämistä, riskianalyysejä sekä talouteen 
liittyvien erityiskysymysten ratkaisua. Palvelua hyödynsi 3 100 asiakasta. Kaikkiaan Neuvo 2020 

-palveluja tehtiin 6 712 asiakkaalle vuoden aikana. Neuvo-palvelujen kysynnän kasvusta huolimatta 
talouspalveluja toteutettiin myös laajasti etenkin tili- ja johtamispalveluissa. Yhtiöittämis- ja omis-
tajanvaihdospalveluiden kysyntä jatkui vakaana. 

Talouspalveluiden kehityksen kärkenä oli tuotannon- ja talouden yhdistävän palvelun sekä toi-
mintamallin kehittäminen yhdistettynä yrityskokonaisuuden johtamiseen. Kasvin- ja kotieläintuo-
tannon tuotantokustannuslaskelmien, budjetointi- sekä Maatilan Tulosanalyysi -palvelun kautta 
tuotanto- ja talous onnistuttiin yhdistämään havainnollisesti.

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

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

Tuotosseuranta 120 vuotta 
Tuotosseurannan juhlavuosi oli esillä koko vuoden ja huipentui lokakuussa KoneAgriassa pidet-
tyyn juhlaseminaariin, jonne kutsuttiin kaikki tuotosseurantatilat. Tuotosseurannan asiakaspalve-
lu keskitettiin yhdistämällä Mtechissä ja ProAgria keskuksissa toimineet asiakaspalvelut ProAgrian 
Tuotosseurannan asiakaspalveluksi. Asiakaspalvelu toimii puhelimitse ja sähköpostitse palvellen 
arkipäivisin asiakkaita ja asiantuntijoita. Asiakaspalvelu vastaa tuotosseurantaan liittyviin kysy-
myksiin sekä kehittää tuotosseurantatiedon laatua.
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Tuotosseurannassa toteutettiin huhtikuussa viiden vuoden välein tehtävä ICAR-auditointi, Inter-
national Committee for Animal Recording. Arvioinnissa katsottiin lypsykarjan tuotosseurannan, 
jalostusarvostelun ja lammastuotosseurannan sekä emolehmätarkkailun toiminnot. Myös tuotos-
seurannan ohjesääntö päivitettiin ja se astui voimaan 1.1.2019. 

Ruokinnan työkalut ja palvelut
Ruokinnan ohjaus -palvelut uudistuivat vuoden aikana asiakkailta tulleiden toiveiden mukaisesti. 
Palvelut räätälöityvät asiakastarpeiden mukaan ja ruokintaa tarkastellaan halutuin väliajoin sekä 
laskelmilla että karjahavainnoilla. ProAgrian eläinravitsemuksen osaamista, ruokinnan kokonai-
suuden hallintaa sekä seurantaa ja suunnittelua arvostettiin ja Ruokinnan ohjaus -palvelun kysyntä 
kasvoi hieman edellisestä vuodesta. Palvelua täydentämään syntyivät myös täsmäpalvelut, joissa 
syvennytään tuotannon eri osa-alueisiin tietoja, havaintoja ja hyviä käytäntöjä yhdistämällä. 

Vankan pohjan suunnittelulle luo uudistunut KarjaKompassin Seurantalaskelma, joka tarjoaa 
aiempaa havainnollisemmin sekä biologisia että taloudellisia tunnuslukuja ja vertailutietoa ruokin-
nan onnistumisesta.

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

Liha-asiantuntijat järjestivät opintomatkan Ruotsiin tutustuen muun muassa sikäläiseen liha-
nautaneuvontaan Växan asiantuntijoiden vieraana sekä lihantutkimuskeskukseen Skarassa. Lihaa 
Etelä-Savosta hanke järjesti alueen naudanlihantuottajille opintomatkan Itävaltaan ja Saksaan al-
kuvuodesta 2018. Lihanauta-asiantuntijat olivat esillä myös erilaisissa tapahtumissa kuten KoneA-
griassa sekä lihanautarakennusten avajaisissa.

Lammastuotanto vahvisti asemaansa
Lampaiden tuotosseurannalle saatiin ICAR-hyväksyntä. Vuosittaiset tuotosseurannan tilastot jul-
kaistiin kesäkuussa. Lisäksi valmisteltiin lampaiden tuotosseurannan ohjelmiston uudistusta. 

Valtakunnalliset lammaspäivät järjestettiin Oulussa teemalla Lampaiden hyvinvointi. Syyspäivät 
pidettiin Lahdessa aiheena Lammastalous nyt ja tulevaisuudessa. 

Kasvintuotannon kannattavuus
Viljelysuunnittelu on ProAgrian kasvintuotannon asiantuntijapalveluista merkittävin ja asiakas-
määrältään suurin palvelu. Viljelysuunnittelussa ja kasvukauden aikaisissa asiantuntijapalveluissa 
otettiin käyttöön palvelun tehokkuutta parantavia sähköisiä työvälineitä ja toimintamalleja. Asian-
tuntijoiden tiedonvaihtoa ja reagointinopeutta lisättiin kasvukauden aikaisten ja markkinatilan-
netta selvittävien katsausten ja mobiilitiedotteiden avulla. Maan kasvukunnon ja pellon vesitalo-
uden merkitys korostui toisen peräkkäisen sääolosuhteiltaan haasteellisen kasvukauden jälkeen.

Luomuperuskursseilla oli ennätysmäärä osallistujia. Neuvo 2020:ssa tarjottiin aktiivisesti palve-
luita, kartoituksia ja selvityksiä ympäristön, kasvinsuojelun, maan rakenteen ja ilmaston kannalta 
sekä luomutuotantoon siirtymiseen, energiaratkaisuihin ja maatilan nykyaikaistamisen ja kilpailu-
kyvyn parantamiseen. 

Kasvutilanneraportointi tarttui kasvukauden ajankohtaisiin aiheisiin ja oli esillä monissa tiedo-
tuskanavissa

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

ProAgria järjesti syyskuun lopulla Seinäjoella osana MMM:n rahoittamaa Luomumaidontuo-
tannon hyvien käytäntöjen jakaminen -hanketta pohjoismaisen luomulehmien terveyteen keskitty-
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vän seminaarin. Seinäjoen seminaariin osallistui nelisenkymmentä luomumaidontuottajien parissa 
työskentelevää asiantuntijaa Suomesta ja muista Pohjoismaista. 

Yrityspalvelut
Maaseudun kehittämisessä yrityspalvelujen osalta keskityttiin yhteistyön tiivistämiseen eri tahojen 
kanssa. Yrityspalvelujen kohderyhmänä ovat maatalousyritykset ja maaseudun Pk-yritykset. Vai-
kuttavuutta vahvistettiin olemalla mukana CAP 27 -valmistelussa, työpajoissa ja maaseudun ver-
kostoissa. Yrityspalvelujen valtakunnallista kehitystä ja koordinointia valittiin tekemään työparina 
Satu Nurmi ProAgria Etelä-Suomesta ja Pekka Häkkinen ProAgria Etelä-Savosta.
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JOHTO JA TUKIPALVELUT
Honkala Henri, toimitusjohtaja 040 827 7100
Honkola Tuttu, talouspäällikkö 040 847 4096
Lenkkeri-Tamminen Miia, viestintäpäällikkö 0400 159 118
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
Lemettinen Maija, toimistosihteeri, jäsenasiat 043 824 7780
Lokasaari Elina, viestintäsihteeri 043 824 7779
Putula Hannu, IT-asiantuntija 040 510 5965
PROAGRIA KASVI-, SIKA- JA SIIPIKARJATILAT
Toppari Juha-Matti, palvelupäällikkö 043 825 2806
VILJATILAT ETELÄ
Laitila Noora, kasvintuotannon asiantuntija 043 826 9468
Leppä Jouni, kavintuotannon asiantuntija 0400 361 250
Luikku Niko, kasvintuotannon asiantuntija 0400 297 245
Mäenpää Mika, talousasiantuntija 040 528 7922
Mäkelä Juha, kasvintuotannon asiantuntija 0400 267 535
Nummijoki Heli, kasvintuotannon asiantuntija 043 826 6773
Pennala Tuomas, kasvintuotannon asiantuntija 043 826 6772
Teemu Pihlaja, kasvintuotannon asiantuntija 044 431 4424
Tuomisto Pekka, kasvintuotannon erityisasiantuntija 0400 891 889
VILJATILAT POHJOINEN
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
Mörö Helena, luomukasvintuotannon asiantuntija 044 486 3754
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
PROAGRIA MAITO-, LIHANAUTA- JA LAMMASTILAT
Talvilahti Arja, palvelupäällikkö, toimitusjohtajan sijainen 0400 168 489
Ala-Luukko Kaija, talousasiantuntija 040 832 3521
Anttila Anne, valtakunnallinen huippuosaaja, lypsykarjan seosruokinta 043 825 0522
Ikola Maria, kasvintuotannon asiantuntija, nurmi, luomu 040 761 9770
Järvi Juha, Digiluomu -hankkeen asiantuntija  043 827 3577
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

ProAgria Etelä-Pohjanmaa
Huhtalantie 2, 60220 SEINÄJOKI (Etelä-Pohjanmaan elinkeinotalo)
Keskus, puhelin (06) 416 3111
e-mail-osoitteet: etunimi.sukunimi@proagria.fi
www.proagria.fi/ep
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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
Onkamo-Hill Teija, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat 040 481 3818
Paloneva Päivi, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat 043 825 6327
Pennala Juha, talousasiantuntija 043 827 3578
Perasto Seija, terveydenhuoltoeläinlääkäri, maitotilat 043 824 8030
Pietilä Mirva, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat 043 825 0524
Punkari Riitta, kotieläintuotannon asiantuntija 044 486 3975
Rantanen 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
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
OMISTAJANVAIHDOS-, TILI- JA TEKNIIKKAPALVELUT
Pajula Timo, palvelupäällikkö 040 503 2650
OMISTAJANVAIHDOS-, TILI- JA YRITYSPALVELUT
Autio Kaija, asiantuntija, tilipalvelut Kauhava 040 139 5597
Harju-Kivistö Ella, asiantuntija, tilipalvelut ja yhtiöittäminen 043 825 6323
Jouppila Henriikka, asiantuntija, tilipalvelut Alajärvi 043 826 8648
Kuja-Lipasti Olavi, erityisasiantuntija, yhtiöittäminen, omistajanvaihdokset, verotus 040 127 2420
Lampinen Samuli, erityisasiantuntija, omistajavaihdokset, kiinteistönarvioinnit 040 526 0147
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
RAKENNUS-, 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
Suomela Markku, asiantuntija, rakentaminen, rakennussuunnittelu 040 524 5913
Tiinanen Elina, asiantuntija, rakentaminen, rakennussuunnittelu 040 560 9038
Ylikantola Juha, asiantuntija, salaojitus ja mittauspalvelut 043 825 8510
MAA- JA KOTITALOUSNAISET
Jaskari 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
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Maidontuotanto kunnittain Etelä-Pohjanmaalla 2018

Maidontuottajia* Muutos Meijeriin lähetetty
2018 2017 2018–2017 litraa, 2018 litraa/tila

Alajärvi 64 66 -2 21 584 790 327 042

Alavus 58 62 -4 17 941 745 289 383
Evijärvi 28 30 -2 9 192 999 306 433
Ilmajoki 36 39 -3 19 967 524 511 988
Isojoki 10 12 -2 2 874 149 239 512
Isokyrö 14 16 -2 6 340 830 396 302
Karijoki 14 14 0 4 601 231 328 659
Kauhajoki 77 82 -5 23 253 054 283 574
Kauhava 81 91 -10 31 248 130 343 386
Kuortane 23 30 -7 13 862 816 462 094
Kurikka 115 122 -7 55 082 602 451 497
Laihia 7 7 0 1 846 722 263 817
Lappajärvi 17 18 -1 4 597 314 255 406
Lapua 38 42 -4 10 288 628 244 967
Seinäjoki 62 69 -7 25 077 209 363 438
Soini 18 19 -1 5 350 472 281 604
Teuva 19 19 0 8 556 666 450 351
Vimpeli 11 13 -2 3 625 535 278 887
Ähtäri 14 14 0 8 136 838 581 203
Etelä-Pohjanmaa 706 765 -59 273 429 254 355 385

*Maidonlähettäjiä 31.12.

Keskituotokset kunnittain Etelä-Pohjanmaalla 2018
Karjoja Tuotosseurannassa  

tiloja %
Maito  

kg*

Valk  
%*

Rasva  
% *

Alajärvi 43 68,8 9 426 3,45 4,20

Alavus 35 60,3 9 745 3,46 4,29
Evijärvi 20 78,6 9 330 3,57 4,48
Ilmajoki 27 75,0 9 895 3,52 4,39
Isojoki 7 70,0 9 336 3,56 4,78
Isokyrö 11 85,7 8 881 3,50 4,40
Karijoki 12 85,7 9 718 3,60 4,67
Kauhajoki 54 67,5 9 150 3,54 4,36
Kauhava 67 81,5 9 290 3,50 4,40
Kuortane 18 73,9 9 583 3,21 4,02
Kurikka 83 73,0 9 888 3,43 4,24
Laihia 4 Alle 5 tuottajaa
Lappajärvi 14 82,4 9 457 3,62 4,46
Lapua 19 50,0 9 604 3,54 4,47
Seinäjoki 40 67,7 9 455 3,48 4,36
Soini 13 66,7 9 152 3,39 4,41
Teuva 12 63,2 9 382 3,48 4,43
Vimpeli 9 81,8 8 977 3,28 4,30
Ähtäri 10 71,4 10 816 3,42 4,18
Etelä-Pohjanmaa 2018 509 70,8 9 571 3,46 4,32
Koko maa 2018 4 670 9 795 3,52 4,30

* Tuotosseurannan tulokset ovat virallisten karjojen tuloksia. Virallisia karjoja oli 392.
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Keskituotoksen kehitys

Vuosi Karjoja Lehmiä/ 
karja

Maito  
kg

Valk.  
kg

Rasva  
kg

Valk  
%

Rasva 
%

2018 509 52,4 9 571 331 414 3,46 4,32
2017 542 50,3 9 418* 326* 408* 3,46* 4,33*

2016 583 46,9 9 340* 333* 401* 3,45* 4,27*

2015 614 44,7 9 245* 320* 396* 3,46* 4,29*

2014 652 42,4 8 744 289 359 3,30 4,10
2013 681 40,0 8 654 285 257 3,29 4,13
2010 837 32,5 8 656 294 364 3,39 4,20
2005 1 178 24,7 8 215 279 345 3,39 4,20
2000 1 670 19,3 7 624 259 325 3,39 4,24
1995 1 999 15,1 6 776 223 297 3,30 4,39
1991 2 037 14,0 6 351 206 282 3,24 4,45
1980 5 453 4,40
1970 4 638 4,40
1955 3 514 4,40
1945 2 298 4,00

2018 4 670 45,6 9795 345 422 3,52 4,30
2017 5 028 43,4 9 675 339 416 3,50 4,30
2016 5 410 41,5 9 542 333 407 3,49 4,27
2015 5 816 39,6 9 438 330 404 3,50 4,28
2014 6 180 37,5 9 112 308 377 3,38 4,13
2013 6 489 35,3 8 958 301 371 3,36 4,14
2010 7 830 29,2 8 886 305 373 3,43 4,19
2005 10 962 22,3 8 427 288 354 3,41 4,20
2000 15 208 17,8 7 775 264 332 3,40 4,27
1995 19 538 14,1 6 923 228 303 3,30 4,37
1991 21 433 12,8 6 440 209 285 3,24 4,43
1980 5 580 4,40
1970 4 660 4,40
1955 3 577 4,10
1945 2 178 4,10

Tulokset ovat virallisten karjojen tuotoksia. Virallisia karjoja Etelä-Pohjanmaalla oli 2018 oli 392,
2017 oli 421, 2016 oli 472 ja 2015 oli 482.    
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Lehmien terveys ja hedelmällisyys Etelä-Pohjanmaalla ja koko maassa
Karjoja Lehmiä/

karja
Solu- 
luku

Elo  
kg

Keski. 
poik. k.

Poik. 
vali

Syys 
poik. %

Siem. 
poik

Poisto  
%

Poisto 
ika v.

2018 509 52,4 191 641 2,41 412 34 1,93 34,1 5,2

2017 542 50,3 183 635 2,40 416 35 1,99 24 5,1

2016 583 46,9 176 630 2,33 414 34 1,91 25 5,0

2015 614 44,7 178 632 2,30 419 35 1,97 24 5,0

2014 652 42,4 175 629 2,29 419 35 1,94 25 5,0

2013 681 40,0 176 627 2,27 420 34 2,00 24 5,0

2012 722 37,8 171 622 2,27 419 35 1,99 25 5,0

2011 793 34,7 186 613 2,25 420 34 1,94 26 5,0

2010 837 32,5 181 607 2,27 416 34 1,88 25 5,0

2009 890 30,8 173 603 2,28 415 34 1,89 26 4,9

2008 942 28,8 178 596 2,27 413 34 1,87 25 4,9

2007 998 27,2 184 579 2,29 410 34 1,85 27 4,9

2006 1091 25,8 182 570 2,31 408 34 1,86 27 4,9

2005 1178 24,7 185 566 2,31 405 35 1,83 26 4,9

2018 4 670 45,6 176 630 2,52 407 34 1,90 24 5,1

2017 5 028 43,4 174 627 2,47 411 35 1,93 23 5,1

2016 5 410 41,5 178 623 2,41 410 34 1,90 24 5,1

2015 5 816 39,6 175 621 2,37 413 35 1,94 24 5,1

2014 6 180 37,5 174 618 2,34 416 35 1,94 24 5,1

2013 6 489 35,3 175 614 2,32 418 35 2,01 24 5,1

2012 6 870 33,1 173 610 2,32 418 35 2,01 24 5,0

2011 7 383 30,8 179 603 2,31 417 34 1,95 25 5,1

2010 7 830 29,2 178 598 2,33 414 34 1,88 25 5,1

2009 8 235 27,8 174 592 2,33 412 34 1,89 25 5,0

2008 8 725 26,1 175 587 2,31 410 35 1,87 25 5,0

2007 9 346 24,6 181 582 2,32 406 35 1,84 27 4,9

2006 10 159 23,4 180 576 2,33 405 35 1,85 27 4,9

2005 10 962 22,3 183 572 2,33 403 36 1,83 26 4,9
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Tuotosseurantaan kuuluvien tilojen ja lehmien osuus 2018

Tiloja
yht.*

Tuotosseurannassa Tuotoss.
lehmät

Lehmiä/ 
Tilatiloja** % tiloista

Alajärvi 64 43 68,8 2 127 45,5
Alavus 58 35 60,3 1 667 46,2
Evijärvi 28 20 78,6 701 30,0
Ilmajoki 36 27 75,0 1 833 65,1
Isojoki 10 7 70,0 256 33,9
Isokyrö 14 11 85,7 717 75,3
Karijoki 14 12 85,7 401 33,4
Kauhajoki 77 54 67,5 2 302 45,2
Kauhava 81 67 81,5 3 144 47,3
Kuortane 23 18 73,9 1 364 79,4
Kurikka 115 83 73,0 5 442 72,1
Laihia 7 4 57,1 156 39,0
Lappajärvi 17 14 82,4 397 29,8
Lapua 38 19 50,0 697 30,1
Seinäjoki 62 40 67,7 1 722 50,6
Soini 18 13 66,7 561 42,6
Teuva 19 12 63,2 751 50,7
Vimpeli 11 9 81,8 360 52,3
Ähtäri 14 10 71,4 676 72,6
Etelä-Pohjanmaa 706 509 70,8 25 799 52,4

* Maidonlähettäjien lukumäärä 31.12.2018
** Tuotosseurantaan kuuluneet tilat 31.12.2018
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