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Avaintiedot 2012
Maatila-asiakkaita      1200 
Maitotiloja maitotilaneuvonnan asiakkaina   310 
Maaseutuyrityksiä asiakkaina     200 
Viljelysuunnitelmia      380
Tukihakemusten neuvontaa     400 
Maatilojen talouslaskelmia ja liiketoimintasuunnitelmia  160 
Sukupolvenvaihdossuunnitelmia     130 
Kirjanpito- ja veroneuvontaa     170 
Kasvukauden aikaisia kasvustokäyntejä (tiloja)   60 
Tuholaistarkkailua avomaan vihannesviljelytiloilla   25 
Työterveyshuollon työolosuhdekäyntejä    80 
Kannattavuuskirjanpitotiloja     80
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Kohti uutta aikaa
Vuonna 2012 valmisteltiin yhdistymistä ProAgria Farman kanssa. Alkukesällä pidettiin kaksi yli-
määräistä edustajakokousta, joissa yhdistymissuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti. Yhdistyminen 
toteutettiin siten, että ProAgria Farma ry muutti nimensä ProAgria Länsi-Suomi ry:ksi ja ProAgria 
Satakunnan toiminta ja henkilöstö siirtyivät ProAgria Länsi-Suomeen 1.1.2013. ProAgria Länsi-Suomi 
tulee mahdollistamaan entistä parempien asiakas- ja jäsenpalveluiden tuottamisen.

Vuosi 2012 oli taloudellisesti haastava. Valtiontuen leikkaus oli noin 30 % edellisestä vuodesta. 
Palveluiden myynti kehittyi positiivisesti, kasvua yli 10 %. Neuvontatoiminnan kannattavuutta heikensi 
myös kustannusten nousu, joka johtui osittain yhdistymiseen valmistautumisesta.

Jatkuva muutos maaseudulla ja maataloudessa on suuri haaste niin asiakkaille, jäsenille kuin hen-
kilöstöllekin. Voimakkaat suhdannevaihtelut maatalousmarkkinoilla ovat lisänneet asiantuntijoiden 
palveluiden tarvetta. Yhdistymisestä ja toiminta-alueen laajentumisesta huolimatta olemme myös 
jatkolla lähellä asiakasta. Vuonna 2012 tila- tai yrityskohtaisia palveluita käytti noin 1200 maatila-
asiakasta ja 200 maaseutuyritystä.

Osana ProAgria Satakuntaa toimivat Satakunnan Maa- ja kotita-
lousnaiset, joiden toimintaa avustaa opetusministeriö sekä Sata-

kunnan kalatalouskeskus, jonka toimintaa avustaa maa- ja 
metsätalousministeriö kalastuksenhoitomaksuvaroista.

ProAgria Satakunta pyrkii hyödyntämään käytettä-
vissä olevia hankevaroja mahdollisimman hyvin alueen 

maatilojen ja maaseutuyritysten kehittämiseen. Vuo-
den 2012 aikana olimme toteuttamassa kymmentä 
eri kehittämishanketta. Maatilavalmentaja-hank-
keen avulla jatkettiin maatalouden koulutus- ja 
pienryhmätoimintaa. Masva-hankkeessa yritysneu-
vojat neuvovat ja auttavat maaseutuyrittäjiä niin 
yritystoimintaa käynnistettäessä kuin myöhemmin-

kin ilmenevissä neuvontatarpeissa.
Haluan esittää lämpimät kiitokset henkilöstölle, 

hallinnollemme ja yhteistyökumppaneille erinomai-
sesta yhteistyöstä ja yhdistymisprosessin joustavasta 

etenemisestä.

Timo Junnila 
Toimitusjohtaja

Toimintaperiaatteet

Missio

ProAgria Keskusten Liiton ja Keskusten missio on Maaseudun puolesta

Visio

ProAgria Keskusten Liiton ja Keskusten yhteinen visio on luoda valtakunnan paras asiantuntijaver-
kosto, joka edistää tehokkaasti maaseutuyritysten kilpailukykyä ja hyvinvointia. Samalla kehitämme 
maaseutuympäristöä ja yhteisöllisyyttä maaseudun elinvoimaisuuden parantamiseksi.

Arvot

ProAgria Keskusten Liiton ja Keskusten yhteiset arvot ovat:
• Asiakkaan menestyminen
• Osaava, innostunut henkilöstö
• Maaseudun puolesta
• Kestävä kehitys
• Riippumattomuus

Toiminta-ajatus

ProAgria Keskusten Liitto ja Keskukset tarjoavat maatila- ja maaseutuyrittäjille kilpailukykyä pa-
rantavia asiantuntijapalveluja tukeutuen sekä omaan henkilöstöön, että muiden asiantuntijaorga-
nisaatioiden osaamiseen.
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tio Hallinto ja organisaatio 2012

Hallinto ja organisaatio ProAgria Satakunnan toimialue

ProAgria Satakunnan toimialueeseen kuuluvat yhdeksän kaupunkia: Harjavalta, Huittinen, Kan-
kaanpää, Kokemäki, Parkano, Pori, Rauma, Ulvila ja Sastamala sekä kuusitoista kuntaa: Eura, 
Eurajoki, Honkajoki, Jämijärvi, Karvia, Kihniö, Kiikoinen, Köyliö, Lavia, Luvia, Merikarvia, Nakkila, 
Pomarkku, Punkalaidun, Siikainen ja Säkylä.

Jäsenet

Jäseniä ovat alueella toimivat maatalousseurat, maamiesseurat, maatalousnaiset, pienviljelijäyh-
distykset ja –osastot, kalastusseurat, kalastusalueet, kalastuskunnat ja niiden yhtymät sekä suorat 
henkilöjäsenet.

ProAgria Satakunnan Valtuuskunnan jäsenet 2011-2013

Valtuuskunnan puheenjohtaja Hämäläinen

Varsinainen jäsen

Ahonen Matti, Järvimaa
Alho Paavo, Kihniö 
Ali-Rantala Sami, Koskioinen 
Anttila Mari, Panelia As
Aro Pirkko, Luvia
Einola Asta, Kauttua
Erkkilä Timo, Pori
Iltanen Pirjo, Lavia
Järä Henry, Huittinen
Kankare Eija, Säkylä
Kauppi Merja, Kolla
Koiranen Tapani, Vampula 
Koivula Reetta, Sarvela
Korvala Seppo, Niinisalo 
Koskiranta Pertti, Lassila
Kujala Pirkko, Eurajoki
Lahtinen Juhani, Korkeaoja 
Lapikisto Ari, Lauhala
Marttila Jouko, Parkano
Mattila Ilkka, Pori
Mikola-Luoto Marja-Liisa, Säkylä 
Niskala Jorma, Kantti
Pakola Matti, Parkano 
Piirainen Jarmo, Panelia
Poti Kirsi, Riste
Strömberg Juha, Pori
Sulin Teuvo, Voitoinen 
Tammelin Maarit, Kaasmarkku 
Torpo Sari, Sastamala
Äijö Pirjo, Lavia

Varajäsen

Bärlund Arto, Nakkila
Alho Eeva, Kihniö
Seppä-Koskinen Päivi, Punkalaidun 
Heikkilä Marjut, Panelia
Pere Jaana, Nakkila
Ilola Ari, Eura
Mäntyranta Markku, Säkylä 
Östergård Heta, Leväsjoki 
Harjunmaa Sari, Huittinen
Pohjala Erja, Harjavalta
Ala-Äijälä Eveliina, Lappi
Pietilä Heli, Vampula
Koivunen Leena, Jämijärvi 
Tammisto Pasi, Lohikko 
Santa-Nokki Hilkka, Kullaa
Heikkilä Jukka, Eurajoki
Tuovio Mika, Vanttila
Pitkäranta Pasi, Niinisalo
Helle Matti, Mannila
Mekkonen Saku, Kokemäki 
Peltomaa Saija, Ulvila
Risulahti Esa, Karviankylä 
Mäki-Kantti Irene, Parkano
Peltola Ritva, Lavia
Mikola Auli, Kokemäki
Katila Seppo, Kiukainen
Pihlavirta Tarja, Vuori
Helkkula Olli, Kaasmarkku
Ilmari Timo, Sastamala
Kivilahti Leena, Jämijärvi

Juha, Ulvila

ProAgria Satakunta hallitus 2012

Puheenjohtaja maatalousyrittäjä Ilkka Mattila, Pori 

Jäsenet Hallituksessa vuodesta

maanviljelijä Matti Leikkanen, Sastamala     2004 
yrittäjä Jouko Marttila, Parkano      1999 
yrittäjä Maija Willman, Rauma      2008 
emäntä Sari Vuorela, Siikainen      2005 
toimitusjohtaja Timo Junnila, Pori      1996

Satakunnan Maa- ja kotitalousnaisten hallitus

Puheenjohtaja yrittäjä Maija Willman, Rauma    2006 

Jäsenet:

emäntä Eveliina Ala-Äijälä, Lappi      2003 
keittäjä Anu Hakala, Huittinen      2007 
emäntä Kirsti Pukara, Honkajoki      2002 
emäntä Marita Torkkeli, Säkylä      2011 
hieroja, emäntä Kirsi-Marja Uusikauppila, Vihteljärvi   2007 
toimitusjohtaja Timo Junnila, Pori      1996 
sihteerinä toiminnanjohtaja Marjut Länsiniemi, Luvia

Tilintarkastajat

Varsinainen tilintarkastaja 

Risto Pohjanpiiri HTM, JHTT 
Raili Kunnaspuro, emäntä

Varatilintarkastaja 

Hannu Järvimäki, taloudenhoitaja, HTM 
Jukka Tuomisto, mv. ekonomi
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ProAgria Länsi-Suomen hallitus

Puheenjohtaja Olli Alikärri, Koski 

Jäsenet:

Katariina Isotalo, Salo
Matti Leikkanen, Sastamala 
Ilkka Mattila, Pori
Riku Olli, Mynämäki
Timo Sairanen, Lieto
Sari Vuorela, Siikainen
Maija Willman, Rauma (Maa- ja kotitalousnaisten edustaja)
Toimitusjohtaja 1.1.2013 alkaen Timo Junnila

Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten hallitus 

Puheenjohtaja Maija Willman, Rauma 

Jäsenet:

Anu Hakala, Huittinen
Kaisa Kallio, Pori
Jaana Pere, Nakkila 
Sirpa Pietilä, Loimaa 
Mari Portaala, Marttila 
Johanna Suokivi, Rusko

Kalatalouskeskuksen johtokunta

Puheenjohtaja: Matti Norri, Kokemäki
Rannikkoalueelta: Timo Erkkilä, Pori; Esko Anttila, Luvia; Ari Uusimäki, Merikarvia; Timo Kesti, Pori 
Sisävesialueelta: Jukka Hietamäki, Pomarkku; Markku Mäntyranta, Säkylä; Pentti Isokorpi, Kokemäki; 
Jouko Marttila, Parkano.
Lisäksi johtokunnassa ProAgria Satakunnan edustajana Timo Junnila, sihteerinä vt. toiminnanjohtaja 
Tero Ylikylä.

Maitotilavaliokunta

Puheenjohtaja: Leena Kivilahti, Jämijärvi
Juhani Lahtinen, Kokemäki; Olli Soro, Huittinen; Pirjo Järvenpää, Sastamala; Hannu Riihiaho, Meri-
karvia; Reetta Koivula Karvia; Mika Höynälä, Kiukainen; Johanna Tanni, Sastamala; Leena Helkamäki, 
Lavia; ProAgria Satakunnan hallituksen jäsen ja Osuuskunta Länsi-Maidon valitsema asiantuntijajäsen 
Matti Leikkanen, Sastamala.

Tilintarkastajat

Varsinainen tilintarkastaja 

Risto Pohjanpiiri HTM, JHTT BDO Audiator Oy

Varatilintarkastaja 

BDO Audiator Oy

Puheenjohtaja Juha Hämäläinen, Ulvila 
Varapuheenjohtaja Janne Tiiri, Oripää

Jäsenet:

Varsinais-Suomi 

Ali-Keskikylä Raimo 
Alikirri Vesa
Eskola Heikki 
Heinonen Jukka 
Hulmi Antti
Kara Lasse
Kraappa Kalle 
Kuusela-Virtanen Tiina 
Kuusisto Marja
Kyyrä Anneli 
Laitakoski Teemu 
Lassila Johanna 
Levänen Jaakko 
Lindholm Jussi 
Metsola Riitta
Mikkola Anne
Mikkola Kalle 
Mäntyharju Jarmo 
Pirilä Seppo
Rand Jorma 
Saarnivaara Tomi 
Salmi Turkka
Seppä Antti
Suominen Mirja 
Tammi Toive
Tiiri Janne
Toivola Kirsi
Toivonen Antti 
Toivonen Mauri 
Toivonen Seija
Tuijula Immo 
Tytykoski Martti 
Uusitalo Ilkka 
Valtonen Erkki
Vapola Katariina 
Vähäsullo Jussi 
Väihkönen Esko

Satakunta 

Ahonen Matti 
Alho Paavo 
Ali-Rantala Sami 
Anttila Mari
Aro Pirkko
Einola Asta 
Erkkilä Timo 
Hämäläinen Juha 
Iltanen Pirjo Järä Henry
Kankare Eija
Kauppi Merja
Koiranen T apani
Koivula Reetta
Korvala Seppo 
Koskiranta Pertti
Kujala Pirkko
Lahtinen Juhani 
Lapikisto Ari
Marttila Jouko
Mattila Ilkka 
Mikola-Luoto Marja-Liisa 
Niskala Jorma
Pakola Matti 
Piirainen Jarmo 
Poti Kirsi 
Strömberg Juha 
Sulin Teuvo 
Tammelin Maarit 
Torpo Sari
Äijö Pirjo

ProAgria Länsi-Suomen edustajisto 1.1.2013 alkaen

Hallinto ja organisaatio 2013
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Maitotilojen kehityslukuja

 Satakunta 2011  Satakunta 2012 Koko maa 2012
Tuotosseuranta karjoja  323 303 6870 
Tuotosseuranta lehmiä %  81.9 82.2 83.5 
Lehmiä kpl/karja  26.7 28.9 33.1
Keskituotos kg 8577 8549 8865 
Rasva-%  4.15 4.18 4.15 
Valkuais-% 3.37 3.4 3.39

ProAgria Liha

Kotieläintilojen toimintaympäristö

Sikojen hyvinvointisäädöksen kymmenen vuoden siirtymäaika umpeutui 31.12.2012, minkä myötä 
tilavaatimukset etenkin joutilailla emakoilla nousivat ja mm. ritilärakojen mitat astuivat voimaan. 
Sikaneuvonnan myötä pystyttiin säädösten tulkinnassa ja karsinoiden mitoituksissa ja peruskorjaus-
hankkeissa olemaan tilojen apuna. Uusi eläinten hyvinvointituki tuli hakuun keväällä 2012, mikä 
kiinnosti paljon etenkin sikatiloja ja myös muita kotieläintiloja.

Hyvinvointisäädöksen voimaanastuminen vauhditti monen sikalan, etenkin pienten sikatilojen, 
lopettamispäätöstä. Sikojen määrä väheni maassamme 2-3 %. Vuonna 2012 sianlihan tuotanto 
alittikin ensimmäistä kertaa kotimaisen kulutuksen.

Sian- ja broilerinlihan tuottajahinnat olivat nousussa toista vuotta peräkkäin. Kananmunien 
tuottajahinnat nousivat suhteessa eniten (+ 20 % edellisvuoteen nähden).

Voimakasta nousua selittää osaltaan se, että perinteiset kanahäkit oli korvattava kalliimmilla 
virikehäkeillä viimeistään vuoden 2012 alusta alkaen. Siipikarjanlihan tuotanto kasvoi uuteen en-
nätykseensä v. 2012.

Maatilavalmentaja karjatilojen koulutusten ja pienryhmätoiminnan tukena

Maatilavalmentaja-hankkeen kautta kotieläin- ja nurmitilojen pienryhmätoimintaan jatkettiin 
edellisvuosien tapaan. Toimivia pienryhmiä olivat Karvian, Kankaanpään ja Etelä-Satakunnan 
karjaryhmät ja nurmiryhmät sekä emolehmäryhmä. Hankkeen tukemana järjestettiin myös useita 
tuottajakoulutuksia, retkiä, pellonpiennarpäiviä ja tutustumiskäyntejä karjatiloille.

ProAgria Maito

Kotieläintilojen toimintaympäristö

Kasvukausi 2012 oli hyvin sateinen ja kolea. Rankkoja sateita saatiin ympäri Satakuntaa, etenkin 
Pohjois-Satakunnassa, jopa niin että pellot tulvivat jo kesken kasvukauden. Sateet jatkuivat rankkoina 
vielä koko syksyn ajan. Viljojen ja säilörehun osalta korjuuolot olivat todella heikot, osa sadoista jäi 
myös korjaamatta. Viljojen ja olkien homeriski aiheutti ongelmia eläinten ruokinnassa talvikaudella 
2012–13. Märkyys heikensi säilörehun säilönnällistä laatua. Kuivikeoljesta ja -turpeesta oli pulaa 
kotieläintiloilla jo syksyllä 2012.

Viljojen hinnat pysyivät edelleen korkealla tasolla, minkä vuoksi myös teollisten rehujen hinnannousu 
jatkui koko syksyn 2012. Etenkään naudan – ja sianlihan hinnat eivät nousseet samaan tahtiin rehujen 
kallistumisen myötä. Lihatiloilla vuosi 2012 oli kannattavuudeltaan heikoimpia vuosia.

Maidon tuottajahinta nousi toista vuotta peräkkäin, samalla kun tuotanto oli lievässä laskussa. 
Tilojen määrä vähentyi -6,2 % maassamme. Viime vuonna maidosta maksettiin tuottajille keskimää-
rin 42,60 senttiä litralta eli viitisen prosenttia enemmän kuin vuonna 2011. Luomumaidon tuotanto 
lisääntyi lähes 20 %. Luomumaidon osuus meijerimaidosta oli maassamme vajaa 2 prosenttia.

Maitotilojen palvelut

Maitotilaneuvonnassa valmistauduttiin tulevan vuoden alussa tapahtuvaan palvelumalli- uudistukseen. 
Syksyllä 2012 kaikkien maitotilojen kanssa käytiin keskustelut maitotilaneuvonnan toimintatavan uu-
distamisesta ja uusista palvelupaketeista, samalla uusittiin palvelusopimukset. Syksyn aikana tehtiin 
paljon yhteistyötä ProAgria Farman maitotilaneuvonnan kanssa. Farma oli ottanut uudet palvelupaketit 
käyttöönsä jo v. 2012 ja niistä oli hyviä kokemuksia. Keskusten yhdistyminen oli myös edessä tulevana 
vuoden vaihteena. Satakunnassa maitotilaneuvontaan kuului vuoden 2012 syksyllä n. 315 maitotilaa.
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ProAgria Kasvi 

Toimintaympäristön muutokset

Maataloustuotteiden hinnat nousivat vuonna 2012. Viljojen hintataso oli jo vuoden alussa pitkän ajan 
keskiarvoa korkeammalla ja hintojen nousu kiihtyi kesällä. Viljojen hintojen nousu tarttui osin myös 
muihin tuotteisiin. Vuonna 2012 tuotteiden hinnat nousivat hieman enemmän kuin kustannukset. 
Kustannusten useamman vuoden nousun seurauksena viljelyn riskit ovat lisääntyneet. Hehtaaria kohti 
joudutaan panostamaan euromääräisesti aiempaa enemmän. Riski realisoitui monen tilan kohdalla 
syksyn 2012 sateissa, kun osa sadosta jäi korjaamatta. Kustannusten ja tuotteiden hintojen nousun 
seurauksena tilakohtaiset erot kannattavuudessa ovatkin suurentuneet viime vuosina.

Satakuntalaisten maataloustuotteiden kysyntä säilyi hintamuutoksista huolimatta hyvänä. Erikois-
kasvien jalostus jatkui alueella aiempien vuosien laajuudessa. Vihannesten ja juuresten jatkojalostuksen 
lisäksi Suomen ainoa sokeritehdas jatkaa Säkylässä ja viljelijöiden ja toimivan johdon omistukseen 
siirtynyt tärkkelysperunatehdas jatkaa Kokemäellä. Sokeritehtaan viljelyala tosin pieneni ja tehdas 
onkin hakemassa jatkossa uusia viljelijöitä. Teollisuuteen ja tuoremyyntiin viljeltäviä vihanneksia ja 
juureksia ovat mm. porkkana, punajuuri, kaali, herne, lanttu, pinaatti ja palsternakka.

Kotieläintalous on vahvaa Satakunnassa ja sen seurauksena Satakunta on merkittävä rehuviljan 
käyttäjä. Ohraa menee sioille, vehnää broilereille ja ohraa ja kauraa nautakarjalle. Tämä luo mahdolli-
suuksia tilojen väliseen kauppaan ja rahtikulujen pienenemiseen nykyisestä. Haasteena on karjanlannan 
hyödyntäminen ympäristöystävällisesti lannoitteena. Alueella on lähdetty kehittämään myös erilaisia 
levitystekniikoita sekä jalostamaan lantaa mm. biokaasulaitoksessa.

Talouden epävarmuus, hintavaihtelut, tulevat tukimuutokset sekä investointien suurentunut koko 
vaikuttavat siihen, että investointeja tehdään entistä harkitummin. Suunnittelussa lasketaan aiempaa 
tarkemmin eri vaihtoehtoja ja tilan kokonaisuutta. Tämä asettaa uusia vaatimuksia myös tehdyille 
laskelmille. Vuoden 2012 sateisen kasvukauden jälkeen varsinkin ojitus ja viljankuivausinvestointeja 
on suunniteltu vilkkaasti.

Viljelijöiden lukumäärä on laskenut vuosittain 3-5 %. Samansuuntaisen kehityksen arvioidaan 
jatkuvan tulevina vuosina. Kuitenkin kaikki peltoala on säilynyt viljelyksessä ja useimmissa tuotanto-
suunnissa tuotantomäärät ovat säilyneet tasaisina.

Kasvinviljelyn palvelut

Hintojen vaihdellessa ja epävarmuuden lisääntyessä riskien hallinnan merkitys korostuu. Viljelysuunni-
telmissa täytyy entistä enemmän laatia vaihtoehtoisia toimintamalleja ja suunnitelmia. Samoin täytyy 
pyrkiä ennustamaan tulevaa hintakehitystä ja arvioimaan tuotantopanosten käytön kannattavuutta. 
Tämä edellyttää mm. aiempaa parempaa markkinaosaamista. Viljelyn suunnitteluun täytyykin liittää 
talousnäkökulma perinteisen biologisen, kasvin tarpeet huomioivan, näkökulman lisäksi. Jos kas-
vintuotannosta laaditaan kasvintuotannon talouslaskelma, voidaan se lähettää lohkotietopankkiin, 
jolloin on mahdollista saada vertailutietoa muista tiloista Kasvikunto-palvelun kautta.

Rehujen hintakehitys on vaikuttanut myös kotieläintilojen viljelysuunnitteluun. Omilta pelloilta 
pyritään saamaan mahdollisimman iso osa tarvittavista rehuyksiköistä. Valkuaisrehujen hinnannousu 
on lisännyt kiinnostusta myös valkuaisrehujen tuotantoon. Lainsäädännön ja tukiehtojen rajoitusten 
huomioiminen tuottaa haastetta suunniteltaessa kotieläintilojen lannan käyttöä pelloilla. Kotieläinti-
lojen viljelysuunnittelu muodostuu kokonaisuudesta, jossa pyritään hyödyntämään tilalla muodostuva 
lanta ja tuottamaan laadukasta rehua tai valkuaista karjalle kustannustehokkaasti.

Viljelysuunnittelussa ja lohkokirjanpidon tekemisessä joudutaan ottamaan huomioon lisääntyneet 
ympäristötuen ja lainsäädännön vaatimukset. Vaatimukset perustuvat moniin eri asetuksiin ja ohjeisiin 
ja niiden huomioon ottaminen tila- ja lohkokohtaisesti vaatii yhä enemmän aikaa ja ammattitaitoa. 
Viljelijän on useimmiten mahdotonta itse hahmottaa kaikkia vaatimuksia, joita hänen tulee viljelyssään 
noudattaa. Ehtojen noudattamiseen liittyvään neuvontaan on mahdollista saada myös valtion tukea 
tilaneuvontajärjestelmän kautta.

ProViljelys-palvelussa neuvonta on intensiivisempää ja viljelysuunnittelun ja talouden laskennan 
lisäksi käydään kesällä pelloilla ja annetaan suosituksia kuluvan kasvukauden toimenpiteiksi. Lisäksi 
neuvontapalvelua käyttäville järjestetään koulutuksia, joissa haetaan parhaita käytäntöjä tilojen 
käyttöön. Palvelussa on erilliset ryhmät vilja- ja nurmitiloille.

Investointilaskelmia ja elinkeinosuunnitelmia tehtiin kasvinviljelytiloille vuonna 2012 eniten suku-
polvenvaihdoksiin liittyen sekä viljankuivureihin, viljavarastoihin ja salaojituksiin.

Muita talousneuvonnan palveluja viljelytiloille ovat verokirjanpidot ja tukihakemukset. Verokir-
janpitotilojen on mahdollisuus teetättää tilinpäätökseen liittyvä tulosanalyysi. Tuloanalyysissä on 
mahdollista vertailla tuloksen kehitystä eri vuosien välillä. Tulosanalyysiin on mahdollista saada ver-
tailutiedoksi muiden vastaavien tilojen keskiarvotiedot jolloin on mahdollista hakea kehityskohteita.

Maatilavalmentaja-hankkeen kautta tarjottiin viljelijöille koulutusta, retkiä ja toimintaa pienryh-
missä. Pienryhmiin osallistui yhteensä n. 140 viljelijää ja kaikkiin hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin 
yhteensä n. 950 viljelijää.

Taloussuunnittelun palvelut

Investointilaskelmia ja elinkeinosuunnitelmia tehtiin vuonna 2012 eniten sukupolvenvaihdoksiin 
liittyen sekä viljankuivureihin, viljavarastoihin ja salaojituksiin. Kotieläintalouteen liittyvät investoin-
tihakemukset liittyivät useimmiten lämpökeskuksiin, rehunkäsittelyyn tai -varastointiin ja kotieläin-
rakennusten korjauksiin. Varsinaisia uusien suurien kotieläinrakennusten investointisuunnitelmia oli 
vain kymmenkunta.

Talouslaskelmien vaatimukset ovat koko ajan lisääntyneet. Yhä useammin laaditaan erilaisia 
versioita laskelmista joko erilaisin hinta- tai kustannusoletuksin tai erilaisin investointivaihtoehdoin. 
ELY-keskuksella, pankeilla tai yrittäjillä on omia vaatimuksia, jotka myös edellyttävät erilaista lähes-
tymistapaa laskelmissa.

Sukupolvenvaihdoksia toteutettiin lähes edellisvuosien tahtiin huolimatta talouden epävarmasta 
tilanteesta. Sukupolvenvaihdoksista puolet joudutaan tekemään ilman nuoren viljelijän tukia, sillä 
aloittavan yrittäjän vaatimukset ovat pienillä tiloilla melko tiukat. Tulevaisuudessa sukupolvenvaih-
dosten määrän on arvioitu säilyvä nykytasolla n. 100 kpl/vuosi.

Muita talousneuvonnan palveluja ovat verokirjanpidot ja tukihakemukset. Verokirjanpitotilojen on 
mahdollisuus teetättää tilinpäätökseen liittyvä tulosanalyysi. Tuloanalyysissä on mahdollista vertailla 
tuloksen kehitystä eri vuosien välillä. Tulosanalyysiin on mahdollista saada vertailutiedoksi muiden 
vastaavien tilojen keskiarvotiedot, jolloin on mahdollista hakea kehityskohteita.
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Alihankintatyönä tehtävä tarkastustoiminta

ProAgria Satakunnan neuvojat tekevät vuosittain Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran valtuuttamina 
tarkastajina siemenviljelysten tarkastuksia, siemenperunan varastotarkastuksia ja pakkaamonäytteen-
ottoja. Siemenviljelystarkastuksia teki kesällä 2012 yhdeksän neuvojaa. Siemenperunatarkastuksiin 
on yksi valtuutettu tarkastaja ja pakkaamonäytteenottoja tekee kolme henkilöä.

Sertifioitua kylvösiementä tarkastettiin Satakunnan alueella 4350 ha ProAgria Satakunnan toimes-
ta. Kaikki viljelykset, joilla tuotetaan markkinoitavaa siementä, tarkastetaan. Viljan ja nurmikasvien 
siemenviljelystarkastuksia teki yhdeksän Eviran kouluttamaa tarkastajaa. Tarkastettavia siemenvilje-
lyksiä oli 280 kpl 16 kunnassa. Viljelijöitä oli 121 kpl ja kesän aikana tarkastettiin 14 eri kasvilajia. 
Lajikkeita oli 69.

Perunan siementä tuotettiin neljällä tilalla ja perunan siemenpakkaamoita on yksi. Ennen istu-
tusta siemenperunaerille tehdään varastotarkastus. Kasvukaudella kasvustot tarkastetaan ja syksyllä 
siemenperunalohkoilta kerätään ankeroisnäytteet. Loppuvuodesta kerätään kesällä tuotetusta sie-
menperunasta kerätään vielä rengasmätä- ja virusnäytteet.

Luomutuotanto

Vuosi 2012 oli valtakunnallisesti kasvun vuosi luomutuotannossa. Kasvua oli myös Satakunnassa, 
joskin koko maata maltillisempana. Luomuviljelyn aloitti 14 uutta tilaa, ja luomuun siirtyi uutta peltoa 
900 ha, kasvua edelliseen vuoteen oli 12 %.

Satakunnassa oli vuonna 2012 luomuviljeltyä tai luomuun siirtymässä olevaa peltoa 6900 ha. Tämä 
on 4,8 % koko maakunnan peltoalasta. Luomutiloja oli 160 kpl. Luomutilojen keskipeltoala oli 43,3 ha.

Suosituin luomuvilja oli edellisten vuosien tapaan kaura. Valkuaisrehukasvien viljelyalat ovat olleet 
vain muutamia kymmeniä hehtaareja. Viljelykierron vaatima nurmiala näkyy luomutiloilla nurmien suu-
rena osuutena, niitä on luomutilan viljelykierrossa noin kolmannes. Nurmea viljellään sekä rehuksi että 
viherlannoitusnurmina. Luomuperunan, -vihannesten ja -marjojen viljelyalat ovat valitettavan pieniä.

Luomukotieläintiloja oli Satakunnassa 15 kpl. Luomukotieläintiloilla tuotetaan naudan- ja lam-
paanlihaa, maitoa sekä kananmunia.

Luomusuunnitelmia ja muuta luomuneuvontaa tehtiin noin 30 tilalle. ProAgria Satakunnan 
valtuutetut luomutarkastajat tekivät luomuviljely- ja luomukotieläintarkastuksia Satakunnan ELY-
keskuksen alueella noin 70 tilalla. Luomuperuskursseja pidettiin kaksi kappaletta, kursseille osallistui 
parikymmentä tilaa.

Puutarhatuotannon neuvonta

Vuosi 2012 oli Satakunnan alueen puutarhaneuvonnalle melko tavanomainen vuosi. Puutarhatuo-
tannon neuvonnalle oli runsaasti kysyntää Satakunnassa ja myös maakunnan rajojen ulkopuolella. 
ProAgrian Satakunnan palveluita käytti noin 60 puutarhatuotantoa harjoittavaa tilaa. Kaikki entiset 
palvelut säilyivät ennallaan.

Kasvukausi oli viileä ja sateinen. Lumet sulivat aikaisin jo maaliskuussa, mutta kevät oli kylmä ja 
sateinen, mikä hidastutti ja myöhästytti kylvöjä. Edellisvuosista poiketen helteitä ei juuri ollut, mutta 
paikalliset sadekuurot olivat toistuvia ja rankkoja. Koska myös loppukesä oli viileä ja sateinen, sadon-
korjuun kanssa oli runsaasti ongelmia, ja jonkin verran perunaa ja vihanneksia – etenkin juureksia – jäi 
maahan. Marjantuotannossa vuosi oli vaihteleva. Viileä kesä pitkitti jonkin verran satokautta ja jonkin 
verran oli myös homeongelmaa. Marjojen hintataso säilyi kohtuullisena.

Puutarhaneuvontapalveluja myytiin edellisen vuoden tapaan myös Pirkanmaalle, Uudellemaalle 
ja Varsinais-Suomeen. Viljely- ja lannoitussuunnitelmien määrä puutarhatiloille sekä tukineuvonta 
ovat pikkuhiljaa lisääntyneet ja myös marjatilat ovat kiinnostuneet neuvontapalveluista. Kotimaisten 
kasvisten laatutarha-auditointien määrä on pikku hiljaa lisääntynyt ja niitä tehtiin Satakunnasta käsin 
kymmenkunta.

Puutarhatuotannon neuvonnassa tuholaistarkkailu oli edelleen eniten työllistävä palvelu. Tark-
kailussa oli mukana 23 tilaa, joista kolme sijaitsi Varsinais-Suomessa. Tuholaistarkkailua hoidettiin 
kahden neuvojan ja yhden harjoittelijan voimin toukokuun lopusta elokuun loppuun.

ProAgria Etelä-Pohjanmaa käynnisti vuonna 2011 ylimaakunnallisen MarjaTsemppi-koulutus-
hankkeen, jonka toteuttamisessa myös ProAgria Satakunta on ollut mukana. Hanke suunnattiin 
marjanviljelijöille ja marjanviljelyn aloitusta suunnitteleville Satakunnan, Pirkanmaan, Pohjanmaan 
sekä Keski- ja Eteläpohjanmaan alueilla. Vuonna 2012 hankkeessa järjestettiin runsaasti koulutuksia 
ja marjanviljelijät ja viljelyn aloitusta suunnittelevat olivat aktiivisesti mukana tilaisuuksissa. Yhteensä 
koulutuspäiviä järjestettiin 49 kpl ja opintomatkoja 5 kpl.

Marjanviljelyn neuvonta Satakunnassa on aikaisemmin ollut melko vähäistä, mutta hankkeen 
myötä marjaviljelijöitä on saatu aktiivisesti koulutuksiin mukaan.

Maatilavalmentaja hankkeessa järjestettiin kaksi opintomatkaa puutarhatuotannon viljelijöille. 
Perunanviljelijöille järjestettiin elokuussa opintomatka Ylistaroon ja Marjanviljelijöille syyskuussa 
Uudenmaan ja Varsinais-Suomen suunnalle.
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ProAgria Yritys 

Suunnittelun ja toiminnan vuosi

ProAgria Satakunnan yrityspalveluissa nähtiin jälleen vilkas vuosi. Yritysneuvojat palvelivat vuonna 
2012 yli 200 toimintaansa aloittavaa, kehittävää tai investoivaa satakuntalaista yritystä.

Neuvojiemme kautta kulki investointisuunnitelmia tai hakemuksia 11,5 miljoonan edestä. Ensim-
mäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaukseen budjetoitiin 360 000 euroa sekä kehittämistoimenpiteitä 
käynnistettiin 460 000 euroa. Kaikkiin avustusosioihin yhteensä haettiin tukea 2,7 miljoonaan euroa.

Yhteistyö maaseudun yritystukia myöntävien ELY-keskuksen ja Satakunnanssa toimievien viiden 
toimintaryhmän asiantuntijoiden kanssa on ollut tiivistä: noin 70 % ELY-keskuksen myöntämistä 
maaseutualueiden tuki- ja tuen maksatushakemuksista kulkeekin vuosittain ProAgria Satakunnan 
yritysneuvonnan kautta

Masva II- yritysneuvontahanke liikkeelle vauhdilla

ProAgrian yritysneuvonnan selkärankana toimii Maaseudun Asiakasvastaava- eli MASVA-hanke, jota 
rahoittavat Satakunnan ELY-keskus sekä paikalliset elinkeinoyhtiöt ja kunnat. Hanke mahdollistaa 
maksuttoman yritystoiminnan ohjauksen kaikille alle kymmenen henkeä työllistäville Satakunnan 
maaseudun pienyrittäjille.

Maksuttoman neuvonnan rinnalla ProAgria tarjoaa pienyrittäjille monipuolisia asiantuntijapalveluja 
yritystoiminnan strategiseen suunnitteluun sekä rahoituksen, talouden, markkinoinnin ja omistajan-
vaihdoksien erityiskysymyksiin.

Uuden ohjelmakauden suunnittelu

Vuonna 2012 aloitettiin EU:n uuden ohjelmakauden suunnittelu ja neuvojamme olivat mukana niin 
maakunnallisen maaseutuohjelman kuin seudullisten toimintaryhmien ohjelmien valmistelussa. Masva 
hankkeen ohjausryhmä toimi maaseutuohjelman yrittäjyysosion teemaryhmänä ja pääsimme näin 
vaikuttamaan tulevaisuuden linjauksiin.
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Maa- ja kotitalousnaiset
Vuosi 2012 toi tullessaan maa- ja kotitalousnaisille uuden kolmivuotisen johtoteeman - Näe hyvä 
lähellä. Teema on tarjonnut monipuolisia mahdollisuuksia hyvän ja tärkeän asia eteenpäinviemisek-
si. Satakunnan piirikeskus toteutti valtakunnallisia kampanjoita, kuten lapsille suunnatut Älä ruoki 
hukkaa, Hevi etsivä ja kasvisaarteen metsästys ja Veikeä vilja –kiva kuitu. Kampanjoiden lisäksi järjes-
tettiin monipuolisia ruuanvalmistuskursseja asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Myös hanketoiminta 
oli vilkasta lähiruuan, yritystoiminnan kehittämisen, matkailun ja maisemanhoidonneuvonnan saralla.

Ruokaneuvot lähelläsi

Kotitalousneuvonnan puitteissa järjestettiin monipuolisia koulutuspäiviä ja annettiin kuluttajaneu-
vontaa mm kaupoissa järjestettyjen lähiruokapäivien yhteydessä. Valtakunnallisen Viljasta virtaa 
-teeman puitteissa pidettiin useita ruisleivän leivontakursseja. Lapsille ja heidän vanhemmilleen 
järjestettiin kouluissa ja kerhoissa tapaamisia valtakunnallisten elintarviketeemojen ympärillä ja tätä 
kautta tavoitettiin yli 2300 lasta ja aikuista. Satakunnan maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus oli myös 
mukana tuottamassa valtakunnallista Ruokaneuvoja sähköpostilla –palvelua. Lokakuussa 2012 päät-
tyneen Tiedosta voimaa- hankkeen puitteissa järjestettiin useita koulutustapahtumia ja opintoretki. 
Netti ohoi! Maaseudun ikääntyvät  sosiaalisen median käyttäjiksi -projekti opasti sosiaalisen median 
saloihin. Satakunnan maa- ja kotitalousnaiset osallistuivat innolla ja runsaudella tähän Netti Ohoi! 
-hankkeeseen. Kaksipäiväisiä koulutuksia järjestettiin Huittisissa, Kokemäellä sekä Eurassa.

Tunne lähimaisemasi

Maisemanhoidon puolella keskityttiin vuonna 2012 hanketoimintaan, noin parissa kymmenessä eri 
tilaisuudessa kerrottiin hankkeen toiminnasta ja maatalouden ympäristötuen erityistukien mahdol-
lisuuksista, järjestettiin kyläkävelyitä, retki erityistukikohteisiin ja energiapuun korjuu työnäytös pe-

rinnebiotooppikohteella yhteistyössä Metsäkeskuksen hankkeen kanssa. Keväällä tehtiin erityistukien 
hoitosuunnitelmia sekä vuoden aikana laadittiin ympäristösuunnitelmia eri kohteisiin.

Monipuolinen maaseutuyrittäjyys lähellä ihmistä

Maaseutumatkailuyritysten kanssa tehdyn yritysneuvonnan merkitys kasvoi edelleen. Neuvonnassa 
tehtiin yhteistyötä ProAgrian yritysneuvonnan kanssa ja hyödynnettiin mm. Masva- hankkeen tarjoamia 
mahdollisuuksia. Vuonna 2012 jatkettiin lähiruokaan liittyvien Satakunnan Maakuntien Parhaat –yri-
tysryhmähankkeen (SaMaPa) ja Siksees Parasta -hankkeen toteutusta. Sienien keruuta ja niiden käyttöä 
opeteltiin mm. yrittäjille suunnattujen kurssien yhteydessä. Agronaisten avaintaidot koulutusryhmä sai 
opintyönsä päätökseen joulun alla ja hygieniakoulutuksia ja -osaamistestejä järjestettiin pitkin vuotta.

Järjestö lähellä

Satakunnan naiset ovat vahvasti mukana maa- ja kotitalousnaisten järjestötoiminnassa ja järjestölliset 
tapahtumat ja tilaisuudet kokosivatkin yhteen taas runsaasti maakunnan naisia. Paikalliset yhdistykset 
toteuttivat ahkerasti valtakunnallisia kampanjoita ja kuulumisia vaihdettiin kahvikupposten äärellä 
monina iltoina ja mikä parasta Kaffeet on voitu 
keittää Satakunnan maa- ja kotitalousnaisten 
omasta paahdosta. Piiri tarjosi jäsenyhdistyksilleen 
erilaisia palveluja kuten jäsenrekisterin ylläpitoa ja 
jäsenmaksujen perintää. Järjestötuotteita välitet-
tiin entiseen tapaan jäsenille ja jäsenyhdistyksille. 
Tapahtumista tiedotettiin jäsenkirjeillä.
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Kalatalous
Vuosi 2012 oli kalataloudessa luonnon näkökulmasta tarkasteltuna normaali. Talvi oli keskiverto ja 
kesä ehkä hivenen kylmempi ja vesistöissä ei koettu leväkukintoja. Talvi oli myös vesistöjen ja kalakan-
tojen kannalta helppo; happivajauksia ja sitä kautta kalakuolemia Satakunnan alueella ei ilmennyt.

Merimetso- ja hyljekannat jatkavat voimistumistaan ja hankaloittavat myös kalastuselinkeinon 
harjoittamista merialueella. Näiden kalatalouden kannalta haittaeläinten tilaa seurataan aktiivisesti 
hylje- ja merimetsotoimikunnassa yhdessä Saaristomeren alueen kanssa.

Lisäksi kalastusta rajoittivat edelleen lohenkalastuksen rajoitukset, jotka astuivat voimaan keväällä 
2008. Vuoden 2012 lohikiintiö Pohjanlahdella oli alle 40 000 lohta. Tästä syystä lohenkalastus jou-
duttiin keskeyttämään kiintiön täyttyessä elokuun alussa.

Kulunut vuosi oli siian osalta hankala. WWF julkaisi kuluttajan kalaoppaan, jossa vaellussiika mää-
riteltiin uhanalaiseksi ja että kuluttajia ohjattiin välttänään vaellussiian käyttöä. Tämä vaikuttikin koko 
siikamarkkinoihin voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Siitä kärsivät mm. myös kasvatettu ja järvistä 
pyydetty siika. Kesän jälkeen maa- ja metsätalousministeriö asettikin Siikatyöryhmän pohtimaan sii-
ankalastuksen ja mahdollisen suojelun tarvetta. Siikatyöryhmän työskentelyyn osallistui Satakunnasta 
toiminnanjohtaja Tero Ylikylä.

Silakan osalta maakunnassa koetaan pulaa, sillä silakan kalastusta harjoittavia troolareita ja verk-
kokalastajia on vähän. Troolikala kulkeutuu lisäksi pääsääntöisesti oman maakuntamme ulkopuolelle. 
Näin silakan verkko- ja rysäkalastukselle näyttäisi aukeavan markkinoita tulevaisuudessa.

Onneksi vesialueiden omistajat ovat Satakunnan alueella mahdollistaneet kalavesien riittävän 
saannin elinkeinon tarpeisiin.

Vuoden 2008 aikana käynnistynyt Kalastuslain kokonaisuudistus työllisti henkilökuntaa myös 
vuonna 2012 ja tulee tekemään sitä myös tulevina vuosina. Uudistus vaatii paljon tiedottamista ja 
yhteydenpitoa sekä ammattikalastajiin, kalastusalueisiin että vesialueiden omistajiin päin unohta-
matta kuluttajia. 

Kalastuksenvalvonta

Kalastuksenvalvonta ja pyydysten merkintä uudistuivat 1.4.2012 alkaen. Vanhat kalastuksenvalvojien 
valtuutusten voimassaolo päättyi 30.9.2012. Tämän vuoksi toukokuussa 2012 järjestettiin Satakun-
nassa suuri koulutustilaisuus valvojille. Tilaisuuteen osallistui lähes 100 valvonnasta kiinnostunutta 
henkilöä. Koulutus toteutettiin yhdessä Kalatalouden keskusliiton kanssa. Koulutustilaisuuden jälkeen 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta kalastusmestari Paavo Suominen piti vielä tutkintokokeen.
Valvonnan ja pyydysten merkitsemisen muutoksista annettiin myös paljon neuvoja puhelimitse sekä 
sähköpostitse ja pidettiin esitelmiä mm. osakaskuntien kokouksissa.

Kalanvälitys ja viljely

Merkittävä työ on vuosittain kalavesien hoidon neuvonta ja istutuspoikasten toimittaminen vesialu-
eiden omistajille. Istukaspoikasten tuotannossa vuosi 2012 oli keskiverto. Kalojen koko ja määrä 
oli hyvä. Alueemme luonnonravintolammikkokasvattajat ovat jatkaneet menestyksekästä yhteistä 
ProAgria Satakunnan kanssa. Pentti Pakkala toimii osa-aikaisena kalastusmestarina huolehtimassa 
hauen ja kuhanpoikasten kasvatuksesta, markkinoinnista ja istutuksesta. Kokemäenjoen vaellussiian 
osalta kauden 2011 mädinhankinnasta saatiin huonosti vastakuoriutuneina istutettavaksi. Poikasia 
saatiin kuitenkin riittävästi luonnonravintolammikoihin. Syksyn 2012 emokalasaalis ja sitä kautta 
mädin määrä oli kuitenkin erinomainen. Lisäksi mädin laatu oli hyvä ja voidaankin odottaa runsaasti 
vastakuoriutuneita poikasia keväällä 2013. Meritaimenen osalta ei poikasia kuluneena vuotena saatu 
johtuen sopimuskasvattajan ongelmista talvella 2011-2012, jolloin vesityksen jäätyminen aiheutti 
runsaat poikaskuolemat istutusikäisissä poikasissa.

Perusneuvonnalle riittää kysyntää

Satakunnan Kalatalouskeskus on tarjonnut osakaskunnille perusneuvontaa puhelimella ja sähköpostilla 
ja auttanut kokousten valmistelussa sekä kokouspäätösten tiedottamisessa. Samoin on osallistuttu 
tarpeen mukaan osakaskuntien kokouksiin asiantuntijana ja myös kokouksissa kerrottu osakaskun-
tatoiminnasta ja sen vaatimuksista.

Satakunnan Kalatalouskeskus on tiedottanut, auttanut ja kannustanut pieniä osakaskuntia yh-
dentymisasioissa hyväksytyn järjestön osakaskuntastrategian mukaisesti niillä alueilla, joilla tähän 
on tarvetta. Tätä työtä on tehty yhdessä Maanmittauslaitoksen kanssa. Vuoden loppuun mennessä 
ei ole tietoon tullut Satakunnan alueelta yhtään aloitettua osakaskuntien yhdentämistä. Tarpeita 
on olemassa, mutta pienillä osakaskunnilla ei ole olemassa yhdentymiseen tarvittavaa rahamäärää.

Kalatalouskeskuksen edustaja on pyrkinyt osallistumaan kaikkiin kalastusalueiden kokouksiin 
asiantuntijan roolissa. Kalastusalueita on avustettu myös päätösten tiedottamisessa. Satakunnan 
Kalatalouskeskus on yhdessä paikallisen kalatalousviranomaisen kanssa pitänyt vuosittaisen kalas-
tusaluepäivän.

Kalastusmatkailun kehittäminen

Satakunnan Kalatalouskeskus on tarjonnut kalastusmatkailuun liittyvien kysymysten perusneuvontaa 
ja auttavat kalastusmatkailuun liittyvissä lupa-asioissa osakaskuntien ja kalastusalueiden kokousten 
valmistelussa, päätösten tekemisessä ja niistä tiedottamisessa. Lisäksi järjestö on selvittänyt, miten 
kalastusoppaiden lupien saanti on järjestetty toimialueella. Satakunnan alueella kalastusoppailla ja 
kalastusmatkailuyrittäjillä ei ole ollut ongelmia kalastuslupien saamiseksi.

Satakunnan Kalatalouskeskuksen toimialueella kalastuslupien lupakäytäntö on melko hyvin jo 
muodostunut kysyntää vastaavaksi. Missä on ollut tarvetta esim. järvikohtaisille luville on ne saatu 
muodostettua jo aikaisempina vuosina. Tarvittaessa Satakunnan Kalatalouskeskus on avustanut ja 
edistänyt pinta-alaltaan laajojen kalastusmatkailun lupa-alueiden syntymistä osakaskuntien ja kalas-
tusalueiden toimesta. Kalastusalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien uusimisen yhteydessä neuvonta 
pyrkii avustamaan kalastusalueita sisällyttämään kalastusmatkailutoimintaa edistävät toimenpide-
esitykset (mm. lupa-asia) suunnitelmiin.

Satakunnan Kalatalouskeskus ohjaa ja avustaa osakaskuntia kesämökkiläisten kalastuslupa- asi-
oiden järjestämisessä ja niistä tiedottamisessa.
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Kannattavuuskirjanpitotilojen  
tunnuslukuja 2008-2011

Kannattavuuskirjanpitotilat Satakunnassa

 2008 2009 2010 2011
Tilojen lukummäärä (kpl) 83 82 81 82
Viljelyala (ha) 51 50 58 54
- josta vuokramaata (ha) 16,9 17,4 21,1 20,9 

Keskeisimpiä tunnuslukuja

Kokonaistuotto (€) 154 500 142 700 156 100 137 500
- josta tuet (€) 46 500 44 400 50 700 43 200
Yrittäjätulo (€)  17 900 15 000 22 900 20 900
Työtuntiansio (€/h)  1,40 0,30 1,80 2,70
Kokonaispääoman tuotto-%  -2,1 -2,7 -1,4 -1,5
Vieras pääoma (€) 108 690 109 430 123 900 101 900

Lähde: MTT Taloustutkimus/Taloustohtori

Kannattavuuskirjanpidossa seurataan maatalous- ja puutarhayritysten sekä porotilojen talouden 
kehitystä n. 1000 kirjanpitotilalta kerättävän yritysaineiston perusteella. ProAgria Keskukset toimi-
vat Maatalouden tutkimuskeskuksen (MTT) ylläpitämän kannattavuuskirjanpitotutkimuksen tilojen 
rekrytoijina ja tietojen hankinnassa.

Kannattavuuskirjanpitoaineisto hyödynnetään mm. tutkimuksessa, maataloushallinnossa, talous-
neuvonnassa, edunvalvonnassa, maatalousopetuksessa sekä tietenkin kirjanpitotiloilla.

Aineistosta toimitetaan myös Suomen maataloutta koskevat tiedot EU:n maatilayritysten kirjan-
pidon tietoverkkoon. Vuoden 2011 kirjanpitoaineistot on Satakunnassa kerätty 81 tilalta.

Yrittäjätulo jää kokonaistuotosta yrittäjäperheen työpalkaksi ja oman pääoman koroksi. Kannatta-
vuuskerroin osoittaa, kuinka suuri osa palkkavaatimuksesta ja oman pääoman korkovaatimuksesta 
on saavutettu 1,00 = 100 %

Talouden tunnusluvut

ProAgria Satakunta ry  1.1.–31.12.2012   1.1.– 31.12.2011

TULOSLASKELMA

TUOTOT
Valtion varsinainen määräraha  442 133,99 558 582,82
Valtion erityisavustus 32 580,00 51 563,64
Valtion muu avustus 0,00 5 194,00
Muut julkiset tuet, hankeraha  455 962,69 426 465,28
Palvelumaksut ja myyntituotot  1 350 659,00 1 219 882,82
Farmarin tuotot 0,00 1 520 577,75
Muut toiminnan tuotot 163 675,65 210 352,15
TUOTOT YHTEENSÄ 2 445 011,33 3 992 618,46

KULUT
Henkilöstökulut -1 464 189,42 -1 833 401,81
Vapaaehtoiset henkilösivukulut -86 938,90 -64 132,74
Poistot ja arvonalentumiset -9 085,80 -24 892,84
Palvelutoiminnan kulut -388 934,54 -1 011 149,81 
Muut kulut -602 034,38 -905 126,10
KULUT YHTEENSÄ -2 551 183,04 -3 838 703,30 

TUOTTO- /KULUJÄÄMÄ -106 171,71 153 915,16

VARAINHANKINTA
Tuotot 24 585,00 26 105,00
TUOTTO- /KULUJÄÄMÄ  -81 586,71 180 020,16

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINT A
Tuotot 20 317,51 15 249,25
Kulut  -733,83 -5 213,60
TUOTTO- /KULUJÄÄMÄ  -62 003,03 190 055,81

SATUNNAISET ERÄT 
Satunnaiset tuotot  55 294,46 0,00

TILIKAUDEN TULOS  -6 708,57 190 055,81
VÄLITTÖMÄT VEROT  -5 845,32 -10 426,84

TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -12 553,89 179 628,97
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Toimihenkilöt ProAgria Satakunta 

Talousneuvonta

Suunnitteluagronomi Erno Uusi-Salava 
Talousagronomi Eero Aaltonen 
Yritysneuvoja Pertti Riikonen 
Yritysneuvoja Anne Heikintalo 
Yritysneuvoja Jaana Koivisto 
Yritysneuvoja Sari Uoti 
Energianeuvoja Jukka Kontulainen 
Tutkimuskirjanpitäjä Tuija Makkonen

Kasvinviljelyneuvonta

Agronomi Pasi Nummela 
Erikoisviljelyagronomi Marja Tuononen 
Puutarhaneuvoja Elli Ruutiainen 
Luomuneuvoja Anne Johansson 
Agrologi AMK Elisa Urmas

Kasvintuotanto- ja talousneuvonta- agrologit

Suunnitteluagrologi Tapio Hietaoja 
Agrologi Erkki Koivuniemi
Agrologi Timo Kuivanen 
Agrologi Atte Mäkitalo

Kotieläinneuvonta

Kotieläinagronomi Riitta Pietilä 
Karjatalousneuvoja Pirkko Kaukonen 
Maitotilayritysneuvoja, nurmiasiantuntija Jarkko Storberg
Maitotilayritysneuvoja, nurmiasiantuntija Anu Ellä

Maitotilaneuvojat

Liisa Koiranen 
Helinä Mukka 
Tarja Peltomäki 
Ulla-Maija Reinilä 
Lisbeth Rintala 
Marjut Salonen 
Jonna Törö

Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus

Toiminnanjohtaja Marjut Länsiniemi 
Maisemasuunnittelija Sanna Seppälä 
Yritysneuvoja Leena Ylikännö 
Kotitalousneuvoja Anna Kari

Kalatalouskeskus

Kalatalousneuvoja Tero Ylikylä 
Kalastusmestari Pentti Pakkala

Yleishallinto

Toimitusjohtaja Timo Junnila
Viestijä Irmeli Pihala
Viestintä- ja markkinointivastaava Emma Pikkarainen
Talouspäällikkö Päivi Levola-Hesso 
Toimistosihteeri Tuula Kuparinen 
Toimistosihteeri Tuula Salomaa
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Sukutilatunnukset

Uusittu sukutilakunniakirja

Tilan nimi Kunta Vuodesta Omistaja(t)  
Ala-Knuussi  Merikarvia 1688 Antti ja Ritva Ala-Knuussi
Rossi Pomarkku 1689 Timo ja Anne Rossi

Pienoissukutilaviiri

Lankoski  Honkajoki 1672 Lea Lankoski
Lankoski Honkajoki 1672 Lea Lankoski 

Kultainen järjestömerkki

Länsiniemi Marjut  Luvia
Mukka Helinä  Karvia
Rintala Lisbeth  Kankaanpää
Koivuniemi Erkki  Sastamala
Makkonen Tuija  Ulvila
Junnila Timo  Pori
Ylikylä Tero  Pori
Kuivanen Timo  Parkano
Reinilä Ulla-Maija  Sastamala
Pakkala Pentti  Köyliö
Pihlajavirta Tarja Köyliö
Koskela Arno Kankaanpää

Hopeinen järjestömerkki

Hongisto Seppo  Lavia
Vaaranen Leija  Köyliö
Storberg Jarkko  Pori
Uusitalo Maarit  Kankaanpää
Pietilä Riitta  Sastamala
Sorvari Minna  Kankaanpää
Koskela Mari  Ulvila
Urmas Elisa  Honkajoki
Nummela Pasi  Luvia
Seppälä Sanna  Pori
Tuononen Marja  Pori
Johansson Anne Lavia

ProAgria Keskukset valtakunnallisesti 
2012 

Avaintiedot 2012

• Maitotiloille suunnatun KarjaKompassin viimeinen osio Tuottoennuste valmistui
• Ruokinnan ohjaus -palvelut olivat jo saatavilla 60 %:lla tuotosseurantatiloista
• ProAgria keskusten maidontuotannon tuotosseuranta arvioitiin ja sille myönnettiin
 uudestaan kansainvälinen ICAR-sertifikaatti
• Sähköisten- ja etäasiantuntijapalvelujen käyttöä tehostettiin viljelysuunnitelmien teossa
• Kasvintuotannon Huippuosaaja -valmennusohjelma alkoi
• ProAgrian ja Työtehoseuran Johtamisvalmennuksen yritysjohtamisen
 erikoisammattitutkinnon suoritti ensimmäiset 17 sikatilayrittäjää
• Uutena palveluna lanseerattiin ProAgrian Tilipalvelut, jonka kautta asiakkaat saavat
 täydenpalvelun taloutensa hallintaan
• nvestoivien tilojen palveluissa energiatehokkuus yhä vahvemmin mukana
 rakennusinvestointien suunnitteluun
• Agronetin keskustelukanava vahvisti asemaansa isojen tilojen kohtaamispaikkana
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ProAgria Maito

KarjaKompassin viimeinen osio Tuottoennuste valmistui. Sen avulla ennustetaan maitotuottoja vuoden 
ajalle. Tuloksia käytetään budjetoinnin ja laskelmien lähtötietoina. KarjaKompassi- toimintatavan 
mukaiset Ruokinnan ohjaus -palvelut olivat saatavilla jo 60 %:lle tuotosseurantakarjoista.

Ruokinnan ohjaus –palvelu sisältää entistä paremman asiakkaasta huolehtimisen ja koko ProAg-
rian asiantuntijaverkoston saamisen asiakkaan käyttöön. Tämän mahdollistavat sähköiset palvelut, 
asiantuntijoiden tiivistynyt yhteistyö ja valtakunnallisesti toimivat Huippuosaajat.

International Committee for Animal Recording eli ICAR uusi ProAgria keskuksille myöntämänsä 
maidontuotannon tuotosseurannan kansainvälisen sertifikaatin. Arvioinnin kohteena olivat nautojen 
tunnistuskäytäntö, lypsykarjan tuotosseurantatietojen keruu ja käyttö, näytteiden logistiikka ja ana-
lysointi sekä tiedon käyttö maitotilojen johtamisessa.

Tuotosseurannan kaksivuotisen kehittämisprojektin suunnittelu käynnistyi yhteistyössä ProAg-
ria- ryhmän jäsenorganisaatioiden kanssa. Karjakoon kasvu ja tekniikan kehittyminen ovat luoneet 
uusia haasteita ja tarpeita mm. tuotosseurannan näytteenottoon, tiedonsiirtoon sekä kerätyn tiedon 
tehokkaampaa hyödyntämiseen tilalla. Kehittämisprojektissa uudistetaan tuotosseurannan toimin-
tatapaa ja palveluita.

ProAgria-ryhmän yhteistyö tehostui entisestään. Vuoden alussa aloittanut kotieläinpalvelujen joh-
toryhmä suunnittelee yhteistyöprojekteja ja rakentaa uusia yhteistyön muotoja sekä tukee maitotilojen 
tehokkuuden lisäämiseen tähtäävää Plus 20 -työskentelyä.

Tieto Tuottamaan -sarjassa julkaistiin Vasikasta huippulypsylehmäksi -kirja. Kirja on ensimmäinen 
suomenkielinen nuorkarjan hoitoon, kasvatukseen ja johtamiseen pureutuva teos.

ProAgria Kasvi

Viljelysuunnittelu oli merkittävin kasvintuotantopalveluista. Sen myynti kasvoi 3 %. Palvelussa panos-
tettiin markkinatilanteiden huomioon ottamiseen viljelysuunnittelussa ja tehtiin arviointia, mitä kan-
nattaa viljellä sekä mitkä ovat ennakoidut sadon tuotantokustannukset ja viljelyn tulokset. Maitotiloille 
suunnattavaa nurmirehujen tuotannonsuunnittelun palvelukokonaisuutta kehitettiin.

Kasvitiloille toteutettiin kysely, jossa tilat arvioivat kehittämiseen ja näkymiin liittyviä asioita. Tuo-
tannon tehokkuuden nosto ja tuottavuuden parantaminen tuotantopanosten käyttöä optimoimalla 
nähtiin tärkeimpinä lähiajan kehityskohteina. Laajentamisen ja liikevaihdon lisäämisen keinoina nähtiin 
satotasojen nosto, lisämaan hankinta tai vuokraus, koneurakointi ja yhteistyö muiden tilojen kanssa. 
Menestykseen vaikuttaneiksi asioiksi määritettiin tavoitteellinen viljelysuunnittelu, pellon peruskun-
nosta huolehtiminen, hyvä viljelytekniikka, monipuolinen viljelykierto sekä sadon markkinoinnin ja 
myynnin oikea ajoitus.

Uuden ympäristökorvausjärjestelmän valmisteluun osallistuttiin työryhmissä. Työryhmien kautta 
vaikutettiin myös uuteen nitraattiasetukseen, kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön koulutussuun-
nitteluun ja ProLuomun arvoketjutyöhön. Farmarin Pörssi-verkkopalvelu avattiin tilojen väliseen 
rehukauppaan. Kasvutilanneraportointi ylitti uutiskynnyksen monissa tiedotuskanavissa.

Osana tilan sähköisiä ja etäpalveluja kehitettiin viljelysuunnittelun tekemistä nettipohjaisella Web-
Wisu-viljelysuunnitteluohjelmalla. Ennustepalveluista otettiin pilottikäyttöön viljojen lehtilaikkutautien 
riskinarviointi, nurmen D-arvokehityksen ennustaminen ja viljojen kasvuasteseuranta.

Asiantuntijoiden koulutuksessa panostettiin huippuosaajaohjelmiin ja erikoisosaamisen kehittämi-
seen nurmen-, luomu- ja perunantuotannossa. Laaja ProNurmi-koulutussarja toteutettiin nurmirehujen 
tuotantoon erikoistuville asiantuntijoille. Kasvintuotannon Huippuosaaja - valmennusohjelma jatkui.

oli haasteellinen. Investoinnit olivat vähäisiä ja tilojen määrä väheni. Tämä näkyi lihantuotannon 
supistumisena. Kulutus sen sijaan jatkoi kasvuaan, mikä luo uskoa kotimaiselle tuotannolle.

Sikatilojen asiantuntijat osallistuivat Welfare Quality -hankkeen talousosiossa 40 lihasikalan ai-
neistojen laskentatyöhön. Lisäksi toteutettiin Toimiva Sikala –hanketta yhteistyössä Maa- ja elintar-
viketalouden tutkimuskeskus MTT:n, Helsingin yliopiston sekä Työtehoseuran TTS:n kanssa. Sikayrit-
täjien johtamisvalmennuksessa 17 sikatilayrittäjää suoritti yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon. 
Valmennus toteutettiin ProAgrian ja Työtehoseuran yhteistyönä.

Naudanlihatilojen asiantuntijapalveluissa keskityttiin emolehmien ruokintasuunnitteluun uudella 

ohjelmistolla sekä Karjakompassin Ruokinnan ohjauksen hyödyntäminen lihanautojen ruokinnassa. 
Kentän koulutushankkeet tukivat tilojen sekä sidosryhmien kanssa tehtävää työtä.

Lampaiden tuotosseuranta kääntyi uuden WebLammas-ohjelman ja menestyksekkään hanketoi-
minnan kautta kasvuun. Tuotosseurantaan liittyi 85 uutta tilaa eli tilamäärä kasvoi 33 %.

ProAgria Yritys

Yritysasiakkaita ProAgrialla on 10 % koko asiakasmäärästä. Suurimmat toimialat ovat matkailu, elin-
tarviketuotanto, hevosala, erikoiskasvintuotanto ja siihen liittyvä jalostustoiminta sekä urakointipal-
velut. Kasvussa ovat olleet hoiva-alojen ja luovien alojen asiakkuudet. Uutena palvelukokonaisuutena 
lanseerattiin syksyllä ProAgrian Tilipalvelut, joka tarjoaa täydenpalvelun taloudenhallinta asiakkaille. 
Seudulliset yrityspalvelusopimukset uusittiin. Yhteistyö mahdollistaa asiakkaille monipuoliset palvelut 
ja erikoisosaamisen hyödyntämisen.

Yritysasiantuntijoiden osaamisen vahvistamiseksi käynnistettiin yritysasiantuntijan erikoisammat-
titutkintoon valmentavat koulutukset yhteistyössä Management Institute of Finland eli MIF:n kanssa. 
Kaksivuotiseen koulutukseen osallistuu 40 yritysasiantuntijaa.

Merkittävänä päänavauksena kehitettiin yhteistyössä Sitran ja Hahmo Design Oy:n kanssa palve-
lumuotoilun menetelmiä hyödyntävä Kasvunvara-työkirja. Kirja toimii käytännönläheisenä työkaluna 
yrittäjille ja asiantuntijoille ja sen avulla voi kehittää liiketoimintaa kestävällä sekä asiakaskeskeisellä 
tavalla. Erityisen hyvin malli soveltuu matkailu- ja palvelualojen yritysten toiminnan kehittämiseen.

Hevosalan Haasteet –yhteistyöryhmässä julkistettiin Mahdollisuuksien hevonen - kehittämisohjel-
ma. Vuoden lopussa Liitto julkisti Hevoshavaintoja-kirjan, joka sisältää kattavan tietosisällön hevosten 
käyttäytymisestä ja hyvinvoinnista.

ProAgria Tekniikka

Energiatehokkuusnäkökulmaa vahvistettiin rakennusinvestointien suunnittelussa. Energiaan liittyvien 
asiantuntijapalveluiden tueksi valmistui selvitys maidontuotannon energiankulutuksen jakaumista.

Bioenergia-alan yhteistyö jatkui Metsätalouden kehittämiskeskuksen T apion kanssa mm. Bioener-
giatieto.fi -verkkopalvelun ylläpidossa. Verkkopalvelu ja sen kehittäminen tähtää bioenergiatoimijoiden 
viestinnän, tiedonhaun ja verkostoitumisen helpottamiseen.

Investointipalvelussa painotettiin alkuvaiheen investointi- ja rakentamisedellytysten selvittämistä. 
T avoitteena on tulevaisuuden tuotantostrategian, resurssien, investoinnin aikataulun sekä rakenta-
mistarpeen nopea ja tehokas määrittely. Määrittely varmistaa varsinaisen investoinnin suunnittelun. 
Investointivaiheen alkukartoituksia tehtiin 75 %:lle maitotiloista, jotka harkitsivat tuotannon laajenta-
mista. Alkukartoituksen tavoitteena oli investointiin liittyvien riskien haltuun ottaminen ja tuotannon 
nopea käynnistyminen.
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ProAgria Länsi-Suomi
Itsenäisyydenkatu 35 A, 28130 PORI
Artturinkatu 2, 20200 TURKU
P. 020 747 2550

info.lansi@proagria.fi
www.proagria.fi/lansi
www.maajakotitalousnaiset.fi

ProAgria Länsi-Suomi aloitti toimintansa 
1.1.2013. Uusi keskus muodostui ProAgria 
Farman ja ProAgria Satakunnan yhdistyessä. 
Tähän muutokseen liittyen myös Maa- ja 
kotitalousnaisten piirikeskukset yhdistyvät 
muodostaen yhteisen Länsi-Suomen maa- ja 
kotitalousnaisten piirikeskuksen.
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ProAgria Keskusten ja ProAgria Kes-
kusten Liiton johtamisjärjestelmälle on 
myönnetty ryhmäsertifikaatti.


