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ProAgria Strategia+ 



Muutos on täällä

• Toimintaympäristö on monin tavoin muutoksessa

• Maataloustoimialan rakennekehitys jatkuu

• Uudenlaiset kuluttajatottumukset haastavat koko ruokaketjua

• Teknologian kehitys ja digitalisaatio tekevät luovaa tuhoa myös 

ruoantuotanto toimialalla

• Ilmastonmuutos haastaa ruoantuotannon menetelmiä ja 

tuotannon kohdistamista

• Alan kannattavuus on ongelmissa ja tuottavuuden on oltava viritettynä 

huippuunsa

• Yrityskokonaisuuden johtaminen luo kilpailuetua

-



Strategiaprosessin aikana yritykselle 

rakennetaan tiekartta tulevaisuuteen.

Kaiken pohjana ovat 

yrittäjän arvot ja tahtotila

Toimintanalyysi, sekä mikrotasoinen, 

että makrotasoinen kertoo, 

minkälaisen toimintaympäristön 

kanssa yhteensopivaksi 

laadittava strategia 

tulee rakentaa.

Yrityksen nykytila-analyysi antaa 

ymmärryksen siitä, mistä ja millä 

resursseilla olemme lähdössä 

jatkamaan matkaa. 
Visio laatiminen konkretisoi 

tulevaisuuden tavoitetilan. 

Kuin majakka se ankkuroi 

yrityksen kehittämiselle ja 

päätöksenteolle suunnan.



Strategia määrittää suunnan ja tekemisen ytimen

• Strategia roadmap vaiheistaa ja aikatauluttaa tekemiset – siis luo 

strategisen tiekartan.

• Strategiset teemat ohjaavat yrittäjän työtä; minkä asioiden keskittyneeseen 

tekemiseen jatkossa suuntaan oman ja työntekijöitteni ponnistelut

• Strategian toteutumista seurataan strategiaprosessin aikana 

laadittavan mittariston avulla

• Toimeenpanosuunnitelma ja asiantuntijatuki varmistavat 

strategian muuttumisen toiminnaksi ja toteutuneiksi tavoitteiksi



STRATEGIA+ tiimi



• Olemme koonneet strategisen johtamisen asiantuntijat valtakunnallisesti 

toimivaksi joukkueeksi.

• Kehitämme jatkuvasti osaamistamme, soveltamiamme menetelmiä ja 

yhteistä tapaa luoda maaseutuyrityksille konkreettisia toimintaa ohjaavia strategioita.

• Yhdistämme syvää talouden ja tuotantoprosessien asiantuntemustamme johtamisen 

laajaan kenttään kulloisenkin tilanteen edellyttämällä tavalla.

• Toimimme aidosti tiiminä ollen enemmän kuin osiemme summa.

• Tulemme lähelle ja osallistamme asiakkaan yhteiseen strategiasuunnitteluprosessiin. 

Meille sekä matka, että päämäärä ovat tärkeitä. Olemme hyviä sparraamaan.

• Emme ole kaikkitietäviä, mutta pyrimme olemaan nopeita oppimaan.

• Sekä toiminnan, että tuottamiemme palvelujen korkea laatu antavat oikeutuksen 

toimintamme jatkuvuudelle.Vaalimme sitä erityisellä herkkyydellä.



Strategia+ -konsulttimme

• Anne Sigg, ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap

• Arto Karila, ProAgria Etelä-Savo

• Erkki Laide ja Heikki Ojala, ProAgria Keski-Pohjanmaa

• Hanne Hurskainen ja Petri Koivisto, ProAgria Oulu

• Joakim Pitkälä ja Marika Joensuu, ProAgria Itä-Suomi

• Johanna Mäntyharju ja Miika Yrttimaa, ProAgria Etelä-Pohjanmaa

• Maija Pitkonen ja Sari Jussila, ProAgria Etelä-Suomi

• Veli-Matti Jalli ProAgria Länsi-Suomi

www.proagria.fi/strategiaplus

http://www.proagria.fi/strategiaplus
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Strategia kuntoon 

ja toimimaan



Lisätiedot

• Strategia+ -konsultti Marika Joensuu

ProAgria Itä-Suomi, puhelin 0400 571 647 

marika.joensuu@proagria.fi

• Johtava asiantuntija, palvelukehitys, maatilayrityksen johtaminen Antti 

Sipponen, ProArgia Keskusten Liitto, puhelin 044 430 9206 

antti.sipponen@proagria.fi

• Johtava asiantuntija, palvelukehitys ja talousjohtaminen 

Ari Nopanen, ProAgria Keskusten Liitto, puhelin 0400 432 582 

ari.nopanen@proagria.fi
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Yrityksen johtaminen 

kokonaisuutena
Talouden näkökulma

ProAgria Maitovalmennus 4.9.2019

Ari Nopanen
Johtava asiantuntija, talouden johtaminen 

ja konsultointi

ProAgria Keskusten Liitto

p. 0400-432582

ari.nopanen@proagria.fi



Yrityskokonaisuuden huomioinen tärkeää



Maatilayrityksen johtamisjärjestelmän rakentuminen

Strategia

Pitkän aikavälin 
taloussuunnitelma

Tuotanto-
suunnitelma

Budjetti

Tuotanto-
kustannus

Kirjanpito

Kannattavuus Maksuvalmius

Vakavaraisuus Johtaminen

Taloustietokanta

Tuotantotietokanta



Visio

Kannattava kasvu

Omistajien

Hyvinvointi

Siisti tilan ympäristö

’19-’20

’21-’25

Sukutilana jatkuva arvoa kasvattava, kilpailukykyinen 

maatilakokonaisuus

Strategia 2019-2025

Toimintaympäristön muutosvoimat

ARVOT

MISSIO

Yrityksemme takaa perheellemme toimeentulon

Olemme tuottavuudessa toimialamme parhaan 10 % 

tilajoukossa

Olemme kiinnostava ja arvotettu työnantaja

Voimme yrittäjinä hyvin ja vapaa-aikaa jää perheelle 

ja harrastuksiin

Kehittyminen

Itsenäisyys yrittäjänä

Kuivaamoinvestointi 

toteutetaan vuonna 2019

Porsastuotantokumppani löydetty 

vuoden 2019 loppuun mennessä
Teurastustoiminta ratkaistu vuoden 

2019 loppuun mennessä (lasketaan 

oston sekä oman rakentamisen 

vaikutus)

Työntekijän palkkaaminen 

vuonna 2019 

Suoramyynnin osuuden 

kasvattaminen tärkein. 

Tavoitteena 60 %:n osuus 

vuoteen 2018 mennessä ja 80 

%:n osuus 2022 mennessä
Peltoalan laajentaminen 

järkevällä hinnalla, jos 

lähialueelta tulee peltoa myyntiin 

(arvio peltoalan kasvusta 30 ha 

seuraavan kahden vuoden aikana)

Sikalan laajentaminen

Strategisten tavoitteiden mittarit

1. Käyttökate 24 %

2. Rahoitustulos 20 %

3. Velat/käyttökate alle 4

4. Lihasikalan kiertonopeus 4

5. Suoramyynnin osuus 80 % 

liikevaihdosta

6. Peltoala 300 ha

7. Koulutuspäiviä 5 kpl/v

8. Lomapäiviä tilan ulkopuolella 20 kpl/v

9. Työntekijöiden tyytyväisyys indeksi X

Strategiamme lyhyesti vuoteen 2025

Tekemisen painopiste keskitetään suoramyynnin osuuden kasvattamiseen ja 

teurastustoiminnan ratkaisemiseen. Rinnalla arvioidaan peltoalan 

laajentamisen järkevyyttä ja tavoitetasoa. Porsastuotantokumppanin 

löytäminen tuo kaivatun lisäarvon ketjun brändiin ja toimitusvarmuuteen. 

Sikalan laajennusta siirretään eteenpäin, kunnes vakavaraisuusasema on 

parantunut ja markkinat ovat selvillä. 


