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MaitoTaito-hankkeen loppuraportti kaudelta 20.6.2011- 30.6.2014 

1 Hankkeen toteuttajan nimi 

ProAgria Pohjois-Savo yhteistyössä ProAgria Etelä-Savon, ProAgria Pohjois-Karjalan ja ProAgria 
Keskusten Liiton kanssa. 

2 Hankkeen nimi ja hanketunnus  

 MaitoTaito-hanke, hankkeen numero on 14738. 

3 Yhteenveto hankkeesta 

Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa itäsuomalaisen maidontuotannon kilpailukykyä ja toimijoiden sekä 
viljelijöiden välistä yhteistyötä. Itä-Suomi merkittävänä maidontuotantoalueena edellyttää jatkuvaa 
osaamisen kehittämistä esimerkiksi tämän hankkeen tarjoamin innovatiivisin koulutusmenetelmin. 
Hankkeen kohderyhmänä olivat itäsuomalaiset maidontuotantoyritykset yhteistyökumppaneineen (esi-
merkiksi rehuntoimittajat, urakoitsijat).  

 
Koulutushanke sisälsi seuraavat kokonaisuudet: Ihmeet jakoon Itä-Suomessa-ryhmä, Benchmarking-
työpaketti, Hallitustyöskentely, Oppimisnavetta-työpaketti, Talouskoulutus (kolmiportainen), SixSig-
ma-ryhmät, Seminaarien työpaketti, Koulutuspäivät ja kehittämisryhmät ja Opintomatkojen työpaketti. 
Hankkeen toimenpiteitä toteutettiin Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla niiden eri-
tyistarpeet huomioiden. Työpaketit tukivat yritysten tuotantokustannusten pienenemistä, kannattavuu-
den paranemista ja johtamisen myönteistä kehittymistä ja johtivat tavoitteen mukaiseen kilpailukyvyn 
vahvistamiseen. Alueiden välisen toiminnan myötä toimijoiden välinen yhteistyö kehittyi ja asiantunti-
javerkostot vahvistuivat. 

 
Hankkeen hallinnoijana toimi ProAgria Pohjois-Savo, hanke toteutettiin yhteistyössä ProAgria Etelä-
Savon, ProAgria Pohjois-Karjalan ja ProAgria Keskusten Liiton kanssa. Hanketta toteutettiin ajalla 
20.6.2011 – 30.6.2014. 

4 Raportti  

4.1 Hankkeen tavoitteet 

Hankkeen yleistavoitteena oli ylläpitää ja kehittää Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon 
maakuntien maatilayritysten kilpailukykyä ja varmistaa niiden vahva asema myös tulevaisuudessa luon-
taisesti vahvoilla tuotannon aloilla. Tavoitteena oli varmistaa maidontuotannon mahdollisuudet ja riit-
tävien maitomäärien saatavuus Itä-Suomessa jalostuksen, kulutuksen ja viennin tarpeisiin huomioiden 
muuttuvat EU – säännökset, kiristyvät ympäristövaatimukset ja maidontuotantoprosessien kannattavuu-
teen vaikuttavat tekijät.  

 
Hanke etsi ja välitti eri maakunnissa luotuja hyviä käytäntöjä ja yhtenäisti toimintamalleja, sekä ottaa 
käyttöön uusia sähköisiä toimintatapoja. Samalla kaikille alueen maidontuottajille voitiin taata tasapuo-
liset koulutuspalvelut. Tätä kautta hanke tuki paitsi perusmaatalouden jatkuvuutta, myös maaseutualu-
eiden asutusta sekä tasapainoista Itä-Suomen kehittämistä. Itä-Suomi on myös vahvaa luomutuotanto-
aluetta erityisesti luomumaidon- ja luomuviljojen osalta. Koulutushankkeessa otetaan huomioon myös 
luomutuotannon koulutuksen erityistarpeet mm. Suomen brändityöryhmän 50 %:n asettaman tavoitteen 
ja luomujatkojalostajien tarpeet. MaitoTaito-hanke ottaa huomioon koulutusten suunnittelussa myös 
mahdolliset tulevaisuuden haasteet ja tarpeet. Muun muassa tuottajaorganisaatioiden mahdollinen muo-
dostaminen edellytti viljelijöiltä osaamista, jota Maito Taito- koulutushanke edisti.  
Opiskelijalla oli minimissään suoritettava 20 x 45 minuuttia -jakso ja maksimissaan 45 opintopistettä. 
Erityistavoitteina oli välittää osaamisverkoston kautta tietoa maatilayrittäjille tilan kehittämiseen liitty-
vistä ratkaisuista, hyvistä käytännöistä sekä uusista ja parannetuista menetelmistä. Benchmarking-
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toiminnan avulla mahdollistettiin hyvien käytäntöjen levittäminen yrityksissä koko hankealueella. Sa-
malla saimme muodostumaan vahvoja itäsuomalaisia sosiaalisia verkostoja ja kehitämme maatilayrittä-
jien keskinäistä luottamusta sekä tulevaisuuden uskoa. Lisäksi hanke etsi ratkaisuja tuotantoprosessien 
kapeikoissa mahdollisesti oleviin ongelmiin. Hankkeen tavoitteisiin sisältyi myös toimijoiden yhteis-
työn kehittäminen. Hanke teki tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa koko Itä-Suomen alueella, to-
teutusmallina esimerkiksi yhteistyöpalaverit. Poikkileikkaavina teemoina toimenpiteissä olivat maati-
layrityksen johtaminen ja yrityksen määrätietoinen ja suunnitelmallinen kehittäminen.  
Opintomatkat ja asiantuntijat antoivat uutta näkökulmaa ja laajensivat yhteistyöverkostoa. Tarkoitukse-
na oli laajentaa yhteistyöverkostot kansainvälisiksi esimerkiksi maatilayrittäjien työskentely käytännön 
töiden kautta ulkomailla (esimerkiksi Hollanti ja Tanska). Maatilayrityksen johtamisessa kansainväli-
nen verkosto oli hyödyksi EU:n yhteisten haasteiden ja mahdollisuuksien havaitsemisessa. Tähän oiva 
työkalu oli esimerkiksi kansainvälinen hallitustyöryhmäpilotti. Lisäksi hankkeen vastuuhenkilöt kes-
keisten hanketyöntekijöiden kanssa rakensivat kansainvälisen verkoston maatilayrittäjien tueksi. Tässä 
toiminnassa hyödynnettiin ProAgria- ryhmän ja itäsuomalaisten ammattikorkeakoulujen (esim. Savonia 
ja Karelia ammattikorkeakoulut) olemassa olevia kansainvälisiä verkostoja mahdollisuuksien mukaan. 
 

Määrälliset hankkeet tavoitteet ja mittarit 

Hankkeen vaikuttavuutta seurattiin maakunnittain ja hankealueella yhteensä. Seuranta tehtiin niille 
hankkeen asiakastiloille, jotka olivat mukana pitempikestoisissa koulutuksissa. Seuranta tehtiin ProAg-
rian Tilakunnolla. Vaikuttavuutta seurattiin mittareilla. 
 
Mittarit hankkeeseen osallistuvien maatilayritysten osalta:  
Mittarin kohde:   Tavoite:  
Asiakas  
  
Maitomäärä/tila   Kehittyy valtakunnan tasoa paremmin  

E-luokassa olevan maidon osuus valtakunnan tason 
yläpuolella  
 

Tehokkuus    Maitoa l/ kotiel.työtunti   
Valtakunnan keskiarvoa suurempi 
 

Talous Maidon tuotantokustannus €/l  
Alle valtakunnan keskiarvon  
Karkearehun tuotantokustannus €/kg ka  
Alle valtakunnan keskiarvon 
  

Osaaminen  Yrittäjäryhmätoiminnan kehittyminen yli 50 % mu-
kanaolevista yrityksistä.  
Alueiden välisiä yhteistyökuvioita muodostuu yli 50 % 
mukanaolevista yrityksistä.  
 

Johtaminen   Kilpailukykyarviointien pistemäärä yli 250 pistettä  
Kilpailukykyarviointien määrä 40 kpl  

 
 

4.2 Hankkeen toteutus 
 

4.2.1 Toimenpiteet ja aikataulu 

Hankkeeseen palkattiin hankepäällikkö toteuttamaan ja koordinoimaan asetettuja toimenpiteitä. Hanke-
päällikkö vastasi kokonaisuuden suunnittelussa, toteutuksessa ja koulutusten markkinoinnissa yhdessä 
muun hankehenkilöstön kanssa.  
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1. Ihmeet jakoon Itä-Suomessa-ryhmä 
Tavoite; tavoitteena oli itäsuomalaisten huipputilojen ryhmätoiminta, jossa tilat toimivat toistensa kon-
sultteina ja mentoreina. Esimerkkinä johtajuus, strategia, talous, toiminta, hyvinvointi. Tavoitteena, että 
hyvien käytäntöjen jakamisen kautta tilat kehittävät omaa toimintaansa. Nämä tilat toimivat myös oman 
lähialueensa tulevaisuudenuskon luojina osaltaan.  
Toimenpiteet: Voidaan toteuttaa erilaisten aiheiden ympärille 3 – 8 tilan ryhmissä. Viljelijät kokoon-
tuvat eri tiloilla ja tila, jolle kokoonnutaan, on aiheena. Tilan isäntä on puheenjohtaja, joka asettaa aika-
taulun yhdessä neuvonantajan kanssa”. Ryhmät aktivoidaan toimimaan kokoontumisten välillä sähköis-
ten välineiden avulla (esim. Facebook). 
Toteutus: Ihmeet jakoon Itä-Suomessa toteutui useissa eri ryhmissä monien aiheiden osalta. Lisäksi si-
tä tukivat yhteiset opintomatkat niin kotimaassa kuin ulkomailla. 
 
 
2. Benchmarking-työpaketti:  
Tavoite: Benchmarking on toimintatapojen muutos kohti oppimista, osaamisen kehittämistä ja tehok-
kuutta, joka saa aikaan yrityksen kehittämisprosessin. 
Toimenpiteet: Pienryhmässä luodaan yhteinen ”tila”, joka mahdollistaa tämän kulttuurin muutoksen 
kohti oppimista, osaamisen kehittämistä ja tehokkuutta. Valioluokkaa edustavat työprosessit löytyvät 
pääosin oman pienryhmän sisältä keskustelemalla. Oman ja toisten toiminnan arvioinnin kautta etsitään 
niitä asioita, joita voisi oppia toisilta ja toiset voisivat oppia itseltä. Seurauksena tästä ovat suoritustason 
nostaminen, toimintatapojen muutokset, tavoitteellinen kehittämistyö, jotka näkyvät työprosessien, ke-
hittymisedellytyksien ja tuloksen parantumisena. 
Toteutus: Benchmarking-toiminta tuotteistettiin hankkeessa palvelutuotteiksi. Lisäksi hankkeessa työs-
tettiin useita valmiita ”ohjelmapaketteja”. 
 
3. Hallitustyöskentely  
Tavoite: Hallitustyöskentely on erikoistuneiden neuvojien ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden tuot-
tama palvelu, jonka avulla yrittäjä saa käyttöönsä laajan osaamisen yrityskokonaisuuden kehittymisen 
turvaamiseksi ja varmistetaan yrityksen tavoitteiden mukainen kehittyminen. Tavoitteena integroida 
hallitusmalli muihin koulutuksiin. 
Toimenpiteet: Ensi vaiheessa mallia testataan muutama vuosi sitten investoineilla isoilla maitotiloilla. 
Hallitusmalli neuvonta on suunnitteluvaiheessa ajateltu koostuvan kolmesta osasta 

1. Yrityksen vuosittaisen toiminnan kuvaaminen vuosikello -muotoon ja palvelutarpeiden määrit-
täminen suhteessa vuosittaiseen toimintaan sekä palveluiden tuottaminen sovitulla tavalla. 

2. Asiantuntijapalaverit jossa asiantuntijat (maito, kasvi, talous, jne.) ja asiakas mukana 2 kertaa 
vuodessa. Palaverit ovat keväällä ja syksyllä. 

3. Neuvontamallia tukeva koulutus 2 pv/vuosi. 
Toteutus: Hallitustyöskentely tuotteistettiin palvelutuotteeksi Hallituspalaveri. 

 
4. Oppimisnavetta työpaketti: 
Tavoite: Oppimisnavettatehtävä voidaan nähdä osana onnistunutta navettainvestointia ja se täydentää 
mm. investoivan tilan tukitiimin toimintaa. Oppimisnavettatoiminnassa huomioidaan mahdollisuuksien 
mukaan MTK:n johtama ”Tyyppinavettahanke”. Oppimisnavetta -kohteita pyritään kouluttamaan 1-2/ 
maakunta ja oppimisnavettatoimintaan pyritään saamaan kaikki investointeja suunnittelevat tilat. Op-
pimisnavettakohteita voi olla myös muissa EU-maissa. 
Toimenpiteet: Oppimisnavettapaketissa haetaan ja koulutetaan 1-3 vuotta sitten investoineita lypsykar-
jatiloja ottamaan vastaan ja opettamaan eri alueilta investointeja suunnittelevia (ja /tai juuri investoinei-
ta) yrittäjiä opettelemaan uusimpia käytäntöjä nykyaikaisessa navetassa.  
Toteutus:. Oppimisnavetta järjestettiin 2 kertaa hankkeen aikana ja toimintatapa herätti kiinnostusta 
myös valtakunnallisesti. Oppimisnavetta työpaketista jää tulevaisuudessa ratkaistavia osioita. Oppimis-
navetta vaati laajan valmistelun (vakuutusturva, eläintaudit jne) useista eri syistä, mutta näissä onnistut-
tiin hyvin.  
 
5. Talouskoulutus 
Tavoite: saada yrittäjät omaehtoisesti ennakoimaan ja seuraamaan tilan taloutta. Yrittäjien tulee ym-
märtää tulojen ja kulujen vaikutukset pitkällä tähtäimelle ja ennakoida taloudelliset kapeikot ja varautua 
niihin, oppia liittämään tilan talous kehittämissuunnitelmien tueksi ja ennakoida kehityksen vaikutuk-
set. Talouden aktiivisella seurannalla voidaan myös parantaa yrittäjien uskoa tulevaisuuteen, kannustaa 
tilan kehittämiseen myös investointien jälkeen ja saada näin aikaan tiloilla positiivisen kehittämisen 
sykliä.  
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Toimenpiteet: Kokonaisuudessa kehitetään talouden seurantaa yksinkertaisemmaksi sekä yhtenäiste-
tään ja yksinkertaistetaan erilaisia seurantavälineitä, jolloin talouden seuranta on helpompaa. Koulutus-
kokonaisuus on rakennettu niin, että osa tiloista voi suorittaa kaikki kolme osa-aluetta. Kolmantena por-
taan oleva ns. toimitusjohtajakoulutus on suunnattu laajentaville ja uusia toimintamuotoja hakeville 
yrittäjille. Osa koulutuksista voidaan toteuttaa ylimaakunnallisina ja tarvittaessa yhteistyössä ulkomais-
ten tilojen kanssa. Keskeisenä kumppanina on Savonia-ammattikorkeakoulu. Talouskoulutus sisältää 
myös osiot ympäristö-, sopimus- ja yksityisoikeudellisista aiheista. 
Toteutus: Savonia oli keskeinen kumppani kilpailutuksen perusteella. Talouskoulutusta toteutettiin ko-
ko hankealueella. Sen asiakashankinta oli ennakoitua hankalampaa. Syitä asiakkaiden haluttomuuteen 
selvitettiin ulkopuolisen toimijan johdolla. Toimitusjohtaja-koulutusta ei toteutettu ja vastaavan koulu-
tuksen pilotointi tehtiin ilman hankerahoitusta Osuuskunta ItäMaidon ja ProAgria Keskusten Liiton 
toimesta.  
 
6. SixSigma-ryhmät  
SixSigma – menetelmä on maidontuotannon tehokkuuden parantamiseen soveltuva uusi työkalu. Siinä 
tilastollisen menetelmän avulla analysoidaan maitotilalta saatavia tuotantotietoja ongelmanratkaisua 
varten. Six Sigma – menetelmän prosessi on kuvattu oheisessa taulukossa. Prosessikuvauksen on laati-
nut Pentti Meriläinen ProAgria Keskusten Liitosta.  

Six Sigma -menetelmän prosessi

Mitä halutaan 
saada 
selville?

Keitä ovat 
asiakaat? 
Mikä he
arvostavat?

Miten prosessia 
mitataan ? 
Mikä on 
prosessin 
suorituskyky?

Mitkä ovat 
tärkeimmät 
ongelmaan 
vaikuttavat 
tekijät?

Miten ongelmat 
ratkaistaan?

Miten 
varmistamme 
muutoksen 
vaikutukset ja 
pysyvyyden?

Keskeisin 
sisältö

Kehitysprojektin
tunnistaminen, 
arviointi, 
valitseminen ja 
käynnistäminen

Suoritustason 
mittaaminen ja 
määrittäminen

Muuttujien 
analysointi, 
suoritusarvoon
vaikuttavien 
tekijöiden 
määrittäminen

Kokeiden
suunnittelu ja 
toteutus, 
parannusten 
suunnittelu ja 
toteutus

Parannetun 
mittaussysteemin 
suunnittelu ja 
rakentaminen,
suorituskyvyn 
seuraaminen

Esimerkkejä 
käytettävistä
työkaluista

Ryhmittely, 
valvontakortit, 
prosessikartta

Valvontakortit,
Pareto-kuvaaja, 
priorisointimatriisi

Ryhmittely, aivoriihi, 
kalanruotokaavio, 
hajontakaavio, 
regressioanalyysi

Aivoriihi, 
kalanruotokaavio, 
koesuunnittelu, 
prosessin 
suoriituskyky

Valvontakortit

Vaiheen tulos Selkeä kuva, mitä 
lähdetään 
parantamiaan

Perustiedot
parannettavasta 
ongelmata

Tunnistaa 
ongelman 
perussyyt ja 
vahvistaa niiden 
olemassaolo datan 
avulla

Kokeiltu ja testattu 
ratkaisu ongelman 
poistamiseksi

Arvioitu ratkaisu,
suunnitellut ja 
ylläpidetyt 
toimintatavat

Six Sigma 
prosessin vaihe Määrittely Mittaa-

minen
Analy-
sointi

Paran-
taminen Ohjaus

 
Taulukko 1. SixSigma-prosessin kuvaus 
 
 
Tavoite: Six Sigma – prosessin tarkoituksena on, että ongelman ratkaisuun vaikuttavat tekijät muuttu-
vat pysyvästi. Siten myös koko tuotantoprosessin laatu ja tuottavuus paranevat. Siksi seurantaa ja mit-
tauksia jatketaan säännöllisesti koemenettelyn ja tulosten saamisen jälkeen. 
Toimenpiteet:  
Aluksi rajataan kehityskohde. Selkeän rajauksen, koejärjestelyjen ja tilastollisen menetelmän avulla tu-
loksia saadaan lyhyessä ajassa. Seuraavaksi määritetään lähtötaso ja kerätään tietoa ongelmaan vaikut-
tavista tekijöistä. Sekä lähtötason että tavoitteen on oltava selkeästi numeerisesti mitattavissa. Kolman-
nessa vaiheessa pohditaan huolella eri tekijöiden vaikutus ongelmaan.  
Käytännön toiminnassa tehdään ne kokeet ja muutokset, joilla tulokset saadaan selville. Kunkin eri te-
kijän kokeilemiseen käytetään yleisimmin 1 – 2 viikon koeaikaa. Tulokset analysoidaan tilastollisella 
menetelmällä, joka kertoo eri tekijöiden vaikuttavuuden ongelmaan.  
Toteutus: Kaikissa maakunnissa toteutettiin asiakkaiden kanssa SixSigmaa. Lisäksi hankkeen aikana 
koulutettiin kaikkiin maakuntiin SixSigman toteuttajat. Toimintamalli vaatii jatkokehittelyä. Asiakkaat 
ovat tyytyväisiä tuloksiin.  
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7. Seminaarien työpaketti:  
Tavoite: Seminaarit täydentävät koulutusten tarjontaa ja tarjoavat yhteisen foorumin kaikille koulutuk-
siin osallistuville maidontuotannon kehittämiseksi alueella. Seminaareissa hyödynnetään myös kan-
sainvälisiä luennoitsijoita. 
Toimenpiteet: Seminaarit toteutetaan alueilla ja niihin voi osallistua myös muilta alueilta. Seminaarit 
toteutetaan yksi- tai kaksipäiväisinä ja ohjelmaan voidaan liittää ulkomaisen asiantuntijan vierailu tai 
CPro-esitys ja aiheen käytäntöön vieminen tilakohteessa.  
Toteutus: Seminaarien työpaketti toteutui suunnitellun mukaisesti. Seminaareista merkittävä osa toteu-
tettiin yhteistyössä Savonia ammattikorkeakoulun ja Ruralia Instituutin kanssa. Sähköinen toimintatapa 
oli käytössä niin osallistujilla kuin luennoitsijoilla. 
 
8. Koulutuspäivät ja kehittämisryhmät eri aiheiden mukaan esim. eläinten jalostus  
Tavoite: Ajankohtaisia kehittämisteemoja tuodaan laajempaan tietoisuuteen mm. koulutuspäivissä ja 
niiden pohjalta muodostuvissa kehittämisryhmissä. Näiden yleisten ja kaikille avoimien koulutuspäivi-
en tavoitteena on herätellä kiinnostusta mm. tärkeistä ja tilojen tulokseen, talouteen ja kilpailukykyyn 
liittyvistä asioista. Lisäksi koulutusteemat vastaavat muihin ajankohtaisiin tarpeisiin. Koulutuspäivien 
asiantuntijoita hankitaan niin kotimaasta kuin ulkomailta. Koulutuspäiviä toteutetaan läpi vuoden.  
Koulutuspäivät toimivat aktivaattorina oman maatilayrityksen kehittämistyölle. Kehittämisryhmät ko-
koontuvat keskimäärin neljä kertaa ja lisäksi on mahdollisuus tilakäynteihin.  
Toimenpiteet: Koulutuspäiville ja – ryhmille määritellään selkeät kohderyhmät, jotta sisältö saadaan 
mahdollisimman hyvin osallistujia ja luennoitsijoita innostavaksi. Toimintaansa kehittävien ja laajenta-
vien tilojen ohella halutaan kiinnittää huomioita niihin keskikokoisiin tiloihin, jotka pohtivat tulevai-
suuttaan. Lisäksi on huomioitava, että useat koulutukset sopivat erikokoisille tiloille esim. vasikan pe-
rushoitoon liittyvät asiat. Koulutuspäivissä huomioidaan valtakunnalliset teemat. 
Toteutus: Koulutuspäivien toteutumisesta on erillinen luku. Hankkeen tavoitteet toteutuivat hyvin ja 
asiakastyytyväisyys oli hyvä. 
 
9. Opintomatkojen työpaketti: 
Hankkeessa toteutetaan kotimaanopintomatkoja, jotka suunnataan alueiden osallistujille. Ulkomaan 
opintomatkoja ylimaakunnallisena yhteistyönä toteutetaan 4 kpl. Opintomatkat liittyvät hankkeen jär-
jestämiin koulutusaiheisiin. 
Toteutus: Hankkeessa toteutetut opintomatkat ovat esillä koulutuspäivien toteutumassa. Hankkeessa 
asetetut tavoitteet toteutuivat.  
 
 
Hankkeen toteutus 
 
MaitoTaito-hankkeen aloitus oli portaittainen ja kaikki toimijat olivat mukana 1.9.2011 alkaen. Hank-
keen organisoitumisen jälkeen hankkeelle työstettiin hankkeen yhteiset askelmerkit ja sen jälkeen mää-
riteltiin vastuuryhmät, jotka esillä jäljempänä. Lisäksi hankkeen aikana hankkeen talous- ja tukipalve-
luhenkilöt hioivat toimintatapojaan yhteiseksi. 
Seuraavassa on kooste maakunnittain toteuttamisesta. 
 
 
Toimenpiteet Etelä-Savossa:  
MaitoTaito-hanketta alettiin toteuttaa Etelä-Savossa 20.6.2011. Varsinainen toiminta käynnistyi loma-
kauden jälkeen elokuussa 2011. Hankkeen käynnistämisvaiheen toimenpiteitä olivat hankkeen organi-
soituminen, tulevien koulutusten ja tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen sekä vastuiden määrittä-
minen, oppilashankinnan ja markkinoinnin suunnittelu ja osallistuminen ylimaakunnallisen hankkeen 
toiminnan organisointiin.  
 
Hankevastaavan tehtävissä aloitti Pekka Häkkinen ja projektisihteerin tehtäviä hoitivat Ulla Muotka ja 
Marjo Laitinen.  

 
Hankkeen toteuttamiseen ja markkinoitiin ovat osallistuneet seuraavat henkilöt: 
Ahonen Vuokko, talousasiantuntija 
Asikainen Aila, luomuasiantuntija 
Ellä Anu, valtakunnallinen huippuosaaja, nurmentuotanto 
Haaranen Eija, IT-asiantuntija 
Heikkinen Eija 
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Heltelä Sari, lammastuotannon erityisasiantuntija 
Hulkkonen Päivi, kasvintuotannon ja talouden asiantuntija 
Häkkinen Pekka, palvelu- ja kehityspäällikkö 
Hämäläinen Sanna, maidontuotannon asiantuntija 
Hämäläinen Hannu, toimialavastaava (maaliskuuhun 2013 asti) 
Karila Arto, talouden ja johtamisen erityisasiantuntija 
Karstunen Anja, maidontuotannon asiantuntija 
Kekkonen Vesa, talouden ja kasvintuotannon asiantuntija 
Kiesilä Outi, toimialavastaava (2013 vuoden alusta) 
Kokkonen Anna-Maria, kasvintuotannon ja talouden asiantuntija 
Kotimäki Juha-Antti, luomukasvintuotannon erityisasiantuntija 
Laitinen Marjo, asiakaspalvelusihteeri 
Leppänen Arja, hankesuunnittelija 
Linturi Anu, kirjanpitäjä 
Luostarinen Sinikka, maidontuotannon asiantuntija, automaatiolypsy 
Matikainen Harri, kasvintuotannon asiantuntija (kesään 2013 asti) 
Mesiäinen Annukka, maidontuotannon asiantuntija (syksyyn 2012 asti) 
Muotka Ulla, hankesihteeri 
Nykänen Arja, luomukasvintuotannon erityisasiantuntija (keväästä 2013 alkaen) 
Oravainen Hanna, maidontuotannon asiantuntija 
Pahkasalo Heikki, toimitusjohtaja 
Penttinen Mikko, talous- ja yritysasiantuntija 
Pirkkalainen Minna, palvelupäällikkö (2013 vuoden alusta) 
Puttonen Marketta, maidontuotannon asiantuntija 
Reinikainen Virpi, maidontuotannon asiantuntija 
Saastamoinen Niina, luomumaidontuotannon asiantuntija 
Sairanen Jukka, kasvintuotanto- ja energia-asiantuntija 
Savolainen Mervi, talouspäällikkö 
Seppänen Arja, kirjanpitäjä 
Suhonen Teemu, agrologiopiskelija, opinnäytetyön tekijä 
Tamminen Raija, palvelupäällikkö, maito ja nurmi (vuoden 2012 loppuun asti) 
Tiusanen Helena, palkanlaskija 
Tolvanen Tero, luomuasiantuntija, kasvintuotanto 
Tunnila Petri, palvelupäällikkö, kasvintuotannon ja talouden asiantuntija 
Ukkonen Mervi, maidontuotannon asiantuntija 
Vaha Reeta,  

  
Tunteja tehtiin yhteensä hankkeen alusta 30.6.2014 asti 22 939,20 h, jolloin henkilötyövuosia muodos-
tui yhteensä 12,96 htv. 
 
 
Toimenpiteet Pohjois-Karjalassa  
MaitoTaito-hanketta alettiin toteuttaa Pohjois-Karjalassa 20.6.2011. Varsinainen toiminta käynnistyi 
lomakauden jälkeen elokuussa 2011. Hankkeen käynnistämisvaiheen toimenpiteitä olivat hankkeen or-
ganisoituminen, tulevien koulutusten ja tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen sekä vastuiden määrit-
täminen, oppilashankinnan ja markkinoinnin suunnittelu ja osallistuminen ylimaakunnallisen hankkeen 
toiminnan organisointiin.  

 
Hankevastaavan tehtävissä aloitti Marja Pulkkinen. Hänen jälkeensä hankevastaavana toimi Anna Lii-
matainen, toukokuusta 2012 alkaen.  

 
Hankkeen toteuttamiseen ja markkinoitiin ovat osallistuneet seuraavat henkilöt: 
Parviainen Eero, toimitusjohtaja 
Karjalainen Katri, palvelupäällikkö 
Liimatainen Anna, projektiryhmän jäsen, hankevastaava  
Anttonen Henna, palkanlaskija 1.2.2012–29.8.2013 
Eronen Susanna, controller 25.10.2013 alkaen 
Eronen Ulla, maidontuotannon asiantuntija 
Hahtonen Pirita, palkanlaskija 2.9.2013 alkaen 
Hyttinen Ritva, kirjanpitäjä 30.6.2013 asti 
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Hartikainen Pasi, luomuasiantuntija, kasvintuotanto 
Hartikainen Sanna-Mari, hankesihteeri 1.5.2013–22.8.2013 
Heittokangas Eero, talousasiantuntija, tili- ja investointipalvelut 
Hyppönen Sari, hankesihteeri 1.9.2012–31.3.2013 
Jaakkola Kirsi, palvelupäällikkö, 12.7.2013 asti 
Kiviranta Ilpo, maidontuotannon asiantuntija 
Kohonen Elina kirjanpitäjä 2.9.2013 alkaen 
Laaninen Heidi, controller 1.11.2012–24.10.2013 
Leinonen Helvi, kasvintuotannon asiantuntija 
Matilainen Kaisa, huippuosaaja, kasvintuotanto 
Natri Marko, IT-asiantuntija 
Nevalainen Heidi, kasvintuotannon asiantuntija 
Norismaa Minna, huippuosaaja, ruokinta ja eläinten hyvinvointi 
Olenius Marjaana, talousasiantuntija, tili- ja investointipalvelut 1.9.2012 alkaen 
Pesonen Anu, viestinnän asiantuntija 
Peuhkurinen Kirsi, hankesihteeri 
Pulkkinen Marja, hankevastaava 30.4.2012 asti 
Ronkainen Kati, kasvintuotannon asiantuntija 
Rummukainen Kirsi palkanlaskija 31.1.2012 asti 
Tahvanainen Päivi controller 30.4.2012 asti 
Takkunen Pia, hankesihteeri 23.8.2013–30.6.2014 
Tolvanen Tero, luomuasiantuntija, kasvintuotanto 
Turunen Ulla, luomuasiantuntija, kotieläintuotanto 
Vornanen Eeva, luomuasiantuntija, 20.6.2012–31.12.2012 
 
Työtunteja on tehty hankkeessa 30.6.2014 mennessä yhteensä 16 635,95 h, joten henkilötyövuosia ker-
tyi yhteensä 9,61 htv.  

 
 
Toimenpiteet ProAgria Keskusten Liitossa 
MaitoTaito-hankkeen toteutus alkoi ProAgria Keskusten Liitossa hankemaakuntia koskien syyskuulla 
2011. Hankkeen käynnistymisvaiheen toimenpiteitä olivat hankkeen organisoituminen, tulevien koulu-
tusten ja tapahtumien suunnittelu omien vastuualueiden ollessa toiminnan painopisteinä. Lisäksi osallis-
tuminen ylimaakunnallisen hankkeen organisoitumiseen.  

MaitoTaito-hankkeeseen kuuluvina töinä toteutettiin 6/2011–12/2012 ProAgria Keskusten Liitossa seu-
raavaa: Sähköisen toimintaympäristöön liittyvien koulutusten tarvekartoituksia, toimintatapojen ja väli-
neiden käytön alustavaa koulutussuunnittelua sekä asiantuntijan että viljelijän näkökulmasta. Asiakkaan 
sähköisen työpöydän kehittämistä ja sen valmistelua asiakasraati testauksiin. SixSigma-
ongelmanratkaisu toimintatapaa kehitetään isojen maitotilojen tarpeisiin ja lypsyrobotilta saatavan tie-
don analysointiin. Ohjausryhmässä sähköisen toimintaympäristön esittely ja SixSigma koulutusten si-
sällön suunnittelua toteutusten pohjaksi. 

Hankkeen projektiryhmässä, ohjausryhmässä ja yhteyshenkilönä niin hankkeen kuin sähköisen toimin-
tatavan osalta toimi Suvi Anttila ja SixSigman vastuuhenkilönä toimi Pentti Meriläinen.  
 
Hankkeen toteuttamiseen sekä viestintään ja markkinoitiin ovat osallistuneet Keskusten Liitolta seuraa-
vat henkilöt: 
 
Anttila Suvi, viestintä- ja markkinointijohtaja 
Enroth Ari, kehityspäällikkö 
Heikkilä Hannu, palveluryhmäpäällikkö, yritys- ja tilipalvelut 
Huhtamäki Tuija, kehityspäällikkö 
Jokimies Päivi, julkaisusihteeri 
Juhola Jussi, kehityspäällikkö 
Kari Maarit, kehityspäällikkö 
Lehto Danuta, kehityspäällikkö 
Meriläinen Pentti, kehitysjohtaja 
Nokka Sanna, palveluryhmäpäällikkö, maito-, nauta- ja lammasyritykset 
Nopanen Ari, toimitusjohtaja, ProAgria Liha Osaamiskeskus 
Parikka Pia, kehityspäällikkö 
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Peitsi Eila, toimistosihteeri 
Peltonen Sari, palveluryhmäpäällikkö, kasvi-, puutarha-, sika- ja siipikarjatilat 
Pitkonen Maija, markkinoinnin ja sähköisen viestinnän suunnittelija 
Puttaa Erik, kesätyöntekijä 
Rinne Paula, julkaisusihteeri 
Salminen Birgitta, graafinen suunnittelija 
Savela Pertti, kehityspäällikkö 
Setälä Jouko, toimitusjohtaja 
Setälä Kari, sähköisten palvelujen suunnittelija 
 
Työtunteja on tehty hankkeen alusta 30.6.2014 mennessä yhteensä 3 809,90 h. Henkilötyövuosia muo-
dostuu yhteensä 2,15 htv. 
 
 
Toimenpiteet Pohjois-Savossa 
MaitoTaito-hanketta alettiin toteuttaa Pohjois-Savossa 1.9.2011. Hankkeen käynnistämisvaiheen toi-
menpiteitä olivat hankkeen organisoituminen, tulevien koulutusten ja tapahtumien suunnittelu ja järjes-
täminen sekä vastuiden määrittäminen, oppilashankinnan ja markkinoinnin suunnittelu ja osallistumi-
nen ylimaakunnallisen hankkeen toiminnan organisointiin.  

 
Hankepäällikön tehtävässä toimi Tarja Pirkkalainen, koulutuspäällikkönä Taina Voutilainen. Voutilai-
sen siirryttyä toisen työantajan palvelukseen, toimeen valittiin MMM, agronomi Eveliina Turpeinen. 
Hankevalmentajina aloittivat kevätkauden aikana agrologi AMK Aukusti Pieviläinen ja agrologi AMK 
Paula Antikainen (os. Moisanen). Hankesihteerinä toimi Pirjo Eronen ja talousvastaavana talouspääl-
likkö Anna Kaisa Parviainen.  
 
Hankkeen toteuttamiseen ja markkinoitiin ovat osallistuneet seuraavat henkilöt: 
Antikainen (o.s. Moisanen) Paula, hankevalmentaja 
Eronen Pirjo, hankesihteeri 
God Ahti, talouden ja kasvintuotannon asiantuntija 
Harakka Irja, ruokinnan ja tuotosseurannan asiantuntija 
Heikkinen Milja, palvelupäällikkö  
Hentilä (o.s. Lappeteläinen) Aija, maidontuotannon asiantuntija  
Hentilä Venla, ruokinnan ja tuotosseurannan asiantuntija 
Hiltunen Jukka, kasvituotannon ja talouden asiantuntija 
Hytönen Anne, tuotosseurannan ja ruokinnan asiantuntija 
Idström Anne, talouden asiantuntija 
Jaukkuri Heidi, kasvituotannon ja talouden asiantuntija  
Jokela Sinikka, maisemasuunnittelun asiantuntija 
Jääskeläinen Marita, kasvintuotannon asiantuntija 
Karhunen Erja, rakennuspiirtäjä 
Kauppinen Pirkko, tuotosseurannan ja ruokinnan asiantuntija  
Kiljala Janne, kotieläinagronomi, työsuhde on päättynyt 
Korhonen Pirkko, ruokinnan ja automaattilypsyn erityisasiantuntija  
Kostamo Katri, toimitusjohtaja  
Kotilainen Eljas, naudanlihantuotannon asiantuntija  
Kulin Jouko, rakennusmestari  
Laajalahti Arttu, asiantuntija, kirjanpito MVL 
Laajalahti Kyösti, omistusjärjestelyjen asiantuntija  
Lamanen Lilia, toimistosihteeri 
Murtola Terttu, ruokinnan erityisasiantuntija  
Mustonen Arja, nurmiviljelyn erityisasiantuntija 
Mäkipää Hannu, kasvituotannon ja työterveyshuollon erityisasiantuntija 
Oksman Anita, ruokinnan ja tuotosseurannan asiantuntija 
Ollikainen Matti, varatoimitusjohtaja 
Paavilainen Juhani, yritysasiantuntija  
Parviainen Anna Kaisa, talouspäällikkö 
Pasanen Tapio, rakennusinsinööri  
Paunonen Heikki, kasvintuotanto- ja energia-asiantuntija  
Pesonen Anu, ProAgria Pohjois-Karjala 
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Pieviläinen Aukusti, hankevalmentaja 
Piippo Jaana, luomu- ja talousasiantuntija 
Pikkarainen Juho, kasvituotannon ja talouden asiantuntija  
Pirkkalainen Tarja, palvelupäällikkö, hankepäällikkö 
Pitkälä Joakim, talouden asiantuntija  
Pulkkinen Riitta, taloussihteeri 
Pöntinen Jaana, toimistosihteeri 
Rantala Jouni, seosruokinnan erityisasiantuntija 
Rantonen Kirsi, yritysasiantuntija, tilipalvelut KLT 
Repo Mika, kehitysjohtaja 
Rissanen Tuomo, suunnitteluagronomi 
Rossi Anu, nurmiasiantuntija  
Ruotsalainen Jukka, talouden ja kasvituotannon asiantuntija  
Ruuskanen Noora, harjoittelija (talousosio) 
Räsänen Sari, henkilöstösihteeri 
Rönkkö Nina, kasvintuotannon asiantuntija 
Röynä Antero, IT-asiantuntija 
Saastamoinen Mikko, talouden ja kasvituotannon asiantuntija  
Savolainen Risto, avainasiakaspäällikkö, huippuosaaja  
Tuominen Pirkko, luomun erityisasiantuntija 
Turpeinen Eveliina, koulutuspäällikkö 
Valta Antti, MVL osaamisvastaava  
Varis Kati, taloussihteeri 
Wahlroos Heli, tuotosseurannan projektipäällikkö  
Voutilainen Taina, koulutuspäällikkö 
Zitting Panu, talouden ja kasvituotannon asiantuntija 
 
Työtunteja tehtiin hankkeen alusta 30.6.2014 mennessä 20 073,70 h, yhteensä 11,34 htv 
 
 
Yhteenveto toteutuksesta hankealueelta 
MaitoTaito-hanketta on toteutettu yhteistyössä hankemaakuntien alueella toimivien muiden koulutus- ja 
kehityshankkeiden kanssa. Lähes samaan aikaan MaitoTaito-hankkeen kanssa käynnistynyt Ravinteet 
euroiksi -hanke (RAE) on ylimaakunnallinen kehittämishanke, jonka kanssa MaitoTaito-hanke tekee 
yhteistyötä kaikissa hankemaakunnissa. 
 
ProAgria Etelä-Savo toteuttaa osittain samaan aikaan MaitoTaito-hankkeen kanssa 31.12.2012 päätty-
nyttä Hallittu Kasvu -koulutushanketta sekä lammastilojen ja lihanautatilojen koulutushanketta, joiden 
kanssa MaitoTaito-hanke tekee yhteistyötä. Luomuun liittyviä asioita suunnitellaan Etelä-Savossa tii-
viissä yhteistyössä Helsingin yliopiston Ruralia Instituutin ja Luomu Instituutin, erityisesti Luomulla 
etumatkaa Etelä-Savoon -hankkeen kanssa.  
 
Pohjois-Karjalassa MaitoTaito-hankkeen toteuttamiseen vaikuttavat ProAgria Pohjois-Karjalan saman-
aikaisesti toteuttamat kaksi Maitoa markkinoille- ja Pellot tuottamaan -kehittämishankkeet sekä Tieto 
Liikkeelle -tiedonvälityshanke.  
 
Pohjois-Savossa MaitoTaito-hanke toteutetaan yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun maitohank-
keiden kanssa. Yhteistyö perustuu arjen yhteistyöhön: säännöllisiin yhteiskokoontumisiin sekä yhteis-
työhön eri tapahtumien ohjelmien sisällössä. Hankkeen aikana on järjestetty ja toteutettu yhteisiä tilai-
suuksia ja koulutuksia Savonian eri hankkeiden kanssa. Esimerkiksi navetan avajaisissa, Viljo-
messuilla ja avoimissa ovissa on esiinnytty yhdessä. Mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä tehtiin myös 
Aluekehityssäätiön hallinnoimien Jatkuvuutta yli sukupolvien (toteutus MTK Pohjois-Savo) -hankkeen 
ja KuntoSavotta (toteuttaja Aluekehityssäätiö, rahoitus ESR) -hankkeen kanssa. 
 
Kaikkien maakunnallisten hankkeiden tavoitteena on lisätä ja parantaa itäsuomalaisen maatalouden kil-
pailukykyä ja erityisesti toimenpiteet kohdistuvat lypsykarjatalouden edistämiseen alueella. Koska 
hankkeiden tavoitteet ovat maakunnallisesti yhtenäiset, resurssien yhdistäminen mahdollisuuksien mu-
kaan antaa kaikille eri tahoille parhaan mahdollisen hyödyn ja tukee maakunnan tavoitteita. Kehittämis- 
ja tiedonvälityshankkeista saadaan syötteitä koulutushankkeen toimenpiteiksi, jotka sitten konkretisoi-
tuvat koulutusten ja tilakohtaisen valmentamisen myötä kehittämistoimenpiteiksi maatiloilla. Ylimaa-
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kunnallinen toiminta lisää alueemme toimintaedellytyksiä ja mahdollistaa tiedon ja osaamisen siirron 
laajassa kontekstissa. 

 
Koko MaitoTaito-hankkeessa on tehty ajalla 1.9.2011 – 30.6.2014 yhteensä 63 458,75,00 h, joista ker-
tyy 36,06 htv. 
 

Vastuuryhmät 
Hankkeen työpaketit toimenpiteineen jakautuivat seuraavien vastuuryhmien alle: Benchmarking, Koti-
eläinryhmä, Peltoprosessiryhmä, Luomuryhmä, Oppimisnavetta, Talous, Kansainvälisyys ja opintomat-
kat, SixSigma -menetelmä, Viestintä sekä Sähköiset menetelmät. Vastuunjakoa ryhmissä kuvaa vas-
tuumatriisi, jossa on osoitettu ryhmien vastuuhenkilöt maakunnittain ja osaamisalueittain. 
 
Taulukko 2. Vastuumatriisi 
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Strategiakartta 
Hankkeen vision, perusstrategian ja liikeidean sekä arvojen muuntamista keskeisiksi strategisiksi pai-
nospisteiksi ja käytännön toimenpiteiksi kuvaa strategiakartta. 
 
 

Kuva 4. Strategiakartta 
 
Hankkeen visiossa maidontuotannon määrä Itä-Suomessa säilyy nykyisellä tasolla ja maatilayritysten 
koko, osaaminen ja tuottavuus kasvavat. Tämän saavuttamiseksi on hankkeen viestintä ja ulkoasu olta-
va yhtenäinen. Alueen kehittyvistä maitotiloista saatava yli 50 prosenttia hankkeen asiakaspeittoon. 
Nämä varmistuvat yhteisellä markkinointimateriaalilla, asiakkaiden tarpeiden selvittämisellä asiakaspa-
lautetta läpikäymällä ja asiakkaita segmentoimalla sekä hyödyntämällä tätä tuotekehityksessä. 
 
Hankkeen perusstrategia on saada aikaan positiivista muutosta ja kasvua yrityksissä. Koulutusten pää-
paino on käytännön tekemisessä huomioiden yrityksen kasvun näkökulma. Toimenpiteitä perusstrategi-
an toteuttamiseksi ovat vastuuryhmien tuottamat yhtenäiset koulutukset ja tuotekehityssuunnitelmat se-
kä varahenkilöjärjestelmä koulutuksille. Tuotekehitysprosessi ja työkalut sekä vastuualueet määritetään, 
jotta uudistuminen uusien palvelutuotteiden ja toimintatapojen muodossa toteutuu. Hankkeen talous-
strategia on pysyä suunnitellussa budjetissa ja kerryttää rahoitusta suunnitellusti sopimusten mukaisen 
seurannan avulla. 
 
Hankkeen liikeidea on tarjota pienten, keskisuurten ja suurten maitotilojen yrittäjille ja kump-
panuusyrittäjille erilaisia koulutuksia yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja asiantuntijatyöhön kytkien. 
Tässä onnistutaan varaamalla riittävästi segmentoitujen asiantuntijoiden työaikaa ja huolehtimalla hen-
kilöstön koulutuksesta sen ja yhtenäisyydestä hankealueella 
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Koulutukset 
 
Yhteenveto koko hankealueelta 
 
Koulutuksista ylimaakunnallisia olivat ulkomaan opintomatkat Hollantiin 24.–27.1.2012, Ranskaan 
25.–28.2.2013, valkuaiskasvimatka Viroon 21.–23.7.2013, Latviaan ja Liettuaan 10.2.–13.2.2014 sekä 
kotimaan opintomatkat Okra-näyttelyyn 5.-6.7.2012, Maitotilojen opintomatka Kainuuseen 13.–
14.2.2013 ja Robottipienryhmien opintomatka Etelä-Pohjanmaalle 11.–12.9.2013.  
 
Lisäksi ainakin seuraavissa koulutuksissa oli osallistujia ja niitä pidettiin ylimaakunnallisesti: Oppimis-
navetta, Maitoalan kehittämisseminaari Iisalmessa 29.11.2012, Maatilan yhtiöittämispäivä Juvalla 
5.12.2013, Seleenistäkö salainen ase -päivät 21.11.2012 ja 21.12.2012 ja Hyvinvointia navettaan -päivä 
Kuopiossa 5.4.2013. Nämä toteutettiin ylimaakunnallisesti joko sähköisen osallistumismahdollisuuden 
tai perinteisen läsnäolon kautta. Ylimaakunnallisia olivat myös yhteistyökumppaneiden kanssa toteute-
tut Iskolan karjapäivät, sekä Maitovaliot -valmennus Sotkamossa 15.–16.11.2012. 
 
Oppilastyöpäiviä muodostui yhteensä 2002,39 kpl hankkeen alusta lukien. Hankkeessa mukana olevia 
henkilöitä on hankkeen alusta alkaen yhteensä 1 361 henkilöä. Koulutusten tarkempi listaus löytyy liit-
teestä. Tässä lyhyet maakunnalliset koosteet sekä taulukko toteutuneista koulutuksista koulutustyypeit-
täin ja maakunnittain jaoteltuna. 
 

Taulukko 3. Koulutukset maakunnittain jaoteltuna  
 
 
 
Koulutukset 
Koulutuspäivien toteutuma on esitelty edellä. Aiheet käsittelivät vasikoita ja nuorkarjaa, luomumaidon-
tuotantoa yhteistyössä meijereiden kanssa, säilörehuntuotantoa, ruokintaa, kotoisen valkuaisen käyttöä 
ruokinnassa, sorkanhoitoa, taloutta ja navettainvestointeja. Näiden ohella aiheina olivat alkionsiirtoja-
lostus, karjan hedelmällisyys, luomukasvintuotanto, naudanlihantuotanto ja talousasiat.  
 
Benchmarking- ja pienryhmien teemoja olivat mm. biokaasu karjatilalla, nuorkarja, hedelmällisyys, ro-
bottilypsyn tehostaminen, säilörehuntuotanto, Talouden ABC ja Talouden analysointi, SixSigma -
ongelmanratkaisumenetelmä, päätöksillä parannuksia sekä Oppimisnavetta ylimaakunnallisena.  
 
Hanke toteutti opintomatkoja valittujen teemojen mukaisesti niin kotimaassa kuin ulkomailla. 
 

Teemapäivät
, koulutukset

Pien- ja  
BM-
ryhmät*

Opinto
matkat

Teemapäivät, 
koulutukset

Pien- ja  
BM -
ryhmät*

Opinto
matkat

Teemapäivät, 
koulutukset

Pien- ja  
BM -
ryhmät*

Opinto
matkat

Tapahtumat
/ryhmät kpl 3 4 7
Osallistujat 
kpl 59 62 121
Tapahtumat
/ryhmät kpl 17 11 4 27 16 10 24 8 4 88 35
Osallistujat 
kpl 167 70 19 306 63 116 265 41 37 1076 174
Tapahtumat
/ryhmät kpl 14 19 7 15 15 5 10 17 4 59 53
Osallistujat 
kpl 297 111 61 431 58 57 80 111 48 1189 299
Tapahtumat
/ryhmät kpl 34 30 11 46 31 15 34 25 8 154 88
Osallistujat 
kpl 523 181 80 799 121 173 345 152 85 2386 473

* Pien- ja BM-ryhmät sis. Maatilayrityksen talous ABC -kurssit sekä Hallitusmalli-työskentelyn, näissä osallistujat = yritysten määrä ryhmissä,

 yksi yritys voi osallistua useampaan ryhmään

2011-
2013

Pohjois-Karjala  Yht./v, 
teemap.& 
opintom. 

Sis. Ylimaa-
kunnalliset

 Yht./v Pien- 
ja BM -ryhmät 

sis. Ylimaa-
kunnalliset

Vuosi 
2011

Vuosi 
2012 

Vuosi 
2013

Etelä-Savo Pohjois-Savo
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. 
 
 

 Tavoite  Toteutuma
20.6.2011 – 30.6.2014 

 Oppilastyöpäivät 
(pv) 

Henkilöt 
(kpl) 

Oppilastyöpäivät 
(pv) 

Henkilöt 
(kpl) 

Etelä-Savo 1 500 450 1 040,00  456 
Pohjois-Karjala 2 000 500 761,90  313 
Pohjois-Savo 2 200 600                1 665,96  990 
ProAgria Keskusten Liitto   7,00  7 
Yhteensä 5 500 1 550 3 474,86 1 766 

 
Taulukko 4. Koulutuksiin osallistuneet henkilöt ja oppilastyöpäivät maakunnittain 

 
 
 

 Työntunnit (h)   Htv:t  (kpl) 
Etelä-Savo 2 2939,20    12,96 
Pohjois-Karjala              1 6635,95  9,61 
Pohjois-Savo  2 0073,70 11,34 
ProAgria               
Keskusten Liitto 

3 809,90 2,15 

Yhteensä 63 458,75 36,06 
 

Taulukko 5. Käytetty työaika koulutuksiin, valmisteluun ja hankesuunnitelman mukaisiin tehtäviin 30.6.2014 mennessä 

 
 
 

Oppilashankinta 2011 alkaen 
 
Yhteenveto 
Oppilashankintaa tehtiin kaikissa maakunnissa esittelemällä ja markkinoimalla hanketta ja sen tarjo-
amia koulutuksia navettojen avajaisissa muun muassa Hirvensalmella, Joroisissa, Kangasniemellä, Juu-
assa ja Ilomantsissa sekä yleisesti alueiden muiden hankkeiden tilaisuuksissa. Lisäksi oppilashankintaa 
ja markkinointia on tehty kaikissa maakunnissa sanomalehdissä, erityisesti ProAgria Itä-Suomi- lehdes-
sä. Ylimaakunnallisia koulutuksia ja tapahtumia on markkinoitu Agronetissa ja Maaseudun Tulevai-
suudessa ja muita harkinnan mukaan alueiden paikallislehdissä.  
 
Sähköinen media on ollut yksi hankkeen tiedotuskanava. Eri toimijoiden yhteiset koulutuskalenterit, 
Pohjois-Savon Laari (www.laari.info) sekä Pohjois-Karjalan Ajuri (www.ajuri.fi) mahdollistivat maa-
kunnan koulutustarjonnan seuraamisen ja koulutuksiin ilmoittautumisen myös maakuntarajojen ulko-
puolella. Hankkeen aikana siirryttiin käyttämään ylimaakunnallisten tilaisuuksien osalta yhteistä ilmoi-
tusväylää ProAgrian nettisivujen kautta (http://proagria.fi/tapahtumat) ja henkilökohtaiset ilmoittautu-
miset otettiin vastaan ProAgria Etelä-Savon toimesta. 

  
Markkinoinnissa vakiinnuttivat paikkansa hankkeen omat nettisivut sekä Facebookissa ProAgria-
yhtymän alla oleva linkki MaitoTaito-hankkeeseen. Twitteriin luotiin hankkeen profiili, jolla on ilah-
duttavasti seuraajia. Markkinointimateriaali pyrittiin mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan sähköises-
ti, jolloin se saatiin jaettua laajasti kohderyhmälle. 
 
Etelä-Savo 
Hankkeesta on tiedotettu lähettämällä maidontuottajille infokirjeitä 2-4 kertaa vuoden aikana. Markki-
noinnin välineinä on käytetty myös sähköpostia ja tekstiviestimuistutuksia. Tiivistä yhteistyötä on tehty 
myös osuuskuntien neuvojien kanssa. 
 
Pohjois-Karjala 
Oppilashankintaa tehtiin osallistumalla MTK Pohjois-Karjalan syyskokouskierrokselle. Hankevastaava 
Marja Pulkkinen esitteli MaitoTaito-hankkeen toimintaa kahdeksalla paikkakunnalla (Liperi, Polvijärvi, 
Nurmes/Valtimo, Lieksa, Kiihtelysvaara, Eno, Ilomantsi ja Tuupovaara). Tilaisuuksissa oli yhteensä 62 
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osallistujaa. Suunnattua puhelinmarkkinointia tehtiin talouskoulutuksen oppilashankinnassa. Hanke oli 
esillä kesällä 2013 Silva-näyttelyssä, pellonpiennarpäivissä ja maakunnallisessa sadonkorjuutapahtu-
massa. Maakunnallisessa maitoryhmässä ja Maitoa markkinoille -hankkeen päätösseminaarissa esitel-
tiin hankkeen tuloksia, koulutustilaisuuksia ja sähköisiä toimintatapoja. 
 
Pohjois-Savo 
Merkittävästi oppilashankintaa ovat tehneet ProAgria Pohjois-Savon toimihenkilöt, kuntien maaseutu-
viranomaiset, eri rahoituslaitosten maatalousvastaavat ja meijerien tuotantoneuvojat. Hankkeen koulu-
tuksia markkinoitiin ProAgria Pohjois-Savon nettisivuilla www.proagria.fi/ps.  
 
 
Hankkeella kehitettävät palvelut 

 
Hankkeella kehitettävät asiat jakautuivat seuraavien vastuuryhmien alle: Benchmarking, Kotieläinryh-
mä, Peltoprosessiryhmä, Luomuryhmä, Oppimisnavetta, Talous, Kansainvälisyys ja opintomatkat, Six-
Sigma -menetelmä, Viestintä sekä Sähköiset menetelmät. 
 
Benchmarking 
Benchmarking -vastuuryhmän tavoitteeksi kirjattiin hankkeen alussa: benchmarking -menetelmän kir-
kastaminen ja ohjelmien suunnittelu asiakastarpeista lähtien. Ohjelmien suunnittelu niin, että bench-
marking -toiminnan kautta syntynyt uusi tieto näkyy tehtynä muutoksena tai muutossuunnitelmana asi-
akkaan toiminnassa. Ohjelmien ja toimintatavan samanlaisuus eri maakunnissa, tiedonkulku ja tiedon-
siirto neuvonnan ja hanketöiden välillä oltava riittävää ja raportointi selkeää eri tahojen välillä, joten 
Crm:n hyödyntäminen laajasti ja toiminnan kytkeminen neuvontatyöhön on tärkeää. 
 
Tavoitteena oli siis soveltaa ja kehittää eteenpäin benchmarking -toimintamallia, josta oli hyviä koke-
muksia aiemmista hankkeista, esimerkiksi Yhteistyötä ja parhaita käytäntöjä - ja Nurmesta tankkiin -
hankkeista Etelä-Savossa. Toimintaa haluttiin testata laajamittaisemmin eri maakunnissa eri teemoissa 
ja miettiä toimintamallia selkeämmäksi, jolloin sitä voisi hyödyntää monenlaisissa ryhmätilanteissa. Li-
säksi haluttiin lisätä asiantuntijoiden välistä toimintaa ja ohjausosaamista. Yhtenä hankkeen tavoitteena 
oli myös tunnuslukujen laajempi hyödyntäminen ryhmissä kokemusten vaihdon kanssa sujuvana yhdis-
telmänä. 

 
Koko toimintatapaa itsessään voidaan pitää innovatiivisena. Benchmarking ei ole uusi asia, mutta nyt 
MaitoTaito-hankkeessa se on kohdennettu käytännönläheisesti kytkien maatalouteen, kuvattu selkeästi 
ja saatu laajamittaisesti käyttöön samanlaisena toimintana ympäri Suomen.  
 
Bm – pienryhmiä muodostettiin hankeaikana 80 kpl joista esimerkiksi Hedelmällisyyshallintaan / Kii-
makoulu -ryhmiä 7 kappaletta, Nurmiryhmiä 8 kappaletta, Hienot hiehot ryhmiä 6 kappaletta ja Robo-
tista hyöty irti ryhmiä 8 kappaletta. Osassa ryhmissä bm toteutui syvällisemmin, osassa koulutukselli-
semmin. Benchmarkkausta tehtiin pääasiassa ryhmän sisäisesti, koska ryhmät olivat suhteellisen lyhyitä 
kestoltaan. Benchmarking -ryhmissä on otettu innovatiivinen ote myös sähköisten toimientapojen hyö-
dyntämisessä. 
 
BM-toimintamalli kuvattiin ja kirkastettiin maatalouden benchmarking pienryhmiin sopivaksi. Toimin-
tatapa ryhmissä on hyvin käytännönläheinen ja olemassa olevia tuloksia sekä tunnuslukuja hyödyntävä. 
 
Toimintamalli on tuotteistettu ja sitä on esitelty valtakunnallisesti muun muassa Maitovalmennuksessa 
syksyllä 2013 sekä Maataloustieteen päivillä tammikuussa 2014. Lisäksi kyseisellä toimintamallilla on 
koulutettu muiden ProAgria keskusten ryhmänohjaustyötä tekevää henkilöstöä laajasti koko MaitoTaito 
-hankkeen ajan. Muiden maakuntien ohjaajien kommentit kuvaamastamme toimintamallista ovat toimi-
neet toimintamallin kehitystyössämme benchmarkkauksena. Hankkeen loppupuolella toimintamalli on 
vastaanotettu sellaisenaan suoraan käyttöön ja luotujen materiaalien avulla on ollut helppo ymmärtää 
valittu toimintatapa.  
 
 
Kotieläinryhmä 
Kotieläinvastuuryhmän tavoitteena oli viedä hankkeen muita teemoja eteenpäin näkökulmanaan nave-
tan sisäiset prosessit. Vastuuryhmän toiminta linkittyi muuhun hankkeessa tehtävään tuotekehitystyö-
hön. Kotieläinvastuuryhmässä suunniteltiin eritasoisia ja erilaisille asiakasryhmille suunnattuja koulu-
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tuksia, aiheina valtakunnallisesti esillä olevat ja tilatasolla ajankohtaiset aiheet. Erityisesti hedelmälli-
syys- ja nuorkarjateemat nousivat esille. Muiden hankkeiden teemoja hyödynnettiin koulutuksissa. Mei-
jereiden huolenaiheena olivat maidon laatuun liittyvät asiat, näitä käytiin läpi mm. pienryhmissä. 
 
Yhdessä hanketoimijoiden kanssa työstettiin pohjat karjapuolen benchmarking -pienryhmille. Luomu-
vastuuryhmän kanssa yhteistyössä syntyivät luomukotieläin -pienryhmät. Tärkeässä roolissa benchmar-
king -pienryhmissä oli kokemusten vaihto ja uuden oppiminen. Teemapäiviä järjestettiin yhdessä sidos-
ryhmien kanssa. Tätä kautta saatiin jalkautettua muiden hankkeiden tuloksia ja välitettyä uutta tietoa 
asiakkaille. Etäosallistumista testattiin useammassa koulutuksessa ja palaute oli erittäin hyvää. 

  
Uutena asiakasryhmänä hankkeessa esiin nousivat tilatyöntekijät, joille hankkeessa järjestettiin myös 
koulutuksia. Tilatyöntekijät tulevat olemaan tulevaisuudessa entistä tärkeämpi asiakaskunta, joten ko-
kemus koulutusten järjestämisestä heille on arvokasta tulevaisuuden kannalta. 
 
 
Peltoryhmä 
Tavoitteena oli kehittää hankealueen maitotilojen rehuntuotantoa määrän, laadun ja tuotantokustannuk-
sen näkökulmasta. Tavoitteeseen pyrittiin järjestämällä mielenkiintoisia koulutuspäiviä, benchmarking-
pienryhmätoimintaa, pellonpiennarpäiviä sekä opintomatkoja ja liittämällä esimerkiksi kokonaisuuden 
hallinta -pienryhmiin säilörehutoiminnan johtaminen mukaan. 
 
Kansainvälinen valkuaiskasviryhmä järjestettiin yhdessä luomuosion kanssa. Ryhmän ensimmäinen ta-
paaminen oli Viroon järjestetty valkuais- ja palkokasviaiheinen opintomatka kesällä 2013, jonka jäl-
keen ryhmä kokoontui sähköisiin palavereihin WebExin välityksellä 
Benchmarking- pienryhmissä tehtiin hyviä pilotointeja pääasiassa nurmiryhmissä sähköisten toimienta-
pojen hyödyntämisessä. Säilörehukartoituksen tekoa ryhmässä testattiin Päätöksillä parannuksia – ko-
konaisuuden hallinta – ryhmässä. Ongelmien ratkaisu syventyy, kun tilakohtaisia kriittisiä kehityskohtia 
pohditaan ryhmätasolla.  
 
Osana BM-vastuuryhmän toimintaa laadittiin ryhmistä saatujen kokemusten pohjalta valtakunnallinen 
Nurmet nousuun – muuta rehut rahaksi – koulutusohjelma. Säilörehun tuotantokustannusten keräämi-
nen ja vertailu ryhmätasolla suunniteltiin, testattiin ja analysoitiin yhteisesti Sataideaa- ja MaitoTaito- 
hankkeissa. Viljelijät kokivat tuotantokustannuslaskelmien vertailut erittäin mielenkiintoisiksi ja hyö-
dyllisiksi. 
 
 
Luomuryhmä 
Luomuryhmän tavoite oli saada luomu mukaan kaikkiin benchmarking -ryhmiin ja nähdyksi yhtenä vil-
jelymenetelmänä sekä luomukoulutusten suunnittelu, luomumenetelmien osaamisen edistäminen neu-
vonnassa, yhteistoiminnan kehittäminen neuvonnassa ja koulutuksessa. Syventävää tietoa oli tavoittee-
na saada yhteistyökumppaneiden kautta esimerkiksi MTT:lta, Ruraliasta ja viljelijäpuheenvuoroista. 
Sähköisten menetelmien käyttöön otto ja tehostaminen 
 
Luomuryhmän alla perustettiin kansainvälinen valkuaiskasviryhmä, jolle ulkomaalaiset asiantuntijat lu-
ennoivat aiheesta Webexin välityksellä. Etäyhteyksien kautta luennointi otettiin käyttöön ensimmäisenä 
valkuaiskasvipäivissä 22–23.2. 2012. Toiminta on kehittynyt huimasti hankevuosien aikana. Uusia sub-
stanssiasioita saatiin edistettyä hanketoiminnassa mukavasti. Luomuasiantuntijat olivat aktiivisesti mu-
kana pienryhmissä kertomassa palkokasvien viljelyn mahdollisuuksista ja käytöstä karjan rehuna, vilje-
lykiertoasioista, peltomaan rakenteen merkityksestä, viljelykierrosta, jne. Kehityksen tuloksina on 
benchmarking -ryhmätoiminta, Hallitusmallineuvonta, sekä luomuosaamisen ja -menetelmien edistä-
minen myös tavanomaisilla viljelijöillä ja neuvonnassa. 
 
 
Oppimisnavetta 
Oppimisnavettamalli ja sen edelleen jalostaminen oli ProAgria Pohjois-Karjalan vastuulla. Oppimisna-
vetan tavoitteena oli, että investointia pohtivat yrittäjät työntekijöineen voivat tulla työskentelemään 
erilaisiin navetoihin ja käytännön tekemisen kautta saavat kattavasti ja puolueettomasti lisätietoa erilai-
sista navettaratkaisuista, laitteista sekä ruokinta- ja lypsytavoista että kaikista eri töistä. Oppimisnavetta 
kohdeyritykseksi lähtevä tila vastaanottaa oppijat tilalleen ja opastaa heitä oppimispäivän ajan. 
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Oppimisnavetta -koulutustoiminta käynnistyi syksyn 2012 aikana hankkeen ylimaakunnallisen vastuu-
ryhmän ideoimana kohdetilojen hakemisella koko hankealueella ja mahdollisten oppijien kartoituksella. 
Mukaan saatiin 16 erilaista lypsykarjatilaa, jotka lupautuivat opastamaan tulevia rakentajia. Tavoite 
koota monenlaisia rakennus-, ruokinta- ja lypsyjärjestelmillä varustettuja tiloja toteutui hyvin ja oppi-
joilla on jatkossa mahdollisuus perehtyä useimpiin käytössä oleviin yleisimpiin ratkaisuihin. Oppimis-
navetta koulutus koostuu aloituspäivästä, 5 oppimispäivästä sekä yhteenvetopäivästä Oppimisnavetta -
ryhmä järjestettiin ylimaakunnallisesti kaksi kertaa, keväällä 2013 ja syksyllä 2013. Helmi-huhtikuussa 
toteutettiin 14 oppimispäivää kohdetiloilla, joihin osallistui noin 15 henkilöä kuudelta tilalta. Syksyllä 
oppijoita ilmoittautui kierrokselle 12 tilalta kaikista hankemaakunnista. Ryhmä toimi pienryhmätyyppi-
sesti. 

 
Oppimisnavetta itsessään on innovatiivinen asia ja uusi tuote, sillä vastaavanlaista toimintaa ei ole ai-
kaisemmin tarjottu tässä mittakaavassa. Oppimisnavetta eroaa esimerkiksi tilavierailuista siinä, että töi-
tä on mahdollista päästä tekemään käytännössä tiloilla, esimerkiksi lypsämään asemalla. Toimintaan 
osallistuneet yrittäjät, niin oppijoiksi tulleet kuin tilakohteena olleet, kokivat toiminnan positiivisena.  

Oppimisnavetta – toimintamalli on herättänyt kiinnostusta muuallakin Suomessa. Uuden toimintamallin 
levittämiseksi laajemmalle aloitettiin koulutusmallin tuotteistustyö. Hankkeen aikana toteuttamatta jäi-
vät kuitenkin Oppimisnavetan kehittäminen loppuun asti, sen saattaminen valtakunnalliseksi toimin-
naksi ja markkinointisuunnitelma mahdollista jatkoa varten. 
 
 
Tuotantotalouden johtaminen 
MaitoTaito-hankkeen tavoitteena oli tuoda Etelä-Savossa pilotoitu hallitusmalli -työtapa sekä Pohjois-
Savon talouskoulutusyhteistyön malli Savonia Ammattikorkeakoulun kanssa käyttöön myös muihin Itä-
Suomen ProAgrioihin. ProAgria Etelä-Savon vastuulla oli kehittää maakunnasta lähtöisin olevia halli-
tusmalli - ja benchmarking -menetelmiä hankkeen käyttöön. Lisäksi tavoitteena oli levittää pienryhmä-
toimintatapaa koulutuksiin ja lisätä eri tuotannonalojen neuvojien välistä tiivistä yhteistyötä maatilojen 
kehittämiseksi. Hankkeen alussa teemoina olivat johtaminen, hallitusmalli, talouskoulutukset ja inves-
toinnit. 
 
Tavoitteena oli uuden toimintatavan ja palvelun pilotointi ja käyttöönotto hankeaikana. Lisäksi hank-
keessa tavoiteltiin hallitustoimintamallin edelleen jalostamista maakunnittain vastuuhenkilöidyiksi toi-
mivaksi palveluksi, jonka verkostossa olisi mukana kansainvälisiä toimijoita ja maidontuottajia esimer-
kiksi Tanskasta ja Hollannista. 
 
Liikkeelle lähdettiin toimintatavan esittelyllä ja teemapäivien järjestämisellä asiantuntijoille ja yrittäjil-
le. Hallitusmallityöskentelyä esiteltiin asiantuntijapalvelujen yhteydessä, talouden ja tuotannon pien-
ryhmissä ja pidettiin hallitusmallipalaverit talouskoulutukseen osallistuneille tiloille. Mukaan saatiin 
myös kansainvälinen näkökulma hallitusmallineuvonnasta sekä asiantuntijoiden tiivis yhteistyö- ja tu-
loskortti – käytäntö. Kehittämistyössä yhdistettiin benchmarking -toiminta ja hallitusmallineuvonta.  
 
Hallitusmallin vaikuttavuus syntyy yritystoiminnan avoimella tarkastelulla. Toimintaprosessit selvite-
tään ja laaditaan vastuut ja työohjeet tekemiselle asiakkaiden toiminnan kehittämiseksi. Kokonaisuuden 
ja tuotanto- sekä toimintaprosessien läpikäymisellä luodaan kehittämis- ja palvelutarpeita asiakkaan 
menestyksen saavuttamiseksi. Vanhojen tuotteiden laatu paranee ja vaikuttavuus lisääntyy muun muas-
sa asiantuntijayhteistyöllä. 
 
Toimintaa järjestettiin koko hankealueella, joskin käynnistyminen vei aikaa. Hallitusmalli -toimintatapa 
ja ProAgrian oman toimintatavan yhteensovittaminen eteni hyvin. Palvelun myötä saatiin uusia asiak-
kaita isoista tiloista. Hallitusmallipalaverin asiakasvastaanotto oli hyvä ja ennakkoluuloton ja asiakkail-
la on kiinnostus jatkaa toimintatapaa myös hankkeen jälkeen. Jatkossa hallitusmallipalaveri lanseera-
taan valtakunnallisena tuotteena.  
 
Talouskoulutusta suunniteltiin kolmeosaisena. Osiot oli nimetty TalousTaito- teeman alle Maatilayri-
tyksen talouden ABC, Talouden analysointi ja Toimitusjohtajakoulu. Talouden ABC- kurssi sisälsi tuo-
tantokustannuslaskelman tekemisen ja kassabudjetin laatimisen. Talouden analysointi -koulutus sisälsi 
maksuvalmiuslaskelman laatimisen ja Toimitusjohtajakoulu tilan johtamiseen liittyviä asioita. 
 
Hankkeessa saatiin aikaan yhteistyössä Savonia AMK:n kanssa kaikissa kolmessa hankemaakunnassa 
toteutuneet talouspienryhmäkoulutukset. Näitä olivat Talouden ABC ja Talouden analysointi -ryhmät 
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Iisalmessa ja Varkaudessa (ylimaakunnallinen) keväällä 2013 ja syksyllä 2013 sekä Talouden ABC Ki-
teellä syksyllä 2013. Lisäksi talouskoulutusta tuotettiin Eurot hallintaan pienryhmässä Pohjois-
Karjalassa syksystä 2012 kevääseen 2013. Näiden talouskoulutusten lisäksi hanke järjesti Maatalousyri-
tyksen tasapainoinen talous -teemapäivän Vieremällä sekä teemapäiviä yhtiöittämisestä, taloudesta ja 
verotuksesta. Joroisissa toimi talouden ja johtamisen pienryhmät. 
 
Talouskoulutukseen tuotiin uutena toimintatapana pienryhmätoiminta. Uutta olivat myös ylimaakunnal-
liset koulutuspäivät. Koulutuksen sisältö perustui tilan omien taloustietojen käyttöön laskelmien pohja-
na. Yrittäjät olivat siten talouskoulutuksissa aktiivisia tekijöitä luentojen kuuntelemisen sijaan. Mood-
len käyttöönotto koulutusalustana oli uutta useimmille toimijoille.  
 
Koulutus tavoitti hyvin erilaisia maatiloja ja yrittäjiä. Etenkin Talouden analysointi -koulutus vastasi 
monenlaisten tilojen tarpeeseen. Koulutuksessa yhteen sovitettiin entistä tietoisemmin taloutta ja tuo-
tantoa. Tätä tuki myös tuotanto- ja talousasiantuntijan yhteiset tilakäynnit. Talouskoulutuksen tarpeen 
ja siitä saatavan hyödyn ymmärtäminen havaittiin perusongelmaksi koulutusten markkinoinnissa. Sa-
vonia AMK:n kanssa yhteistyössä järjestettyihin koulutuksiin oli vaikea saada ryhmiä kokoon mutta 
osallistujat olivat tyytyväisiä koulutuksiin. ProAgrian talousneuvonnan uutta toimintamallia on työstet-
ty mainittujen hankkeiden ja ProAgria Keskusten Liiton kanssa yhteistyössä, tavoitteena on saada mal-
lia pilotoitua MaitoTaito-hankkeen toiminta-aikana. Syksyn 2012 aikana saatiin Pohjois-Savossa jänte-
vöitettyä hanketoimintaa yhdessä muiden suurten maitohankkeiden kanssa (Maitopisnes ja Maito-
Management). 
 
Investointien tueksi otettiin oppimisnavettamalli. Tavoitteena on hankkeen kautta jalostaa toimintamal-
lia edelleen ja luoda toimintatapa, jossa on maakunnittaiset vastuuhenkilöt.  Investointiaihioon liittyen 
järjestettiin hankeaikana 5 kpl parrenpielipäiviä. Etelä-Savossa järjestettiin investointeihin liittyviä tila-
vierailuja, oppimisnavettakohteita ja hallitusmallitoimintaa. Pohjois-Karjalassa järjestettiin muun muas-
sa oppimisnavettapäiviä ja investointi -teemapäiviä. Pohjois-Savossa toimi kaksi pienryhmää ja järjes-
tettiin teemapäivät ”Pienillä parannuksilla parsinavetta paremmaksi”. Lisäksi tehtiin opintomatkoja ja 
markkinoitiin hanketta ja investointipalveluja navetta-avajaisissa. Hankkeen blogikirjoitukset käsitteli-
vät myös investointiteemaa.  
 
Hankeen aikana tehtiin systemaattista kehitystyötä. Pienet esimerkkitilat parrenpielipäivissä antoivat 
kiinnostavia ratkaisumalleja ja mm. budjetointi kiinnosti pienryhmäläisiä. Asian eteenpäin viemisen hi-
dasteena oli, että investointihalukkuus ei ollut kaikilla alueilla korkealla. Tapahtumien lukumäärä ja 
osallistujamäärä jäi odotettua pienemmäksi. 
 
 
Kansainvälisyys 
Kansainvälisyys-vastuuryhmän tavoitteena MaitoTaito-hankkeessa oli pitää esillä tietoisuutta alan kan-
sainvälistymisestä, vahvistaa verkostoja yli rajojen ja vaihtaa näkemyksiä muiden maiden viljelijöiden 
ja alan toimijoiden kanssa. 
 
Hankkeessa järjestettiin neljä ylimaakunnallista opintomatkaa Hollantiin (49 viljelijää), Ranskaan (49 
viljelijää), Viroon (24 viljelijää) sekä Latviaan ja Liettuaan (23 viljelijää). Benchmarking -periaatetta 
noudattaen järjestettiin ennen matkaa ennakkopäivät, joissa perehdyttiin kohdemaan maatalouteen, 
matkakohteisiin ja tautisuojaukseen sekä kirjattiin ennakko-odotuksia ja kysymyksiä vierailupaikkoi-
hin. Matkojen aikana koottiin välittömät palautteet ja tunnelmat osallistujien täyttämistä ”reissuvihkois-
ta” ja kuvamateriaalista matkakertomuksiksi. Jälkipuintipäivät järjestettiin pari viikkoa matkojen jäl-
keen, joissa peilattiin ennakko-odotusten täyttymistä, matkalla opittuja hyviä käytäntöjä ja kehittämis-
kohteita sekä vertailua Suomen vastaaviin toimintatapoihin. 
 
Kansainvälisiä seminaarivieraita hankealueelle haettiin osittain myös muiden hanketoimijoiden kuten 
Ruralian Instituutin ja Savonian kanssa yhteistyössä Hollannista, Tanskasta ja Virosta sekä etäyhteyksi-
en kautta luennoitsijoita seminaareihin ja tilaisuuksiin Tanskasta, Iso-Britanniasta, Ruotsista, USA:sta, 
Saksasta ja Virosta. Luennoitsijavieraista Bram Prins Hollannista sai paljon huomiota kolmen päivän 
seminaarikierroksella hankemaakunnissa Joensuussa, Mikkelissä ja Iisalmessa. 
 
Welcome to our farm -englannin verkkokurssilla (12 osallistujaa) kokeiltiin maatalousenglannin säh-
köistä opiskelua ylimaakunnallisesti. Kansainvälinen valkuaiskasvien verkkokurssi käynnistyi ylimaa-
kunnallisella Viron opintomatkalla, jonka aikana osallistujat ja kurssin vetäjät tutustuivat käytännön vil-
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jelyyn ja tutkimukseen. Matkan jälkeen käynnistyneelle korkeatasoiselle verkkokurssille on osallistunut 
15 viljelijää eri maakunnista. 
 
Innovatiivista oli benchmarking -toimintatavan tuominen osaksi opintomatkojen järjestämistä, ennak-
kovalmistautumista ja opittujen asioiden ja kokemusten arviointia. Hankkeen aikana käynnistettiin 
ProAgrian räätälöidyn ammattimaisen opintomatkan tuotteistaminen, jossa hyödynnetään koko järjes-
tön asiantuntijoiden osaamista, kokemusta, verkostoja ja kielitaitoa. Sähköisten välineiden käyttöä ko-
keiltiin monella eri tavalla ja etäyhteyksien käyttö lisääntyi hankkeen kansainvälisissä tilaisuuksissa 
merkittävästi.  
 
Opintomatkat ulkomaille olivat suosittuja ja kysyntää ammattimatkoista eri maihin tuli esille hankkeen 
aikana. Kielitaidon merkitys nousi myös esille kansainvälisyys-teemassa. Maatalousalan kielitaidon pa-
rantamiseksi tuli toivomuksia englannin lisäksi myös venäjän ja viron opetuksen järjestämisestä.  
Koulutusta karjanhoidosta venäjänkielisille tilatyöntekijöille toivottiin myös. Farmarivaihto muiden 
maiden viljelijöiden kanssa kiinnosti ajatuksena, mutta hankkeen voimavarat eivät riittäneet vaihdon 
organisointiin käytännössä 
 
Hankkeen aikana tuotteistettiin benchmarking -pienryhmätoimintaa, johon oli tavoitteena liittää kan-
sainvälistä toimintaa, hakea uusia ideoita ja laajentaa yhteyksiä viljelijöiden kesken. Hallituspalaverin 
toimintamallin tuotteistus sai vahvistusta ja uusia ideoita Tanskasta ja mm. luennoitsija Bram Prinsin 
kokemuksista oman maitotilayrityksensä johtamisessa Hollannissa. 
 
Kansainvälisten verkostojen kehittäminen jäi alkuvaiheeseen, lähinnä sopivien yhteistyötahojen, toimi-
joiden ja henkilöiden yhteystietojen hakemiseen. Kansainvälisyys -teema yleensäkin jäi ohueksi osaksi 
hankkeen toimintaa eikä sen merkitys saanut vielä riittävää painoarvoa suhteessa maatalouden ja elin-
tarvikemarkkinoiden kansainvälistymiseen. 
 
 
SixSigma 
SixSigma -menetelmä oli hankkeessa ProAgria Pohjois-Savon vastuulla ja kehittämistyössä oli kump-
panina ProAgria Keskusten Liitto. SixSigma -menetelmä on maidontuotannon tehokkuuden parantami-
seen soveltuva uusi työkalu, jonka soveltuvuutta maidontuotannon ongelmien ratkaisemiseen haluttiin 
testata. Siinä menetelmän avulla analysoidaan maitotilalta saatavia tuotantotietoja ongelmanratkaisussa. 
Aluksi rajataan kehityskohde. Selkeän rajauksen, koejärjestelyjen ja tilastollisen menetelmän avulla tu-
loksia saadaan lyhyessä ajassa. 

 
SixSigma -prosessin tarkoituksena on, että ongelman ratkaisuun vaikuttavat tekijät muuttuvat pysyvästi. 
Siten myös koko tuotantoprosessin laatu ja tuottavuus paranevat. Siksi seurantaa ja mittauksia jatketaan 
säännöllisesti koemenettelyn ja tulosten saamisen jälkeen. 
 
SixSigma -menetelmässä käynnistyivät yrityskäynnit ja yrittäjien kehitysprojektit keväällä 2012. Ke-
väällä 2013 käynnistyi SixSigma -ohjaajien koulutus, jossa mukana Pohjois-Savosta Eveliina Turpei-
nen, Etelä-Savosta Mervi Ukkonen, Pohjois-Karjalasta Marja Pulkkinen. 

 
 

Viestintä ja markkinointi 
MaitoTaito-hankkeen yhteinen markkinointi ja look ovat ProAgria Pohjois-Karjalan vastuulla. ProAg-
ria Pohjois-Karjalalla on kokemusta ylimaakunnallisen hankkeen hallinnoinnista ja toteuttamisesta, jol-
loin MaitoTaito-hankkeella on mahdollisuus hyödyntää tämä erityisosaaminen. Työhön osallistui voi-
makkaasti myös ProAgria Keskusten Liitto, jolla on kokemusta valtakunnallisesta markkinoinnista ja 
viestinnästä. 
 
Vastuuryhmän teemassa tavoiteltiin hankkeen alussa viestinnällistä yhteistyön kehittämistä sekä yli 
maakuntarajojen tapahtuvaa markkinointia ja viestintää, hyödyntäen maakuntien omia voimavaroja. 
Hankkeen aikana toteutettiin MaitoTaito-hankkeen nettisivut ProAgria sivustolle, luotiin asioita Face-
bookkiin ProAgrian yhteiseen profiiliin ja aktivoitiin Twitter, joka jää toimimaan ProAgria Pohjois-
Savoon. 
 
Viestintä- ja markkinointiryhmän tuloksina ovat jo mainittujen materiaalien ja kanavien lisäksi yhteiset 
esitteet hankkeen viimeisillä jaksoilla, kun koulutuksia saatiin yhtenäistettyä. Ryhmä välitti myös yhtei-
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set toimintatavat ja sisällöt koulutuksiin. Viestintäryhmän omat sähköiset Webex-palaverit säästivät ai-
kaa ja rahaa nopeasti toteutettavina yhteisinä tilaisuuksina. Maakuntien omat sähköiset koulutuskalente-
rit Laari ja Ajuri jäävät erillisinä pois käytöstä, kunkin maakunnan aikataulun mukaan ja ne korvautuvat 
yhteisesti käytössä olevilla ProAgrian internetsivujen tapahtumat-sivuilla. 
 
Koulutusten yhtenäinen hinnoittelu kaikissa tapauksissa ei vielä toteutunut. 
 
 
Sähköiset menetelmät 
Hankkeessa paneuduttiin sähköisten palvelujen, toimintatapojen ja ennen kaikkea sähköisten työkalujen 
tehokkaaseen käyttöönottamiseen tilakohtaisessa työskentelyssä. Sähköisten menetelmien suunnittelus-
ta vastasi pääasiassa ProAgria Keskusten Liitto yhteistyössä ProAgria Etelä-Savon ja ProAgria Pohjois-
Savon kanssa. Syksyn 2011 aikana suunniteltiin koulutettavia toimintatapoja ja määritettiin sopivia ka-
navia sekä arvioitiin osaamistarvetta. Keväällä 2012 otettiin käyttöön nettipalaverialusta WebEx ja 
verkkokoulutusympäristö ProAgrian verkkovalmennukset Moodle-alustalla. Näistä molemmista järjes-
tettiin käyttökoulutukset hankkeeseen osallistuville asiantuntijoille.  
 
Asiakkaan sähköistä työpöytää valmisteltiin asiakasraadituksiin, jotka toteutuvat vuoden 2013 alussa. 
Lisäksi määritettiin sähköisen toimintatavan pilotointeja, verkkovalmennusalustan käyttöönottoa, web-
seminaareja, pienryhmien työskentelyä sähköisessä ympäristössä sekä nettipalavereita ja -koulutuksia, 
jotka toteutuvat muiden koulutusten yhteydessä. 
 
Kevättalvella 2012 käynnistettiin ensimmäinen benchmarking -ryhmä, jossa otettiin käyttöön sähköinen 
oppimisympäristö. Yhteistyökumppanina oli mukana Helsingin yliopisto/ Ruralia Instituutti. Alkuvuo-
desta on käynnistetty myös yhteistyö muiden maakuntien maitohankkeiden kanssa, muun muassa Poh-
jois-Pohjanmaalla toimivan Maito Management -hankkeen kanssa.  

 
Sähköistä toimintatapaa, palveluja ja työkaluja testattiin, käytettiin ja kehitettiin eri maakunnissa ja 
toimenpiteissä. Kotieläinvastuuryhmässä testattiin Webex:iä etäluennoilla ja Moodlea pienryhmissä. 
Kotieläinvastuuryhmässä havaittiin, että sähköiset mahdollisuudet on otettava käyttöön entistä tehok-
kaammin ja monipuolisemmin, sillä ne mahdollistavat entistä laajemman vaikuttavuuden.  
 
Peltoprosessiryhmässä kansainvälinen valkuaiskasviryhmä järjestettiin yhdessä luomuosion kanssa. 
Ryhmän ensimmäinen tapaaminen oli Viroon järjestetty valkuais- ja palkokasviaiheinen opintomatka 
kesällä 2013, jonka jälkeen ryhmä kokoontui Webexin välityksellä. Jokaisella tapaamiskerralla oli mu-
kana joku ulkomaalainen tutkija/asiantuntija/siemenkaupan edustaja, joka piti alustuksen sovitusta ai-
heesta etäluentona. Peltoprosessiryhmän alaisessa pienryhmätoiminnassa ja yleisötilaisuuksissa on 
myös hyödynnetty sähköisiä Moodle- ja Webex -työkaluja.  
 
Welcome to our farm - englannin verkkokurssilla (12 osallistujaa) kokeiltiin maatalousenglannin säh-
köistä opiskelua. 
 
Keväällä 2013 aloitettiin verkossa toimivan viljelysuunnitelmaohjelmiston pilotointityö hankealueella. 
Toimintatapa saatiin hyvin kuvattua ja sen pullonkaulat saatiin esille. Nettiseminaarien ja etäosallistu-
misien pilotointeja laajennettiin kansainväliseen ja pienryhmätoimintaan. Lisäksi kuvattiin sähköisissä 
toimintatavoissa nettipalavereiden liittämistä osaksi asiakastyötä. Kaiken kaikkiaan sähköisiä työkaluja 
käyttöönottamalla saavutettiin kustannussäästöjä ja uusia toimintatapoja. Myös asiantuntijoiden, sidos-
ryhmien edustajien sekä viljelijöiden mahdollisuudet koulutukseen osallistumiseen ovat parantuneet 
huomattavasti entisestä. 
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4.3 Hankkeen arviointi ja palautteet 
 

1. Hankkeen väliarviointi 
Väliarvioinnin toteutti kehityspäällikkö Marja Suutarla ProAgria Kymenlaaksosta. Arviointikriteerinä 
olivat kilpailukykykriteerit.  
Keskeisistä arviointikohteista nousivat esille seuraavat näkökulmat: 
 Asiakastarpeita tunnistetaan ja perustarpeet ovat hankkeessa toimivien henkilöiden tiedossa. Asia-

kastarpeet nousevat asiakkailta itseltään, sidosryhmiltä ja meijeriltä. Lisäksi hanketoimijat itse nä-
kevät asiakkaiden kehittymistarpeita. 

 Kehittämistarvetta todettiin olevan asiakasymmärryksen avaamisessa ja onnistumisten tarkempi 
selvitys sekä erilaisten viestintä- ja markkinointitapojen hyväksikäytön tehostaminen ja miten 
hankkeen hyvät toimintatavat saadaan jalkautettua tavanomaiseen toimintaan. 

 Tarvittavan tiedon tunnistaminen ja olemassa olevan tiedon hyödyntäminen tehostavat hankkeen 
tekemisiä. Hankkeen johtamisen tueksi on olemassa projektiryhmä, joka vastaa hankkeen edisty-
misen esittämiseen tähtäävien tunnuslukujen kokoamisesta. Hankkeessa on rakenteilla osaamismat-
riisi, jolla tuetaan parhaiten hankehenkilöiden tehtäväkohtaista osaamista. =) uramatriisi. Tietojen 
välittäminen eri maakuntien kesken aiheutti pohdintaa sekä järjestelyjä. Tietojärjestelmiä oli myös 
käytettävissä runsaasti. Positiivista palautetta saivat erityisesti Moodle, chat ja Webex. 

 Keskusten välinen ja yhteistyö eri sidosryhmien välillä on lähtenyt kokonaisuutena hyvin käyntiin.  
 Hankkeen resursointi on hankkeiden toteuttamisen haastavampia tehtäviä. 
 Hankkeessa tunnistetaan sidosryhmien toiveet hanketyön sisällölle ja toimintatavoille. Sidosryhmät 

odottavat hankkeelta esimerkiksi samanlaista toimintatapaa kaikilla hankealueilla. 
 Maakuntien välinen yhteistyö on yhtenäistänyt toimintaa, poistanut turhaa työtä ja lisännyt hanke-

toimijoiden tietämystä hyvistä käytännöistä. Hyviä käytäntöjä ovat esimerkiksi taloushallinnon 
malli hankkeen hallinnoinnissa, pienryhmätoiminta koulutuksissa sekä tilakäynneillä hallitusmallin 
käyttö. 

 
2. Syvähaastattelut 

Tieto hankkeen kyselystä lähetettiin 326 yrittäjälle, kyselyyn vastasi 85 yrittäjälle, heistä 34 haastateltiin 
puhelimitse. Osallistuneiden päätuotantosuunta oli maidontuotanto ja heillä lypsy hoidettiin parressa (47 
%), robotilla (33 %) ja asemalla (20 %). 
Suosituimmat tiedostuskanavat olivat sähköposti, sähköiset koulutuskalenterit ja meijerien tonkkapostit. 
Koulutuksiin kyselyyn vastanneista 66 % osallistui yli 4 koulutuspäivään ja/tai teemapäivään. Kyselyyn 
vastanneista 40 yrittäjää kävi koulutuksessa tai seminaarissa toisen maakunnan alueella. Sähköisesti osal-
listuneita oli 17 % vastaajista. Yhteen BM-ryhmään oli osallistunut 60 % vastaajista ja halukkuutta osallis-
tua jatkossakin BM-pienryhmiin oli 85 % yrittäjistä. Huomioitavaa on, että 80 % yrittäjistä on valmiita 
suosittelemaan BM-pienryhmätoimintaa. Kansainvälisiin hankkeisiin on kiinnostunut osallistumaan 60 % 
ja 85 % vastaajista on kiinnostunut ylimaakunnallisista hankkeista Itä-Suomessa  
Kaikki vastaajat käyttävät vähintään yhtä ulkopuolista palvelua ja yleisimmät palvelut ovat työterveys-
huolto (91 %), tuotosseuranta (79 %, jalostussuunnittelu (73 %) ja Ruokinnan ohjaus (69 %). Yrityksen 
koko liikevaihdolla mitaten vaikutti ulkopuolisten palveluiden käyttöön ja sisältöön, talouspalveluiden os-
to kasvaa yrityskoon myötä. 
Viiden vuoden aikavälin tärkeimmät investointikohteet ovat osaaminen ja koneet sekä rakennukset. Pitkäl-
lä aikavälillä suunnitellaan omistajanvaihdoksia sekä eläinaineksen ja lisämaan hankintaa. Investointikoh-
teisiin yrityksen liikevaihto vaikuttaa, kaikilla nousi keskeisenä oman osaamisen kehittäminen. 
Kolme keskeisintä kehittämiskohdetta ovat eläinten hyvinvointi, talous ja nurmiviljely. Yrittäjien oman 
hyvinvoinnin ohella nousivat rahoitus ja maksuvalmiuden hallinta, kuluttajamielikuva ja eläinten hyvin-
vointi. Maakunnittain oli havaittavissa eroja painotuksissa. 
Yrityksien tulevaisuudennäkemykset painottuivat tulossa oleviin omistussuhteiden muutoksia (Eläköity-
minen ja sukupolvenvaihdos sekä yhtiöittäminen tai yhteisnavetta). Toisena painopisteenä korostui kan-
nattava kasvu (hallittu kasvu, joka toteutuisi joko tuotannon tehostamisella, peltoalan kasvattamisella tai 
rakennusten laajentamisella) tai selkeä kasvu, vastaavasti keinoina tuotannon kaksin- tai kolminkertaista-
minen). Huomattavaa, että lähes 10 % vastaajista ilmoitti tulevaisuuden olevan täysin avoin. 
Yrittäjät kokivat MaitoTaito-hankkeen myönteisenä, myös ylimaakunnallisuuden osalta. 
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3. Koulutuspalautteet 

 
Koko hankkeen ajan pyydettiin asiakkailta palaute niin koulutuksista kuin opintomatkoista. Kysely teh-
tiin sähköisesti ja ProAgria Keskusten yhteisellä lomakkeella. Yllä on esillä yhteen kysymykseen saa-
dut vastaukset. Numeroarviot eri osa-aluista vaihtelivat. Korkeimman arvion saimme sisällön tärkey-
destä ja hyödyllisyydestä, joka kaikissa arvioissa oli 4,49. 

 
4. Ohjausryhmän palaute 

Ohjausryhmän palaute käsiteltiin ohjausryhmän viimeisessä kokouksessa 25.8.2014. Ohjausryhmä tote-
si seuraavaa: 
Hanke on ollut ylimaakunnallisena vaikuttava yhteinen voimanpuristus alueelta. Kohderyhmänä ovat 
olleet erikokoiset tilat ja heille on tarjottu erilaisia, monipuolisia tilaisuuksia. Hankkeen asiakkaat ovat 
antaneet hyvää palautetta.  
Eri tilakokoluokkien kannustaminen on tärkeää esim. parrenpielipäivät. Siitä tuottajapuoli antaa kiitok-
set hankkeelle. Noin 70 % on parsinavetoita ja niistä tulee maitoa – hankkeessa oli mukana paljon eri-
laisia tiloja omine lähtökohtineen.  
Alun nihkeästä liikkeellelähdöstä huolimatta hankkeen toteuma on hyvä. Talouspuolen asiat eivät ole 
asiakkaiden suurimmassa suosiossa. Jatkossa on pohdittava, miten talousasiat saadaan kiinnostavaksi. 
Pienryhmät ja niiden välinen yhteistyö vaikuttavat toimivalta. 
Hankkeen yhteistyökumppanien mielestä hankkeen alussa ei saatu eri neuvontapuolien sanomaa riittä-
västi liikkeelle. Keskustelun jälkeen asiat korjaantuivat. Voidaan pitää erinomaisena saavutuksena, että 
suuri hanke on saatu hyvään päätökseen.  
Eri hankemaakunnat totesivat hankkeen erinomaiseksi, keskeinen toimijaryhmä maakunnissa pystyi 
reagoimaan uusiin tilanteisiin nopeasti. Hankkeen toteutus parani kaikenaikaa. Talouden seuranta oli 
kunkin toimijan omalla vastuulla budjettien puitteissa ja keskinäistä joustoa löytyi. Hankkeen johtami-
nen parani kaiken aikaa ja sen takia on turvallista lähteä uutta hanketta suunnittelemaan. Niin asian kuin 
organisaatiokokemuksen kannalta todettiin hanke onnistuneeksi. 
Osa maakunnista totesi, ettei tämä hanke ollut ”lehmänhenkäys”. Tuloksia saatiin aikaan. Yhteistyö 
toimijoiden osalta eteni, samoin eri osaajien osalta, myös laajemmin. Pienryhmätoiminnan asiakkaat ot-
tivat vastaan avosylin, samoin hankkeessa toimineet asiantuntijat sitoutuivat siihen. Vastaavasti uudet 
toimintamallit saivat jalansijaa niin asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden kuin toimijoiden asiantunti-
joiden osalta. 
Johtamiseen ja talouteen on päästävä jatkossakin hyvin kiinni. Miten saamme asiakkaita mukaan eri 
seuduilta ja maakunnista – siinä on haastetta edelleen. Hankehallinnoinnin osalta maksatusten viiväs-
tyminen oli suuri ongelma hankkeen viimeiseen vuoteen saakka, toivottavasti uudella ohjelmakaudella 
asiat hoituvat paremmin. Kustannusten ylitykset ovat hankalia toimijoiden kannalta. Hankkeen toimija-
kohtainen kassabudjetointi on vaativaa ja siihen on kiinnitettävä jatkossa huomiota entistä enemmän 
yhdessä seurannan kanssa.  
Hankkeen reagointinopeus oli hyvää. Keskinäisten pelisääntöjen sopiminen sekä ylimaakunnallisuus 
todettiin hyviksi. Hyvä yhteistyö eri yhteistyökumppaneiden kanssa on varmistanut osaltaan hankkeen 
onnistumista. ProAgrian kannalta on hyvin myönteistä, että hankkeessa saatiin tuotteistettua valmiiksi 
tuotteita.  



24 
  

Valtakunnallisesta näkökulmasta suurimpia onnistumisia olivat organisointi ja reagointinopeus, esim. 
asiakastarpeesta lähtöisin oleva tarve vietiin nopeasti eteenpäin.  MaitoTaito on saavuttanut laajasti val-
takunnallisesti näkyvyyttä ja ollut siltä osin edelläkävijä. 
 

5. Projektiryhmän palaute  
Projektiryhmä toteutti itsearvioinnin hankkeen johtamisesta ja toteuttamisesta. Arvioinnissa tunnistet-
tiin niin vahvuudet ja heikkoudet kuin mahdollisuudet ja uhat.  
Keskeisimmiksi vahvuuksiksi ryhmä totesi selkeän roolin ja tahtotilan niin ProAgrioissa kuin niiden 
tuotekehityksessä sekä keskeisten yhteistyökumppaneiden vahva tuki. Heikkoudeksi ryhmä totesi eri 
Keskusten ja Elyjen erilaiset käytännöt hanketyössä sekä käytännön tekemisissä, samoin valtuudet sekä 
henkilöressusointi aiheutti päänvaivaa. 
Mahdollisuuksista jatkossa on valtakunnallisesti saatu toimintamalli hankkeiden yhteistyöstä sekä Pro-
Agria Keskusten Liiton vastuu siltä osin. Hankkeiden tekemiset jatkossakin on mahdollista parhaimmil-
laan saada asiakkaita palveleviksi tuotteiksi tai tuoteaihioiksi. Uhkaksi projektiryhmä koki yhteisten pe-
lisääntöjen vajauksen. 
Projektiryhmä totesi toteutumisen ja onnistumisen kannalta merkittävää meijerien vahva tuki hankkeen 
suunnittelun alusta, ProAgria Keskusten rohkeus lähteä yhteiseen, laajaan hankkeeseen sekä ProAgria 
Keskusten Liiton vahva tekeminen ja tuki tuotekehityksessä (esimerkiksi sähköiset palvelut, hallituspa-
laveri, Benchmarking). 

 
6. YNEAT – opintojen projektityö MaitoTaito-hankkeesta 

MaitoTaito-hanke painotti ylimaakunnallisuutta, yhteistyötä ja yhtenäisyyttä hankealueella. Hanke oli 
ensimmäinen näin laaja, Itäsuomalaisten ProAgrioiden ja ProAgria Keskusten Liiton yhteinen hanke.  
Hankkeessa toimijoille laadittiin webropol-kysely, jonka vastauksesta koottiin raportti. Kysely ja ra-
portti ovat osa Paula Antikaisen YNEAT tutkintoa (yritysneuvojan erityisammattitutkinto). Kyselyyn 
vastasi 17 hanketoimijaa mukana olleista ProAgrioista (keskeisinä hankkeen toimijoina oli noin 30 
henkilöä).  
Kyselyn vastauksia tutkiessa voidaan todeta, että ylimaakunnallisessa yhteistyössä onnistuttiin hyvin. 
Vastaajat kokivat yhteistyön hyödylliseksi ja tehokkaaksi toimintatavaksi. Yhteistyöstä tehtiin eniten 
valmistelu ja ideointi vaiheessa. Yhteistyön tekemisestä katsottiin olleen hyötyä muun muassa ideoin-
nissa ja markkinoinnissa. Yhteistyöstä sai tukea tekemiseen, siitä oli hyötyä oppimisen kannalta ja ver-
kostoitumisessa.  
Yhteistyön tekemisessä suurimmaksi haastavimmaksi koettiin se, etteivät vastuut olleet täysin selkeät. 
Lisäksi aikataulut olivat yksi suurimmista haasteista ja viestinnän toimimattomuus. Viestinnässä ei ole 
eroteltu, mitä sillä tarkoitetaan sen tarkemmin. Vastaajista 14 % koki haastavaksi toimintatapojen eri-
laisuuden.  
Tulevaisuutta ajatellen vastaajat kokivat hyötyneen yhteistyöstä ja verkostoituneet hyvin eri toimijoitten 
kesken. Verkostoitumista tapahtui sekä ProAgria keskusten ja Keskusten liiton välillä että myös sidos-
ryhmien toimijoitten kanssa. Tulevaisuutta ajatellen myös työparijärjestelmä tulisi ottaa kehityksen alle, 
sillä vastaajista 58 % eli sitä mieltä, että työpari järjestelmä ei toiminut.  
Työparijärjestelmän kehittämiseksi oli annettu avoimissa vastauksissa hyviä ideoita, jotka on syytä 
käydä tarkemmin läpi ja testata jatkossa. Esimerkiksi se, että heti projektin alusta asti olisi sovittuna 
työparit sekä pienryhmiin että vastuuryhmiin, voisi selkeyttää tilannetta. Myös työparien muodostamis-
ta tulee pohtia, sillä nyt osa vastaajista koki niitten muodostuneen satunnaisesti. Työparijärjestelmässä 
peräänkuulutettiin vastuiden jakamista. On myös pohdittava jatkossa, voiko työpari olla luontevasti eri 
maakunnasta.  
Työparijärjestelmän lisäksi yhteistyötä voitaisiin vastaajien mukaan kehittää muun muassa kirkastamal-
la yhteistä tavoitetta, lisäämällä suunnitelmallisuutta ja sen kautta selkeämpiä työnjakoja, selkeyttää 
viestintää ja tehdä realistiset suunnitelmat koulutustarpeisiin. Lisäksi toivottiin parempia pelisääntöjä ja 
selkeämpiä ohjeistuksia. Myös vastuualueiden tarkempi määrittely olisi pitänyt tapahtua jo projektin 
alussa ja yhteisten tapaamisten sekä tapaamisten tavoitteiden sopiminen olisi voitu tehdä ennakoidusti, 
nyt ”mentiin tapaaminen kerrallaan eteenpäin”.  
Vastaajien mielestä paras tapa tehdä yhteistyötä oli vastaajien mielestä kahden päivän ylimaakunnalli-
set kokoontumiset sen jälkeen Webex-palaverit, ryhmätyöt ja yhden päivän ylimaakunnalliset kokoon-
tumiset. Ylimaakunnalliset palaverit koettiin hyödyllisemmäksi kuin oman maakunnan sisällä pidetyt 
palaverit. Ylimaakunnallisten kokoontumisien osalta toivottiin kuitenkin lisää selkeyttä, tavoitteiden 
yhtenäistämistä ja ohjelman tiivistämistä.  
Yhteistyötä pidettiin parhaana toimintatapana niin vastaajien kuin vastaajien työnantajien näkökulmas-
ta. Perusteluina tälle olivat muun muassa ammattitaidon ja osaamisen kehittyminen, kustannussäästö ja 
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työn tehokkuuden ja tulosten parantuminen sekä ProAgrioiden yhtenäisten toimintatapojen vahva kehi-
tys.  
Kyselyn lopussa pyydetty muu palaute oli pääsääntöisesti hyvää. MaitoTaito-hankkeesta koettiin saa-
dun paljon hyvää pohjaa tulevaan hanketyöhön ja tästä on hyvä jatkaa kohti vielä toimivampia yhteis-
työkäytäntöjä. MaitoTaito-hanke on näyttänyt erittäin hyvän alun yhteistyölle. 
 

4.4 Toteutuksen organisaatio 
Ylimaakunnallisuutensa takia MaitoTaito-hankkeelle on nimetty yhteinen ohjausryhmä, joka seuraa ja 
ohjaa ylimaakunnallisen hankkeen toimintaa ja tavoitteiden toteuttamista. Ohjausryhmän puheenjohta-
jana toimii toimitusjohtaja Ilpo Lukkarinen Osuuskunta ItäMaidosta ja varapuheenjohtajana Ilona Al-
honiemi MTK Pohjois-Karjalan edustaja Ohjausryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt:.  
Alhoniemi Ilona, MTK Pohjois-Karjala, varapuheenjohtaja 
Anttila Suvi, ProAgria Keskusten Liitto  

 Kostamo Katri, ProAgria Pohjois-Savo,  
 Korhonen Kaija, MTK Pohjois-Savo 

Kärkkäinen Pekka, Pohjois-Savon ELY-keskus 
Laamanen Anssi, Juva 

 Lukkarinen Ilpo, Osuuskunta ItäMaito, ohjausryhmän puheenjohtaja 
 Mononen Jaakko, MTT/Itä-Suomen Yliopisto 
 Myllymäki Hannu, FABA 

Nevalainen Jukka, Pielisen Karjalan Kehittämisyhtiö 
Nykänen Anne, MTK Etelä-Savo 
Paananen Markku, MTK Pohjois-Savo 

 Paajanen Juha, MTK Etelä-Savo 
 Pahkasalo Heikki, ProAgria Etelä-Savo,  
 Parviainen Eero, ProAgria Pohjois-Karjala 
 Puurunen Maija, Etelä-Savon ELY-keskus 

Rummukainen Jukka, MTK Pohjois-Karjala 
Tahvanainen Pekka Pohjois-Karjalan ELY-keskus 
Vainikainen Suvi, Osuuskunta Maitomaa 
Vauhkonen Antti, Osuuskunta TuottajainMaito 
 
 
Lisäksi käytännön toteuttajana hankkeessa toimii hankkeen projektiryhmä. Projektiryhmään kuuluivat: 
Anttila Suvi, 
Häkkinen Pekka, 
Liimatainen Anna, 
Pesonen Anu, 
Pirkkalainen Tarja 
Antikainen Paula, mukana lokakuusta 2013 alkaen asiantuntijana 
 
Alueiden välistä yhteistyötä on toteutettu siten, että hankevastaavat alueittain kokoontuivat säännölli-
sesti suunnittelu- ja toimeenpanokokoukseen. Laajempi kouluttajista ja yhteistyökumppaneista koostu-
nut ryhmä on kokoontunut vähintään kaksi kertaa talvikauden aikana koulutussuunnittelun ja yhteisten 
käytäntöjen hiomisen teemoilta. Koulutussuunnittelusta ovat vastanneet nimetyt vastuuryhmät.  
Yhteisten linjausten ja valmistelun pohjalta tarjottiin maakunnallisesti sekä koko hankealueelle. Lisäksi 
koulutuksia valmisteltiin ja pilotoitiin eri maakunnissa asiakaspalautteen mukaisesti.  
Kaikkien koulutuksien osalta oli tavoitteena, että kurssivastaavan varahenkilö oli toisesta maakunnasta. 
Alueiden välistä yhteistyötä ja sen valmistelua sekä toteutumista hankkeen ohjausryhmä edellytti ja 
seurasi aktiivisesti.  
Hankkeen toteutuksessa yhteistyö etenkin Osuuskunta ItäMaidon, Osuuskunta Maitomaan, Osuuskunta 
TuottajanMaidon ja Kiteen Meijeri Oy:n kanssa oli hankkeen kannalta onnistunutta. Savonia ammatti-
korkeakoulun kanssa tehtiin yhteistyötä etenkin Talouskoulutuksen osalta. Lisäksi Savonian omien 
hankkeiden kanssa toteutettiin useita seminaareja, joihin osallistui niin paikanpäällä kuin sähköisesti 
asiakkaita eri puolilta hankealuetta. Lisäksi Savonian koulutustiloja hyödynnettiin koulutustilaisuuksien 
toteuttamisessa. Osuuskunta Faban kanssa tehtiin asiakaskoulutuksissa yhteistyötä kaikissa maakunnis-
sa, samoin hankealueen rahoitus- ja vakuutusyhtiöt osallistuvat yhteistyöhön omissa maakunnissaan. 
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4.5 Toimijoiden yhteistyö maakunnissa ja valtakunnallisesti 
 
Etelä-Savo 
Etelä-Savon Maitoryhmä toimi muun muassa hankkeen alueellisena seurantaryhmänä. Maitoryhmän 
rooli syötteiden antajana ja toiminnan arvioijana on merkittävä. Maitoryhmä koostuu eri maataloussi-
donnaisten organisaatioiden ja kuntien, pankkien sekä jalostajien edustajista. Maitoryhmä kokoontuu 2-
3 kertaa vuodessa. Ryhmä laati ensimmäisessä tapaamisessa Etelä-Savon maaseudun toimenpideohjel-
maan liittyen Etelä-Savon maidontuotannon strategiaa. Loppuvuodesta 2012 ryhmä työsti eteenpäin al-
kuvuodesta muodostamaansa visiota käytännön toimenpiteiksi. Etelä-Savon hankehenkilöstö kokoon-
tuu sidosryhmien (meijerit, Ruralia, Faba) kanssa noin kerran kahdessa kuukaudessa suunnittelemaan 
tulevaa toimintaa. Keväällä 2013 Maitoryhmässä käsiteltiin ympäristölupaan liittyviä asioita sekä jat-
kettiin eteläsavolaisen maidontuotannon toimenpiteiden työstämistä sekä suunniteltiin kuntavaikutta-
mista. 
 
ProAgria Etelä-Savon MaitoTaito-hankkeen organisoitumiseen liittyy myös ProAgrian muut hankkeet 
sekä Ruralia Instituutin käynnistyvä Luomulla etumatkaa Etelä-Savoon -hanke. Eri hankkeiden henkilöt 
kokoontuvat säännöllisesti ja suunnittelevat yhteisiä toimenpiteitä.  

 
Pohjois-Karjala 
Pohjois-Karjalassa muodostetussa Maitoryhmässä käsiteltiin maakunnan näkökulmasta MaitoTaito-
hanketta. Maitoryhmän rooli syötteiden antajana ja toiminnan arvioijana on merkittävä. Maitoryhmä 
koostuu eri maataloussidonnaisten organisaatioiden ja kuntien, pankkien sekä jalostajien edustajista. 
Maitoryhmä kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa.  
 
ProAgria Pohjois-Karjalan MaitoTaito-hankkeen organisoitumiseen liittyy sisäinen hankeryhmä, joka 
kokoontuu noin 6 kertaa vuodessa. Ryhmä käsittelee hankkeiden rahoituksen ja seurannan, kehittämis-
kohteet sekä arvioi hankkeiden toimintaa. Ryhmä koostuu hankevastaavista, projektisihteereistä, hallin-
non edustajasta ja johtajasta. 
 
Hankeseurantaryhmän kokousten lisäksi eri hankkeet keskustelevat säännöllisesti hankkeiden toimenpi-
teistä ja yhteistyön mahdollisuuksista sekä työnjaosta eri hankkeiden kesken. Näin toimien eri hanke-
tyypeistä on saatu toimiva ja tavoitteisiin pääsevä hankeperhe. 
 

 
Pohjois-Savo  
Pohjois-Savossa muodostettu Savonian Maitotilojen ja maitotalouden kehittämisohjelma -hankkeen oh-
jausryhmä toimi maakuntamme hankesuunnitelmassa mainittuna Maitoryhmänä, jossa käsitellään maa-
kunnan näkökulmasta MaitoTaito-hanketta. Maitotilojen ja maitotalouden kehittämisohjelma -
hankkeessa on tiedotusryhmä, jossa ovat edustettuina keskeiset maitotoimijat maakunnan alueelta. Siel-
lä ovat esillä keskeiset ideat ja haasteet tuotannon kehittämiseksi, ja tiedotusryhmässä käsitellään myös 
keskinäistä työnjakoa päällekkäisyyksien välttämiseksi. 
 
 
ProAgria Keskusten Liitto 
Sähköistä toimintatapaa valmisteltiin ja vietiin eteenpäin yhdessä alan toimijoiden kanssa. Asiaa val-
mistellaan tiiviimmin mm. Faba osk:n ja ProAgria Maatalouden Laskentakeskuksen kanssa. Asiakkaan 
sähköisen työpöydän asiakasraadituksia valmisteltiin. Maitotilojen talouspalvelujen kokonaisuutta kehi-
tetään laajalla yhteistyöllä ProAgria keskusten kanssa tavoitteena talouden jatkuvan seurannan kehittä-
minen budjetoinnin ja sen seurannan kautta.  
MaitoTaito-hankkeen aikana rakennettiin samanaikaisesti ProAgria keskusten yhteinen hankesalkku ja 
toimintatapa, miten se koordinoi kehittämishankkeita ja tuottaa käyttöönotettuja, pilotoituja uusia toi-
mintatapoja käyttöönotettavaksi valtakunnallisesti. MaitoTaidossa testattuja yhteistyömalleja, suunnit-
telu- ja seurantapohjia vietiin osaksi valtakunnallista hankekoordinaatiota hyviksi kokeiltuna toiminta-
malleina. Hankekoordinaatio tulee vaikuttamaan merkittävästi ProAgrian kykyyn hyödyntää laajasti 
hankkeissa opittuja, testattuja ja pilotoituja palveluita ja toimintatapoja. 
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Taulukko 6. Projektiryhmän kokoukset ja suunnittelukokoukset 2011–2014  
 
28.6.2011 Kuopio 
13.9.2011 Varkaus 
6.10.2011 Leppävirta 
11.11.2011 ConnectPro - sähköinen kokous 
1.12.2011 Lapinlahti 
7.2.2012 Joensuu 
16.3.2012 Savonlinna 
19.4.2012 Kuopio 
25.5.2012 Jyväskylä 
28.6.2012 Tikkurila ja webex Joensuu 
15.8.2012 Joensuu 
5.9.- 6.9.2012 Tikkurila, mukana johtajat 
4.10.2012 Mikkeli 
8.11.2012 Kuopio 
22.11.2012 Kuopio, mukana tukipalvelut 
19.12.2012 Lapinlahti 
7.2.2013 Joensuu 
14.3.2013 Vantaa, Tikkurila 
24.4.2013 Kuopio 
16.5.2013 Mikkeli 
17.5.2013 Mikkeli, mukana tukipalvelut 
11.6.2013 Vantaa, Tikkurila 
12.6.2013 Vantaa, Tikkurila, mukana johtajat 
10.4.2013 Lapinlahti, ohjausryhmä 
14.8.2013 Joensuu 
11.9.2013 Tikkurila 
7.10.2013 Joensuu, ohjausryhmä 
17.10.2013 Kuopio 
11.12.2013 Mikkeli 
9.1.2014 Tikkurila 
11.2.2014 Riika, Latvia 
25.3.2014 Joensuu 
10.4.2014 Mikkeli, ohjausryhmä 
22.5.2014 Kuopio, mukana tukipalvelut 
 
 
Taulukko 7. Hanketoimijoiden ylimaakunnalliset suunnittelukokoukset 2011–2014 
 
13.9.2011 Varkaus 
7.10.2011 Leppävirta 
27.10.2011 Heinävesi 
13.12.2011 Varkaus 
15.3.2012 Savonlinna 
23.–24.5.2012 Jyväskylä 
1.6.2012 Siilinjärvi 
20.8.2012 Joensuu 
10.10.2012 Varkaus 
2.11.2012 Varkaus, itsearviointi 
12.12.2012 Leppävirta 
15. – 16.1.2013 Savonlinna 
13.6.2013 Vantaa, vastuuryhmien vetäjät 
8.-9.8.2013 Tikkurila 
24.–25.10.2013 Varkaus 
16. – 17.1.2014 Joensuu 
10. –11.4.2014 Mikkeli 
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4.6 Kustannukset ja rahoitus 20.6.2011–30.6.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Kustannukset ja rahoitus hankkeen ajalta perustuu eri toimijoiden toteutuneisiin rahoitettuihin ja vii-
meisen kunkin oman, sisäisen loppumaksuhakemuksen tietoihin. 

 
 

4.7 Raportointi ja seuranta 
MaitoTaito-hankkeen raportointi on tehty rahoittajan ohjeen ja hankesäännösten mukaisesti. Hankkeen 
toteuttajien yhteistyösopimuksessa on tarkasti määritelty raportointien aikataulut. 
ProAgria Etelä-Savon, ProAgria Pohjois-Savon ja ProAgria Keskusten Liiton osalta MaitoTaito-
hankkeessa toimenpiteiden ja talouden seurantaa on tehty neljännesvuositasolla MK-toimisto ja talous-
raporttien avulla. ProAgria Pohjois-Karjalan MaitoTaito-hankkeessa toimenpiteiden ja talouden seuran-
taa on toteutettu kuukausitasolla Severa-toiminnanohjausjärjestelmän kautta sekä taloushallinnon tuot-
tamien talousraporttien avulla. Pohjois-Karjalan hankeseurantaryhmä teki omalta osaltaan seurantaa. 
 

4.8 Toteutusoletukset ja riskit  
 
MaitoTaito-hankkeesta koottiin jatkuvaa palautetta ja toimintaa kehitettiin satujen palautteiden perus-
teella. Hanke toimi tiiviissä yhteistyössä maakunnallisten maidontuotannon kehittämisryhmien ja mei-
jereiden kanssa. Hankevastaavat eri maakunnista osallistuivat maidontuotannon/tuotantoalan yhteisiin 
tapahtumiin, tilaisuuksiin ja tapaamisiin niin kotimaassa kuin ulkomailla. Tätä kautta varmistettiin tie-
donvälitys eri hankkeiden, eri alueiden ja eri maiden välillä, jolloin hankkeissa esille tulleisiin haastei-
siin pystytään yhdessä vastaamaan parhaalla mahdollisilla tavoilla. Hankevastaavat ja/tai hankkeen 
muut toimihenkilöt osallistuivat järjestettäville kotimaan ja ulkomaan opintomatkoille.  

Kustannuslaji ProAgria 
Etelä-Savo 

ProAgria 
Pohjois-
Karjala 

ProAgria 
Pohjois-Savo 

ProAgria Keskusten 
Liitto 

Palkkauskulut 409 618,19  403 798,98    473 520,12    125 304,99 
Ostopalvelut 186 603,56    95 617,15    159 406,71        8 074,55 
Vuokrat   14 402,39    32 995,31      21 797,64               0,00  
Kotimaan matkakulut.   77 763,89    64 290,92      91 016,33      16 140,12 
Ulkomaan matkakulut   24 550,54    36 911,32        1 309,90               0,00 
Muut kustannukset   35 639,49    60 790,16      59 599,30        2 228,40 

Yhteensä 748 578,06   694 403,84    806 650,00    151 748,06 
 

Ely-keskukselta haetta-
va rahoitus 

673 720,26   624 963,45    725 985,00    136 573,26 

Yksityinen rahoitus  74 857,81     69 150,00      80665,00      15 177,50 
Kokonaisrahoitus 748 578,07   694 113,45    806 650,00    151 750,77 
 
 

    

Kustannuslaji Yhteensä  Budjetti vuosina 
2011–2014 

 

Palkkauskulut 1 412 242,28  1 426 431,00  
Ostopalvelut    449 701,97     325 855,00  
Vuokrat      69 195,34       92 247,00  
Kotimaan matkakulut.    249 211,26     289 604,00  
Ulkomaan matkakulut      62 771,76     116 414,00  
Muut kustannukset    158 257,35     149 499,00  
Yhteensä 2 401 379,96  2 400 000,00  
Ely-keskukselta haetta-
va rahoitus 

2 161 241,97  2 160 000,00  

Yksityinen rahoitus    239 850,31     240 000,00  
Kokonaisrahoitus 2 401 092,28  2 400 000,00  
    



29 
  

 
Vuosi 2011 oli MaitoTaito-hankkeen käynnistämisvuosi. Ylimaakunnallisessa hankkeessa toimintoja 
on pyritty yhtenäistämään ja koulutuksia suunnittelemaan niin, että ne palvelevat koko hankealueen 
toimijoita. Ensimmäiset koulutukset järjestettiin vuoden 2011 lopussa, tosin osa suunnitelluista koulu-
tuksista jouduttiin perumaan osallistujien vähyyden vuoksi. 
Alkuvuosi 2012 oli toiminnallisesti vähintään tyydyttävä. Koulutuksia toteutui osassa maakuntia hyvin, 
osassa oli vielä rinnalla toisia vastaavia hankkeita, joista valtaosa on loppumassa tämän vuoden aikana. 
Koulutuksista on koottu palautetta jokaisen päivän jälkeen, kyselyt tehdään sähköisesti. Koulutuspa-
lautteissa on kehittämiskohteena noussut esille mm: kouluttajien ammattitaito, jonkin kaupparyhmitty-
män käyttö majoitus ja kokouspaikkana jne. Lisäksi hankkeessa toimivien toimihenkilöiden osaamista 
on kehitetty säännöllisillä kokoontumisilla sekä koulutuksilla. Näillä keinoin on tavoiteltu hankkeen yh-
tenäistä näkymistä alueella. 
Syyskaudelle 2012 oli valmisteltuna laajasti koulutuksia. Sateisen kesän jälkeen pitkä ja sateinen syksy 
vähensivät suunniteltujen koulutusten toteutumaa. Syksy oli kuitenkin työntäyteinen ja talvikauden 
koulutuksien valmistelu edistyi hyvin. Ennen vuodenvaihdetta saimme alkamaan useita koulutuksia. Li-
säksi saattoi havaita, että hanke oli löytänyt paikkansa asiakkaiden keskuudessa, sillä he oma-
aloitteisesti kokosivat mielestään tärkeistä aiheista ryhmän kokoon esimerkiksi Vieremällä teemalla 
Hiehonkasvatuksen vaihtoehdot. 
Hanke on otettu hyvin asiakkaiden kesken vastaan ja talvikausi 2012 – 2013 oli hyvin vilkas ja asiak-
kaat olivat aktiivisesti mukana hankkeen tilaisuuksissa. Syksystä 2013 alkaen toimintaa on ajettu alas, 
maakunnittain tarve sille on vaihdellut.  
Vuosi 2014 oli hankkeen alasajoa, sovittujen toimien toteuttamista ja hankkeen tulosten ym työstämi-
seen. Tulossa olevaan ohjelmakauden vaihdokseen sekä ennakoitavaan hankekatkoskeen on myös asi-
akkaiden uudelleen hankkimisen näkökulmasta omat haasteensa. 
Hankkeen maksuviiveet aiheuttivat hanketoimijoille omat hankaluutensa. Viimeisen talvikauden aikana 
pitkät hankemaksuviiveet saatiin loppumaan Pohjois-Savon Ely-keskuksen toimesta.  
 

4.9 Yhteistyökumppanit  
 
Maitotilojen osalta hanke toimi tiiviissä yhteistyössä MTK:n, Osuuskunta ItäMaidon, Osuuskunta Mai-
tomaan, Kiteen Meijeri Oy, Osuuskunta MaitoSuomen, Juvan Luomu Oy sekä Osuuskunta Tuottajain 
Maidon kanssa. ProAgria – yhteistyön kautta hankkeessa tehdään tiedon ja kokemusten vaihtoa Itä-
Suomen maakuntien välillä. Hankkeen toteutuksessa on asiantuntemuksensa ja hankkeen tarpeiden mu-
kaisesti mukana oppilaitokset ja muut hanketeemaan liittyvät organisaatiot kuten kunnat, kehittämisyh-
tiöt, pankit, vakuutuslaitokset, MTT sekä Itä-Suomen Yliopisto ja Helsingin Yliopisto/Ruralia Instituut-
ti Mikkelin yksikkö.  
 

4.10 Hankkeen tulokset ja vaikutukset  
 

MaitoTaito-hankealueella on päästy aitoon yhteistyön tekemiseen, jolloin hankkeen kohderyhmät saa-
vat konkreettista hyötyä koulutuksissa, opintomatkoilla ja muissa hankkeen toimenpiteissä. Hanke on 
tiivistänyt yhteistyötä koko Itä-Suomen alueella meijerien ja muiden keskeisten maidontuotantoon liit-
tyvien tahojen kesken. Raportointivuoden loppuun mennessä hanke on saavuttanut vakiintuneen ase-
man valtakunnallisesti suurten maito-hankkeiden joukossa. Yhteistyö maakunnallisten hankkeiden 
kanssa on säännöllistä. Etenkin yhteistyötä on tehty Savonian hallinnoimien hankkeiden kanssa yhtei-
sissä tilaisuuksissa sekä yhteisissä toiminnansuunnittelukokouksissa.  
 
Talvikaudella 2012–2013 saatoimme MaitoTaito-hankkeen osalta todeta, että siitä on muodostunut asi-
akkaiden mielissä selkeä, tunnistettu ja ylimaakunnallinen toimija. Viestintä- ja markkinointivastuu-
ryhmän toiminta on palautteen perusteella ollut tuloksellista. Ylimaakunnallinen hanke on madaltanut 
kynnystä tulevaisuuden yhteistyöhön eri maakuntien ja maitoalan sidosryhmien välillä. 
 
Hankkeessa toimivat asiantuntijat ovat tunnistaneet ja osaavat hyödyntää hankkeen yhdessä tekemistä 
ylimaakunnallisuuden sekä Keskusten Liiton tuen arvon. 
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Määrälliset mittarit 
 
Maitomäärä/tila 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 1. Meijerimaito l/v, maakunnittaisten keskiarvojen l/yritys vertailu 
 

Hankkeessa mukana olleiden maidontuotantoyritysten vuodessa meijeriin toimittaman maidon maa-
kunnalliset keskiarvot ovat Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan osalta lähellä toisiaan. Vuoden 2010 hie-
man yli 230 000 litrasta yritysten keskiarvo nousi yli 360 000 litraan vuonna 2013. Pohjois-Savossa 
vuoden 2010 yritysten keskiarvo oli 393 844 litraa josta se nousi vuoteen 2013 mennessä yli 470 000 
litraan. Mukana olleiden yritysten vuodessa meijeriin toimittaman maitomäärän maakunnittainen kes-
kiarvo nousi jokaisessa hankemaakunnassa. 
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Kuva 2. Meijerimaito l/v/yritys, painotettu keskiarvo hankkeessa mukana olleilta tiloilta, hankealueelta (ProAgria Tila-
kunto), valtakunnallinen keskiarvo (ProAgria Tilakunto) sekä kaikkien meijeriin maitoa Suomessa tuottavien tilojen kes-
kiarvo kiintiökausittain (Tike). 

 
Verrattuna ProAgria Tilakunnon avulla kuvattuun valtakunnalliseen kehitykseen MaitoTaito-
hankkeeseen osallistuneiden tilojen tuottama meijerimaidon määrä on pysytellyt koko hankekauden val-
takunnallisen keskiarvon yläpuolella. Vuonna 2010 erotus valtakunnalliseen Tilakunnon keskiarvoon 
oli 107 962 litraa ja vuonna 2013 erotus oli kasvanut 114 891 litraan. Tiken tilastoimaan kiintiökausit-
tain laskettuun valtakunnalliseen lukuun verrattuna erotus oli vielä suurempi. 

 
 
 E-luokan maidon osuus 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kuva 3. E-luokan maidon osuus vuonna 2013. (Lähde: Osuuskunta ItäMaito, Osuuskunta Maitomaa, Osuuskunta Tuotta-

jain Maito, Kiteen Meijeri Oy) 
 

E-luokan maidon osuus oli valtakunnallisesti 94,8 prosenttia. Osuuskunta ItäMaidon alueella ja koko 
Valio-ryhmässä E-luokan maidon osuus oli korkeampi kuin valtakunnallinen keskimäärin vuonna 2013. 
Osuuskunta Maitomaassa E-luokan maidon osuus oli hieman alle valtakunnallisen keskiarvon. Tuotta-
jan Maidon alueen E-luokan maidon osuus oli lähes valtakunnallisen arvon tasoa ja oli 94,65 %. Kiteen 
Meijeri Oy:n maidosta E-luokassa oli 95,08 %, joka on yli valtakunnallisen keskiarvon. 
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 Tehokkuus 
 Maitolitraa/kotieläintöihin käytetty työtunti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 4. Maitolitraa / kotieläintöihin käytetty työtunti – tehokkuusluku, hankkeeseen Pohjois- ja Etelä-Savossa osallistu-
neet yritykset sekä näistä painotettu keskiarvo. Koko maan luku ProAgria Tilakunnon perusteella.  

 
Etelä-Savon hankkeeseen osallistuneiden yritysten tehokkuus kasvoi tällä mittarilla mitattuna vuodesta 
2010–2012. Vuoden 2013 luku puolestaan on puolestaan noin 27 litraa/työtunti pienempi kuin 2012 lu-
ku. Pohjois-Savossa kehitys on samansuuntainen, niin että vuoden 2012 luku 152 litraa/työtunti on kor-
kein vuosien 2010–2013 luvuista. Tehokkuus on lisääntynyt litroissa mitattuna hankkeessa mukana ol-
leissa yrityksissä vuodesta 2010 vuoteen 2013 keskimäärin 15,5 litraa kotieläintöihin käytettyä työtuntia 
kohden. 
 
 

 Talous 
 
 Maidon tuotantokustannus snt/litra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 

Kuva 5. Maidon tuotantokustannus snt/litra, maakunnittaiset keskiarvot hankkeessa mukana olleilta yrityksiltä Etelä-ja 
Pohjois-Savosta. 
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Maidon tuotantokustannus hankkeessa mukana olleilla maidontuotantoyrityksillä kohosi tarkasteluaika-
na keskimäärin 49,6 sentistä per litra 58,5 senttiin per tuotettu maitolitra. Valtakunnallisesti maidon tuo-
tantokustannus kohosi tarkasteluaikana 54 sentistä 61 senttiin per litra tarkasteltuna ProAgria Tilakun-
non perusteella. Pohjois-Karjalan osalta tietoja ei ole käytettävissä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 6. Maidon tuotantokustannus snt/litra, painotettu keskiarvo hankkeessa mukana olleista yrityksistä Pohjois- ja Ete-
lä-Savosta sekä hankealueen keskiarvo ja valtakunnallinen tilanne ProAgria Tilakunnon perusteella. 
 

 
 Osaaminen 
 Yrittäjäryhmätoiminnan kehittyminen 

 Benchmarking -pienryhmiä muodostettiin hankeaikana 80. Hankkeen alussa jouduttiin tekemään mark-
kinointiponnisteluita, mutta hankkeen edetessä yrittäjät omaksuivat uuden kehitettävän tuotteen ja eh-
dottivat itse aktiivisesti ryhmien perustamista heitä kiinnostavista aiheista. 
 
Hankkeessa toteutetun kyselyn (85 vastaajaa) perusteella halukkuutta osallistua jatkossakin Bm- pien-
ryhmiin oli 85 prosentilla yrittäjistä ja 80 prosenttia yrittäjistä on valmiita suosittelemaan Bm- pienryh-
mätoimintaa. Yrittäjät kokevat ryhmien suurimmiksi hyödyiksi keskustelut muiden saman alan yrittäji-
en kanssa, uudet näkökulmat, ideat ja vinkit oman yrityksen kehittämiseen sekä verkostoitumisen ja ko-
kemusten vaihdon. 
 
Edellä esitettyjen tulosten perusteella voi arvioida hankkeessa mukana olleiden yritysten tunnistaneen 
kehityskohteitaan ja samalla he aloittivat olosuhteisiinsa sekä tavoitteisiinsa sopivat kehittämistoimet. 
Alueiden välinen yhteistyö käynnistyi, hankkeen alun tapaan, hitaasti. Liikkeelle itäisen Suomen maito-
yritysten yhteistyössä on päästy eri teemojen kautta. Teemoja ovat olleet; oppimisnavetta, johtaminen, 
talouskoulu, hedelmällisyys ja jalostus, ruokinta, nuorkarja, lehmien kiimat jne.  
 
 
Johtaminen  
Hankesuunnittelun aikaan valmistelimme kilpailukykyarvioinnin toteuttamista. Talouskoulutuksen toi-
mitusjohtaja-osio korvattiin ProAgrian ja ItäMaidon yhteisellä Johtamisvalmennuksella (ei ollut hank-
keen koulutus). Näin ollen kilpailukykyarviointeja ei ole toteutunut yhtään. 
Johtaminen on ollut läpileikkaavana teemana kaikissa koulutuksissa ja pienryhmäkokoontumisissa. Li-
säksi johtaminen on vahvasti esillä talouskoulutuksien ohella mm. hallituspalavereissa. 
 
Seuraavassa kuvassa on esitetty ProAgria Pohjois-Savon osalta MaitoTaito-hankkeessa mukana olleiden 
asiakasyritysten kokonaislaskutuksen muutos vuosina 2011 – 2013. 
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Laskutuksen vertailua MaitoTaito-hanketilat/kaikki maitotilat 
 

 
 
Kuvan perusteella voi arvioida asiakasyritysten tunnistaneen ulkopuolisen asiantuntijatyön tarpeen joh-
tamisen tukena. 
 
 

 Tuotteistaminen 
Hankkeessa on saatettu tuotteistettua kolme palvelutuotetta, jotka tulevat 1.1.2014 alkaen asiakasrahoit-
teisiksi hankealueella. Kyseessä on Benchmarking – toiminta, Hallituspalaveri sekä Kassabudjetointi ja 
seuranta. Lisäksi Kyseessä on Benchmarking -toiminta ja Hallituspalaveri. Lisäksi muita tuotteita on 
valmistelussa, osa siirtyy tulevalle vuodelle ja uusiin hankkeisiin. Tuotteistamisessa käytettiin työkalu-
na Kasvuvara-mallia, joka soveltuu hyvin tuotteistamisen työkaluksi. Työstämistä jatketaan vuoden 
2014 aikana. SixSigma -toiminta on jatkunut ja samoin ohjaajakoulutus aiemmin mainituille henkilöil-
le. Talouskoulutuksen toimintamallia on pohdittu eri näkökulmista ja niiden osalta työstämistä jatke-
taan. 
 
Oppimisnavetta-toimintaan on saatu hyvä verkosto kohdetiloja ja samoin asiakkaiden innostus sekä si-
toutuminen asiaan. Toimintatapa vaatii edelleen hiomista. 
 
 
Sähköiset toimintatavat 
Sähköistä toimintatapaa, palveluja ja työkaluja testattiin, käytettiin ja kehitettiin hankkeessa eri maa-
kunnissa ja toimenpiteissä. Keväällä 2012 otettiin käyttöön nettipalaverialusta WebEx ja verkkokoulu-
tusympäristö ProAgrian verkkovalmennukset. Keväällä 2013 aloitettiin verkossa toimivan viljelysuun-
nitelmaohjelmiston pilotointityö hankealueella.  
 
Sähköisiä työkaluja käyttöönottamalla on saavutettu merkittäviä kustannussäästöjä. Myös asiantuntijoi-
den, sidosryhmien edustajien sekä viljelijöiden mahdollisuudet koulutukseen, seminaareihin ja asiakas-
tapaamisiin osallistumiseen ovat parantuneet huomattavasti entisestä. 
 
Sähköisten toimintatapojen kehittyminen edelleen on osa merkittävää digitalisoituvaa yhteiskuntakehi-
tystä. Toimintatapoja on siksi kehitettävä jatkossakin yhdessä asiakkaiden kanssa ja ottaen huomioon 
heidän osaamistasonsa ja vastaanottokykynsä. Yhtä tärkeä asia on varmistaa hyvät tietoliikenneyhtey-
det koko maaseudulla, jotta pystytään hyödyntämään digitaaliset, uudet mahdollisuudet. MaitoTaito-
hankkeessa huomattiin, että hankkeen kohderyhmä oli erittäin otollinen sähköisten toimintatapojen 
käyttöönotolle, kunhan varmistetaan ajoittain myös asiantuntijoiden henkilökohtaiset tapaamiset, jolloin 
pystytään keskittymään erityisesti asioiden analysointiin. 
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SixSigma 
SixSigmaan saatiin ylimaakunnallisesti mukaan asiakkaita jokaisesta maakunnasta. Lisäksi kaikista 
maakunnista koulutettiin asiantuntijoita SixSigma-osaajiksi. SixSigman toimintamalli on hyvä, se edel-
lyttää kuitenkin edelleen työstämistä, jotta sen käyttö voi olla laajempaa kehittämishaluisilla maitoyri-
tyksillä. SixSigma tuo edelleen kehitettynä mahdollisuuksia maatalouden resurssitehokkuuden paran-
tamiseen ja monitahoisten tuotanto-ongelmien ratkaisemiseen. MaitoTaito-hankkeessa päädyttiin sii-
hen, että menetelmä on sovellettavissa maatalouteen, mutta tarkemmat mallit, ongelmien ratkaisut sekä 
prosessien tehostamismahdollisuudet on vielä määritettävä. Jatkossa tarvitaan menetelmän edelleen so-
veltamista pienten yritysten kehittämisvälineeksi sekä konseptoida palvelu ymmärrettäväksi kokonai-
suudeksi. 
 

 

 4.11 Jatkotoimenpiteet ja suunnitelmat 

 

   MaitoTaito-hankkeen vastuuryhmien arvioimat jatkotoimet: 

Tulevaisuus: 
Benchmarking -vastuuryhmä 
Bm-vastuuryhmän jatkotoimia teeman eteenpäin viemiseksi ovat ryhmätoiminnassa talouden ja johta-
misen sujuva kytkeminen tuotantoprosessien kehittämisen rinnalle käytännönläheisesti. Samoin tunnus-
lukujen kytkeminen kaikkiin bm-ryhmiin, myös tuotantopainotteisiin ryhmiin, on suunniteltava nykyis-
tä tehokkaammin jo ryhmien alkuvaiheessa. 
 
Hankkeen aikana tekemättä jäi selkeä markkinointisuunnitelma jatkoa varten eli miten varmistetaan, et-
tä kaikkien maakuntien alueella pienryhmät jatkuvat selkeällä aikataululla eikä katkosta tarjontaan syn-
ny.  
 
Lisäksi kansainvälinen näkökulma ja oman valmistuneen mallin jälkikäteen vertaaminen muitten mait-
ten benchmarkkauksen toimintamalliin jäi vertaamatta. Näkökulma oli selkeästi esillä hankkeen alku- ja 
keskivaiheilla, mutta valmistuneen toimintamallin vertaaminen esimerkiksi Iso-Britannian ja Saksan 
ryhmämalleihin jäivät resurssien loppuessa hankkeen ulkopuolelle.  
 
Benchmarkkausta tulisi tiivistää myös esimerkiksi hankehallinnoin osalta: osa-alueiden ja käytäntöjen 
vertailua tulisi tehdä entistä enemmän sisäisesti ja ottaa käyttöön parhaat tavat. Myös hankkeen vastuu-
ryhmissä ryhmän tehokkaan ja tavoitteellisen toiminnan toimintatapaa voitaisiin tulevaisuudessa hyö-
dyntää enemmän esimerkiksi palaverien pitämisten ja muistioiden osalta. 
 
 
Kotieläinvastuuryhmä 
Keskeisiä jatkotoimia teeman edistämiseksi ovat erityisesti nuorten ja uusien yrittäjien saaminen mu-
kaan toimintaan tulevissa hankkeissa. Tuotosseurannan uudistuksen myötä uudet tietopankkien raportit 
ja sisällöt kannattaa ottaa esille uusilla ajatuksilla. Tietoa on saatavissa paljon, mutta sen hyödyntämistä 
tilojen arjessa on tarve kehittää. 
 
Tulevaisuuden teemoja kotieläinvastuuryhmän alalta ovat muun muassa työntekijöiden kouluttaminen 
tilakoon kasvaessa ja palkkatyövoiman käytön lisääntyessä. Eläinten hyvinvointiin liittyvät teemat, ku-
ten sorkkaterveys, ruokinta ja laiduntaminen ovat tulevaisuudessakin tärkeitä sekä yrittäjän että eläin-
tuotannon kuluttajamielikuvan kannalta. Tämän lisäksi tuotannon tehostaminen, navetan sisäisten toi-
mintojen tarkastelu, teknologian hallinta ja pienten investointien eteenpäinvieminen suurten lisäksi ovat 
nousseet esiin. Tulevaisuudessa voisi näihin teemoihin tarttua esimerkiksi koneenkorjauskurssilla sekä 
automaation hyödyntämisellä yhdessä sidosryhmien kanssa. Myös kotoisen valkuaisen käyttö ja nurmi-
en hyödyntäminen ruokinnassa säilyttää edelleen merkityksensä. koskevat tulevaisuudessa koko ketjua. 
Entistä vahvemmin myös hallinnon ja kuluttajien vaatimukset kotieläintuotannon energiatehokkuudesta 
ja ympäristövaikutusten hallinnasta kasvavat. 
 
 
Peltoryhmä 
Peltoprosessiryhmässä havaitut keskeiset tarpeet jatkotoimenpiteille koskivat muun muassa benchmar-
king -toimintamallin kehittämistä yleisesti ja ryhmän aihealueen näkökulmasta. 
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Ohjaajan innostava asenne ja ohjausosaaminen sekä riittävä käytettävissä oleva aika turvaavat bm-
pienryhmän onnistumista parantamalla ryhmien toimintaa, sitoutumista ja jatkuvuutta. bm -
toimintamallin noudattamista on tarpeen parantaa jatkossa perustettavissa ryhmissä. Tavoitteiden selke-
ämpi asettaminen, kriittisten kohtien määrittely ja teemojen valinta tavoitteiden pohjalta, sekä käytän-
töön sovellettujen toimien yhteinen havainnointi ja saatujen tulosten kustannusvertailu tuo lisää jänte-
vyyttä ja monipuolisuutta bm-peltoryhmiin. Ryhmäprosessin pidentäminen ainakin rehuntuotantoryh-
missä on perusteltua, jotta väliin jää ainakin yksi kasvukausi, jonka muutoksia pystytään käytännössä 
havainnoimaan. Havaintokokeiden mukaanotto ryhmätoimintaan ja/tai kokoontumisten pitäminen tila-
kohteissa kannattaa aina, kun se on teeman kannalta perusteltua.  
 
Konkreettisempia ryhmässä käytettäviä toiminnan seurantatapoja kasvustoissa, varastoissa ja johtami-
sessa tarvitaan. Lisäksi on tarve edelleen kehittää ryhmässä tehtävää säilörehukartoitusta sekä työstää 
muiden kuin nurmikasvien (viljat, erikoiskasvit) viljelyprosessille seurantatyökalua, joka toimisi ryh-
mässä tehtyjen ideoiden ja muutosten koontina. Kustannusten seuranta tulee aloittaa jo ryhmän alku-
vaiheessa niin, ettei laskelman teko ole pääasia, vaan kustannusten vertailu ja analysointi tilojen välillä, 
joka johtaa tilakohtaiseen toiminnan kehittämiseen. Kustannusrakenteen keruun, analysoinnin ja kas-
vustohavainnoista saatavien muutostoimien analysoinnin yhdistäminen on oltava entistä tasokkaampaa 
bm-pienryhmissä. 
 
Jatkossa uusia toimintatapoja voi testata peltoprosessiryhmissä. Esimerkiksi riskienhallinnan kartoitus 
bm -pienryhmässä, erilaiset ryhmätyömallit isommissa peltotapahtumissa ja mentoroinnin soveltaminen 
uusien ja kokeneiden yrittäjien välille ovat kokeilun arvoisia vaihtoehtoja. Lisäksi ryhmissä ilmenevien 
tilakohtaisten positiivisten muutosten järjestelmällinen keruutapa on syytä vakiinnuttaa koko ryhmäpro-
sessin ajaksi (mallina Aukusti Pieviläisen nurmiryhmän kooste Pohjois-Savossa).  
 
Tarpeellisiksi koulutuksen kehittämisen jatkotoimiksi peltoprosessiryhmä näkee koulutusteemapäivien 
laadukkaan suunnittelun niin, että erillisten yksittäisten koulutuspäivien sijaan saataisiin isompia koulu-
tuskokonaisuuksia, jotka tukisivat toisiaan. Jatkossa pitää kehittää koulutuspäiviä niin, että ne sekä vä-
littävät kansainvälistä tietoa ja ajankohtaista tutkimustietoa että sisältävät käytännönläheisiä osuuksia 
bm-toimintavalla, mutta isommalla ryhmäkoolla. Esimerkiksi koulutusteema ”nurmen perustaminen” 
veti paljon kiinnostuneita asiakkaita mukaan, vaikka aihepiiri oli hyvin tavallinen.  
 
Opintomatkojen tarjontaa voidaan parantaa niin, että tarjolla olisi selkeästi peltoprosesseihin painottu-
via opintomatkoja myös ulkomaille. Näille matkoille sopivia vetäjiä ovat ProAgrian erityis- tai huippu-
asiantuntijat.  
 
 
Luomuryhmä 
Ryhmän ehdotukset tulevaisuuden jatkotoimenpiteiksi käsittelivät markkinoinnin ja sidosryhmäyhteis-
työn kehittämistä, hankkeen tulosten hyödyntämistä neuvontatyössä sekä vastuuryhmämallin käyttä-
mistä tulevaisuudenkin hanketyössä.  
 
Hyödyllisen koulutustarjonnan markkinointia asiakkaille ja yhteistoimintaa hankkeiden toimijoiden ja 
sidosryhmien kanssa markkinoinnissa tulee kehittää, sillä se torjuu päällekkäisyyksiä. Myös vaikutta-
vuus on suurempi toimivalla yhteistyöllä ja markkinoinnin kohderyhmän rajaamisella.  
 
Hankkeen tulosten hyödyntäminen neuvontatyössä jatkuu parhaiten tiedottamalla hankkeen tuloksista 
ja substanssiasioista kaikille asiantuntijoille. Hankkeella voidaan vaikuttaa viljelijöiden toimintaan ja 
ammattitaidon kehittymiseen esimerkiksi valkuaiskasveihin ja siemenviljelyyn liittyen. Viljelijät toivo-
vat lisää opintoretkiä ja tutustumista muidenkin kuin oman ryhmän jäsenten toimintaan esimerkiksi ti-
lakäynneillä. 

 
Tulevaisuudessa jatkohankkeen kannalta onnistumista auttaa omalta osaltaan vastuuryhmätoiminta ja 
selkeä vastuiden jakaminen. MaitoTaito-hankkeen ohjausryhmä on ohjannut hanketta mainiosti eteen-
päin ja hankkeen rakenne tukee toiminnan tehostamista. Hanketyöhön keskittyvät ihmiset pystyvät vas-
tuuryhmissä keskittymään toimintaan mahdollisimman tehokkaasti.  
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Oppimisnavetta 
Hankkeen aikana toteuttamatta jäivät Oppimisnavetan kehittäminen loppuun asti ja sen saattaminen 
valtakunnalliseksi toiminnaksi. Lisäksi tekemättä jäi esimerkiksi markkinointisuunnitelma mahdollista 
jatkoa varten. Jatkotoimia teeman edistämiseksi ovat siis oppimisnavetan kehittäminen entistä toimi-
vammaksi kaikilta osilta; keskeisimpinä asioina kehittämisessä ovat tilakohteiden valinta ja monipuoli-
suus sekä tilakohdepäivien sopiminen kaikkien osapuolien kanssa. 
 
Tuotantotalouden johtaminen 
Maatalousalan kehityksestä johtuva asiakasryhmien polarisaatio vahvistui hankkeen aikana. Tämän 
vuoksi keskeisiä jatkotoimia talousteemojen edistämiseksi ovat asiantuntijoiden ja asiakkaiden segmen-
tointi sekä tuotteistetut toimintatavat.  
 
Pienryhmätoiminta on tullut kaikkiin maakuntiin toimintamalliksi ja Pohjois- ja Etelä-Savossa se on 
tuotteistettu käytännön palveluksi. Pienryhmätoiminta on tunnistettu vastaamaan tulevaisuuden asiakas-
tarpeita. Toimintamalleihin kuuluu tulevaisuudessa entistä enemmän talousprojektien sujuvuuden var-
mistaminen sidosryhmäyhteistyöllä. 
 
Kansainvälisyys 
Haasteena on tulevaisuudessa rakentaa viljelijöiden, asiantuntijoiden ja toimijoiden ammatillisia pysy-
vämpiä verkostoja, parantaa yrittäjien ja alan toimijoiden kielitaitoa, lisätä monimuotoista myös säh-
köistä tiedon ja kokemusten vaihtoa sekä myös viedä suomalaista alan osaamista muualle. Tämä edel-
lyttää laajempaa ja tietoisemmin rakennettua kansainvälistä yhteistoimintaa ja toimintakulttuuria, jonka 
tulisi olla luontainen osa kaikkea alan kehittämis- ja hanketoimintaa. 
 
SixSigma 
SigSixma-menetelmä on tulevaisuudessa tarpeellinen tilakoon kasvaessa, prosessien riskien kasvaessa 
ja toimintaympäristön tiukentuessa. Menetelmällä saatiin ratkaistua monitahoisia ongelmia, tiivistettyä 
tulokset selkeiksi toimintatavoiksi ja sitä kautta parantuneeksi tulokseksi. Toiminta edellyttää sy-
väsukellusta asiakkaan asioihin, suuren datamäärän analysointia ja sopivien kokeiden muodostamista, 
jotta muutostekijät saadaan esille. SixSigman antamat työvälineet monitahoisten ongelmien ratkaisemi-
seen tulevat olemaan tulevaisuudessa keskeisellä sijalla. hyviä esimerkkejä tästä on jo olemassa teolli-
suudessa, jossa menetelmää myös sovelletaan. SixSigma-menetelmän soveltamista kannattaa jatkaa 
vastaavissa hankkeissa ja testata sitä erilaisten prosessien tehokkuuden parantamiseen ja löytää yhtäläi-
syyksiä ongelmien ratkaisemiseksi. 
 
Viestintä- ja markkinointiryhmä 
Keskeisiä jatkotoimia viestinnän edistämiseksi tulevaisuudessa ovat vastaavissa hankkeissa yhteisen 
viestintäsuunnitelman tekeminen ja siitä kaikille tiedottaminen. Yhteiset pelisäännöt ja suunnitelmat tu-
lee tehdä heti hankkeen alussa selväksi ja nimetä eri toimijaryhmät niin että kaikille on selvää kuka mi-
hinkin ryhmään kuuluu ja mitä pitää tehdä. Myös markkinoinnillisten ja viestinnällisten työvälineiden 
kehittämiseen on kiinnitettävä huomiota, jotta asiat saadaan hankeasiakkaille kiinnostavaan ja innosta-
vaan muotoon. 
 
 

4.12 MaitoTaidon johtopäätökset ja havaitut asiakastarpeet on viety valmistelussa olevaan hankkeeseen 
Valmistelussa olevan hankkeen on otettu huomioon MaitoTaidossa havaitut asiakastarpeet, tulosta li-
säävät toimintatavat sekä maitotilojen kehittämisen jatko. Painopisteeksi on valittu kehittäminen ja kas-
vu sekä johtaminen. Kehittämisessä ja kasvussa painottuu erikokoisten investointien käyntiin saanti, 
tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen maitotilan resurssi- ja prosessitehokkuutta parantamalla ja 
vaikuttamalla mm. tuotantokustannuksiin sekä lisäämällä tulosta lisäävää yhteistyöstä ja verkottumista.  
Investointikokonaisuudessa painottuu myös talousasioiden uudenlainen lähestyminen taseen, mittarei-
den ja pelillisyyden kautta.   

Johtamisen kokonaisuudessa painotetaan erityisesti arjen, talouden ja strategian johtamista sekä asiak-
kaiden johtamisosaamisen kehittämistä systemaattisesti urakehityksen kautta. Kohderyhmäksi on valit-
tu kehittävät, laajentavat ja erityisesti laajentaneet tilat. Näillä valinnoilla varmistetaan maidontuotan-
non kannattavuuden, maitomäärien ja ennen kaikkea innostuksen säilymistä hyvän suomalaisen raaka-
aineen tuottamiseen. 
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Hankkeen toimintatavaksi on määritetty nopea ja ketterä toimintatapa sekä eteneminen pilottien kautta. 
Tähän työhön valitaan kohderyhmästä innokkaimmat, joiden kanssa alkuunlähtö olisi nopeaa. Seuraa-
vana asioita viedään eteenpäin nopeiden soveltajien kanssa ja viimeisenä mallit ja toimintatavat ovat 
käyttöönotettavissa koko kohderyhmässä ja alueellisesti laajasti sekä myös valtakunnallisesti. 

Konkreettinen tekeminen hankkeessa kiteytyy isojen teemojen alle. Mahdollisia teemoja ovat Maito-
Taito-hankkeessa pilotoitujen asioiden jatkotyöstäminen. Uuden hankkeen teemoista esille voidaan nos-
taa muutamia tekemisiä. Investointiteeman alla innovatiivisia, konkreettisia tekemisiä ovat esimerkiksi 
Uramatriisit yritykselle (osana myös johtamisen teemaa), osaprosessien mittaaminen ja mallinnus, 
”Maatila biotehtaana” -ajatuksen kautta sekä Navetat kuntoon! -koulutuskierrokset hankkeen alussa yh-
teistyössä meijereiden ja hankintaosuuskuntien kanssa. Yhteistyöteeman alla innovatiivisia, konkreetti-
sia tekemisiä ovat muun muassa rehu-yhteistyön pilotointi ja mallinnus, yhteistyöohjelman rakennus ja 
mallinnus pilottitiloille sekä workshopit ja pienryhmät yhteistyötä pohtivien tilaryhmien ympärille. Joh-
tamisteeman alla konkreettisiksi tekemisiksi voidaan nostaa esimerkiksi pilotoitava tase-koulutus ja 
kansainvälinen yhteistyö, Farmarit vaihtoon malli. 

Tehostamisen teemassa konkreettisia tekemisiä puolestaan ovat muun muassa SixSigma, LEAN -
ajattelu ja Hedelmällisyyden vuosikello -mallin työstö. Lisäksi hankkeessa kehitetään edelleen sähköi-
siä toimintatapoja ja vastataan digitaalisen kehityksen tuomiin haasteisiin. 

 

4.13 Tiivistelmä 
MaitoTaito-hanke oli ProAgriassa ensimmäinen laaja ylimaakunnallinen kolmen maakunnan ja valta-
kunnallisen keskusorganisaation merkittävä Itä-Suomen maitosektoriin kohdistuva hanke, jolla oli 
konkreettiset tavoitteet, hyvin tunnistetut sidosryhmätarpeet sekä oikein tunnistetut asiakastarpeet ja 
näkemys toteutustavoista. 
 
Vahvat tulokset 
Hankkeeseen sisältyi paljon uusia asioita, niiden eteenpäinvientiä ja osaamisen kehittämisen paikkoja. 
Laaja tarjonta hankkeeseen osallistuville asiakkaille koettiin hyväksi. Toiminta ja pilotoinnit osoittivat, 
että menetelmät olivat tuloksellisia ja oppiminen tapahtuu hyvässä vuorovaikutuksessa eri menetelmillä 
ja mikä tärkeintä opitut asiat siirtyivät monella hankeasiakkaalla suoraan käytäntöön. Pedagogisesti kat-
sottuna hankkeessa tehtiin merkittäviä avauksia oppimisen uudistamiseksi ja vahvisti ProAgrian osaa-
mista merkittävästi koulutushankkeiden toteuttajana ja osaamisen kehittäjänä. 
 
Merkittävimpiä tuloksia hankkeessa saavutettiin Benchmarking-pienryhmissä, hallitusmallipalavereis-
sa, oppimisnavetan antamien mahdollisuuksien kautta, kansainvälisen tiedon hakemiseen monilla ja eri 
tavoilla, luomutuotannon keskeisissä asioissa, johtamisessa erityisesti tuotantotalouden parantamisessa, 
pelto- ja navettaprosessien kehittämisessä sekä uusien sähköisten toimintatapojen käyttöönotossa. 
Hankkeessa testattiin myös tulevaisuuden uusia toimintatapoja mm. prosessitehokkuuden parantami-
seksi (SixSigma). Työpakettien sisällöt olivat onnistuneita ja muodostivat luontevan ja kattavan koko-
naisuuden. 
 
Fokus arjessa taustalla tavoitteet, uusi toiminta ja tulokset 
MaitoTaidossa aiheet valittiin huolella asiakkaiden tarpeista, minkä sisälle nivottiin hankkeen keskeisiä 
tavoitteita, jolloin tartuntakahva oli arjen asioissa, mutta toteuttivat tuotannollisia ja tuloksellisia tavoit-
teita. Ajanmukainen ja innovatiivinen markkinointi sai hankeasiakkaat innostumaan asioista, jolla var-
mistettiin riittävän laaja myös ylimaakunnallinen osallistuminen. Hankkeen asioihin ja ryhmiin muo-
dostui luontevaa imua, kun tieto uudenlaisista menettelytavoista ja tekemisestä levisi. Ylimaakunnalli-
nen osallistuminen oli asiakkaiden mielestä positiivinen asia, koska liikkuminen eri maakuntiin hyö-
dynnettiin uusien verkostojen muodostamisen kannalta. 
 
Ylimaakunnallisuus vaati myös projektin vastuuryhmien vetäjiltä uudenlaista osaamista ja yhteistä te-
kemistä. Yhteistä tekemistä painotettiin kaikissa suunnittelutapaamisissa keskeisinä asioina ideoiden 
levittäminen, asiantuntijuuden jakaminen ja asiakkaiden verkostoitumisen aikaansaaminen. Perustan 
ylimaakunnallisuudelle loi MaitoTaito-hankkeen toimiva organisointi ja selkeä strategia, tavoitteet ja 
mittarit. Nämä loivat pohjan hyvälle yhdessä tekemiselle ja tulosten aikaansaamiselle. 
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MaitoTaito-hankkeen johtamiselle loi hyvän viitekehyksen toimiva suunnittelut, itsearvioinnit, audi-
toinnit ja laajasti toteutetut palautteen haut myös siten että niiden avulla pystyttiin hankkeen aikana 
suuntaamaan uudelleen asioiden kehittymistä. 
 
Tyytyväiset hankeasiakkaat 
Kerättyjen palautteiden perusteella hankeasiakkaat saavuttivat hyvin tuloksia maitomäärissä, tuotanto-
kustannusten alentamisessa, verkostoitumisessa, uusien toimintatapojen käyttöönotossa ja investointien 
hahmottamisessa. Olennaista tulevaisuuden kannalta on, että maitoa tuotetaan entistä tehokkaammin: 
prosessit kunnossa, yhdistettynä maito-pelto-talousnäkökulmat. Toisaalta vaikuttaa se, että tehdään in-
vestointeja ja kasvetaan. Tässä MaitoTaito-hanke tuotti hyvää tulosta. Hankkeeseen osallistuneet asiak-
kaat pohtivat ja hakivat taustoja omien investointiensa toteuttamiselle. Tässä asiassa MaitoTaito-
hankkeen tehtävänä oli luoda tulevaisuuden kuvaa maitosektorilla menestymiseen. Loppukyselyssä oli 
nähtävissä MaitoTaito-hankkeeseen osallistujien maidontuottajien merkittävät investointiajatukset lähi-
vuosina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuopiossa 28.10.2014 
 
 
 
 
 
Katri Kostamo   Matti Ollikainen 
Toimitusjohtaja   Varatoimitusjohtaja 
 
 

 
LIITTEET Koulutuspäivät-listat 
 
 
www.proagria.fi 
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MaitoTaito-
hanke 

 

 

2011-2014 

Toteutuneet koulutuspäivät 
Pienryhmistä aloituspäivät 

Päiväys Paikka 
Pro- 

Agria 
Tunnus Koulutuksen nimi Kurssivastaava 

Teemapäivät, 2011 (maksuton) 
14.09.2011 Savonlinna E-S Katse vasikkaan  
15.09.2011 Mikkeli E-S Katse vasikkaan 

25.10.2011 Iisalmi P-S T 01 Luomumaitoinfo Pirkko Tuominen 
09.11.2011 Savonlinna E-S Katse vasikkaan 
10.11.2011 Mikkeli E-S Katse vasikkaan 
15.11.2011 Iisalmi P-S T 02 Aperuokintakoulu Taina Voutilainen 

25.11.2011 Iisalmi P-S T 03 Verosuunnittelupäivä Tuomo Rissanen 

02.12.2011 Juva E-S Avoimet ovet luomumaitotilalla 
08.12.2011 Joensuu  P-K Katse vasikkaan 
09.12.2011 Nurmes P-K Katse vasikkaan  

09.12.2011 Suonenjoki P-S T 04 Biokaasun mahdollisuudet karjatilalla Taina Voutilainen 

Teemapäivät, 2012 (maksuton) 

13.01.2012 Iisalmi, Savonia-amk PS T 5 
Investoinnin ajankohtaispäivä tuleville rakentajil-
le  Tuomo Rissanen 

16.01.2012 Siilinjärvi, Kunnonpaikka PS T 6 
SixSigma - ongelmanratkaisua tuotantodataa 
hyödyntämällä Aukusti Pieviläinen 

14.02.2012 Nurmes PK Säilörehusta maitoa 
15.02.2012 Joensuu PK Säilörehusta maitoa 
16.02.2012 Kitee PK Säilörehusta maitoa 
22.02.2012 Joensuu PK Kotoista valkuaista lypsylehmien 
23.02.2012 Joensuu PK Kotoista valkuaista lypsylehmien 
22.02.2012 Nurmes PK Kotoista valkuaista lypsylehmien 
23.02.2012 Nurmes PK Kotoista valkuaista lypsylehmien 
22-23.2.2012 Mikkeli ES Kotoista valkuaista lypsylehmien Aila Asikainen 
12.03.2012 Nurmes PK Talous ja johtaminen 
13.03.2012 Nurmes PK Korjaa, laajenna 
14.03.2012 Joensuu PK Korjaa, laajenna 
16.03.2012 Lapinlahti ES Luomutuotannon suunnittelupäivä 
20.03.2012 Iisalmi, Savonia-amk PS T 7 Säilörehusta maitoa Aukusti Pieviläinen 
21.03.2012 Varkaus, Navitas PS T 8 Säilörehusta maitoa Aukusti Pieviläinen 
21.03.2012 Varkaus, Navitas ES T 8 Säilörehusta maitoa Aukusti Pieviläinen 
22.03.2012 Mikkeli ES Säilörehusta maitoa Harri Matikainen 
27.03.2012 Iisalmi, Savonia-amk PS T 9 Karjakompassi tutuksi Milja Heikkinen 
28.03.2012 Juankoski, Muuruvesi PS T 10 Karjakompassi tutuksi Milja Heikkinen 
03.04.2012 Rautalampi  ES Lehmähavaintoja Sinikka Jokela 

16.04.2012 Iisalmi PS T 11 
Korjaa, laajenna, rakenna uutta - suunnittele 
investoinnit huolella Paula Moisanen 

18.04.2012 Vieremä PS T 12 Maatalousyrityksen tasapainoinen talous Aukusti Pieviläinen 
19.04.2012 Polvijärvi PK Karjakompassi tutuksi 
20.04.2012 Kiuruvesi PS T 13 Utareterveyden merkitys lypsykarjoissa Paula Moisanen 
25.04.2012 Iisalmi PS T 14 Hienot hiehot Paula Moisanen 
04.06.2012 Juva,  ES Laitumen laitamilla Niina Saastamoinen 
05.06.2012 Lapinlahti, Alapitkä PS T 15 Nurmi kiinnostaa, nurmen hav.pv Anu Rossi 
24.07.2012 Juva ES Laitumen laitamilla Niina Saastamoinen 
07.08.2012 Haukivuori ES Laitumen laitamilla Outi Kiesilä 
17.07.2012 Savonlinna ES Laitumen laitamilla Outi Kiesilä 
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30.08.2012 Lapinlahti PS T 23 Laitumen laitamilla, RAE-yht Paula Moisanen 
03.10.2012 Kangasniemi ES Parrenpielipäivä 
12.10.2012 Pertunmaa ES Parrenpielipäivä 
14.10.2012 Nurmes PK Luomumaitoinfo 
15.10.2012 Joensuu PK Luomumaitoinfo 
15.10.2012 Savonlinna ES Parrenpielipäivä 
17.10.2012 Virtasalmi/Pieksämäki ES Parrenpielipäivä 
29.10.2012 Joensuu PK Alkionsiirtopäivä 
29.10.2012 Juva/Rantasalmi ES Parrenpielipäivä 
30.10.2012 Iisalmi PS T 16 Kiimakoulu - hedelmällisyys hallintaan Eveliina Turpeinen 
01.11.2012 Siilinjärvi PS T 17 Kiimakoulu - hedelmällisyys hallintaan Eveliina Turpeinen 
02.11.2012 Juva PK Avoimet ovet 

06.11.2012 Iisalmi PS T 18 Investoimalla tulevaisuuteen Eveliina Turpeinen 

12.11.2012 Joensuu PK Kiimakoulu - hedelmällisyys hallintaan 

13.11.2012 Nurmes PK Kiimakoulu - hedelmällisyys hallintaan 

14.11.2012 Kitee PK Kiimakoulu - hedelmällisyys hallintaan 
14.11.2012 Iisalmi PS T 19 Maatilayrityksen verosuunnittelu Aukusti Pieviläinen 
20.11.2012 Kitee PK Karjatilan katastrofi-koulutus 

21.11.2012 Siilinjärvi PS T 20 Seleenistäkö salainen ase Pirkko Tuominen 

22.11.2012 Iisalmi PS T 21 Pienillä parannuksilla parsinavetta paremmaksi Paula Moisanen 

15.11.2012 Iisalmi (á 30 eur/osallistuja) K 
SPV-koulutuspäivä (yhteistyössä Aktiivinen spv-
tila -hanke) Sirpa Lintunen 

16.11.2012 Kuopio (á 30 eur/osallistuja) K 
SPV-koulutuspäivä (yhteistyössä Aktiivinen spv-
tila -hanke) Sirpa Lintunen 

21.12.2012 Mikkeli ES Seleenistäkö salainen ase 
21.11.2012 Savonlinna ES Seleenistäkö salainen ase 
21.11.2012 Joensuu PK Seleenistäkö salainen ase 
21.11.2012 Nurmes PK Seleenistäkö salainen ase 
27.11.2012 Joensuu PK Maitoa maailmalta -seminaari 
28.11.2012 Mikkeli ES Maitoalan kehittämisseminaari 

29.11.2012 Iisalmi PS T 22 Maitoalan kehittämisseminaari Eveliina Turpeinen 
08.12.2012 Joensuu PK Katse vasikkaan 
09.12.2012 Nurmes PK Katse vasikkaan 

Koulutuspäivät, (á 25,00 €/pv/osallistuja + alv 23 %) 
10.02.2012 Vieremä PS K 1 Lehmähavaintoja®  Sinikka Jokela 

22.02.2012 Siilinjärvi PS K 2 Kotoista valkuaista lypsylehmien ruokintaan Pirkko Tuominen 
23.02.2012 Siilinjärvi PS K 2 Kotoista valkuaista lypsylehmien ruokintaan Pirkko Tuominen 
28.02.2012 Kiuruvesi PS K 3 Katse nuorkarjan hyvinvointiin®  Sinikka Jokela 
15.03.2012 Lapinlahti PS K 4 Luomumaidontuotannon suunnittelupäivät Pirkko Tuominen 
16.03.2012 Lapinlahti PS K 4 Luomumaidontuotannon suunnittelupäivät Pirkko Tuominen 
19.03.2012 Kuopio, Vehmersalmi PS K 5 Nuorkarjahavaintoja®  Sinikka Jokela 
03.04.2012 Rautalampi PS K 6 Lehmähavaintoja®  Sinikka Jokela 

BM- ja pien- sekä kehittämisryhmät yms, (á 200,00 €/osallistujatila + alv 23 %) 

26.01.2012 Lapinlahti PS A 2 Agronaiset, jatkoryhmä Sinikka Jokela 

20.01.2012 Mikkeli ES BM5 Hienot hiehot Paula Moisanen 

30.01.2012 Siilinjärvi PS A 1 Ongelmaratkaisu SixSigmaa hyödyntämällä Aukusti Pieviläinen 

09.03.2012 Mikkeli ES BM6 Luomuryhmä Juha-Antti Kotimäki 
19.03.2012 Suonenjoki PS A 3 Biokaasun mahdollisuudet karjatilalla Aukusti Pieviläinen 
26.03.2012 Nurmes PK Säilörehusta maitoa 
26.03.2012 Pieksämäki ES BM1 Päätöksillä parannuksia Mervi Ukkonen 
29.03.2012 Mikkeli ES BM2 Mikkelin ryhmä Petri Tunnila 
20.01.2012 Mikkeli ES BM 5 Hienot hiehot Paula Moisanen 
04.04.2012 Pieksämäki ES BM7 Hienot hiehot Paula Moisanen 
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04.04.2012 Kiuruvesi PS A 4 
Näyttääkö navetan nuorisolla menevän hyvin - 
Nuorkarjahavaintojen pienryhmä Paula Moisanen 

12.04.2012 Iisalmi PS BM 1 Säilörehusta maitoa Aukusti Pieviläinen 

13.04.2012 Kuopio PS A 5 Hakolahti Oy Matti Ollikainen 

05.05.2012 Juuka PK Säilörehusta maitoa 
05.06.2012 Suonenjoki PS BM 2 Säilörehusta maitoa Aukusti Pieviläinen 
11.09.2012 Kitee PK Seosrehuruokinta 
11.10.2012 Savonlinna ES BM 9 Rehuntuotanto hallintaan Anna-Mari Kokkonen 
16.10.2012 Mikkeli ES BM 8 Rehuntuotanto hallintaan Harri Matikainen 

18.10.2012 Suonenjoki PS BM 4 Investoimalla tulevaisuuteen BM-ryhmä Eveliina Turpeinen 

25.10.2012 Joensuu PK Eurot hallintaan 
07.11.2012 Varkaus ES BM 10 Hed.hallintaan pihatto Niina Saastamoinen 

27.11.2012 Kitee PK LuomuKasviTaitoa 

27.11.2012 Vieremä PS BM 5 Hiehonkasvatuksen vaihtoehdot Tarja Pirkkalainen 

30.11.2012 Rääkkylä PK Alkionsiirrolla tehokkuutta 

04.12.2012 Joensuu PK LuomuNautaTaitoa 

05.12.2012 Joensuu PK Eurot hallintaan 

05.12.2012 Suonenjoki PS BM 6 Hienot hiehot Paula Moisanen 
05.12.2012 Kiuruvesi PS BM 7 Luomumaidontuotannon kehittäminen Eveliina Turpeinen 
11.12.2012 Varkaus ES BM 11 Hed.hallintaan parsi Niina Saastamoinen 
11.12.2012 Mikkeli ES BM 8 Rehuntuotanto hallintaan Harri Matikainen 
18.12.2012 Iisalmi PS BM 8 Investoimalla tulevaisuuteen -pienryhmä Eveliina Turpeinen 

Opintomatkat, ennakko- ja jälkipuintipäivät (matkat tarjouksien perusteella, ennakko- ja jälkipuintipäivät 
ilmaiset) 

09.01.2012 Iisalmi PS O 1 Opintomatkan ennakkopäivä Taina Voutilainen 

09.01.2012 Joensuu PK Opintomatka ennakko 

24.-27.1.2012 Hollanti PS O 1 Opintomatka Hollantiin Taina Voutilainen 

24.-27.1.2012 Hollanti ES Opintomatka Hollantiin Petri Tunnila 

24.-27.1.2012 Hollanti PK Opintomatka Hollantiin Anna Liimatainen 

31.01.2012 Kangasniemi ES Katse vasikkaan-opointo Mervi Ukkonen 
24.02.2012 Siilinjärvi PS O 1 Opintomatkan jälkipuintipäivä Taina Voutilainen 
24.02.2012 Siilinjärvi PK Opintomatkan jälkipuintipäivä 

14.-15.2.2012 Etelä-Pohjanmaa PS Kehittämismatka maidontuottajille Paula Moisanen 

14.-15.2.2012 Etelä-Pohjanmaa ES O 2 Kehittämismatka maidontuottajille Mervi Ukkonen 
13.-14.3.2012 Keski-Suomi PS O 3 Maitotilojen opintomatka Paula Moisanen 
11.-12.4.2012 Keski-Suomi PK Kotimaan opintomatka 
19.04.2012 Juva PS O 4 Opintomatka, Biokaasun mahdollisuudet Aukusti Pieviläinen 
5. - 6.7.2012 Oripää PS O 5 Okra-maatalousnäyttely Eveliina Turpeinen 
5. - 6.7.2012 Oripää ES Okra-maatalousnäyttely  Pekka Häkkinen 
24.-25.10.2012 Jyväskylä, KoneAgria PS O 6 Konenäyttelymatka Aukusti Pieviläinen 
24.-25.10.2012 Tampere PS O 7 Agronaisten opintomatka Paula Moisanen 

15.-16.11.2012 Sotkamo Ylimaak K 
Maitovaliot - Oikeilla toimintatavoilla laadukasta 
maitoa ja hyvi Eveliina Turpeinen 

28.-29.8.2012 Savo O8 Näyttääkö navetan nuor. Matka Paula Moisanen 
15.-16.11.2012 Sotkamo Ylimaak Maitovaliot - Oikeilla toimintatavoilla laadukasta maitoa ja hyvi 

BM-  (á 200,00 €/ryhmä + alv 23%) ja kehittämisryhmät sekä vastaavat á 25,00 €/osallistuja/päivä (+ alv 23 %) 

Hallitustyöskentely 
20.08.2012 Iisalmi PS H 1 Johtoryhmällä tuloksiin Terttu Murtola 
07.11.2012 Kiuruvesi PS H 2 Hallitusmallityöskentelyn pilotointi Tuomo Rissanen 
12.12.2012 Iisalmi PS H 3 Johtoryhmällä tuloksiin Aukusti Pieviläinen 
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TalousTaito - Maatilayrityksen talous ABC, (á 300,00 €/osallistujatila + alv 23 %)   
23.11.2012 Iisalmi PS R 1 TalousTaito - Maatilayrityksen talouden ABC  Aukusti Pieviläinen 

Teemapäivät, (maksuton) 
17.01.2013 Iisalmi PS T 27 Maatilojen yhtiöittämispäivä Eveliina Turpeinen 
18.01.2013 Joensuu PK Oppimisnavetan kohdetilojen kokoontuminen  Anna Liimatainen 
22.01.2013 Iisalmi PS T 24 Oppimisnavetan kohdetilojen kokoontuminen  Paula Moisanen 
23.01.2013 Maaninka PS T 25 Karjakinkerit Eveliina Turpeinen 

23.01.2013 Nurmes PK Säilörehusadot nousuun! Kati Ronkainen 
23.01.2013 Mikkeli ES Verokirjanpitopäivä Mikko Penttinen 
25.01.2013 Kitee PK Säilörehusadot nousuun! Kaisa Matilainen 

31.01.2013 Kuopio PS T 26 
Maidon tulevaisuusseminaari-Mahdollisuuksien 
maito Tarja Pirkkalainen 

06.02.2013 Kuopio PS Maatalousyhtymä & SPV, (Yht.työssä: Savonia, Mtk, Op) 
20.03.2013 Iisalmi PS T 28 Säilörehusadot nousuun Harri Matikainen 
21.03.2013 Siilinjärvi PS T 29 Säilörehusadot nousuun Harri Matikainen 
22.03.2013 Mikkeli ES Säilörehusadot nousuun Harri Matikainen 
28.03.2013 Juva ES Maatilojen yhtiöittämispäivä Arto Karila 

05.04.2013 Kuopio/ylimaakunnallinen Ylim T 30 
Hyvinvointia navettaan, Lehmähavintoja Joep 
Driessen Hollannista Eveliina Turpeinen 

18.04.2013 Juva ES Lantalat ja jaloittelutarhat Saara Ryhänen 

04.06.2013 Iisalmi PS T 31 
Pellonpientareelle (Rae-hankkeen kanssa yhteis-
työ) Paula Moisanen 

04.06.2013 Nilsiä, Pieksänkoski PS T 32 
Pellonpientareelle (Rae-hankkeen kanssa yhteis-
työ) Paula Moisanen 

05.06.2013 Maaninka, Haatala PS T 33 
Pellonpientareelle (Rae-hankkeen kanssa yhteis-
työ) Paula Moisanen 

05.06.2013 Ristiina ES Pellonpiennarpäivä Arja Nykänen 

06.06.2013 Kiuruvesi PS T 34 
Pellonpientareelle (Rae-hankkeen kanssa yhteis-
työ) Paula Moisanen 

12.07.2013 Juva ES Konetyönäytös Arja Nykänen 

15.03.2013 Joensuu PK Asiakkaan sähköinen työpöytä Suvi Anttila 
19.03.2013 Iisalmi PS Asiakkaan sähköinen työpöytä Suvi Anttila 
25.09.2013 Etelä-Savo ES Jalosta jalokiviä - tiineytä timantteja Mervi U ja Liisa H 
02.10.2013 Iisalmi PS T 35 Maatilan sukupolvenvaihdos Spv (MTK yhteistyössä) 
03.10.2013 Siilinjärvi PS T 36 Maatilan sukupolvenvaihdos Spv (MTK yhteistyössä) 
30.10.2013 Kitee PK Ajattele Suuresti, Etene pienesti teemapäivä Pia Takkunen 

13.11.2013 Nurmes ylim Säilörehua Kaikilla Herkuilla Teemapäivä Arja Mustonen 

19.11.2013 Tohmajärvi PK Parrenpieli pv Pia Takkunen 

26.11.2013 Iisalmi ylim T 37 Vasikat vahvoiksi Savonia 

11.12.2013 Iisalmi ylim T 38 Ruokinnalla tulosta Savonia 

Koulutuspäivät (peritään osallistumismaksu) 
23.01.2013 Mikkeli ES Verokirjanpitopäivä Mikko Penttinen 
20.-21.2.2013 Varkaus Ylimaak Tehoa kotoiseen valkuaisruokintaan ja laiduntamiseeen 

22.03.2013 Mikkeli ES Säilörehusadot nousuun Harri Matikainen 

28.03.2013 Juva ES Maatilojen yhtiöittämispäivä Arto Karila 

12.04.2013 Nurmes PK 
Tehoa kotoiseen valkuaisruokintaan ja laidunta-
miseeen Minna Norismaa 

24.09.2013 Suonenjoki, Futuria PS Laita arjen johtaminen kuntoon Mervi Ukkonen 

7. ja 14.10.2013 Kerimäki ES Valiomaitoa Mervi Ukkonen 

8. ja 16.10.2013 Mikkeli ES Valiomaitoa Outi Kiesilä 

06.11.2013 Kitee PK Arjen Hallinta Pia Takkunen 

13.11.2013 Juva ES Apepäivä 
Outi Kiesilä 
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03.12.2013 
Nurmes PK 

Sorkat kuntoonkoulutuspäivä sorkkahoidosta 
kiinnostuneille Pia Takkunen 

04.12.2013 
Rääkkylä PK 

Sorkat kuntoonkoulutuspäivä sorkkahoidosta 
kiinnostuneille Pia Takkunen 

05.12.2013 Juva ES Maatilojen yhtiöittämispäivä Arto Karila 

BM-  ja pien- sekä kehittämisryhmät yms, (á 200,00 €/osallistujatila + alv)  

08.01.2013 Joensuu PK Eurot hallintaan  Eero Heittokangas 

08.01.2013 Joensuu PK LuomuKasviTaitoa Pasi Hartikainen 

09.01.2013 Joensuu PK Alkionsiirrolla tehokkuutta jalostukseen Minna Norismaa 

08.01.2013 Savonlinna ES BM 9 Rehuntuotanto hallintaan Anna-Maria Kokkonen 

11.01.2013 Joensuu PK Kiimakoulu - hedelmällisyys hallintaan Minna Norismaa 
17.01.2013 Joensuu PK LuomuNautaTaitoa Ulla Turunen 
25.01.2013 Iisalmi PS BM 10 Hienot hiehot Paula Moisanen 
28.01.2013 Kuopio PS BM 11 Robotista hyöty irti - pienryhmä robottitiloille Eveliina Turpeinen 
28.01.2013 Joensuu PK Robotista hyöty irti - pienryhmä robottitiloille Minna Norismaa 
29.01.2013 Nurmes PK Robotista hyöty irti - pienryhmä robottitiloille Minna Norismaa 
29.01.2013 Iisalmi PS BM 12 Robotista hyöty irti - pienryhmä robottitiloille Eveliina Turpeinen 

30.01.2013 Kitee/Tohmajärvi PK 
Kiimakoulu - hedelmällisyys hallintaan, Keti-
ryhmä Minna Norismaa 

04.02.2013 Kitee PK Kiimakoulu - hedelmällisyys hallintaan Minna Norismaa 

07.02.2013 Mikkeli ES BM 12 Robotista hyöty irti Mli Eija Heikkinen 

08.02.2013 Mikkeli ES BM 13 Robotista hyöty irti Mli Eija Heikkinen 

08.02.2013 Savonlinna ES BM 13 Robotista hyöty irti Sln Mervi Ukkonen 
08.02.2013 Savonlinna ES BM 13 Robotista hyöty irti Sln Mervi Ukkonen 
08.02.2013 Joensuu PK Oppimisnavetta -pienryhmä Anna Liimatainen 
11.02.2013 Iisalmi PS BM 13 Oppimisnavetta -pienryhmä Paula Moisanen 

13.02.2013 Mikkeli ES BM 14 Oppimisnavetta Hanna Oravainen 

13.02.2013 Nurmes PK NurmiTaitoa Kati Ronkainen 

13.02.2013 Mikkeli ES BM 14 Oppimisnavetta Hanna Oravainen 
15.02.2013 Nurmes PK Kiimakoulu - hedelmällisyys hallintaan Minna Norismaa 

18.02.2013 Kiuruvesi PS BM 14 Päätöksillä parannuksia Paula Moisanen 

22.02.2013 Leppävirta PS BM 15 Hienot hiehot -BM-ryhmä Paula Moisanen 
26.02.2013 Kitee PK NurmiTaitoa Kaisa Matilainen 
14.03.2013 Siilinjärvi PS BM 17 Hedelmällisyys hallintaan Eveliina Turpeinen 

09.04.2013 Joensuu PK Apekoulu tiloilla Minna Norismaa 

18.04.2013 Lapinlahti PS BM 16 Hienot hiehot - BM ryhmä Paula Moisanen 

19.04.2013 Vieremä PS BM 18 
Ongelmanratkaisu tuotantodataa hyödyntämällä, 
Six Sigma Eveliina Turpeinen 

23.04.2013 Kitee PK 
Ongelmanratkaisu tuotantodataa hyödyntämällä, 
Six Sigma Marja Pulkkinen 

24.09.2013 Suonenjoki ES BM 27 Arjen hallinta Mervi Ukkonen 

25.09.2013 Pieksämäki ES BM 24 Jalosta jalokiviä, tiineytä timantteja Mervi Ukkonen 

03.10.2013 Tuusniemi PK, PS Hedelmällisyys hallintaan Minna Norismaa 

04.10.2013 Ylimaakunnallinen/webex 
PK, PS, 

ES Ylim Kansainvälinen valkuaiskasvi BM ryhmä Arja Nykänen 

09.10.2013 Savonlinna ES BM 23 Jalosta jalokiviä, tiineytä timantteja Mervi Ukkonen 

11.10.2013 Valtimo PK EmoTaito pienryhmä Ulla Turunen 

16.10.2013 Mikkeli ES BM 17 Spv tehty - mitäs sitten? Vuokko Ahonen 

29.10.2013 Mäntyharju ES BM 20 Letkeät lehmät Virpi Reinikainen 

30.10.2013 Siilinjärvi PS BM 19 Oppimisnavettta -pienryhmä Paula Moisanen 

05.11.2013 Varkaus ES BM 28 Arjen hallinta Mervi Ukkonen 

07.11.2013 Varkaus ES 
BM 10-

11 
Hedelmällisyyden hallinta- jatkoryhmä pihat-
to/parsi Niina Saastamoinen 

02.12.2013 Etelä-Savo ES BM 26 Oppimisnavetta Hanna Oravainen 

09.12.2013 Mikkeli ES BM 18 Palkokasviryhmä 
Arja Nykänen 
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Hallitustyöskentely, (á 200 €/osallistujatila + alv) 
14.01.2013 Vieremä PS H 6 Rantala/Eskelinen Paula Moisanen 
07.05.2013 Kiuruvesi PS H 7 Ritvanen Paula Moisanen 
13.08.2013 Vieremä PS H 4 Rajakangas/Trast Risto Savolainen 
02.07.2013 Pielavesi PS H 5 Paldan Jouko Tuomo Rissanen 

TalousTaito - Maatilayrityksen talous ABC, (á 300,00 €/osallistujatila + alv)    
11.02.2013 Joroinen ES BM 15 Talous-pienryhmä Joroinen Petri Tunnila 
25.3-11.4.2013 Varkaus ES Taloustaito ABC-ryhmä Arto Karila 
31.10.2013 Kitee PK Talouden ABC Marjaana Olenius 
14.11.2013 Iisalmi PS R 2 Taloustaito Aukusti Pievilöinen 
21.11.2013 Varkaus ES TalousTaito Talouden analysointi Arto Karila 

Opintomatkat (matkat tarjouksien perusteella, ennakko- ja jälkipuintipäivät ilmaiset) 

30.01.2013 Siilinjärvi PS O 
Ranskan matkan ennakkopäivä, Kunnonpaikka, 
Vuorela Eveliina Turpeinen 

30.01.2013 Joensuu PK 
Ranskan matkan ennakkopäivä, Joensuun seudun 
kansalaisopisto Anna Liimatainen 

31.1.-1.2.2013 Seinäjoki Areena PS O Sarka-messut Eveliina Turpeinen 
6.-7.2.2013 Pohjois-Savo ES Pienryhmien opintomatka Mervi Ukkonen 
12.-13.2.2013 Salo PS O Hiehomatka Tarja Pirkkalainen 
13.-14.2.2013 Kainuu Ylimaak O Maitotilojen opintomatka pohjoiseen Paula Moisanen 

13.-14.2.2013 Suomussalmi ES Opintomatka pohjoiseen 
Mervi Ukkonen,Arto 
Karila 

25.-28.2.2013 Ranska (SIAL/SIMA) PS O Opintomatka Ranskaan Eveliina Turpeinen 
25.-28.2.2013 Ranska ES Opintomatka Ranskaan Mervi Ukkonen 
25.-28.2-2013 Ranska PK Opintomatka Ranskaan Anna Liimatainen 
09.04.2013 Maaninka ES Parsi/Pihatto -pienryhmät Niina Saastamoinen 
15.04.2013 Siilinjärvi PS O Ranskan opintomatkan jälkipuintipäivä Eveliina Turpeinen 
15.04.2013 Joensuu PK Ranskan opintomatkan jälkipuintipäivä Anna Liimatainen 
09.04.2013 Maaninka ES Parsi/Pihatto -pienryhmät Niina Saastamoinen 
21.-23.7.2013 Viro Ylimaak Valkuaiskasvimatka Viroon Arja Nykänen 

27.-28.8.2013 Pohjois-Savo PK 
Kesäretki Jalostus- ja hedell teemalla Pohjois-
Savoon Minna Norismaa 

11.-12.9.2013 Etelä-Pohjanmaa Ylimaak Robottipienryhmien opintomatka 
Eveliina Turpeinen, 
Mervi Ukkonen 

21.11.2013 
Pohjois-karjala, Savonlin-
na ES Navettaretki Virpi Reinikainen 

21.-22.11.2013 Etelä-Suomi ES Päätöksillä parannuksia -pienryhmä Mervi Ukkonen 
11.-12.12.2013 Pohjois-Karjala ES, PS Hienot hiehot -pienryhmä Paula Moisanen 

Teemapäivät, (maksuton) 
10.01.2014 Tohmajävi PK Parrenpieli pv Pia Takkunen 

14.01.2014 Varkaus Ylimaak Peltoviljelyn Automaatiopv ?? 
22.01.2014 Kuopio T 39 Maatalouden ajankohtaisaamu pankki- ja vak. Tarja Pirkkalainen 

06.02.2014 Kuopio Ylimaak T 40 Maatilojen yhtiöittämispäivä 
Paula Moisanen/Juhani 
Paavilainen 

19.02.2014 Maaninka, Halola Ylimaak Kiimamessut 
19.02.2014 Iisalmi, PEMO Ylimaak Kiimamessut 
19.02.2014 Iisalmi, Olvi-halli Ylimaak Kiimamessut 
20.02.2014 Iisalmi, Savonia-amk Ylimaak Kiimamessut 
20.02.2014 Iisalmi, Savonia-amk Ylimaak Kiimamessut, ETÄNÄ OSALLISTUNEET 
19.03.2014 Polvijärvi PK Parrenpieli pv Pia Takkunen 
10.04.2014 Mikkeli Ylimaak Päätösseminaari 
22.04.2014 Lieksa PK Parrenpieli pv Pia Takkunen 
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Koulutuspäivät (peritään osallistumismaksu)   

13.01.2014 Kitee PK Arjen Hallinta 4-6pv Pia Takkunen 

30.01.2014 Nurmes PK Viljelijä Webissä ja Verkossa  
Pia Takkunen /Helvi 
Leinonen 

19.02.2014 Varkaus Ylimaak Lantapäivät 
20.02.2014 Varkaus Ylimaak Lantapäivät 

BM-  ja pien- sekä kehittämisryhmät yms, (á 200,00 €/osallistujatila + alv 24 %) 
09.01.2014 Tuusniemi Kiimakoulu Tuusniemi Minna Norismaa 
14.01.2014 Joensuu PK Roboista Hyöty Irti 5.pv Minna Norismaa 
15.01.2014 Nurmes PK Roboista Hyöty Irti 5.pv Minna Norismaa 
16.01.2014 Joensuu PK Palkokasveilla omavar tuotantoon Pasi Hartikainen 

17.01.2014 Kitee PK LuomuNautaTaito jatkuu 
Ulla Turunen/Helvi 
Leinonen 

17.01.2014 Nurmes PK EmoTaito Pienryhmä jatkuu 
Ulla Turunen/Helvi 
Leinonen 

22.01.2014 Kitee PK Kiteen Kiimakoulu jatko Minna Norismaa 
22.01.2014 Kitee PK NurmiTaito pienryhmä jatkuu Kaisa Matilainen 
04.02.2014 Verkkokurssi ylimaak Welcome To Our Farm Pia Takkunen/Anna L 
07.02.2014 Joensuu PK Luomukasvitaito Pasi Hartikainen 
11.02.2014 Tohmajärvi PK KETI Kiimakoulu jatko Minna Norismaa 

Opintomatkat (matkat tarjouksien perusteella, ennakko- ja jälkipuintipäivät ilmaiset) 

24.01.2014 Iisalmi, Mikkeli ylim Opintomatkan ennakkopäivä-sähköinen yhteys 
10.-13.2.2014 Latvia ja Liettua Ylim Ulkomaanmatka helmikuu, Latvia + Liettua Tarja Pirkkalainen 
27.02.2014 Iisalmi, Mikkeli Ylim Opintomatkan jälkipuintipäivä-sähköinen yhteys Tarja Pirkkalainen 
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Kuvassa MaitoTaito-hankkeen opintomatkan osallistujat ovat Hollannissa talvella 2012. 
 
 
 
Loppuraportti löytyy osoitteesta: www.proagria.fi/ps 


