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”Maaseuturahoituksella kasvuun ja

investoinnit poikimaan”

ProAgrian Yrityspalvelut kasvun 

tukena

15.11.2022

Rahoitusinfo Tiirinkosken tehdas

Kirsi Sinisilta, ProAgria Etelä-Suomi Ry



Vuosi 2021

176. toimintavuosi

Liikevaihto 8,3 miljoonaa euroa

Työntekijöitä n. 120

Toiminta-alueellamme on noin 11 000 maatilaa ja 10 000 

maaseudun mikroyritystä. Vuosittain asiantuntijapalvelujamme 

käyttää lähes 10 000 maatilaa tai maaseutuyrittäjää.

ProAgria Etelä-Suomi 
Ry
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Mahdollistamme maailman puhtaimman ja elinvoimaisimman maaseudun myös 
tulevaisuudessa.

Tarjoamme 

parhaan 

asiakaskokemuksen 

liiketoiminnan 

kehittämiseen
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ProAgria Etelä-Suomi Ry:n palvelut

Tilipalvelut, tuloksen 
analysointi, 

kannattavuuskirjanpito

Strategisen johtamisen 
palvelut

Yritys- ja 
elinkeinopalvelut

Omistajanvaihdos ja 
yhtiöittäminen

Investointien 
suunnittelu

Hiiliviljely, ympäristö, 
energia

Ympäristö ja 
maisemanhoito (Maa- ja 

kotitalousnaiset)

Viljelysuunnittelu, maan 
rakenne ja vesitalous

Puutarhatalous

Elintarvikejalostus ja –
vienti

Viljelijöiden hyvinvointi 
(työterveyshuollon 
tilakäynnit, ”Välitä 

viljelijästä” yhteistyö)

Kotieläinpalvelut:

Maidontuotanto

Naudanlihantuotanto
Lammastalous

Palvelumaksut

Hanketoiminta

Valtionapu



• Liikeidean arviointi

• Yrityksen perustamisneuvonta

• LTS-ohjaus 

• Talouslaskelmat

• Rahoitusneuvonta ja tukien hakemisessa 
avustaminen

• Tilipalvelut

• Erityisasiantuntija-palvelut
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Aloittavat yritykset

Yritysneuvontapalvelut maaseudun yrityksille ja 
monialaistaville maatiloille

• Yritystoiminnan analysointi

• LTS-ohjaus 

• Strateginen suunnittelu

• Talousennustelaskelmat

• Rahoitusneuvonta ja tukien hakemisessa 

avustaminen

• Yritysten verkottaminen

• Tilipalvelut

• Erityisasiantuntijapalvelut

Toimivat yritykset
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Edistää Hämeen maakuntien maaseutualueiden kasvua ja 

elinvoimaa

Varmistaa, että maaseudun yritykset, yhteisöt, monialaiset 

maatilat ja yritystoimintaa maaseudulle suunnittelevat 

saavat asiantuntija-apua sekä ohjausta yritystoiminnan ja 

maaseudun kehittämiseen sekä verkostojen rakentamiseen.

Luoda valmiuksia vihreän siirtymän, yritysten vastuullisen 

toiminnan ja digitalisuuden kehittymiseen hankkeen 

toiminta-alueella.

Sparrata yrityksiä uusissa liiketoimintaideoissa sopivien 

rahoitusmahdollisuuksien löytämisessä yritysten hankkeille.

Tiedottaa rahoitustukien mahdollisuuksista, tehdä 

yrityskohtaisia tilannekartoituksia, ohjata rahoitustukien 

hakemisessa sekä kartoittaa ja kannustaa yhteistyöstä 

kiinnostuneita yrityksiä yhteen käynnistämään 

yhteistyöhankkeita.

Onnistumme Yhdessä 
Hämeessä

2 0 X X
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E s i t y k s e n  o t s i k k o 2 0 X X

Onnistumme Yhdessä Hämeessä

Juha Haukka

Toimitusjohtaja

+358 10 229 

0393

juha.haukka@y

rittajat.fi

Pauliina 
Hirviniemi
Palvelupäällikkö
+358 10 229 0394
pauliina.hirvinie
mi@yrittajat.fi

Pasi Nuutinen
Viestintäpäällikk
ö
Hämeen Yrittäjät
+358 10 229 0392
pasi.nuutinen@y
rittajat.fi

tel:+358%2010%20229%200394
mailto:pauliina.hirviniemi@yrittajat.fi
https://www.yrittajat.fi/yhteystiedot/pasi-nuutinen/
tel:+358%2010%20229%200392
mailto:pasi.nuutinen@yrittajat.fi
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Kiitos
#onnistummeyhdessä

#onnistummeyhdessähä
meessä

#proagria
#hämeenyrittäjät
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