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Tarvitsetko apua? 

• Mietitkö investointia? 

• Onko investointi käynnistynyt hyvin? 

• Onko sukupolvenvaihdos maatilallasi ajankohtainen? 

• Kannattaako yhtiöitää? 

• Miten voi parantaa tulosta? 

• Mietitkö tuotantosuunnan muutosta tai yritystoiminnan 

käynnistämistä? 

 



Tarjoamme konkreettisesti 

1. Selvityksiä, kartoituksia, tarvekartoituksia ja arviointeja 

• SPV-alkuselvityksiä 

• Yhtiöittämisen alkuselvityksiä 

• Investoinnin alkuselvityksiä 

• Vaihtoehtojen arviointia mm. tuotantomuutokset, monialaistaminen 

2. Suunnitelmia 

• Kehittämissuunnitelmia tarpeidesi mukaan, joko isoja suunnitelmia tai 

pienempiä täsmätarpeisiin ja parannuksiin tai uusien taloutta hyödyttävien 

parannusten käyttöönottoon 

3. Keskusteluja ja analysointeja 

• Suunnitelmien käynnistämistä ja avaamista käytännönläheisesti tilallasi 

• Nettipalavereita suunnitelmien käynnistämiseen ja yhteiseen keskusteluun 

4. Seurantaa 

• Katsotaan yhdessä, miten esimerkiksi tilan pidon aloittaminen, 

investoinnit tai tuotannon laajentaminen on onnistunut ja mitä 

kehitystarpeita on jatkossa. 

 

TARJOAMME TULEVAISUUS- JA RATKAISUPALVELUJA 

 

 



Ympäristö 

Energia 

Luomu 

Kasvinsuojelu 

Tuotantoeläimet 

Nykyaikaistaminen 

ja kilpailukyky 

Tarjoamme kaikkia Neuvo 2020 
-palveluja 

Neuvo 2020 -palveluja tarjoavat neuvojat ovat Ruokaviraston kouluttamia ja hyväksymiä, ks. 
Ruokaviraston neuvojarekisteri: http://tilaneuvojat.ruokavirasto.fi/#/fi   
  
 Neuvo 2020 -palvelua asiakkaille  rahoittaa Maaseuturahasto.  
 Lue lisää osoitteesta  www.proagria.fi/neuvo2020  

http://tilaneuvojat.ruokavirasto.fi/#/fi
http://www.proagria.fi/neuvo2020


Maksat vain alv:n osuuden,  

joka on vähennyskelpoinen 

arvonlisäverotuksessa 

LAAJENTUNUT  

maatilan  

nykyaikaistaminen  

ja kilpailukyvyn 

parantaminen osiolla 

Mietitään yhdessä tulevaisuuteen 

kantavat ratkaisut.  

Hyödynnä Neuvo 2020! 

 

 



Hiilen sitominen ja 
kasvihuonepäästöjen vähentäminen 

• Vesitalouden tila ja sen parantaminen, valumavedet 

• Maan kasvukunnon arviointi, toimenpidesuositukset ja 
seuranta 

• Viljelykierto, maanparannuskasvit 

• Kasvipeitteisyys- ja muokkauskiertosuunnitelma 

• Peltoliikenne ja rengaspaineet 

• Lannan järkevä käyttö 

• Viljavuus, maanparannusaineet 

 

• Kasvustokäynnit 
 

 

 
Kuva: Kaija Hinkkanen 



Tilaaminen on helppoa ja vaivatonta  

Valitse neuvonnan aihe 

Mieti yhdessä asiantuntijan kanssa, mistä neuvonnan 

aihealueesta yrityksellesi eniten hyötyä. 

 

Asiantuntija hoitaa käytännön asiat 

Asiantuntija tekee neuvonnan sovitun mukaisesti ja hoitaa 

kaikki tarvittavat paperiasiat. 

 

Ja valmista tuli 

Neuvonnan jälkeen tarvitaan vain  

vahvistus neuvontaan käytetystä ajasta.  

 

Jäikö vielä kehitettävää? 

Hyödynnä ProAgrian asiantuntijoita  

myös seuraaviin haasteisiisi. 
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Ota yhteyttä! 

Maija Pitkonen 

 

Yritysasiantuntija  

MMM, agronomi  

ProAgria Etelä-Suomi 

 

Maija.Pitkonen@proagria.fi 

0400 461 707 
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