
STRATEGIA
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Nopeiden muutosten keskellä, 
miten nostaa työn 

tuottavuutta?



Antti Sipponen

• ProAgria Keskusten Liitto

• Johtava asiantuntija, johtamispalvelut

• Maatalousyritysten strategiakonsultti



Muutosajureita

• Toimintaympäristö on monin tavoin muutoksessa

• Maataloustoimialan rakennekehitys jatkuu

• Uudenlaiset kuluttajatottumukset haastavat koko ruokaketjua

• Teknologian kehitys ja digitalisaatio muuttavat toimintatapoja 
myös ruoantuotanto toimialalla

• Ilmastonmuutos haastaa ruoantuotannon menetelmiä ja 
tuotannon kohdistamista

• Alan kannattavuus on ongelmissa ja tuottavuuden on oltava 
viritettynä huippuunsa

• Yrityskokonaisuuden johtaminen luo kilpailuetua



Strategia 
erityispiirteitä

Aikahorisontti Asioiden tarkastelutaso

Tulevaisuusorientaatio Käytännöllisyys



Michael.E Porter



Lisää 
Porteria



Analyysit

• Nykytila – analyysi

• Toimintaympäristön analyysi

• Resurssianalyysi



Analyysit

SWOT PESTEL(C)

Skenaariokartat VRIO



SWOT

V A H V U U D E T H E I K K O U D E T

U H AT M A H D O L L I S U U D E T



Megatrendit



SITRA 
MEGATRENDIT



Trendit





PESTE(C)(L)

Political Economical

Social Technological

Environmental Cultural

Legal



Kuluttaja-
tottumusten 

muutos
Skenaario 1 Toimenpiteet Skenaario 2 Toimenpiteet Skenaario 3 Toimenpiteet

Suhtautuminen 
eläinten 

hyvinvointiin

Tuotantoeläinten 
pitäminen 

demonisoidaan ja suuret 
massat siirtyvät 
kasvisruokiin ja 

”synteettiseen ruokaan”

Tuotantosuunnan tarkastelu. 
Uusien teknologioiden 

seuraaminen

Kuluttajat tulevat yhä 
tietoisemmaksi 

eläinten hyvinvoinnista 
ja suuntaavat tämän 

perusteella 
ostokäyttäyty-mistään

1. Panostaminen 
eläinten 

hyvinvointiin
2. Panostaminen 

eläinten 
hyvinvoinnin 

näkyväksi 
tekemiseen →
Markkinointi

Mikään ei tule 
tosiasiallisesti 

muuttumaan suhteessa 
eläinten hyvinvointiin

Emme ryhdy erityisiin 
toimenpiteisiin

Ruoan 
hiilineutraliteetti

Kuluttajavaatimukset 
lihan ja maidon 
hyödyntämisen 

lopettamiseen kasvaa ja 
poliittisen paineen alla 

säädetään ankaria 
haittaveroja ja uutta 

sääntelyä, joka vähentää 
dramaattisestimaidon ja 

lihan kulutusta.

Bisnes muuttuu. Tuleeko 
lihasta ja maidosta 

luksustuote? Loppuuko 
massatuotanto? Voimmeko 

muuttaa tuotteen 
jakelukanavia ja 

uudelleenasemoida sen vai 
vaihdammeko 

tuotantosuuntaa? Minkä 
kilpailuedun turvin voimme 
jatkaa, jos volyymit tippuvat 

esim. 60% pienentyneen 
kysynnän vuoksi?. Miksi 

juuri me kuulumme jatkajien 
joukkoon?

Kuluttajien tietoisuus 
maidon- ja 

lihantuotannon 
ilmasto-vaikutuksista 

kasvaa. Kuluttajat 
ryhtyvät suuntaamaan 
ostokäyttäyty-mistään 
hiilineutraaliin lihaan ja 
maitoon. Tämä ohjaa 

elintarvike-teollisuuden 
toimittajapäätöksiä.

1. Ilmastoviisaan 
maatalouden 

opiskelu ja 
tutkimuksen 
etenemisen 

seuranta.
2. Panostaminen 

hiilineutraliteetin 
tavoitteluun jo 

etupainotteisesti.
3. Brändin 
rakentaminen ja 

aktiivinen viestintä 
suoritetuista 

toimenpiteistä eri 
sidosryhmille.

Mikään ei tule 
tosiasiallisesti 

muuttumaan suhteessa 
ilmastonmuutoksen 

hillintään

Emme ryhdy erityisiin 
toimenpiteisiin

SKENAROINTI KUNNIAAN



Luotaimet käyttöön

•Henkilöt
•Tutkimuslaitokset
•Mediat
•Yritykset
•Päättäjät



Strategiset 
teemat
Minkä asioiden 
keskittyneeseen 
tekemiseen 
panostamme yli ajan?



VRIO -Analyysi



PESTE(C)(L)



TAHTOTILA

ARVOT



DON´T BE EVIL





Unohtakaa turhat Sloganit



VISIO

MITÄ TUOTAMME KENELLE MITEN MILLÄ TUOTANNON-
TEKIJÖILLÄ

MILLÄ 
KILPAILUEDUILLA



DISCLAIMER OMIIN PUHEISIIN –
SOLGANIEN VOIMA

KOVEMPI

PARMPI

NOPEEMPI

VAHVEMPI



Roadmap

Mitä tapahtuu 
tänä vuonna?

Entä Ensi 
vuonna?

Entä sitten? Sitten? Ja Sitten?



Roadmap 

Kuvaa

Aikatauluttaa 
tekemiset

Visualisoi

Vastuuttaa



Roadmap



ProAgrian henkilöstönä

• Tartumme rohkeasti toimeen

• Teemme asioita niin, että 

olemme niistä ylpeitä

• Jaamme aktiivisesti tietoa ja 

kokemuksia

• Kannamme kovan vastuun: 

toimimme 100 % missiomme 

mukaisesti, pidämme huolta 

itsestämme, asenteestamme 

sekä käyttäytymisestämme 

Mahdollistamme maailman puhtaimman ja 

elinvoimaisimman maaseudun myös tulevaisuudessa
Onnistumme yhdessä

• Edistämme kestävää 

kannattavuutta

• Olemme näkyvästi 

asiakkaidemme asialla

• Uudistamme toimintatapoja

• Hyödynnämme uusinta 

teknologiaa palveluissamme

• Luomme uusia liiketoiminta-

mahdollisuuksia

• Verkostoidumme aktiivisesti 

Suomessa ja kansainvälisesti

Toimimme maaseudun puolesta

• Olemme edelläkävijöitä

• Arvostamme vastuullisuutta

• Huolehdimme hyvinvoinnista

• Toimimme riippumattomasti

Tavoitteemme
Asiakkaidemme 

ylivoimaisin, lisäarvoa 

luova kumppani

1 Kestävästi 

kannattava ja 

vaikuttava

2 Aktiivisesti asiakkaan 

yrityskokonaisuutta 

kehittävä

3 Suunnannäyttäjä 

sekä arvostettu 

järjestö

4

Tarjoamme 

parhaan 

asiakaskokemuksen 

liiketoiminnan 

kehittämiseen



Kehitysohjelmat - Saavuttaaksemme strategiset tavoitteet:

1. Varmistamme, että palvelumme ovat jatkossa yhtä erinomaisia riippumatta 
siitä missä se tuotetaan

2. Organisoidumme paremmin asiakasarvoa tuottavaksi

3. Digitalisoimme toimintaamme

4. Tarjoamme aktiivisemmin palveluitamme ja pidämme huolta kehittävistä ja 
kasvavista asiakkaista 

5. Viritämme esimiestyön ja johtamisen huippuunsa

6. Meidän tulee näkyä ja kuulua



Miksi haet 
kasvua???

• Keskity

• Tutki tätä syvällisesti

• Mihin oikeasti pyrit



Kasvu
Mikä kaikki voi kasvaa???



Kasvu 
• Pääoma

• Yrityksen arvo

• Pinta – ala

• Tuotannon mittakaava

• Hallinnassa olevat tuotannontekijät

• Työvoima

• Osaaminen

• Datan määrä

• Tehtävien päätösten määrä

• Puhevalta

• ”Neuvotteluvoima”

• Päänsärky ja stressi

• Ego



Tuota kaikkea 
meidän pitäisi 
johtaa?



Logistiikka

• Tuotantolaitosten sijoittelu
• Tilusrakenne
• Materiaali ja tavaravirrat
• Informaatiovirrat
• Työprosessit



Osaaminen

• Oma
• Työntekijät
• Kumppanit

S i n u n  t u l e e  l u o d a  /
V a r m i s t a a



Mittakaavan 
hallinta

• Pienet virheet ovat moninkertaisia

• Budjetointi tärkeämmässä roolissa

• Prosessin vikaherkkyys kasvaa

• Varmistamiseen pitää olla suunnitellut prosessit



Kuvitelkaa mikä härdelli syntyi kun 
matkapuhelintehdas ”kaatui”



Yrittäjäominaisuudet

• Kunnianhimo

• Suunnitelmallisuus

• Oppimishalu / kyky & uteliaisuus

• Määrätietoisuus & pitkäjänteisyys

• Ahkeruus

• Kokemus helpottaa

• Joukkojen johtaja

• Can Do asenne


