
TUOTTAVUUSJOHTAMISEN  
VALMENNUS MAATILOILLE 
Kenelle
Agronomiliiton pää- ja sivutoimisille viljelijäsenille suunniteltu valmennusohjelma on kohdennettu tuotantoaan laajentaville 
tai laajentaneille maatalousyrittäjille ja perheenjäsenille, jotka osallistuvat tilan toimintaan ja johtamiseen. Parhaimman 
hyödyn valmennuksesta saa tilanteessa, jossa osallistujalla on mahdollisuus osallistua tilan johtamiseen sekä kustannuste-
hokkuuden ja tuottavuuden kehittämiseen.  

Valmennusohjelman toteutus ja kesto
Valmennusohjelman laajuus on kuusi päivää (3 x 2 pv) ja se aloitetaan 15.- 16.1.2019 kaksipäiväisellä aloitusjaksolla. Valmen-
nuksen aikana tehdään omaan yritykseen liittyviä kehitystehtäviä. Valmennukseen sisältyy maatilan työmäärien suun-
nitteluun ja konekustannusten laskentaan tarkoitettujen ohjelmistojen käyttöopastus ja DiSC-työyhteisöprofiilin ryhmä-
kohtainen purkutilaisuus.

Valmennus toteutetaan Työtehoseuran, Agronomiliiton sekä Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiön yhteistyönä. Koulutus jär-
jestetään Agronomitalossa, osoitteessa Pohjoinen Makasiinikatu 6 A 8, 00130 Helsinki.

Paranna tilasi
tuottavuutta!

 
Tuottavuuden johtaminen tiloilla  
15.1.2019
Tuottavuuden parantaminen edellyttää johtamista
• tuottavuuden johtamisen osa-alueet
• mistä tuottavuus syntyy mikro- ja pk-yrityksissä
• millä tasolla yrityksesi/tilan tuottavuus on yleiseen 

tasoon verrattuna
• tuottavuuden kehittämisen mahdollisuuksien 

tunnistaminen omassa yrityksessä
• miten tuottavuutta voidaan yksinkertaisin keinoin 

parantaa
• päätöksenteko, valta ja vastuu yrityksen eri tasoilla
• tavoitteiden ja seurannan merkitys
• tilan töiden suunnittelua helpottavat suunnit-

teluohjelmat: TTS Manager ja TTS Kone

Tuottavuus ja kannattavuus tiloilla
16.1.2019
Markkinoinnin ja rahoituksen päivä
• markkinointiosaamisesta tuottavuutta
• markkinoinnin kilpailukeinojen soveltaminen 

maatiloille
• kysynnän lisääminen ja trendeihin vastaaminen
• markkinointiviestinnän esimerkit
• rahoittajatahojen puheenvuorot

TTS Työtehoseura
www.tts.fi | (09) 2904 1200



Tuottavuus ja kannattavuus tiloilla
12.2.2019
Tuottavuus ja talous kävelevät käsi kädessä
• talouden ja tuottavuuden välinen yhteys
• kustannuslaskenta
• tuottavuuden tunnusluvut
• tilinpäätöksen tulkitseminen kannattavuuden ja 

tuottavuuden näkökulmasta
• tuottavuuden mittaaminen ja seuranta
• vakuutusyhtiön puheenvuoro
 
Tuottavuuden johtaminen tiloilla
13.2.2019
Tuottavuus kehittyy yhdessä tekemällä, DiSC
-työyhteisöprofiili
• tuottavuus syntyy ihmisten välisissä kohtaamisissa
• miten saadaan kaikki mukaan kehittämään tilan 

tuottavuutta, osallistavuus
• luottamus ja kumppanuusajattelu
• yhteiset tavoitteet
• tehokkaat palaverikäytännöt
• miten varmistetaan asioiden ripeä eteneminen
• miten onnistuminen todetaan
• DiSC-työyhteisöprofiili vuorovaikutustaitojen 

kehittämisen tukena

Työn tuottavuuden parantaminen
(2 pv) 5.-6.3.2019
Työajan ja työnteon suuntaaminen tuottavaan työhön
• Kuinka tehokasta tuottava aika tiloilla on

- suunniteltu kokonaistyöaika
- käytettävissä oleva tekemisaika
- tehollinen työaika
- nettotyöaika
- tuottava työaika

• Työajan ja työntekijöiden ajankäytön seuranta
- sovitut tauot
- suunnittelemattomat katkokset
- alentunut suoritustaso
- uudelleen tekeminen

• Millä tavoin keskitytään arvoa lisäävään työhön
• Yritys- ja työnjohdon keinot ajankäytön suuntaamiseen
• Työajan laskenta- ja seurantamallit
• Onnistuneet case-esimerkit

Työympäristön kehittäminen tuottavammaksi
• Tuottavan työympäristön osa-alueet

- työmenetelmäkuvausten laatiminen
- hukan tunnistaminen
- laadun kehittäminen
- resurssien optimointi
- ergonomian parantaminen
- työturvallisuuden varmistaminen

• Yritysjohdon ja työnjohdon keinot työympäristön 
kehittämiseksi

• Menetelmäkuvausmallit ja hyvät käytännöt
• Onnistuneet case-esimerkit ja yritysvierailu

Paranna tilasi
tuottavuutta!
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Valmennusohjelman kouluttajat
Valmennuksen toteutuksesta ja sisällöstä vastaa Työtehoseura. Valmennuspäiviin kutsutaan asiantuntijaluennoitsijoita, mm. 
rahoittajan ja vakuutuslaitosten sekä viranomaisten edustajia. Valmennuksen aikana kuullaan muiden yrittäjien ja tilallisten 
kokemuksia tuottavuuden ja liiketoiminnan kehittämisestä ja tehdään yritysvierailu myöhemmin ilmoitettavaan paikkaan. 
Asiantuntijaluennot suunnitellaan osallistujien tuotantosuunnan kehittämistä tukeviksi. 

Valmennusohjelman hyödyt 
Kuuden päivän valmennuksen aikana osallistuja saa perustiedot ja -taidot sekä työkaluja oman tilan töiden systemaattiseen  
suunnitteluun ja tuottavuuden kehittämiseen. Valmennus on erittäin käytännönläheinen ja se on rakennettu maatilojen tarpei-
ta ja toiveita vastaavaksi. Valmennusohjelmassa keskitytään työn tuottavuuden kehittämiseen sekä tilan johtamisen ja talous- 
osaamisen vahvistamiseen. Agronomiliiton viljelijävaliokunta on arvioinut koulutuksen sisällön hyödylliseksi liiton viljelijäjäsenille.



Paranna tilasi
tuottavuutta!
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Kustannukset
Valmennukseen osallistuva Agronomiliiton jäsen maksaa TTS Kehitys Oy:lle 1 690 € (+ alv 24 %). Tämän alennetun jäsenhin-
nan lisäksi osallistujille jää kustannettavaksi mahdolliset matka-, majoitus-, ruokailu-, ym. kulut. Nämä kulut ovat verotuksessa 
vähennyskelpoisia. 

Jos samalta tilalta/samasta yrityksestä osallistuu toinenkin henkilö, jo alennettua jäsenhintaa alennetaan vielä kymmenellä 
prosentilla, jolloin hinta hänen osaltaan on 1 500 € (+ alv 24 %). Tällaisen henkilön ei tarvitse olla liiton jäsen, jos hän ei ole 
jäsenkelpoinen Agronomiliitossa.

Hinta sisältää valmennusaineiston ja tilan töiden suunnitteluun tarkoitettujen työkalujen käyttöopastuksen ja ilmaisen 
käytön valmennusohjelman aikana (TTS Manager ja TTS Kone) sekä DiSC-työyhteisöprofiilin.

Turhan työn 
määrä vähenee, 
jolloin aikaa 
vapautuu 
tuottavaan 
työhön

Mahdollisuus
huomattaviin
taloudellisiin 
säästöihin

Tilan töiden 
suunnitteluun ja 
johtamiseen 
systemaatti-
suutta

Työprosesseja 
selkeyttämällä 
parannetaan 
tilan 
kannattavuutta

Valmennusohjelman aikana ja sen tuloksena on mahdollista saavuttaa seuraavia hyötyjä: 



Paranna tilasi
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HET-säätiön tuki
Kurssille osallistuvien omavastuuosuutta pienentää merkittävästi Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiön 950 euron henkilö-
kohtainen stipendi, jonka myöntämisestä säätiö on tehnyt ennakkopäätöksen. Päätöksen mukaan kurssille hyväksytty ja 
säätiön säännöt täyttävä osallistuja (enintään 20 hlö) saa stipendin. Säätiön sääntöjen mukaan stipendin voi saada suomen- 
kielinen agronomin tai vastaavan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö.

Muu mahdollinen tuki
Muut kuin säätiön säännöt täyttävät jäsenet voivat hakea tähänkin koulutukseen Agronomiliitto-yhteisön SUOMI KASVAA 
RUOASTA -koulutusstipendiä, jota voi hakea seuraavan kerran huhtikuussa 2019. Lähtökohtaisesti stipendi on saajalle ve- 
rovapaa.

Lisätietoja valmennusohjelman sisällöstä ja toteutuksesta antavat: 
Markku Lätti, Työtehoseura, markku.latti@tts.fi, gsm 044 7143 691 
Minna Mattila-Aalto, Työtehoseura, minna.mattila-aalto@tts.fi, gsm 050 3431 896

Lisätietoja valmennusohjelmaan myönnettävästä stipendistä antaa: 
Jyrki Wallin, Agronomiliitto, jyrki.wallin@agronomiliitto.fi, gsm 040 901 1640

Tervetuloa kehittämään maatilan tuottavuutta kanssamme!

ilmoittautumiset valmennukseen 
31.12.2018 mennessä:
www.tts.fi/tuottavuusjohtaminen


