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Vuonna 1988:

- Pankit hoitivat maksuasiat, lainat, rahaliikenteen, käteistä rahaa 
kukkarossa

- Kaupat myivät tavaroita kaupoissa
- Terveyskeskukset ja sairaalat hoitivat sairaita ihmisiä
- Vakuutuslaitokset vakuuttivat ihmisen arjen
- Puhelut hoidettiin pääosin lankapuhelimilla, oli puhelinkopit
- Uutiset kuultiin tv:stä ja radiosta tai luettiin lehdistä
- Yhteyttä pidettiin kyläilemällä, soittamalla, kirjeillä
- Ruoka tehtiin pääosin itse raaka-aineista alkaen
- Musiikkia kuunneltiin vinyylilevyiltä tai C-kaseteilta
- Armeija kulki harmaissa, Suomella YYA-sopimus
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Tänään……

- Pankit perustavat sairaaloita ja terveysasemia, laskut maksetaan 
kortilla tai netissä

- Kaupat perustavat pankkeja ja myyvät verkossa, tavarat ostetaan 
verkkokaupoista

- Terveyskeskukset ja sairaalat kutistuvat 
- Vakuutuslaitokset tuottavat terveyspalveluita, sijoitusneuvontaa
- Puhelut hoidetaan kännyköillä
- Uutiset luetaan netistä
- Yhteyttä pidetään whatsupilla, facebookilla, sähköpostilla…
- Ruoka tehdään pääosin lämmittämällä valmiseineksistä
- Musiikkia kuunnellaan netistä kuulokkeilla
- Armeija kulkee maastopuvuissa
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Vuonna 2048……

- Pankit …
- Kaupat…
- Terveyskeskukset ja sairaalat …
- Vakuutuslaitokset ……
- Puhelut hoidetaan …
- Uutiset luetaan …
- Yhteyttä pidetään …
- Ruoka tehdään ….
- Musiikkia kuunnellaan …
- Armeija kulkee ….
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Avainteemoja:

1. Nähdään mahdollisuuksia ja uskotaan niihin!

2.  Panostetaan ja luotetaan nuoriin!

3.  Ollaan valmiita muuttumaan, ihan jokainen!
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Tavoite

Jokainen meistä on vakuuttunut siitä, että 
suomalainen ruoka, maaseutu ja 

sen luonnonvarat ovat 

tulevaisuudessa kova juttu! 
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Ruokasektori mukaan nousuun, mitä se tarkoittaa:

Jokaisen meistä on muutettava jotain omassa 
toiminnassaan –

ei siksi, 
että vanha olisi jotenkin huonoa

vaan siksi, 
että uusi aika edellyttää monella tapaa irti päästämistä 

ja uuden hyväksymistä!
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Näihin Ruokavirasto pyrkii vaikuttamaan:

1.Elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden
ja kasvinterveyden korkea taso säilyy.

2.Eläinten hyvinvointi paranee.

3.Korkealaatuisen ruoan tuottamisen edellytykset turvataan ja 
maa- ja elintarviketalouden tuotantokyky kasvaa.

4.Maa-, metsä- ja elintarviketalous sopeutuvat kestävästi 
ilmastonmuutokseen.

5.Elintarvikeketjun toiminnan vastuullisuus voidaan todentaa.

6.Turvallisella ravitsemuksella edistetään hyvinvointia.
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•Suomi tarvitsee töitä, työpaikkoja ja työntekijöitä
•Suomi tarvitsee vientiä
•Nuoret (koulutetut ja kouluttamattomat) saatava 

mukaan yhteiskuntaan
•Alueelliset vahvuudet hyödynnettävä
•Turha, lisäarvoa tuottamaton byrokratia pois – tappaa 

yrittäjät ja virkamiehet
•Yrittäjien vastuuta vaatimustenmukaisuudesta lisättävä 

– kuitenkin niin, että saavat siitä konkreetista lisäarvoa
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- Innovatiivisuus maaseudulla ja maataloudessa 
kukoistaa – nuoret yrittäjinä ja työntekijöinä

- suomalainen ruokakulttuuri kukoistaa

- suomalainen ruoka on vastustamaton tuote – kotona ja 
viennissä

- maukasta, puhdasta, terveellistä

- myös osaamista viedään, lisäksi meitä käydään 
katsomassa läheltä ja kaukaa

VISIO 2025
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..hoitavat 
lakisääteiset 

tehtävät omien 
laatujärjestel-
miensä kautta 
luonnollisena 

osana toimintaa

Suomi on 
nettoviejä 

elintarvikkeissa 
ja biotuotteissa

Työpaikat 
lisääntyneet

Hallinnollinen 
taakka on lähes 

poistunut; 
byrokratia 
historian 
havinaa; 

yhteinen maali

Laboratorio-
palvelut 

helposti ja 
nopeasti 
saatavilla

Nuoria 
innokkaita 

maatalous-, 
metsätalous-
ja elintarvike-

yrittäjiä

Viranomaisen rooli 
muuttunut valmentajan ja 

tukijan rooliksi

Digitalisaatio 
luontainen  
osa arkea ja 
tuottavuutta

Kotimainen 
tuotanto 
kukoistaa

Luonnonvaroja 
käytetään 
viisaasti ja 
kestävästi

Neuvonnan ja valvonnan 
kokonaisresurssit kasvaneet, 

viranomaisten osuus 
pienentynyt

Agrodite 2025
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• Suomen talouden noustessa yhteiskunnan rooli on 
mahdollistaa sen toteutuminen kaikilla sektoreilla – myös 
elintarviketaloudessa

• Maakuntauudistus tarvitsee ja toisaalta mahdollistaa 
uudenlaisen viranomaisten välisen yhdessä tekemisen –
maaseutuhallinnon osaaminen saatava jatkossakin koko 
elintarvikesektorin käyttöön!

• Myös EU tarkistaa suuntaa – uusi maatalouspolitiikan 
ohjelmakausi 2021-2027

• Kilpailu nuorista kiristyy työmarkkinoilla – jos ruokasektori ei 
saa heitä innostumaan, ”me hävitään tämä peli!”

– Nuorten yrittäjyysinto korkea

– Nuoremme ovat ’maailmanmestaruustasoa’!

Miksi tarve valmentajuudelle näyttää 
vain vahvistuneen?

MP

18.4.2018



YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
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