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Paine maatilojen ja ruokaverkoston digitalisaatiolle

29.10.2020Liisa Pesonen

Paine 

digitaaliselle 

muutokselle

✓ EU digitaalinen yhteismarkkina 

ja datastrategia

✓ Maatilojen kannattavuus 

ja kilpailukyky

- Ketjun reiluus

✓ Ruoan vienti

- Jäljitettävyys

- Tuotetieto datana

!!!   Myös ’tiedostava’ 

kotimainen kysyntä

✓ Kytkeytyminen muuhun 

ruokaverkostoon

- Panostuottajat, jalostajat, 

kauppa, kuluttajat

✓ Yhteiskunnan ja yhteisöjen 

vaatimukset tuotannolle

- Vaatimustenmukaisuuden 

osoittaminen

✓ Automaatio ja 

tekoäly yleistyvät

✓ Jaksaminen

✓ Työvoiman saatavuus

✓ Nuorison kiinnostus 

alaa kohtaan



Älymaatalous: datasta tietoon ja tuloiksi 

3”Data on uusi ruokaketjun raaka-aine, joka yhdessä sovituin säännöin tuottaa lisäarvoa kaikille osapuolille”



429.10.2020Liisa Pesonen

Maatilat osaksi datataloutta (-yhteiskuntaa)  
- Älymaatalous on usean osatekijän ’rakennustyömaa’. Paljon palasia tehty jo.   

- Entäpä muu ketju? – PK-yritykset!

Huomioon otettavat

Yrityksen ulkoiset tekijät:

• Politiikka

• Ekonomia

• Sosiaaliset tekijät

• Teknologia

• Ympäristö

• Lainsäädäntö

Yrityksen sisäiset tekijät:

• Työvoima ja osaaminen

• Teknologia

• Rahoitus

• Muut resurssit

Tavoitteita:

• Data liikkeelle, oma data.

• Sujuvat datavirrat järjestelmien välillä

• Tasavertainen osallisuus kaikille toimijoille

• Uutta liiketoimintaa

• Datasta lisäarvoa ja tehokkuutta
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1. Data Space
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1. Data-avaruus: ideoita toteutukseen



1. Data-avaruus, Data Space

2030

• Hyödyt ja turvallisuus on osoitettu

• Olemme Euroopan kärjessä Agri Food Data Space:n kehityksessä ja käytössä

• Erilaisia palveluita käytössä ja niillä erilaisia bisnesmalleja.

• Datan laatu, saatavuus, jäljitettävyys > luottamus dataan

Nyt>

• Viestintä mm. olemassa olevista hankkeista (VTT + tutkimuslaitokset)

• Case-projekteja osoittamaan hyötyjä ja turvallisuutta (alueelliset 

osuuskunnat?)

• Kokonaisvaltainen rahoitus eri osa-alueille

• Mukana kansainvälisissä foorumeissa luomassa yhteistä (Eurooppalaista ) 

toimintaympäristöä.
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2. Pelisäännöt
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2. Pelisäännöt:
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2. Pelisäännöt

2030

• Pelisäännöt laajasti käytössä. Hitaimmatkin kokeiluvaiheessa

• Luvitusmekanismit ja työkalut kehittyneet samalla.

Nyt >

• Pelisääntötyöryhmä + linkki EU-tason data-strategiaan
• Mukana koko ala tuomassa näkemyksiä

• Pelisääntöehdotuksen kokoaminen > sopiminen

• Kokeilut, projektit, case –esimerkit, minikokeilut

• Aloitetaan ”helpoista” kuten hallinto-viljelijä, konedata-viljelijä

• Luottamuksen rakentaminen

• Edelläkävijäekosysteemien hyödyntäminen esimerkkeinä

• Sopimalla lainsäädäntö mahdollisimman vähiin  
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3. Datan lähteet ja niiden hyödyntäminen

2030

• Tietoa tarjolla päätöksenteon tueksi + täsmäneuvonta

• Viranomais- ja hallintotiedon jakamiselle luotu toimintatavat. 

• Rajapinnat datalähteiden välillä oltava kunnossa

• Kehittynyt sähköinen talouden hallinta ja toiminnallisuudet

Nyt>

• Mallintaminen

• Viranomais- ja hallintotiedon jakamisen toimintatavat, ei päällekkäisyyttä

• Roolitukset mm. uudella tukikaudella. (Datan tuottaja, käyttäjä, analysoija, 

hyödyntäjä jne.)
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4. Teknologia
Maatalous 5.0 – Tuotanto ihmisten ravitsemiseksi  

Liisa Pesonen

?§



4. Teknologia

2030

• Tiedonsiirron nopeus ja toimivuus taattava, mahdollisuus laajakaistaan ja 

5G –verkkoon kaikilla maatiloilla > uudet etätoimintamallit käytössä.

• Kaikki data digitaalisessa muodossa. 

• Autonomiset laitteet ja koneet

• Konediagnostiikka

Nyt >

• Rajapintojen varmistaminen esim. jo kilpailutuksen kriteerinä.

• Operaattoreille haastetta uusista teknologioista

• Maatilojen uuden teknologian investoinnit mahdollistettava.

• Infra kuntoon

• Liiketoimintamallien kehittäminen ja pilotoinnit
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Maatilayritysten osaamisverkosto
AgriHubi on tutkimuksen, 
koulutuksen, neuvonnan ja 
yritysten sekä hallinnon ja muiden 
sidosryhmien muodostama 
yhteistyöverkosto, jonka keskiössä 
on maatilayritykset ja niiden 
kannattavuuden parantaminen.

AgriHubi aktivoi ja koordinoi 
toimijoiden välistä yhteistyötä ja 
rakentaa uusia yhteyksiä 
teemoittain kuten:

• Talousjohtaminen/liikkeenjohto
• Tietovarannot
• Älymaatalous
• …

”AgriHubi”



5. AgriHubi
2030

• Yhteistyö tiivistynyt kaikkien AKIS -osapuolten kesken (tutkimus, koulutus, viljelijät, neuvonta, 

yritykset) kaikilla tasoilla. Verkosto hyödyntää yrittäjänäkökulmaa.

• Työnjako eri verkostojen ja toimijoiden kesken avoin, täydentävä, selkeä ja toisiaan tukeva. (CAP –

verkosto, alueelliset Hubit ja muut TKI –toimijat). Siiloutumisesta päästy eroon.

• Yhteistyö hallinnon tasolla tiivistynyt (MMM, OKM)

• Kansainvälinen verkottuminen tehokasta, tiedon välittyminen ja vertailutieto käytössä.

• AgriHubin lisäarvo kirkastettu ja resursointi vakiintunut eri lähteistä.

Nyt >

• Johtoryhmä toiminnassa: Olennaiset toimijat mukana. Voisi asettaa ala-/ teema-/apuryhmiä 

valmistelemaan asiakokonaisuuksia.

• LUKE toimii käynnistäjänä ja ensimmäisenä kotiorganisaationa. Mallin tulee olla yksinkertainen, 

selkeä ja avoin. Hyvä viestintä tavoitteista ja tekemisestä.

• Kansallisen hanketoiminnan (valtakunnalliset ja alueelliset) nykytilan ja toimijoiden roolien kartoitus 

ja yhteen sovitus jatkoa varten. Ei päällekkäisyyksiä vaan työn jakoa ja .

• Kirkastettava suhde muihin verkostoihin kuten alueelliset Hubit ja maaseutuverkosto. (Tuleva CAP –

verkosto). Verkostojen yhteistyö ja toisiinsa liittyminen.
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Kilpailukykyinen ja 

kannattava maatalous, 

perustana 

huippuosaaminen ja 

älymaatalouden…

AgriHubi starttaa – tiekartta, 
tavoitteet ja toimenpiteet

Talousjohtamisen 

työkalut, raportointi- ja 

analyysi-järjestelmät

Tietovarantojen 

rajapintojen rakentaminen 

käynnistetty

Uudistunut maatila-

yrittäjyyden 

peruskoulutus

Riskienhallinnan 

työkalupakki

Vahvempi toimialan brändi 

ja Suomessa tuotetun 

ruoan arvostus

Jatkuvan oppimisen 

konsepti yrittäjien 

käytössä 

Uusia liiketoiminta-

ja ansaintamalleja

Maatalouden data-

ekosysteemi

2021

2030

Tiekartat 
teemoittain

Tavoitteet ja 
mittarit

Toimenpiteet
Toteutus ja 
seuranta

Vuorovaikutuksen 

toimintamallit 

maatilayritysten kansa

Tiekartta, tavoitteet ja askelmerkit rakennetaan ja 

konkretisoidaan AgriHubi-verkostossa yhdessä
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AKIS –kuvaus ja SWOT

- tarveanalyysi ja toimenpiteet

sen mukaisesti

Keskeisenä viljelijöiden osaamisen, 

kilpailukyvyn kehittäminen

Käytetään kaikkia toimijoita ja parempaa 

tiedon välitystä. 

Lisää interaktiota ja kanssakäymistä. 

Tavoitteena on HYVIN TOIMIVA 

AKI Systeemi.

• koulutus ja tiedonvälitys

• esittelyt  (koulutilat ja vastaavat)

• neuvo2030

• yhteistyöhankkeet (sis. Innovaatiot)

• Nuorten viljelijöiden tuet

• Investoinnit (tuotannolliset ja laajakaista)

• kytkentä Horisontti –rahoitukseen

• verkostoyhteistyö

CAP –suunnitelma ja osaamisverkosto

AKIS = Agricultural Knowledge and Innovation System

EU: Maatalouden Osaamisen ja Innovaatioiden Systeemi



Alustukset ja materiaalit maaseutu.fi 

sivuilla. Myös youtube-esityksinä.

Yhteenveto tulossa myös
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Datan hallinta, käyttöoikeudet ja hyödyntäminen
https://kalenteri.maaseutu.fi/wp-
content/uploads/events/7439/daa5c524fdf91eadb7fe222a57d4d6b0.pdf

AgriFood Dataspace Finland (Ruokajärjestelmän datasta)
https://kalenteri.maaseutu.fi/wp-
content/uploads/events/7439/62c8658c7338531ccccd8b7a3af7fed1.pdf

AgriHubi (maatilayritysten osaamisverkosto)
https://kalenteri.maaseutu.fi/wp-
content/uploads/events/7439/864914ed8b4a53cf64ea1f8e97b731fe.pdf

https://kalenteri.maaseutu.fi/wp-content/uploads/events/7439/daa5c524fdf91eadb7fe222a57d4d6b0.pdf
https://kalenteri.maaseutu.fi/wp-content/uploads/events/7439/62c8658c7338531ccccd8b7a3af7fed1.pdf
https://kalenteri.maaseutu.fi/wp-content/uploads/events/7439/864914ed8b4a53cf64ea1f8e97b731fe.pdf

