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Visio: Kilpailukykyinen ja kannattava 

maatalous 2030 rakentuu huippuosaamiselle 

ja älymaatalouden ratkaisuille

• Suomalaisten maatilayrittäjien liikkeenjohto parhaiden yritysten tasolle ja 

tulosjohtaminen vakiintuu maatilayrittäjyyden perustaksi

• Maatilayritysten osaamisesta ja tiedolla johtamisesta pohja kilpailukyvyn 

kehittämiselle, riskienhallinnalle ja kriisivarautumiselle muuttuvassa 

toimintaympäristössä

• Kilpailukykyinen ja ympäristöviisas maatilayritys hyödyntää älymaatalouden ja 

digitalisaation ratkaisuja ja innovaatioita

• Tutkimustieto ja tutkimukseen pohjautuvat ratkaisut tehokkaammin 

käytäntöön

• Neuvonnan, koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöstä enemmän vaikuttavuutta

• Vahvempi toimialan vetovoima ja brändi
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Maatilayritysten osaamisverkosto

2.10.2020

AgriHubi aktivoi ja koordinoi toimijoiden 
välistä tavoitteellista yhteistyötä ja 
vuoropuhelua keskeisille teemoille 
kuten:
• Talousjohtaminen/liikkeenjohto
• Tietovarannot
• Älymaatalous

AgriHubi on tutkimuksen, koulutuksen, 
neuvonnan ja yritysten sekä hallinnon 
ja muiden sidosryhmien muodostama 
yhteistyöverkosto, jonka keskiössä on 
maatilayritykset ja niiden  
kannattavuuden ja kilpailukyvyn 
parantaminen.
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Miten maatilayritys hyötyy AgriHubi-verkostosta?

2.10.2020

• Uusin tutkimustieto, ratkaisujen ja alustojen tarjoamat 

mahdollisuudet nopeammin ja tehokkaammin kilpailukyvyn 

kehittämiseen. 

• Erilaiset maatilayritykset aktiivisena osapuolena 

vuoropuheluun, innovatiivisiin tutkimus- ja 

kehittämishankkeisiin sekä tiedonvaihtoon. 

• Tarpeiden tunnistaminen, koulutuksen uudistuminen, 

tutkimuksen ja neuvonnan palveluiden kehittäminen.

• Kansainvälinen kanssakäyminen, soveltava tutkimustieto 

sekä vertailutieto käyttöön.  

• Verkoston toimijoiden tietovarantojen rajapintojen ylitys ja 

tehokas yhteiskäyttö.

• Osapuolten vuorovaikutus vahvistuu. Alan arvostus ja 

vetovoima paranee.
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Tiekartta, tavoitteet ja askelmerkit

rakennetaan ja konkretisoidaan

yhdessä

2.10.2020

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 Seuranta

Vuorovaikutuksen 

toimintamallit 

maatilayritysten kansa



6

AgriHubi-verkosto käynnistyy 2021 

yhteistyömallin konkreettisella valmistelulla

2.10.2020

Johtoryhmä 

kootaan

Tiekartat 

tavoitteet ja 

mittarit 

asetetaan

Toimintamalli 

ja resursointi 

täsmennetään

AgriHubi-

yhteistyömalli 

toiminnassa

Farm 

management 

-webinaarit

Älymaatalous-

webinaarit ja 

työpaja

2021 2022
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AgriHubi – miten toimintamalli voisi rakentua?
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• Yhteistyöverkosto; ensi vaiheessa aloitteen tekijöinä 

tutkimus, neuvonta ja koulutus

• Perustana yhteinen visio, strategia, tavoitteet ja mittarit

• AgriHubi-verkosto avoin kaikille toimijoille, jotka 

sitoutuvat verkoston tavoitteisiin ja toimintaan. 

• Verkostossa sovitaan toiminnan resursseista ja 

koordinaatiosta

• AgriHubi edistää yhteistyön ja hankkeiden 

rakentamista ja tietovarantojen yhteiskäyttöä, 

ei hallinnoi hankkeita tai datoja
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AgriHubi rakentuu vahvalle koordinaatiolle ja 

johtoryhmätyölle

2.10.2020

• Vahva johtoryhmä, joka asettaa tavoitteet ja 

mittarit sekä sparraa, seuraa ja ohjaa

• Johtoryhmässä eri osapuolten edustajia

• Yhteinen ”rajapinta”koordinaattori, joka 

rakentaa ja vie eteenpäin AgriHubin

yhteisesti sovittuja tavoitteita yhdessä 

verkoston osapuolten kanssa

• Tehtäviä ja resursseja jaetaan verkostossa 

yhteisesti sovituin periaattein
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Työpajassa pohdittavaksi

• Yhteistyön malli 2030? Miten verkosto toimii?

• Yhteistyön tuloksia? Mitä pitää saada aikaan? 

Mitkä tärkeimpiä konkreettisia tavoitteita?

• AgriHubin merkitys älymaatalouden teemassa?



Kiitos!


