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- mitä se tarkoittaa maatilalla ja ruokajärjestelmässä
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Kansainväliset konfliktit, Koronapandemia, Ilmastonmuutos, Luontokato

Polttoaineiden ja energian hinnannousu
Alhaiset tuottajahinnat

Maatalouden haavoittuvaisuus
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Viljelijä kohtaa yhä enemmän 
muutosten seurauksia

28.3.2022

• Ilmastonmuutoksen vaikutukset
• Sopeutuminen
• Hillintä

• Biologisen monimuotoisuuden 
säilyttäminen

• Riittämättömät tulot
• Vaihtelevat hinnat
• Epävarmuuden lisääntyminen
• Median arvostelu maatalouden 

ympäristövaikutuksista
• Odotukset luonnonvaroja säästävästä 

maataloudesta kasvavat
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Uudelleensuunnittelu monimutkaista

28.3.2022

• Taloudellisten sosiaalisten ja ekologisten 
ulottuvuuksien optimointi

• Kokonaisvaltainen tarkastelu
• Muuttujien välisten vuorovaikutuksien 

tarkastelu kriittistä
(Caron ym. 2018; Teixeira et al. 2018; Springmann et al. 2018)
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Tiedonvälityksen rooli

28.3.2022

• Tutkimus, tiedonvälitys, ihmisten verkostoituminen, keskustelut ja yhteistyö ovat 
tärkeitä keinoja, joilla voidaan tukea yrittäjien valmiuksia kehittää toimintaansa.

• Maatalouden ja maaseudun yrittäjillä avainrooli Suomen ruokajärjestelmän 
uudistamisessa kohti vähähiilistä, resurssitehokasta, kiertotalouteen perustuvaa, 
kokonaiskestävää ja muutosjoustavaa järjestelmää. 

• Resilienssin kehittäminen koko ruokajärjestelmän yhteinen asia. 
• Ilmastoviisas ja muutosjoustava ruokajärjestelmä pellolta kuluttajalle (MURU) edistää 

tiedonvälityksen ja toimijoiden verkottamisen kautta maatalouden ja 
ruokajärjestelmien sopeutumiskykyä, muutosjoustavuutta ja ilmastoviisautta.



28.3.2

Ruokaturva

Käytettävyys
Mahdollisuus 

hankkia ruokaa 

Saatavuus

Sosiaalinen hyvinvointi

Alkutuotanto
Jalostus ja pakkaaminen

Jakelu ja myynti
Kuluttaminen

RUOKAJÄRJESTELMÄ

MUUTOSTEKIJÄT

Luontopääoma ja 
ekosysteemipalvelut

Mukaellen Ericksen 2008
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Resilienssi eli muutosjoustavuus

28.3.2022

Resilienssi
Kyky täyttää tarpeet huolimatta 
häiriöistä ja shokeista (Walker ym. 2004; 
Folke ym. 2010)

Kestävyys
Kyky täyttää nykyhetken tarpeet 
vaarantamatta tulevien sukupolvien 
mahdollisuutta hyvään elämään (UN 1987)
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Ruokajärjestelmien resilienssi

Kyky tuottaa riittävästi terveellistä, turvallista ja 
kulttuurisesti sopivaa ruokaa, joka on fyysisesti 
ja taloudellisesti saavutettavissa ihmisille, 
häiriöistä huolimatta. (Tendall ym. 2015) 

HÄIRIÖT, MUUTOKSET JA SHOKIT

RUOAN SAATAVUUS
KYKY HANKKIA RUOKAA

KÄYTETTÄVYYS
TARJONNAN VAKAUS

Resilienssi 
• Ei etsi lyhytkestoisia optimiratkaisuja 

ennakoitaviin riskeihin
• Korostaa sopeutumis- ja muutoskyvyn 

kehittämistä
• Yksilöstä globaalille tasolle
• Toimijoiden osallistamista

PAIKALLISET OLOSUHTEET: 
Miten vaikutukset tuntuvat
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Resilienssin ulottuvuudet

28.3.2022

VAKAUS 

SOPEUTUVUUS

MUUTOSKYKY

Meuwissen ym. 2019

Kyky kestää, sietää ja torjua häiriöt

kyky muuttaa toimintoja häiriön sattuessa

Kyky muuttaa merkittävällä tavalla 
järjestelmän rakenteita ja 
vuorovaikutusmekanismeja
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Monimuotoisuus edistää resilienssiä

• Monimuotoisuus tärkein resilienssiä edistävä 
tekijä

• Biologisesti monimuotoiset järjestelmät 
auttavat mm. tuholaisten ja tautien 
hallinnassa

• Parempi kyky toipua häiriöistä, esim. 
sääilmiöt (kuivuus, tulvat)

• Parantaa maaperän terveyttä
• Edistää pölytystä
• Pystyvät ylläpitämään ekosysteemipalvelujen 

tuotantoa häiriöiden vallitessa.

Sosioekonominen sietokyky
• Monipuoliset ja yhteistyötä tekevät 

tuottajat vähentää haavoittuvuutta kun 
yksittäinen sato epäonnistuu

• Pienempi riippuvuus ulkoisista panoksista 
ja suurempi riippuvuus biologisista 
prosesseista tukee maaperän terveyttä ja 
tuholaisten ja tautien säätelyä

28.3.2022

Ekologisen ja 
sosioekonomisen 

resilienssin parantaminen 
kulkee käsi kädessä –

ihmiset ovat osa 
ekosysteemejä (Tomich ym. 

2011, Ratner ym. 2013)
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Monimuotoisuuden vaikutustapoja

28.3.2022

• Eri toimintojen sopiva päällekkäisyys
• Useita mahdollisia tuontikanavia kriittiselle tuontipanokselle
• Mahdollisuus saada kausityövoimaa eri maista tai kotimaan eri ryhmistä
• Ruokajärjestelmässä useita jalostajia, jotka pystyvät vastaanottamaan tiettyä 

raaka-ainetta. Tämä kompensoi häiriön kohteeksi joutunutta toimijaa

• Häiriöihin monimuotoisesti reagoivat tekijät eli vastemonimuotoisuus

• Samalla peltolohkolla viljellään kasvilajeja tai -lajikkeita, jotka reagoivat häiriöön, 
esim. kuivuuteen eri tavoin (kasvin kasvun kriittinen hetki ajoittuu eri aikaan)

• Häiriötilanteessa eri tavoin reagoivat toimijat, esim. jokin kotimaassa tapahtuva 
tuotantohäiriö koskettaa eri tavoin jalostajaa, joka on riippuvainen pelkästään 
kotimaisista raaka-aineista kun taas tuontiraaka-aineita käyttävät jalostajat  
pärjäävät paremmin
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Resilienssin tekijät suomalaisessa 
ruokajärjestelmässä (DEFORFO)
Pasi Rikkonen, Karoliina Rimhanen, Kalle Aro, Jyrki Aakkula

28.3.2022

• Kolmivaiheinen Delfoi-arviointiprosessi
• 1. vaihe: Suomen huoltovarmuusorganisaatioon kohdistuvat 

asiantuntijahaastattelut
• Tavoitteena

• Tunnistaa ruokajärjestelmään kohdistuvia muutoksia, häiriöitä ja 
shokkeja 

• Arvioida mitkä tekijät ja toimenpiteet edesauttavat ja hankaloittavat 
varautumista häiriöihin ruokajärjestelmässä
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Ruokajärjestelmään kohdistuvia muutoksia, häiriöitä ja shokkeja

28.3.2022

HÄIRIÖT ENERGIAN SAANNISSA, SÄHKÖNJAKELUHÄIRIÖT
HÄIRIÖT ULKOMAISEN TYÖVOIMAN SAANNISSA

KYBERTURVAHYÖKKÄYKSET
HÄIRIÖT TUONTIPANOSTEN SAATAVUUDESSA

SÄÄN ÄÄRI-ILMIÖT JA KASVITAUDIT
TARTTUVAT ELÄINTAUDIT

BIODIVERSITEETIN VÄHENEMINEN
MAAILMANMARKKINOIDEN HINTAVAIHTELUT

POLITIIKAN KRIISIT
KONFLIKTIEN LAAJENEMINEN SODIKSI

RUOKATERRORISMI

MONIMUTKAISIA, LAAJOJA, 
TOISIINSA KYTKEYTYVIÄ JA 
PITKÄAIKAISIA HÄIRIÖITÄ.
LAAJA-ALAISET JA PERÄKKÄISET  
HÄIRIÖT ERITYISEN HANKALIA

RUOAN SAATAVUUS
KYKY HANKKIA RUOKAA

KÄYTETTÄVYYS
TARJONNAN VAKAUS
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Resilienssin edistäminen suomalaisessa ruokajärjestelmässä

Alkutuotanto Jalostus Jakelu ja kauppa

Systeemiajattelu tieteen ja vuorovaikutuksen pohjalta

Toimintojen ja verkostojen päällekkäisyys

Tuotannon ja kumppaneiden monimuotoisuus

Puskurikeinot

Ruoan tarjonnan vakaus

Kannattavuus, hyvinvointi, ekosysteemipalvelut

Häiriöt, shokit, muutokset

Ruokajärjestelmän resilienssi

Yhteiskunta

Kotimainen valkuaiskasvituotanto
Kotimainen uusiutuvan energian tuotanto

Työpaikkojen luominen

Toimijoiden välinen luottamus ja monipuolinen yhteistyö
mahdollistaa riippuvuuksien tunnistamisen 
Tilannekäsityksen muodostuminen, lisää ymmärrystä eri 
toimijoiden toiminnan rajaehdoista

Vähentää riippuvuutta yksittäisistä toimijoista, turvaa raaka-
aineiden saatavuutta jalostajille. Tuonti ja vienti tärkeässä roolissa 
kotimaan tuotannon rinnalla monipuolistamassa ja turvana. 
Maantieteellisesti laaja maataloustuotanto
Monipuolinen proteiinivalikoima
Monipuoliset kanavat työvoimalle
Kattava vähittäiskauppaverkosto

Monipuoliset kasvilajit ja-lajikkeet samana vuonna ja 
viljelykierrossa
Eri kasvuvaiheessa olevat kasvit: kevätviljat, öljykasvit, herne, 
syysviljat turvaavat sadon onnistumista
Nurmien, öljykasvien ja proteiinikasvien viljelyn lisääminen Etelä-
Suomessa
Tilojen ja tuotantosuuntien monimuotoisuus

Raaka-ainevirtojen turvaaminen
Viranomaisten tärkeä rooli
Toimijoiden sitoutunut yhteistyö
Tuotantoylijäämä
Ympärivuotiset varastot
Varmuusvarastot



15

Johtopäätökset

28.3.2022

• Omavaraisuuteen perustuva kannattava alkutuotanto kestävyyden ja 
resilienssin kulmakivi

• Maatalouden kohtaamat häiriöt edellyttävät riittävää ja monipuolista 
kotimaista tuotantovolyymiä, jota tukee saatavilla oleva kotimainen 
uusiutuva energia

• Luottamukseen perustuva dialogi ja yhteistyö lisää ymmärrystä, 
halukkuutta ottaa vastuuta ja parantaa reagointikykyä häiriötilanteissa

• Varmuusvarastot turvaavat huoltovarmuutta
• Resilienssin näkökulmia tulisi sisällyttää ruokajärjestelmää ohjaaviin 

strategioihin ja politiikkaan
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