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Maatalouden muutos vuoteen 2030

Esityksessä 

1. Miten tulevaisuuskehityksen ja sen muutosjoustavuuden arviointi toteutettiin 

2. Tulevaisuusarviot maatalouden ja laajemmin ruokajärjestelmän 
toimintaympäristön kehityksestä vuoteen 2030

– toivottavan ja todennäköisen kehityksen arviointi

3. Resilienssitekijöiden ja -toimien tärkeys (priorisointi)

4. Yhteenveto 

2



328.3.2022

kjhjg

•Loka-marraskuu 2020
•9 haastattelua; 
ruokajärjestelmän ja 
huoltovarmuuden asiantuntijaa

•Fokuksessa ruokajärjestelmään 
kohdistuvat muutosvoimat ja 
häiriöt, niiden aiheuttamat 
vaikutukset ja varautumistoimet

Delfoita pohjustavat 
haastattelut

•Maalis-huhtikuu 2021
•38 ruokajärjestelmän 
asiantuntijaa 
alkutuotannosta,  
tutkimuksesta, hallinnosta, 
teollisuudesta ja kaupasta, 
etu- ja kansalaisjärjestöistä 
sekä 
huoltovarmuusorganisaatio
sta

• Kyselyssä arvioitiin:
• Häiriöt, väittämiä 
ruokajärjestelmän 
resilienssistä toivottava ja 
todennäköinen kehitys (yht. 
52 muutosta, 
muutostekijää, trendiä)

1. Delfoi 
kierros

•Touko- kesäkuu 2021
•25 ruokajärjestelmän 
asiantuntijaa vastasi 
tarkentavaan kierrokseen

• Kommentoi kokonaiskuvaa 
ruokajärjestelmän 
resilienssistä, uudelleen 
arvioi resilienssin tekijöitä, 
priorisoi resilienssitoimia ja 
mietti vetovastuita 
varautumistyössä

2. Delfoi 
kierros

Maatalouden muutos 2030 – miten kehitystä
arvioitiin



428.3.2022

Toivottavasti 
(asteikko -

2…+2)

Kasvaa, 
vähenee, pysyy 

ennallaan

Todennäköi-
sesti (asteikko -

2…+2)

Kasvaa, vähenee, 
pysyy ennallaan

Tuotanto Suomessa
Kotimaisen 
alkutuotannon volyymi

0,74 ↗ -0,03 ↔
Viljelty peltopinta-ala 
kotimaassa

0,08 ↔ -0,22 ↔
Valkuaiskasvien 
tuotantoala

1,49 ↑ 0,97 ↗
Luomun tuotantoala 1,13 ↑ 0,73 ↗
Maatilojen yksikkökoko 0,20 ↔ 0,82 ↗
Ulkomainen työvoima -0,42 ↘ 0,86 ↗

Maatalouden muutos vuoteen 2030

Toivottavasti
(-2…+2)

Kasvaa, vähenee,
pysyy ennallaan

Todennäköi-
sesti (-2…+2)

Kasvaa, vähenee, 
pysyy ennallaan

Tuotannon monipuolisuus
Yritysrakenteen monimuotoisuus 
(vaihtelua koon, tuotantosuunnan, 
erikoistumisen ja monialaisuuden osalta) 

1,24 ↑ -0,08 ↔

Ruokajärjestelmien paikallisuus 1,27 ↑ 0,17 ↔
Ruokajärjestelmän toimijoiden 
lukumäärä ruoan saatavuuden 
varmistamisessa

0,84 ↗ -0,22 ↔

Ruokajärjestelmän toimijoiden moni-
muotoisuus (mm. erilaisuus toiminnan, 
koon, reagointikyvyn suhteen) 

1,18 ↑ 0,14 ↔

• Tuotantoalassa ja –volyymissa ei nähdä 
merkittäviä muutoksia, rakennekehitys 
etenee

• Kasvua valkuaiskasvien tuotantoalassa 
ja luomussa

• Työvoiman toivotaan löytyvän 
kotimaasta, todennäköisesti 
ulkomaisen työvoiman määrä kuitenkin 
kasvaa

• Yritysrakenteen toivotaan 
monimuotoistuvan, mutta 
todennäköistä se ei ole

• Toimijoiden määrän että 
monimuotoisuuden toivottiin 
lisääntyvän, nähtiin kuitenkin pysyvän 
todennäköisesti ennallaan

• Sama ruokajärjestelmän 
paikallisuudessa
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Toivottavasti 
(-2…+2)

Kasvaa, vähenee,
pysyy ennallaan

Todennäköis
esti (-2…+2)

Kasvaa, vähenee, 
pysyy ennallaan

Tuottavuustoimet
Maan kasvukunnon 
parantamiseen tähtäävät 
toimet

1,53 ↑ 0,84 ↗

Viljelykasvien kastelu 0,16 ↔ 0,46 ↗
Uudet tuotantoteknologiat 
(mm. solumaatalous, 
vertikaaliviljely)

0,61 ↗ 0,76 ↗

Kotimainen kasvinjalostus 1,16 ↑ 0,22 ↔
Viljelykasvivalikoiman ja 
viljelykiertojen 
monipuolistuminen

1,53 ↑ 0,78 ↗
Nurmien ja muiden 
syväjuuristen kasvien osuus 
viljelykasveissa

1,32 ↑ 0,62 ↗

Maatalouden muutos vuoteen 2030 • Vahvimmin toivottiin maan 
kasvukunnon parantamista 
ja viljelykasvivalikoiman ja 
viljelykiertojen 
monipuolistamista

• Uusia 
tuotantoteknologioita 
toivottiin hieman 
maltillisemmin kuin 
pidettiin todennäköisenä
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Toivottavasti
(-2…+2)

Kasvaa, vähenee,
pysyy ennallaan

Todennäköi-
sesti (-2…+2)

Kasvaa, vähenee, 
pysyy ennallaan

Huoltovarmuus ja omavaraisuus
Omavaraisuus panosten 
suhteen

1,50 ↑ 0,43 ↗
Maatalouden 
tuotantopanosten 
varmuusvarastot

0,95 ↗ 0,28 ↗

Polttonesteiden 
varmuusvarastointi

0,73 ↗ 0,06 ↔
Elintarviketuotteiden 
varmuusvarastot

0,68 ↗ 0,26 ↗
Tuontiriippuvuus -1,19 ↓ 0,47 ↗
Tietojärjestelmien 
suojaaminen

1,39 ↑ 0,81 ↗

Toivottavasti 
(-2…+2)

Kasvaa, vähenee,
pysyy ennallaan

Todennäköi-
sesti (-2…+2)

Kasvaa, vähenee, 
pysyy ennallaan

Energiantuotanto ja ravinnekierto

Kotimainen uusiutuva 
energiantuotanto 

1,50 ↑ 0,81 ↗
Maatilojen 
energiaomavaraisuus

1,58 ↑ 0,70 ↗
Sähköntuotannon 
varavoimajärjestelmät 
maaseudulla

1,27 ↑ 0,69 ↗

Ravinteiden tehokas 
kierrätys

1,68 ↑ 0,97 ↗

Maatalouden muutos vuoteen 2030

• Toiveissa reipasta panostusta 
huoltovarmuuteen ja omavaraisuuteen

• Sitä pidettiin myös todennäköisenä, 
kuitenkin maltillisemmin pois lukien 
polttonesteiden varmuusvarastointi, 
jonka nähtiin pysyvän ennallaan

• Tuotantopanosten 
tuontiriippuvuudesta halutaan irti, 
mutta se ei näytä todennäköiseltä

• Energiantuotantoon ja ravinnekiertoon 
uskotaan 

• Kaikissa näissä kysymyksissä toivotaan 
reipasta kasvua ja sitä pidetään 
todennäköisenäkin
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Toivottavasti 
(-2…+2)

Kasvaa, vähenee,
pysyy ennallaan

Todennäköise
sti (-2…+2)

Kasvaa, vähenee, 
pysyy ennallaan

Kauppa ja markkinoiden toiminta
Elintarvikkeiden tuonti -0,53 ↘ 0,62 ↗
Kansainvälinen kauppa 0,32 ↗ 0,65 ↗
Markkinahintojen heilahtelut -0,97 ↘ 0,89 ↗
Sopimukset toimijoiden välillä 1,05 ↑ 0,56 ↗
Häiriöiden ja shokkien 
estämiseen liittyvät 
kustannukset

-0,31 ↘ 0,86 ↗
Häiriöistä ja shokeista 
toipumiseen liittyvät 
kustannukset

-0,65 ↘ 1,03 ↑

Toivottavasti
(-2…+2)

Kasvaa, vähenee,
pysyy ennallaan

Todennäköis
esti (-2…+2)

Kasvaa, vähenee, 
pysyy ennallaan

Osaaminen ja ruokajärjestelmäkokonaisuuden hallinta
Johtamistaidot äkillisissä 
muutostilanteissa

1,45 ↑ 0,35 ↗
Ruokajärjestelmän 
kokonaisvaltainen hallinta

1,47 ↑ 0,41 ↗
Ruokajärjestelmän 
vuorovaikutuksien 
ymmärrys

1,55 ↑ 0,62 ↗

Alkutuotannon ja jalostavan 
teollisuuden työntekijöiden 
hyvinvointi ja jaksaminen

1,58 ↑ 0,11 ↔

Maatalouden muutos vuoteen 2030

• Sopimuksellisuuden, kv. kaupan ja 
elintarvikkeiden tuonnin nähtiin 
lisääntyvän

• Samoin markkinahintojen 
heilahtelujen nähtiin lisääntyvän, 
vaikka vahva toive on vakaammasta 
kehityksestä

• Sekä häiriöiden estämisen että niistä 
toipumisen kustannukset nousevat

• Ruokajärjestelmän 
kokonaisvaltaiseen hallintaan,  
vuorovaikutuksien ymmärrykseen 
sekä johtamistaitoihin äkillisissä 
tilanteissa panostetaan vahvemmin

• Nämä nähtiin myös vahvasti 
toivottavina 

• Työntekijöiden hyvinvointiin ja 
jaksamiseen haluttaisiin panostaa 
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• Kotimaisen uusiutuvan energian tuotannon lisääminen
• Valkuaiskasvien tuotantoalan kasvattaminen
• Tuotantopanosten tuontiriippuvuuden vähentäminen
• Kasvivalikoiman ja viljelykiertojen monipuolistaminen 
• Ruokajärjestelmien toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen 
• Varautuminen riittävillä varajärjestelmillä kriisitilanteisiin ruokaturvan ylläpitämiseksi
• Monipuolisen ja laajan ruokajärjestelmän toimijaverkoston ylläpitäminen
• Investoidaan tietojärjestelmien suojaamiseen
• Työntekijöiden henkisen hyvinvoinnin ja jaksamisen lisääminen 

• Toive: Resilienssin edistämisestä aiheutuvat kustannukset jakautuvat tasaisesti ruokajärjestelmässä

• Huoli: Alkutuotannon heikko taloudellinen kannattavuus haittaa resilienssin kehittämistä

Keskeisimmät resilienssiä lisäävät tekijät ja toimet Delfoi-
asiantuntija-arvioinnin 1. kierroksen perusteella
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Kierrosten välillä lähetettiin tulosten
yhteenvetoraportti ja seuraavaksi pyydettiin
vielä priorisoimaan toimia
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Resilienssiä edistävien tekijöiden priorisointi asteikolla 1-5 (huom. 
tulokset tiivistyivät kolmen asiantuntija-arviointikierroksen kuluessa)
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Alkutuotannon
tuotantoylijäämä

Tuotantorakenteen
monipuolisuus

Tuotannon hajauttaminen
maantieteellisesti

Valmius kasvattaa tuotantoa

Riittävät varmuusvarastot

Riippumattomuus ravinne- ja
energiahuollon suhteen

Riippumattomuus
valkuaisrehujen ja muiden
panosten sekä työvoiman

suhteen

Systeemin tuntemus,
tietoisuus ja

valmiussuunnitelmat

Valvontajärjestelmien
toimivuus

Toimijoiden välinen luottamus
ja monipuolinen yhteistyö

Kansalaisten tietoisuus ja
osallistuminen

ruokayhteisöihin

• Delfoi-arvioinnissa 
kahdella 
kierroksella 
yhteensä 50 
resilienssitekijää
sekä sitä edistäviä 
toimia

• Tärkeysarviointi 
asteikolla 1-5 (1=ei 
lainkaan täkeä; 5= 
erittäin tärkeä)
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3,0
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5,0
Toimijakohtaiset resilienssitoimet: Kuinka tärkeää on panostaa alla oleviin resilienssiä edistäviin 

toimiin?

KESKIARVO MEDIAANI
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0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Ravinteiden
kierrätys

Häiriön ja riskien
tunnistaminen,
tiedonvaihto ja

ongelmanratkaisu

Työvoiman
liikkuvuus

Sopimuksellisuus Sähkönsäännöstelyn
kohdentaminen

Raaka-aineiden
ohjailu toiselle

alueelle tai
tuotantoyksiköihin

Tuonnin ja viennin
esteettömyys

Verkostojen resilienssitoimet: Kuinka tärkeää on panostaa alla oleviin resilienssiä edistäviin 
toimiin?

KESKIARVO MEDIAANI
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0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Kriittisten
tuotantopanosten

tuotannon
kasvattaminen

kotimaassa

Kotimaisen ja
uusiutuvan

energiantuotannon
edistäminen

Koulutus- ja
informaatio-ohjaus

Politiikka- ja
markkinaohjaus sekä

varautumisen
kustannusten ohjaus

Sähköntuotantokyvyn
ja -varayhteyksien

kasvattaminen

Panosten ja
tuotteiden

varmuusvarastojen
ylläpitäminen ja

tarkkailu

Sähkön
siirtoyhteyksien
vahvistaminen

Monipuoliset
tuontikanavat

Yhteiskunnan resilienssitoimet: Kuinka tärkeää on panostaa alla oleviin resilienssiä edistäviin 
toimiin?

KESKIARVO MEDIAANI



© Luonnonvarakeskus

Yhteenveto

14

Hyvin vahvasti toiveissa: 
1. Ravinteiden tehokas kierrätys 
2. Alkutuotannon ja  teollisuuden 

työntekijöiden hyvinvointi
3. Maatilojen energiaomavaraisuus
4. Toimijoiden (ml. viranomaiset) 

välinen yhteistyö
5. Ruokajärjestelmien 
vuorovaikutuksien ymmärrys

Todennäköisessä kasvussa
1. Häiriöistä ja shokeista 

toipumiseen liittyvät 
kustannukset

2. Ravinteiden tehokas kierrätys
3. Valkuaiskasvien tuotantoala
4. Markkinahintojen heilahtelut

5. Ulkomainen työvoima

Todennäköistä, mutta ei 
toivottavaa:

1. Markkinahintojen heilahtelut 
lisääntyvät

2. Häiriöistä ja shokeista 
toipumiseen liittyvät kustannukset 

kasvavat
3. Tuontiriippuvuus kasvaa

4. Ulkomainen työvoima lisääntyy
5. Elintarvikkeiden tuonti kasvaa

Toivottavaa, mutta ei todennäköistä:
1. Alkutuotannon kannattavuus paranisi

2. Yritysrakenteen monimuotoisuus 
kasvaisi (vaihtelua koon, tuotantosuunnan, 
erikoistumisen ja monialaisuuden osalta)

3. Ruokajärjestelmän toimijoiden lukumäärä 
kasvaisi

4. Kotimaisen alkutuotannon volyymi kasvaisi
5. Viljelty peltopinta-ala kotimaassa 

pysyisi ennallaan

Resilienssiä kasvattaa:
Riippumattomuus, 

systeemin tuntemus, 
yhteistyö ja luottamus,  

monipuolisuus ja -
muotoisuus, 

varautuminen,  
kasvukunto
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Kiitos mielenkiinnosta! 

Erityiskiitos ruokajärjestelmän asiantuntijoille Delfoi-
tutkimukseen osallistumisesta!


