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AgriHubin tavoitteena on edistää

27.9.2021

Yrityskokonaisuuden johtamisella maatalouden 
yrittäjätulo nousuun

Maatilayrittäjien ääni kuuluville

Tutkimus-koulutus-neuvonta -yhteistyöstä enemmän 
vaikuttavuutta

Tiedolla johtamisesta lisäarvoa 

Talousajattelu keskiöön
”Farm Business Management” 
-konsepti
Parhaat käytännöt
Talouden ja johtamisen työkalupakki

Uudet toimintatavat ja tiedon 
siirron konseptit
Tutkimus- ja hankeyhteistyö

Tulevaisuuden osaamistarpeet -> 
koulutuksen uudistuminen
Elinkeinolähtöiset TKI-tarpeet
Maatilayrittäjät mukaan 
yhteiskehittämiseen

Datavarannot, datalähteet ja 
rajapinnat
Datan hyödyntämisen 
pelisäännöt
Analyysi- ja 
raportointityökalut



AgriHubin tehtävät ja tavoitteet
• Ydintehtävä on edistää suomalaisten maatila- ja puutarhayritysten 

kannattavuutta. 
• AgriHubin tehtävänä on tuoda toimijoita yhteen, jotta tieto liikkuu 

nopeammin maatalousyrittäjille ja yrittäjiltä tutkimustarpeet toiseen 
suuntaan. Verkoston perustaminen nojaa selvitysmies Karhisen ’Uusi Alku’ –
raporttiin (2019).

• Kolme pääteemaa:
• Maatilojen liikkeenjohto-osaamisen vahvistaminen
• Älymaatalouden edistäminen
• Datalähteiden ja tietovarantojen tehokkaampi käyttö

• Verkosto kattaa laajasti suomalaisia ruokaketjun toimijoita ja kouluttajia. 



AgriHubin tiekartat
• Tiekartat verkoston tekemiselle ovat työnalla:

• Näkymä vuoteen 2030
• Älymaatalouden tiekartta
• Farm business management –tiekartassa kolme osa-aluetta:

• Liikkeenjohdon osaamisen kehittäminen
• Strategisen ajattelun kehittäminen
• Tiedolla johtamisen kehittäminen

• Tiekarttojen työstämiseen osallistuu myös maatalousyrittäjiä.

• Tiekartat ovat AgriHubin päivittyviä dokumentteja, joita ylläpidetään 
ja seurataan matkan aikana. 



AgriHubin hyödyt verkoston jäsenille

• Mahdollisuus rakentaa palveluita maatalousyrittäjien avuksi -> 
AgriHubi on kanava tavoittaa johtamisesta ja älymaataloudesta 
kiinnostuneita alkutuottajia kautta Suomen. 

• Nyt jo käynnistymässä ÄlyAgri –teemaverkosto
• AgriHubin Älymaatalouden teemaryhmässä laajasti mukana 

sidosryhmiä, jotka tekevät aiheen parissa työtä eri puolilla Suomea. 
• Keskinäinen tiedonvaihto ja vuorovaikutus ovat olleet vilkasta.

• Maatalousalan koulutustoimijat verkostoituneet toiselta asteelta 
maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan asti yhteen. Tieto 
kehittämistoimista liikkuu aiempaa vahvemmin ja opitaan tuntemaan 
toisemme sekä tekemisemme aiempaa paremin. 



AgriHubin tulevat kehitystoimet
• Verkostoalustan rakentaminen yhdessä maaseutuverkoston kanssa. 

Palvelee yhden luukun periaatetta:
• Uusin tutkimustieto, palvelut ja koulutukset yhden osoitteen kautta tavoitettavaksi. 
• Yrittäjien rekrytointi mukaan tki-hankkeisiin, yrittäjiltä tutkimus- ja 

kehittämisideoiden kokoaminen. 
• Toimijoiden liittäminen yhteen.  

• Suomalaisten maataloutta ja maaseutua koskevien DIHien kokoaminen 
yhteen. Nyt mukana jo mm. Centria amk:n RuralDIH. 

• CAP –ohjelman toteuttaminen osana CAP –verkostoa maaseutuverkoston 
kanssa.
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