
  

Älymaatalous–keskustelusarja alkaa - tervetuloa 

mukaan! 
  

Mille pohjalle rakennetaan suomalainen älymaatalous? 

Maataloutemme ja koko ruokajärjestelmämme kestävänä perustana ovat investoivat, kehittyvät, 
kannattavat ja kilpailukykyiset tilat. Osaaminen, innovaatiot ja tiedon fiksu hyödyntäminen ovat 
älymaatalouden perusta. Digitaalisuus, tiedon hyödyntäminen, uusi teknologia ja tekoälyratkaisut 
ovat keskeisiä muutoksen työkaluja. 
 

Miten tutkimus, koulutus, neuvonta ja muut toimijat tukevat maatalousyrittäjiä uuden 
vuosikymmenen älymaatalouden rakentamisessa? Tämän edistämiseksi järjestämme kevään ja 
alkukesän aikana neljän keskustelutilaisuuden sarjan, joissa pureudutaan älymaatalous -teemaan 
neljästä näkökulmasta: mitä uutta tutkimus tarjoaa, miten koulutus lisää valmiuksia ottaa uusia 
työkaluja käyttöön, miten neuvonta auttaa ottamaan uusia ratkaisuja ja tutkimustuloksia käyttöön 
ja miten muut toimijat mahdollistavat alan uudistumista. Keskustelusarja tavoitteena on työstää 
keskeisiä tavoitteita maatalouden osaamis- ja palveluverkoston rakentumiselle.  
 

Tilaisuuksien päätarkoituksena on toimia keskustelualustana sille, mitä uudistuva maatalous 
tarvitsee ja miten käytännössä viemme alan uudistumista eteenpäin. Tilaisuuksien ohessa 
keskustelu jatkuu Viima-verkkoympäristössä. 
 

Tule mukaan keskustelemaan, ottamaan kantaa ja vaikuttamaan - vaikka suoraan traktorin pukilta! 
 

Keskustelusarja: 
keskiviikko 20.5. klo 8.30-10 Tutkimus ja älymaatalous 

Mikä on tutkimuksen rooli? Mitä uutta on tutkimuksen saralla? Viljelijät datan viljelijöinä. 
  
keskiviikko 27.5. klo 8.30-10 Koulutus ja älymaatalous 

Miten koulutussektori on edistämässä digitalisaation ja osaamisen lisääntymistä maatiloilla? 

  
keskiviikko 3.6. klo 8.30-10 Neuvonta ja älymaatalous 

Neuvonta maatalousyrittäjien tukena. Millaista neuvontaa kehittyvät maatilat tarvitsevat 
tulevaisuudessa? 

 

keskiviikko 10.6. klo 8.30-10 Yrityskenttä ja älymaatalous 

Maatilat ja yrityskenttä rakentamassa älykästä maataloutta, miten teemme sen yhdessä? Miten 
saamme aikaan win-win -tilanteen? 

  
Elokuussa järjestettävä Tuloswebinaari ottaa kantaa Viima-verkkoympäristössä esiin nostettuihin 
aiheisiin ja vetää yhteen keskustelusarjan tuloksia. Webinaarin ajankohdasta tiedotetaan 
myöhemmin. 
 



  

Keskustelemaan kutsutaan maatalousyrittäjiä, muita yrityksiä, neuvojia, tutkijoita, 
koulutuskenttää, hallintoa sekä muita maatalouden kehittämisessä mukana olevia tahoja.  
  
Tilaisuudet järjestetään Zoom-alustalla, joka mahdollistaa osallistumisen niin älylaitteilla kuin 
tietokoneillakin. Lähetämme osallistumislinkin ilmoittautuneille. 
  
Webinaarisarjan järjestävät maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus ja 
maaseutuverkostopalvelut. Jotta kaikilla osallistujilla on mahdollisuus ottaa osaa keskusteluun, 
otamme mukaan 150 nopeimmin ilmoittautunutta.  

Keskustelusarjan kesäkuun tilaisuuksien ohjelmat ja ilmoittautuminen julkaistaan noin kuukausi 

ennen tapahtumaa maaseutu.fi -sivustolle: 
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/uutiset/uutiset-2020/alymaatalous-keskustelusarja-alkaa-

tervetuloa-mukaan 

Tutkimus ja älymaatalous -keskustelutilaisuuteen ilmoittautumiset viimeistään 18.5. 
ilmoittautumislomakkeen kautta: 
 https://e.eventos.fi/forms/maaseutu/a3812b46-885e-11ea-a21a-ee6a04371b85  
 
Tutkimus ja älymaatalous -keskustelutilaisuus, 20.5. klo 8.30-10.00, ohjelma: 
Kuinka tutkimus näkee älymaatalouden, sen potentiaalin ja tulevan kehityksen maatiloilla? Mitkä ovat 
keskeisiä haasteita ja tutkimuskohteita? 

 
8.15 Linjat aukeavat - Tervetuloa! 
 Keskusteluetiketti 
 Tuomas Metsäniemi ja Juha-Matti Markkola, maaseutuverkostopalvelut 

  
8.30  Tervetuloa älymaatalous-keskustelutilaisuuteen 
 Sirpa Karjalainen, neuvotteleva virkamies, MMM 

  

8:40  Näkökulmia: Älymaatalous - mikä mullistus(ko)! 

 Viljelijän työkalut ja -ympäristö uusiksi? 
 Liisa Pesonen, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus  
 
 Miten maataloudessa saataisiin paras sato datanviljelystä? 
 Olli-Pekka Ruuskanen, tutkimusjohtaja, Pellervon Taloustutkimus 

Viljelijäkommentti: Kokemuksia lisäarvon kotiutuksesta 
Esa Similä, maanviljelijä, Laihia 
 

9:30 Ryhmäkeskustelut 

10:15 Yhteenvetopuheenvuorot ja ohjeistus jatkotyöskentelyyn 

10.30 Tilaisuus päättyy 

https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/uutiset/uutiset-2020/alymaatalous-keskustelusarja-alkaa-tervetuloa-mukaan
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/uutiset/uutiset-2020/alymaatalous-keskustelusarja-alkaa-tervetuloa-mukaan
https://e.eventos.fi/forms/maaseutu/a3812b46-885e-11ea-a21a-ee6a04371b85


  

 

Koulutus ja älymaatalous -keskustelutilaisuuteen ilmoittautumiset viimeistään 25.5. 
ilmoittautumislomakkeen kautta: 
https://e.eventos.fi/forms/maaseutu/f5aa800d-885f-11ea-a21a-ee6a04371b85  
 
Koulutus ja älymaatalous -keskustelutilaisuus, 27.5. klo 8.30-10.00, ohjelma: 
Miten koulutussektori on edistämässä digitalisaation ja osaamisen lisääntymistä maatiloilla? 
 
8.15 Linjat aukeavat - Tervetuloa! 
 Keskusteluetiketti 
 Tuomas Metsäniemi ja Juha-Matti Markkola, maaseutuverkostopalvelut 

  
8.30  Tervetuloa älymaatalous-keskustelutilaisuuteen 
 Sirpa Karjalainen, neuvotteleva virkamies, MMM 

  

8:40  Näkökulmia: Koulutus ja älymaatalous 

 Älymaatalous haastaa rikkomaan rajapintoja. 
 Mona-Anitta Rajamäki, yksikön johtaja, HAMK 

 

Älyteknologia koulutuksessa 
Jenna Ekman, opettaja, tiiminvetäjä, LIVIA 
 
 
Kommenttipuheenvuoro 

Tuomas Levomäki, viljelijä ja opetustilasta vastaava.  

 

9:30 Ryhmäkeskustelut 

10:15 Yhteenvetopuheenvuorot ja ohjeistus jatkotyöskentelyyn 

10.30 Tilaisuus päättyy 

 
  

 

https://e.eventos.fi/forms/maaseutu/f5aa800d-885f-11ea-a21a-ee6a04371b85

