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Maatalouden kyberjärjestelmien nykyhetki ja 
tulevaisuus
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Porter, Michael E., and James E. Heppelmann. "How smart, connected products are transforming competition." 
Harvard Business Review 92.11 (2014): 11-64.

Käytössä olevat järjestelmät ovat tässä

Kehitys on suunnilleen tässä
Jonkun vuoden päästä jo tässä
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Alkutuotannon digitaalinen toimintaympäristö

• Digitaalinen toimintaympäristö tyypillisesti kehittyy tarpeen mukaan
– Uusia laitteita ja järjestelmiä hankitaan tarvittaessa
– Tietojärjestelmiä tulee muiden uusien laitteiden mukana

• Laitekanta ei yleensä ole yhdenmukainen
– Hankitaan sopivan hintaista tai sopivan oloista miettimättä kokonaisuutta

• Toimintaympäristökokonaisuus voi olla vaikea ylläpitää ja hallinnoida

• Maataloudessa käytettävien laitteiden elinkaari on hyvin pitkä (10 - 30 vuotta) 
verrattuna elektronisten laitteiden odotettuun käyttöikään (3-5 vuotta)
– Päivitysten loppuminen
– Alustana käytettyjen osien ja ohjelmistojen ”ohi kehittyminen”
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Alkutuotannon digitaalinen toimintaympäristö

• Ammattimaisen ICT-tuen puuttuminen
– Naapurin sukulaisen lapset hoitavat ylläpitoa
– Ammattimainen tuki maksaa yksittäisinä toimeksiantoina liikaa

• Käytetään kuluttajakomponentteja erityisesti verkossa ja 
perustietotekniikassa
– Ei välttämättä edes tarvittavaa asiantuntemusta ammattikäyttöön 

tarkoitettujen komponenttien hankintaan
– Komponentteja ei alusteta asianmukaisesti

• Järjestelmällisen varmistuksen puute
– Varmuuskopiointien ottaminen ja palautussuunnitelma
– Virransaannin suojaus

• Järjestelmistä puuttuu käyttäjänvalvonta ja lokit tai siihen ei ole annettu 
mahdollisuuksia ollenkaan

• Maatilan ja henkilön samaistaminen – maatilapalveluihin kirjautumiseen 
käytössä vain yksi henkilötunniste
⇒ Henkilökohtainen tunnistautuminen
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Maatilan johtaminen, henkilöstö ja taloushallinto
- järjestelmiin tunkeutuminen
- varmuuskopiointi ja palautus eivät toimi 
- digitaalinen arkistointi – kyky käyttää vanhoja dokumentteja

• Maatilan johtamisjärjestelmät
• Pankkitoiminta
• Viranomaistoiminta – tukihakemukset - ilmoitukset
• Maatilalla toimivat henkilöstöryhmät; viljelijä, puoliso, lapset, palkattu 

työvoima ja lomitushenkilöstö 
– Kaikissa vähän erilaiset tarpeet ja riskit

• Käyttäjien tunnistaminen 
– Monissa järjestelmissä vain yksi 

tunnus, jota pitää jakaa esim. 
lomittajille 

• Etätuki vaatii antamaan 
järjestelmänvalvojan oikeuksia 
ulkopuolisille

• Asiakirjaturvallisuus esim. 
Vakuutuspäätökset, valvontaan luovutettava materiaali
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Rakennusautomaatio, kotieläinrakennukset ja 
kasvihuoneet
- järjestelmään tunkeutuminen, ilkivalta, kaappaus bottiverkkoon
- käyttöympäristövauriot; pöly, kosteus
- elinkaariongelmat (rakennus 10-30v tietotekniikka 5-10v)

• Rakennuksissa voi olla yksi tai useita tietoverkkoa, joissa 
monia tietokoneita
– Tilan ja sen asukkaiden tietokoneet sekoittuvat

• Eläinsuojissa, sekä kasvi- ja kasvuhuoneissa paljon 
automatiikkaa
– Etämonitorointi ja –ylläpito lisääntymässä
– Järjestelmien sotkeminen voi aiheuttaa suurta haittaa

• Kulunvalvonta ja valvontajärjestelmät
– Kameroihin tunkeutuminen
– Järjestelmien kaappaaminen bottiverkkoon
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Kasvinviljely
- laitteiden kaappaaminen tai varastaminen

• Viljan kuivaus ja tuotteiden varastointi
• Sensoriverkot pellolla
• Kuvauskopterit
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Kotieläintuotanto
- laitteiden kaappaaminen
- hyöty- ja haittaeläin vauriot
- Kosteus ja pöly

• Automaattiset ruokinta- ja lypsylaitteistot
• Mobiililaitteet kotieläinten hoitotyössä
• Kotieläinten valvontalaitteet
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Alkutuotannon liikkuvat laitteet; traktorit ja työkoneet
- ajoneuvon sisäiseen verkkoon vaikuttaminen; vaaratilanteet
- pöly- ja kosteusvauriot, säilytysaikaiset vaurtiot
- yhteensopimattomat laitteet

• ISOBUS / TIM
• Liikkuvat koneet verkottuvat sisäisesti ja ulkoisesti
• Ulkoiset mittaus ja seurantalaitteet voivat avata reitin 

haittaohjelmille koneen ohjausväylään
• Ympäristön (kosteus, lämpötila) vaikutukset laitteen 

toimintaan => koneiden säilytys sesongin ulkopuolella 
kuivassa tilassa
– Hiiret ja rotat voivat turmella laitteen elektroniikkaa

• Laitteet vaativat jatkossa päivityksiä yhteensopivuuden ja 
turvallisuuden takaamiseksi (EU asetus 167/2013) 
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Alkutuotantoympäristön kybervahvuuksia

• Hajautettu, heterogeeninen ympäristö
– Monenlaiset laiteratkaisut vaikeuttavat toimialan lamaannuttavan 

laajamittaisen hyökkäyksen laatimista
– Koko toimialan kannalta tärkeitä tiloja on vähän, yksittäisen tilan 

toiminnan häiriintymisellä ei laajempia vaikutuksia
• Perustoiminnot mahdollista suorittaa myös 

tietoliikenneongelmien aikana
– Tietotekniikka keskeinen taloushallinnossa ja tukijärjestelmissä
– Ala kehittymässä tietotekniikkariippuvaisemmaksi

• Laitteet on usein suunniteltu itsenäisiksi 
– Verkkoa tarvitaan huoltoon ja etävalvontaan
– Sulautettu osa laitteesta voi toimia myös ilman tietokoneohjausta 

vrt lypsyrobotti ja hallintaohjelmisto
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Toimialan toimenpide-ehdotukset

1. Kyberturvallisuuskulttuurin luonti
– Yleisen tietoisuuden lisääminen

2. Enemmän kyberturvallisuusasiantuntemusta sektorille
– Yleisten arviointimenetelmien sovittaminen toimintaympäristöön

3. Varmuuskopiointikäytäntöjen kehittäminen ja testaaminen
– Koko järjestelmän varmistaminen ja palautussuunnittelu

4. Kybertoiminnan ja teknologisen varautumisen kehittäminen
– Automatisaation ja digitalisaation vaikutus kriisinkestävyyteen
– Liikkuvien työkoneiden käyttö kriisitilanteissa

5. Tunnistautuminen järjestelmiin henkilökohtaiseksi
– Henkilöiden ja yritysten erottaminen toisistaan
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Maatilayrityksen digitaalisen arkiston 
ylläpitäminen

• Yrityksestä syntyy erilaista materiaalia
– Kirjanpito ja verotus 1+6v
– Sopimukset
– Tarjoukset
– Tukihakemukset 
– Viljelymuistiinpanot
– Valokuvat

• Säilytettävän tiedon ylläpitäminen 
– Kyky löytää ja avata dokumentteja vuosienkin päästä

• Varmuuskopioiden palauttaminen ja tarvittavat ohjelmaversiot
– Esim verotarkastustilanteessa
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Toimenpiteet alkutuotannon yrityksissä

1. Ajatus siitä että digitaalinen toimintaympäristö on tärkeä osa 
maatilaa
– Sopivan toimintaympäristön rakentaminen

2. Järjestelmällinen päivittäminen osaksi jatkuvaa toimintaa
– Päivittäminen osaksi järjestelmän kausihuoltoa/huoltorytmiä
– Päivitysten jakelun automatisointi (vrt update over air)

3. Järjestelmällinen varmuuskopiointi
– Kiertävät kopiot
– Varmistusvälineiden hajasijoittaminen tilalla - tulipalo 

4. Järjestelmän uhkien tunnistaminen ja niihin varautuminen
– Vikatilanteiden ja tunkeutumisen tunnistaminen ja niihin 

toimintasuunnitelma; 
– tunnista, eristä, ratkaise, jatka toimintaa 

5. Kriittisten järjestelmien vikasietoisuus ja vaihtoehtoinen toimintatapa
– Miten eläinten päivittäinen hoito järjestetään häiriötilanteessa
– Miten kasvuhuone toimii häiriötilanteessa

12 12.2.2018



© Luonnonvarakeskus

Kiitos!
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