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• Maailmassa on miljardi aliravittua ihmistä, joista 98% asuu kehitysmaissa (FAO, 

2010) 

• Suurin osa maailman köyhistä asuuu maaseudulla päätulonlähteenään maatalous 

(Meijernik & Rosa, 2007) 

• Saharan eteläpuolisessa Afrikassa vain 4.5% viljelyalasta on kasteltua (IFPRI, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

• Tulevaisuudessa: vihreän vallankumouksen (Green revolution) sijaan ikivihreä 

vallankumous (Evergreen revolution)? 

 

Maailmankartta suhteutettuna 

maatalouteen käytetyn veden 

osuudella 

©  www.worldmapper.org 

 



yleistä (jatk.) 

6 

• Kehittyneissä maissa 98% maataloustuotteista jatkojalostetaan. Kehitysmaissa 

tämä luku on 30% (UNIDO, 2008) 

• Maailmanlaajuisesti sadonkorjuun jälkeinen hävikki on 15-50% tuotannosta (FAO, 

2009) 

• Siirtymisen maanviljelystä liiketoimimaiseen maatalouteen (Agribusiness-to-

Agriculture) on huomattu korreloivan korkeamman inhimillisen kehityksen kanssa 

Source: Jaffee et al (2003) and Human Development Statistics (UN) 
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• Tavoite: maatalouteen perustuvan liiketoiminnan ja teollisuuden kehittäminen  

• Mukana 12+ maata, yksi päärahoittajista Suomi 

• Lähestymistapa: arvoketjujen kartoitus eri toimijoiden, näiden välisten suhteiden, 

kauppatavaran liikkumisen, sekä toimijoiden välisen hyödyn jakautumisen 

ymmärtämiseksi 

köyhyys 

sukupuoli 

ympäristö 

työpaikkojen määrä 

tuotantomäärät 

viennin 

kohde 

myynti 
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• Konfliktien, ilmastollisten tekijöiden (kuivuus, tulvat), ja huonon infrastruktuurin 

aiheuttama ruokaturvattomuus  

• UNIDO:n ja FAO:n yhteisprojekti pureutuu ruokaturvan monisyisiin ongelmiin 

– Sadeveden keruu, maataloussektoriin liittyvän pätevyyden lisääminen (capacity building), 

liiketaitojen opettaminen, ja lainan saamisen helpottaminen 

Esimerkki: Etelä-Sudan 
•Itsenäistyi 9.7.2011 

•~10 M asukasta 

•Pääelinkeino: maanviljely 

•Tuottaa puoli miljoonaa 

barrelia öljyä päivässä  

•Yksi Afrikan rikkaimmista 

maanviljelysalueista  

•51% asukkaista 

köyhyysrajan alapuolella 
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