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Maataloustuotannon digitalisoinnissa kiireellisintä 
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Datan määrä lisääntyy ja käsittely hajautuu
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Hiilijalanjälki ja hiilineutraalius HKScanin liiketoiminnassa
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Mitä tuote sisältää ja mitkä ovat sen kestävyys-
indikaattorit?
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Mittaustiedoilla todennetut kestävyysvaikutukset elintarvikealan ja 

maatilojen elinehtona lähitulevaisuudessa

Kuluttajavaateet

EU:n lainsäädäntövaateet

Jäljitettävyys

= 

yksilöintitunniste

+ 

laadun ja 

kestävyyden 

indikaattorit

Esim.

- Hiilitase

- Vesi- ja ravinnetase

- Muut ympäristövaikutukset

- Pestisiditieto

- Eläinten hyvinvointi

Jokainen data-avaruuden toimija voi jakaa 

haluamaansa tietoa toiselle ilman suuria 

investointeja ja näin tehostaa toimintaansa sekä

kasvaa ilman suuria järjestelmä- ja API-

kustannuksia.

Joustavan data-avaruuden luominen 

ruokaketjuun avainelementeillä

1) Data-konnektori ja käyttäjälähtöiset datan 

luvitusmekanismit

2) Datan jakamisen säännöistä sopiminen

3) Ketterämpi ja edullisempi liiketoiminta-

verkottuminen

Maatalouden kestävä kehitys:

CAP, Green Deal, sustainable financing

Reilu datatalous:

EU:n datastrategia (Data act & digital

services act 2021)

Elintarvikeyritysten 

ja maatilojen tarve AgriFood Data Space Finland 

1. Lisäarvon tuotto ravitsemus- ja kestävyysindikaattoreilla

2. Tuleviin lainsäädännön vaatimuksiin vastaaminen

3. Kansallisen ruokatuotannon elinkelpoisuuden vahvistaminen 

Hyödyt:



Koko ruokatuotantoketju

on digitalisoitava ja myös

digitalisoitavissa!
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2.
Tekniset alusta-, 

liityntä- ja reititys-

ratkaisut

1.
Datan juridinen ja 

sopimuspohjainen 

käsittely

3.
Datatalouden 

liiketoiminta-

mallit

Dataekosysteemin toiminnalliset kokonaisuudet

Datan 

uudenlainen 

yhdistäminen

Uudet business-

clusterit

Datan saatavuus 

ja jaettavuus

Alustatalouden

mekanismit

MyData-

periaatteet

Tekoäly-

sovellukset

Datan

reititys

Henkilötietojen

käsittely (GDPR)

Liikesalaisuuksien 

suojaaminen

Loppukäyttäjä-

liittymä

Yritys/järjestelmä-

liittymä

Sähköiset palvelut

M2M-järjestelmät

Alustapalvelinten

hallinta

Datan

luvitukset

(kerta/vuo)

Kokonaisratkaisu 

loppukäyttäjille

Data taseesta 

töihin

Tiedolla

johtaminen

Oman toimialan 

osaaminen

4.
Ekosysteemi-

fasilitaattorit



Arvoketjuista arvoekosysteemeihin -periaate
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Data-konnektori

”Jokaisella 

organisaatiolla on jotain 

sellaista dataa, joka on 

muille arvokasta.”

Datan tuottajat ja käyttäjät liittyvät järjestelmään

vain yhdellä käyttöliittymällä. Tiedon omistaja luvittaa

jakamansa datan haluamilleen tahoille.

Uudet liiketoimintamallit

Data liikkuu erillisissä järjestelmissä.

Dataa ei voida yhdistää eikä siten

hyödyntää tehokkaasti.

Uudet liiketoimintamallit



Valued Grain Chain – yhteispohjoismainen eksperimentaatio
- Sähköisen viljakaupan toteutus data-konnektorilla (1.1.2019 – 31.12.2020)
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Liisa Pesonen

Erikoistutkija



Datatalouden yhteistyö- ja kilpailualueet

2.11.202015

KILPAILUKYKY
-> Data-avaruuden kilpailuneutraali ympäristö

(konnektori, ekosysteemifasilitaattorit, pelinsäännöt)

KILPAILUETU
-> Liikesalaisuuksien piiriin kuuluva ympäristö
(liiketoimintamallit- ja konsortiot, datanjakosopimukset)

Logistiikka KauppaJalostus

Laite- ja 

konevalmis-

tajat

Palvelu-

tuottajat
Alku-tuottajat

Ohjelmisto-

teollisuus

Tutkimus- ja 

kehitys-

organisaatiot

Neuvonta-

organisaatiot

Hallinto ja 

viranomaiset



Datan luotettava käsittely – Euroopan huippuosaaminen

2.11.202016

- Kontrolli AgriDatan jakeluun ja muuhun

käsittelyyn järjestetään datan omistajien 

oikeuksia kunnioittaen.

- Sääntökirja määrittelee yhteisen vision, 

toimijoiden roolit sekä arvonluonnin ja 

riskienhallinnan mekanismit.

- Datajakosopimukset laaditaan sääntökirjan 

mukaisesti.



Ekosysteemien ekosysteemi
- Integrointiosaaminen korostuu

2.11.202017

Julkinen hallinto Liikenne RuokatuotantoMetsätieto

Data-konnektori (Cinia ValueNet)

Laite PalveluApplikaatio



AgriFood
Data Space
Finland
-rakentajia
(30.10.2020)
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SEAMKJAMK

Hallinnon tuki

Liiketoiminta-

osaaminen

Kuluttajanäkemys

ja -palvelut

Kauppa

Jalostus

Tukku

Maatalousyrittäjät

Maatalouspanokset

Kasvinjalostus

Kone-, laite- ja 

ohjelmistovalmistajat

Tuotteen jäljitettävyys

Viranomaistieto

ja -palvelut

Koulutus

Neuvonta

Tutkimus

Datan käsittely ja

pelisäännöt

Alusta ja integraatiot

Knaapi Oy

Kuusiston tilaSuomelan tila
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