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Älymaatalous – mitä se on?
Maatalous 5.0 – Tuotanto ihmisten ravitsemiseksi  kestävällä tavalla

?§

Tieto digitaalisena

Liisa Pesonen, Luke



3

Alkutuotannon datat

Liisa Pesonen 30.6.2022

Konedata

Muokattu data

Tuotedata



Paine 

digitaaliselle 

muutokselle

✓ EU digitaalinen yhteismarkkina 

ja datastrategia

✓ Maatilojen kannattavuus 

ja kilpailukyky

- Ketjun reiluus

✓ Ruoan vienti

- Jäljitettävyys

- Tuotetieto datana

Tiedostava kotimainen 

kysyntä

✓ Kytkeytyminen muuhun 

ruokaverkostoon

- Panostuottajat, jalostajat, 

kauppa, kuluttajat

✓ Yhteiskunnan ja yhteisöjen 

vaatimukset tuotannolle

- Vaatimustenmukaisuuden 

osoittaminen

✓ Automaatio ja 

tekoäly yleistyvät
✓ Jaksaminen

✓ Työvoiman saatavuus

✓ Nuorison kiinnostus 

alaa kohtaan

Paine digitalisaatiolle

Liisa Pesonen, Luke



Maatilat osaksi datataloutta (-yhteiskuntaa)  
- Älymaatalous on usean osatekijän ’rakennustyömaa’

• Tekninen infrastruktuuri tuottaa dataa
• Datalla luodaan uutta toimeliaisuutta – datataloutta
• Datatalous luo tarpeita kehittää teknistä infraa

?§

Liisa Pesonen, Luke
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Datan arvon tekijät

30.6.2022Liisa Pesonen

Metadata
Raaka-aine

Tuotantotapa

Tuotantoympäristö

Logistiikka

Data

Kuluttaja

&

Yhteiskunta

Kirjo erilaisia yrityksiä

- Panostuotanto

- Alkutuotanto

- Jalostus

- Kauppa 

Kirjo datan tuotantotapoja

- Arviot / keskiarvot

- Manuaalinen mittaaminen

- IoT ja automaatio

Kuluttajan mieltymykset ja arvot

Poliittinen ohjaus
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Metadata
Raaka-aine

Tuotantotapa

Tuotantoympäristö

Logistiikka

Data

Kuluttaja

&

Yhteiskunta

Datan käyttökelpoisuus

Data ’siiloissa’

Datatietoisuus

Arvo

€

Datan arvon tekijät

Avoin data
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Datan arvo liiketoiminnassa

30.6.2022

Avoin data

Metadata
Raaka-aine

Tuotantotapa

Tuotantoympäristö

Logistiikka

Data

Kuluttaja

&

Yhteiskunta

Datan käyttökelpoisuus

Data ’siiloissa’

Datatietoisuus

Arvo

€

Liisa Pesonen

Yksityinen data 

- suuri potentiaali
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Alkutuotannon datan arvo ruokajärjestelmässä

30.6.2022

Alkutuotanto

Kiertotalous

Metadata
Raaka-aine

Tuotantotapa

Tuotantoympäristö

Logistiikka

Data

Kuluttaja

&

Yhteiskunta

Datan käyttökelpoisuus

Data ’siiloissa’

Datatietoisuus

Arvo

€

Avoin data

Liisa Pesonen

• Hiilijalanjälki

• Vesistövaikutus

• Biodiversiteetti

Yksityinen data 

- suuri potentiaali



10

Datapotentiaali hyödyntäminen

30.6.2022

Metadata
Raaka-aine

Tuotantotapa

Tuotantoympäristö

Logistiikka

Data

Kuluttaja

&

Yhteiskunta

Datan käyttökelpoisuus

Data ’siiloissa’

Datatietoisuus

Arvo

€

Avoin data

Liisa Pesonen

Yksityinen data 

- suuri potentiaali

Yksityisen datan 

jakaminen kontrolloidusti

- metadata

- luvittaminen

> EU datastrategia
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• European industrial 
(manufacturing) data 

• Green Deal
• Mobility
• Health

• Financial data
• Energy
• Agriculture
• Public administration
• Skills 

Euroopan datastrategia

Datat ja palvelut omiin käsiin

• Globaali valtataistelu datasta
• Eurooppalainen tekoälyn kehittäminen
• Eurooppalaiset arvot

Kaikilla mahdollisuus hyötyä datastaan

• Ihmiskeskeinen, kukoistava ja tasapuolinen datatalous

• Datasuvereniteetti

Datavirrat sektorien sisällä ja välillä sekä 

maiden välillä Euroopassa

• Eurooppalainen yhteinen data-avaruus

- Verkottunut tietojärjestelmärakenne

- Askel eteenpäin alustataloudesta

- Gaia-X -yhteistyö toimeenpanoon

• Useita lakisäädöksiä: 

- Datahallintosäädös, Datasäädös, Teköälyasetus…

Iiro Kangas, Helsinki EU Office

Liisa Pesonen



✓ Datasäädös raamittaa 

datasuvereniteetin käsitettä ja luo mm. 

velvoitteen yrityksille kyetä siirtää 

asiakkaan dataa kolmannelle 

osapuolelle, jos asiakas tätä vaatii.

✓ Miten datan siirto voidaan toteuttaa 

tehokkaasti?

✓ Datahallintosäädös määrittää data-

avaruuden datan jakamisen palvelun 

raamit ja velvoitteet, ml. 

datanvälityspalvelu ja data-altruismi

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/83533

EU:n datastrategian mukainen 

data-avaruus mahdollistajana 

datan potentiaalin valjastamiseen

ruokajärjestelmälle

Liisa Pesonen

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/83533
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Suomen digikompassi (luonnos)

30.6.2022Liisa Pesonen

Data-avaruudet mukana



Data-avaruus on EU:n datastrategiassa määritelty datan jakamisen ja 
hyödyntämisen malli ja infrastruktuuri

DATA-AVARUUS on hajautettu infrastruktuuri 

luotettavaa tietojen jakamista varten ekosysteemeissä, 

joissa on yhteisesti sovitut ominaisuudet:

1) Tekniset edellytykset datan joustavaan siirtämiseen

2) Markkinapaikka datan hyödyntämiseen sovituilla ehdoilla

3) Eurooppalaisille arvoille perustuvat datan omistajuuden 

periaatteet

Lähde: Design Principles for European Data Spaces

@Marko Turpeinen 
Liisa Pesonen



Data-avaruuden avainperiaatteet
1. Datan itsemääräämisoikeus
2. Datan tasapuoliset toimintaedellytykset
3. Hajautettu pehmeä infrastruktuuri (sopimusinfra)
4. Hallinta julkisen ja yksityisen yhteistyönä

Source: ”Design 
principles for data 
spaces”. Position 
paper to be published
by

Marko Turpeinen

Liisa Pesonen
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?§

Data-avaruuden tuomat hyödyt maatilayrityksille

Liisa Pesonen

Tasa-arvoinen kytkeytyminen 

ruokaverkostoon.

Datan käytön hallinta

Monimuotoisempi tiedon ja 

järjestelmien yhdistäminen

Datat virtaavat läpi 

sektoreiden

Tekoälyn hyödyntäminen

Oman työkalupakin 

räätälöinti

Kyseessä monimutkainen

’pirullinen’ ongelma, jonka

kehittäminen etenee 

systeemisen suunnittelun 

menetelmin, erilaisia ja tasoisia 

tekijöitä vivuttamalla.

Ei yhtä reseptiä! 

Infran täytyy mahdollistaa 

erilaiset toteutukset ylätasolta erityiseen.

Myös pienten toimijoiden on päästävä 

osallisiksi ja kyettävä hyötymään datastaan.
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Dataekosysteemin hyödyt maatilayrityksille

Liisa Pesonen

Markkinatiedon hyödyntäminen 

tuotannonohjauksessa sekä tuotteille 

saatavan lisäarvon muodostaminen 

maatilan datasta - ketteryys

Suoritusperusteinen tukien 

monitorointi ja raportointi

Dataan perustuvan tuotetiedon 

liitettävyys tuote-eriin edesauttaa 

tuottajahintojen nousua 

(erikoistetut ja premium-tuotteet)

Täsmäviljely- ja SmartFarming -

teknologioilla toteutettu 

tuotantoprosessien optimointi 

esim. kestävyyskriteerien suhteen

Tuotantodata yhteisen 

tietoisuuden mahdollistajana 

elintarviketeollisuuteen ja 

kuluttajiin nähden

Urakoitsijoiden ja automaation käyttö; ohjeet ja työn dokumentaatio 

datana ja integraatio maatilan tiedonhallintajärjestelmiin

Hallinnon ohjeiden ja tietovarantojen 

käyttö maatilan tiedonhallinnassa.
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Alkutuotannon datan arvo

ruokajärjestelmän datataloudessa

1) Maatilayrityksen prosessien parantaminen

2) Tuotetieto markkinoille ja ruokajärjestelmään

Maatilat tavitsevat datatuotteita ja –palveluja

tuottavia yrityksiä kumppaneiksi

– data-avaruuksien mahdollistamana. 

Liisa Pesonen



Kiitos!

liisa.pesonen@luke.fi


