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Agri Food Data Space Finland -verkosto
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Cinia maatalouden tuottavuuden 
rakentajana
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Kansainvälinen kisa 

ruokaketjun digitalisaation 

hyötyjen tulouttamisesta  

on jo alkanut. 



Tutkittua tietoa ja EU-tavoitteita datataloudesta

1.10.20205



Datan määrä lisääntyy ja käsittely hajautuu

1.10.20206

Agri Food

Data Space

Finland



Datan EU-sisämarkkinat rakentuvat
- Suomen älymaatalous on osa tätä!
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Data on uusi ruokaketjun raaka-aine, joka yhdessä sovituin säännöin 

tuottaa uutta lisäarvoa kaikille osapuolille

Materia- ja 

rahavirrat

Dataekosysteemi mahdollistaa

• Dataohjautuvan tekemisen pellolta pöytään parantaen mm
• Kysyntälähtöisyyttä
• Ekologisuutta
• Resurssien säästöä
• Kiertotalouden edellytyksiä

• Suomalaisille toimijoille ja elintarviketarjonnalle
kilpailukyvyn ja erottumistekijöitä kansainvälisillä 
markkinoilla (kilpailuetu)

Data-raaka-aine

-kerros

Yhteinen kieli/standardit = GS1 ”kaupankäynnin koodisto”
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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



Datan luotettava käsittely – Euroopan huippuosaaminen

1.10.202010

- 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.



Arvoketjuista arvoekosysteemiin -periaate

1.10.2020
11

Data bus service

”Käytännössä jokaisella 

organisaatiolla on jotain 

sellaista dataa, joka on 

muille arvokasta.”

Datan tuottaja ja käyttäjä liittyvät järjestelmään

vain yhdellä käyttöliittymällä. Tiedon omistaja luvittaa

jakamansa datan haluamilleen tahoille.

Uudet liiketoimintamahdollisuudet

Data liikkuu erillisissä järjestelmissä.

Dataa ei voida yhdistää eikä siten

hyödyntää tehokkaasti.

Uudet liiketoimintamahdollisuudet



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

1.10.202012

Liisa Pesonen

Erikoistutkija



Agri Food Data Space Finland -dataekosysteemi 

1.10.202013

Teollisuus ja 

logistiikka

Kauppa   Kuluttajat Tuotantotilat Viranomaiset IoT-koneet-

ja laitteet 

Sähköiset

palvelut

Datan luotettavan jakamisen mahdollistavien alusta-, 

datanhallinta-, integrointi- yms -palveluiden tarjoajat

Sopimukset

AFDS-

sopimus

AFDS-

sopimus

AFDS-

sopimus
AFDS-

sopimus

AFDS-

sopimus
AFDS-

sopimus

Applikaatiot

Agri Food Data Space

AFDS-orkestraattori
- Ylläpitää ja kehittää ekosysteemiä

- Varmistaa datan omistajien oikeuksien 

toteutumisen yhteisin pelinsäännöin

AFDS-alustayhtiö
- Toimittaa konnektori-palvelut

- Vastaa teknisen ympäristön kehittämisestä



Tuottaja
Tuottaja

Tuottaja

Tutkimus
Tutkimus

Tutkimus

Neuvonta

Neuvontatieto

Neuvonta
Neuvonta

Koulutus

Viranomaiset

HallintoViranomaiset

HallintoViranomaiset

Hallinto

Koulutus

Koulutus

Tutkimustieto

Viranomaistieto

Täsmäkysymykset

Tutkimuskysymykset

Lisädatahaut

Tuottajien

parantunut

liiketoiminta-

osaaminen ja 

-kyvykkyys

Kuluttaja

Palaute, 

tarpeet

Jalostaja

Jalostaja

Jalostaja

Kauppa

Kauppa

Kauppa

Tuotedata

Kuluttaja

Kuluttaja

Ekosysteemidatalla personoidummat tiedot ja  palvelut
-> Positiivinen kierre

Tiladata

Kyvykkyys tuottajien

täsmäneuvontaan

Tuote- ja sen 

ympäristövaikutus-

yms- metatietojen 

saanti

Tulevaisuuden 

osaamisten koulutus

Oikeellisemmat 

datamuodossa olevat 

tiedot päätöksentekoon

Laajaan ja laadukkaaseen 

dataan perustuva tieto ja 

ennustaminen

Raaka-aineiden 

jäljitettävyys ja 

luotettavat

alkuperätiedot

Kuluttajien haluamat

tuotetiedot ja valikoima



Tavoitteeksi horisontaalinen ekosysteemien ekosysteemi
- Digitaaliset ekosysteemit rakennetaan ja yhdistetään toisiinsa yhteisin standardein

1.10.202015

Data space1 Data space 2 Data space 4Data space 3

Data Connector – Data Bus Service (ei tallenna dataa)

Laite PalveluApplikaatio



1.10.202016

Miten voidaan rakentaa luotettavaa tietojen siirtoa toimijoiden välillä 

pellolta pöytään ja takaisin?

• Yhdistämällä datan sekä datapalveluiden tuottajat ja käyttäjät 

sopimuksin täysin digitalisoiduksi ja standardeja noudattavaksi 

dataekosysteemiksi.

• Perustamalla fasilitaattorit mahdollistamaan data-ekosysteemin 

liiketoimintalähtöisen ja läpinäkyvän toiminnan.

• Kohdentamalla ekosysteemin rakentamiseen riittävä rahoitus

(Suomen kestävän kasvun ohjelma, EU:n elpymisrahoitus tms).

• Hyödyntämällä ruokaviennin konsortioissa dataekosysteemin uusia 

mahdollisuuksia, mm ruoan alkuperä-, elinkaari- ja muu data.

• Käynnistämällä pikaisesti MMM:n toimeksiannolla dataekosysteemin 

rakentaminen Agri Food Data Space Finland –verkoston pohjalle. 



Kiitos mielenkiinnosta!

1.10.202017
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Cinia Oy

+ 358 400 377359
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