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Milles on probleem?
• Erinevates andmekogudes, andmebaasides ja infosüsteemides on olemas 

palju andmeid, mis puutuvad vähemal või suuremal määral põllumajandusse, 
kuid need on selgelt alakasutatud lisandväärtuse loomise mõttes. 

• Riigiasutused on kõvad andmete kogujad (kõigil on ju seadusest tulenev 
kohustus seda teha), kuid mingit lisandväärtust tagasi põllumajandustootjale 
üldiselt ei anta.

• Ükskõik millised kogutavad andmed peavad olema kasutatavad ja 
kättesaadavad sünteesiks, analüüsideks, uute teenuste loomiseks (sh 
erasektorile) ning selle kaudu paremate otsuste tegemiseks tootmise 
praktilisel organiseerimisel, põllumajanduspoliitika juhtimisel, 
teadusanalüüsil.

• Põhimõte on selge kõigile (kui asjassepuutuvatega rääkida), kuid de facto see 
nii ei ole. Riigisektor kipub kõike vaatama läbi nö administratiivse prisma, 
arvates ise ekslikult, et nad teenivad seejuures põllumajandustootjate huve.



Millistele küsimustele otsiti vastuseid?
• Kas avalike registrite andmeid on võimalik kasutada 

põllumajandustootjate hüvanguks?
• Milline on andmekvaliteet avalikes registrites?
• Millised on erinevate huvigruppide kasu?
• Milline võiks välja näha ePõlluraamat?
• Millised on põllumajanduse suurandmete süsteemi 

loomise ja ülalpidamise kulud?
• Kas põllumajanduse suurandmete süsteem on Eestis 

tehtav, sh õiguslikust aspektist?



Eesmärk on luua süsteem, mis vabastab 
põllumajandustootja andmetega 

tegelemisest



Peamised eesmärgid

• Teha riigi andmekogude sisalduvad andmed kasutatavaks, panna 
andmed põllumajandustootja kasuks „tööle“.

• Luua andmete vahetamise taristu, mis oleks kasulik analüüsiks, 
praktiliste ülesannete lahendamiseks (täppisviljelus), uute teenuste 
loomiseks (analüüsides koos erinenevaid andmestikke (nt 
väetustarbe soovitused)).

• Luua võimalused tarkvaraarendajatele uute teenuste loomiseks 
olemasolevate andmete baasil.

• Defineerida õiguslik raamistik põllumajanduse suurandmete 
süsteemi loomiseks.

• Riik ei lähe konkureerima põllumajandustarkvara tootjatega!



Kasusaajad

• Põllumajandustootjad
• Teadusvaldkond
• Looduskeskkond ja seeläbi ühiskond laiemalt
• Avalik sektor
• Põllumajandustarkvara arendajad



Kokkuvõte projekti töödest

• Analüüsiti 41 erinevat põllumajandusega seotud andmekogu või 
andmebaasi.

• Projektis osales üle saja põllumajandusega seotud spetsialisti, IT-
inimese ja registrite spetsialisti.

• Kaardistati üle 60 teenuse, mida nende registrite andmete põhjal 
oleks võimalik luua.

• Kirjeldati põllumajanduse suurandmete süsteemi arhitektuuri 
visioon.

• Teostati õiguslik analüüs 41 andmekogu regulatsioonide 
muudatuste vajaduse osas ning sõnastati põllumajanduse 
suurandmete süsteemi õiguslik raamistik.



Peamised mured avaliku sektori registrites

• Registreid ja portaale on palju, eriti kasutaja (põllumajandustootja) 
vaates.

• Andmete rollipõhised vaated puuduvad, kõik registrid elavad 
üldiselt oma „mullis“.

• Andmekvaliteet kõigub väga suurtes piirides. Andmekvaliteedi 
tagamise meetmed on nõrgad või puuduvad.

• Metaandmed on valdavalt kirjeldamata või ei ole ajakohased. 
Metaandmete standard puudub.

• Enamasti puuduvad veebiteenused andmete jagamiseks.
• Ei mõisteta, et põllumajandutootja poolt toodetud andmed on 

põllumajandustootja omad.



Peamised mured erasektori rakendustes

• Valdavalt ei ole olemas automatiseeritud andmevahetust 
põllumajandustarkvarade ja avaliku sektori registrite vahel.

• Põllumajandusmasinate poolt toodetud andmeid kasutatakse vähe, 
kuna eri tootjate tarkvarad ei suuda omavahel suhelda.

• Suured põllumajandustarkvarad on liiga kallid pidada väikese ja 
keskmise suurusega põllumajandustootjale. 

• Teisest küljest ei saada tootjate poolel mõnikord aru, et 
põllumajandustarkvara on sisuliselt samasugune tootmisvahend 
nagu traktor või kombain. Ehk põllumajandustarkvara on ettevõtte 
juhtimisvahend, mitte andmete esitamise abivahend PRIA-le või 
PMA-le jne.





Majandusanalüüs, teenused



Majandusanalüüs teenustele
• Ideekorje raames kirjeldati üle 60 võimaliku teenuse, mis võiks suurandmete süsteemis 

tulevikus teoreetiliselt olemas olla.

• Koos iga teenuse loomise ettepaneku esitajaga selgitati välja teenuse osutamiseks 
vajaminevad sisendid (st kas need on mingis andmekogus olemas, mis kvaliteedis ja mis 
kuludega oleks teenus loodav).

• Valitud teenustele anti arendus- ja mahuhinnang lähtuvalt teenusele vajalikest 
sisenditest ning vastavalt projekti käigus loodud analüüsiaruannetes välja toodud 
arendus-ja parendusvajadustele.

• Hinnati teenuste kulu- ja tulupool kõikide asjassepuutuvate huvigruppide lõikes ehk 
millised on võimalikud teenused, palju nende loomine maksab ning millisele huvigrupile 
toob teenus kasu.

• Analüüsitud info põhjal genereeriti soovitused kõige perspektiivikamate teenuste kohta 
ning koostati terviklik ülevaade järeldustest – loodi nn teekaart suurandmete süsteemi 
elluviimiseks.



Millised on võimalikud teenused?

• Riik realiseerib vaid need teenused, mis on vajalikud avalike ülesannete täitmiseks ja 
võimalusel loob eeldused uute teenuste tekkeks - kõik muu realiseerib erasektor.

• Kokku on osapooli kaasates kirjeldatud üle 60 võimaliku teenuse väga erinevates 
teenusgruppides või on välja pakutud teenuste eelduste loomine, mille realiseerib 
erasektor:
– Lähi- ja kaugseire teenused
– Väetustarbe, põllukultuuride soovituse ja taimekaitse teemalised teenused
– Administreerimise ja infovahetuse teenused
– Konsolideeritud agrometeoroloogiateenused 
– Andmete sünteesil põhinevad uued teenused
– ePõlluraamat
– …



Teenuste teke

Andmekogu 1

Andmekogu 2

Andmekogu 3

Andmekogu 4

Andmekogu 5

Andmekogu 6

Teenus 1

Teenus 2

Suurandmete 
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+



Nt: Väetustarbekaart - kultuuridepõhine
Suvinisu  3t

Suvinisu  5t



Kultuuride soovitused (link)



Piirangute hoiatussüsteem ja kaardirakendus 
(sh välitöömasinatele)

• Erosioonioht
• Puhvertsoonid veekogudel
• ….

• Puhvertsoonid veehaardel
• Mesilad
• ….



Saagi valmimise prognoos, 
kaardirakendus

Vastavalt kasvatatavale kultuurile, mullastiku andmetele, reljeefile (nõlva 
suund ja kallakud), taimkatte kõrgusmudelile, ilmastiku andmetele ja 
sateliitseire andmetele ennustusmudeli koostamine.



Ilmaandmed ja prognoosid

• Eraldi tasub rõhutada soovitust integreerida erinevatest 
andmeallikatest pärit ilmaandmeid ja nende põhjal 
täpsemate ilmaprognooside tegemist tulevikus.

• Põhimõtteliselt on EMHI valmis kaasama tootjate endi 
poolt hangitud ilmajaamade andmeid (eeldusel, et need 
vastavad nõutud standardile, mis on avalikult kättesaadav 
https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=1
2407#.XQj-0YgzZcQ).

• Agrometeoroloogiliste prognooside tegemise võimekus 
tuleb riigis taastada, kaasates erinevaid andmeallikaid: 
EMHI, teeilmajaamad, ETKI jaamad, PMK jaamad, tootjate 
endi asutatud jaamad. Lisaks muud avalikud allikad.







Masinandmed

• Masinatootjate suhtumine on vaenulik põllumajandustootja 
kui andmete omaniku suhtes. Sisuliselt ostetakse iseenda 
andmeid masinatootjate käest oma raha eest tagasi.

• Valdavalt ei sobi erinevate masinatootjate toodetud seadmed 
omavahel kokku. Probleem on selles, et masinatootjate vahel 
ei püütagi kokku leppida võimalikus (minimaalses) lahenduses 
andmete vahetamise ja koosvõime osas.

• Samas eksisteerib ISO standard andmete kogumiseks, mida 
kõik oma „õuel“ järgivad, kannatajaks on lõpptarbija.



Suurandmete süsteemi
õiguslik analüüs



Õigusliku analüüsi eesmärgid
• Milline on õigusfilosoofiline lähtealus suurandmete süsteemi reguleerimisel? Kas see ongi tehisintellekt?

• Millised on suurandmete süsteemi reguleerimise võimalused?

• Kes vastutab andmete töötlemise eest?

• Kas kehtiv õigus lubab üldse proaktiivsete või sündmusteenuste loomist? 

• Kas suurandmete süsteemi kaudu saaks vähendada bürokraatiat?

• Millised on suurandmete süsteemi riigi-, võlaõigusliku või muu vastutuse küsimused?

• Milline on andmeandjate kehtiv õiguslik olukord ja mida on vaja andmete töötlemiseks teha?

• Kas analüüsi läbiviimisega tekkis muid kaasuvaid küsimusi?



Õigusliku analüüsi järeldused
• Suurandmete süsteem on vaja õiguslikult reguleerida, et oleks tagatud kõikide isikute

põhiõigused ja kohustused.

• Suurandmete süsteemi algoritmid peavad töötama avalikes huvides ja nad peavad
väljendama ühiskonna tahet. Erasektor võib täita riigi ülesandeid ning luua täiendavaid
lisandväärtust loovaid teenuseid.

• Suurandmete süsteemi algoritmid, andmebaasid ning juurdepääsud peavad töötama
siseriikliku ja Euroopa Liidu õiguse reeglite alusel.

• Suurandmete süsteemi tegevuse eest vastutab riik ja teised isikud, kellel on andmetele
juurdepääs, andmete töötlemisele kehtestatakse selged reeglid, juurdepääsu
tingimused ja vastutajad.

• Põllumajandustootjale peaks saama ülevaate, kes ja millal on tema andmeid
töödelnud.

• Andmete parem liikumine vähendab bürokraatiat ning kõigi süsteemis osalevate isikute
koormust, suurendab läbipaistvust ja usaldust.



Materjalid

• Lõpparuande asukoht veebis: 
https://www.pikk.ee/valdkonnad/teadmussiirde-pikaajalised-
programmid/pollumajanduse-suurandmete-teadmussiirde-
programm/

• Projekti andmeanalüüsi visualisatsioonide keskkond asub siin: 
https://www.agroandmed.ee

• Lisaküsimused: Urmas.Visse@pmk.agri.ee, 56 238 768


