
Põllumajanduse suurandmete
tegevusvaldkonna teadmussiirde

pikaajaline programm
I etapp, teostatavusuuring

Konverents 02.07.2019 Tartus



Põllumajanduse suurandmete 
projektist üldiselt

Urmas Visse
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Millist probleemi lahendama mindi?

• Erinevates andmekogudes, andmebaasides ja 
infosüsteemides on olemas palju andmeid, mis 
puutuvad vähemal või suuremal määral 
põllumajandusse, kuid need on selgelt alakasutatud.

• Andmed peavad olema kasutatavad ja kättesaadavad 
sünteesiks, analüüsideks, uute teenuste loomiseks ning 
selle kaudu paremate otsuste tegemiseks tootmise 
praktilisel organiseerimisel, põllumajanduspoliitika 
juhtimisel, teadusanalüüsil.



Andmeanalüüs ja metoodika

Andres Lille
(Tieto Estonia)



Creating Value From Data
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Creating value from data

METADATA 

(measures, dimensions, 

equipment specifications)

LIVE DATA 

(machine movements, job

data, soil analysis, weather

data, business transactions)

Data User
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Majandusanalüüs, teenused

Martin Paukson
(Tieto Estonia)



Majandusanalüüs teenustele
• Ideekorje raames on tänaseks kirjeldatud üle 60 võimaliku teenuse, mis võiks 

suurandmete süsteemis tulevikus teoreetiliselt olemas olla.

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

• Valitud teenustele antakse arendusvajaduse mahuhinnang lähtuvalt teenusele 
määratletud sisenditest ning vastavalt projekti käigus teostatud analüüsiaruannetes 
välja toodud arendus-ja parendusvajadustele.

• Hinnatakse 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 genereeritakse soovitused kõige perspektiivsemate teenuste 
kohta ning koostatakse terviklik ülevaade järeldustest – tekib nn teekaart suurandmete 
süsteemi elluviimiseks.



Milliseid on võimalikud teenuseid?

• 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
– Väetus- ja taimekaitse teemalised teenused
– Adminisitreerimise ja infovahetuse teenused
– Konsolideeritud agrometeoroloogiateenused 
– Andmete sünteesil põhinevad uued teenused
– E-Põlluraamat
– …



Kellele ja millised teenused on võimalikud?

• Kasutajateenus - taluniku operatiivandmed, teadlaskond, st teenus, mille 
kaudu saab kasutaja andmeid ka sisestada

• Kasutajaliides - nähtav ja kasutatav ligipääs kasutajale, st teenus mille kaudu 
kasutaja saab andmeid vaadata ja kasutada suurandmete andmeväravast 
sõltumata, sh nt põllumajandustarkvara kaudu

• Veebiteenus - nn standardne pistik, infosüsteem-infosüsteem taseme 
masinliides mida kasutades saab ligipääsu standardiseeritud andmetele, et 
luua uusi ja täiendatud lisaväärtusega teenuseid

• Andmebaas, avaandmete fail - andmete kogum, millel puudub spetsiaalne 
kasutajale suunatud juurdepääsuteenus



Teenuste teke

Andmekogu 1

Andmekogu 2

Andmekogu 3

Andmekogu 4

Andmekogu 5

Andmekogu 6

Teenus 1

Teenus 2

Suurandmete 
Süsteem
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Nt: Väetistarbekaart - kultuuridepõhine

Suvinisu  3t

Suvinisu  5t



Kultuuride soovitused (link)

https://athena.agri.ee/connect/analyst/mobile/#/main?mapcfg=kult_kasutussobivus&lang=et


Suurandmete süsteemi
õiguslik analüüs

Jaanus Põldmaa
(Põllumajandusuuringute Keskus)



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 ülevaade, kes ja millal on tema
andmeid töödelnud.

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



eAgronomi näide

Stenver Jerkku
(eAgronom)



Põllumajandustarkvara haldus põllumeestelt



Suurandmed ja eAgronom
● Suurandmete projekt aitab eAgronomil ja 

konkurentidel saada riigilt vajalikku infot, et paremat 

teenust pakkuda - 1 koht kust pärida põlluinfot, 

põldude ajalugu ja muud

○ See kiirendab innovatsiooni arengut, mis 

omakorda aitab meil paremat teenust pakkuda

● eAgronom osa

○ Pakkuda sisendit, mida meie sarnastel tootjatel 

kõige rohkem läheb vaja 

○ Aidata ette näha probleeme ja lahendusi e-

põlluraamatu arenduses



eAgronomi põhimõtted projektis
● Teeme kindlaks, et maksumaksja raha ei 

raisata niisama.
○ Kui erasektor on lahendused teinud, siis riik ei 

peaks kalli raha eest sama asja arendama

○ Uute teenuste arendamine on raiskamine kui 

vanasid ei kasutatagi korralikult

● Riigi roll on ehitada infrastruktuuri
○ Olemasolevatele riigi teenustele on praegu 

keeruline ligi pääseda erasektori 

teenusepakkujatel.

○ Lihtsasti kättesaadavad andmed teeb lihtsamaks ka 

uutel tegijatel turule tulemise, mis omakorda 

kiirendab innovatsiooni levikut põllumajanduses



Tuleviku ePõlluraamat
● Riik tahab ePõlluraamatut kohustuslikuks 

teha
● Riik peab otsustama - kas arendada tasuta versioon ise 

või siis astuda eAgronomi sarnase ettevõttega 

partnerlusse

■ eAgronom võiks viimasel juhul põlluraamatu 

funktsionaalsuse teha tasuta kätte saadavaks 

kõikidele põllumeestele

○ Lisateenused jääks tasuliseks

● Igal juhul jääb eAgronomis põllumehele 

enda andmete üle kontroll!



Integratsioon eAgronomi näitel

DEMO

https://www.figma.com/proto/dUWxu5jP2SPwEmIrbl0mcbdW/%25F0%259F%258C%25BE-Pria-proto?node-id=0%3A1&viewport=-1033%2C68%2C0.378111&scaling=scale-down&redirected=1


Kokkuvõte
● Põllumees jääb oma andmete 

omanikuks eAgronomis

● Riigiga suhtlemine muutub lihtsamaks ja 

võtab vähem aega

● Suurandmete süsteem aitab tulevikus uut 

innovatsiooni tuua põllumajandus 

sektorisse



Loe lisa:

http://www.eagronom.com/

stenver@eagronom.com

+372 5373 4335

Küsimusi?

http://www.eagronom.com/en/jobs

