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JOHDANTO
Maatalous- ja elintarvikeala on siirtymässä
digitaalisesti tuetun maatalouden aikakaudelle,
jolla tietoa tuotetaan maataloustuotannon ja
kaikkien siihen liittyvien toimintojen eri vaiheissa.
Näitä tietoja kerätään, siirretään, käsitellään ja
analysoidaan. Alkutuottajalla on keskeinen rooli
maataloutta koskevien tietojen keräämisessä,
käsittelyssä
ja
hallinnassa.
Yhteistyöhön
perustuvien maatalouden liiketoimintamallien,
kuten maatalousosuuskuntien, yhteispalvelujen ja
muunlaisten maatalousyritysten tärkeänä tehtävänä
on varmistaa, että datavetoisilla strategioilla
tuotetaan elintarvikeketjulle lisäarvoa. Niillä
voidaan myös helpottaa yhteispalveluja, auttaa
neuvottelemaan oikeudenmukaisia sopimuksia ja
helpottaa sopimusten täytäntöönpanoa. Tiedosta
on tullut arvokasta, ja asiantuntijoiden mielestä
BIG DATA on seuraava maatalouden tuottavuutta
merkittävästi kasvattava tekijä. Tietojen analysointi
tarkoittaa kuitenkin paljon muutakin kuin tietojen
antamista asiantuntijoiden käsiin. Se tarkoittaa
tietämyksen lisäämistä tiiviissä yhteistyössä
tiedon tuottajien kanssa ja hyödyn tuottamista
arvoketjussa.
Digitaalinen
maatalous
tarjoaa
ennennäkemättömän
mahdollisuuden
luoda datavetoisten ratkaisujen avulla
lisäarvoa ja liiketoimintamahdollisuuksia:


parannetaan
resurssitehokkuutta,
tuottavuutta,
ympäristöprosesseja,
eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä
annetaan välineitä ilmastonmuutoksen
hillitsemiseen



mukautetaan liiketoimintasuunnitelmia,
vastataan dynaamisten markkinoiden
muutoksiin sekä kuluttajien odotuksiin



vähennetään hallinnollisia ja byrokratiasta

aiheutuvia kustannuksia ja mahdollistetaan
tieteeseen perustuvat käytännöt


tarjotaan maaseutuyhteisöille parempia ja
vauraampia elinoloja.

Digitaalinen maatalous mahdollistaa tietojen
keruun ja vaihtamisen ennennäkemättömällä
tavalla. Jotta kaikki tähän liittyvät edut voidaan
hyödyntää, eri sidosryhmien välisessä tietojen
jakamisessa on noudatettava oikeudenmukaisia
ja avoimia sääntöjä. Yhä lisääntyvä tietojenvaihto
luo EU:n maatalous- ja elintarvikealalle suuria
haasteita. Se herättää kysymyksiä yksityisyydestä,
tietosuojasta,
tekijänoikeuksista,
tietoja
koskevista oikeuksista (tai ”omistusoikeudesta”),
luottamusja
valtasuhteista,
tietojen
tallentamisesta, säilyttämisestä, käytettävyydestä
ja turvallisuudesta.
Maataloutta koskevat tiedot ovat luonteeltaan
erityisiä mutta myös hyvin erilaisia. Maataloutta
koskevien tietoja kerättäessä kerätään muun muassa
kotieläimiä ja kaloja koskevia tietoja, maahan
liittyviä ja agronomisia tietoja, ilmastotietoja sekä
koneisiin, talouteen ja vaatimustenmukaisuuteen
liittyviä tietoja. Osaa näistä tiedoista voidaan
pitää henkilötietoina tai arkaluonteisina tietoina,
tai jotenkin muuten luottamuksellisina tietoina
sellaisten maataloussektorin yritysten kannalta,
jotka tarjoavat palveluja tai laitteita maatilojen
toimintaa varten. Maataloutta koskevilla tiedoilla
on näin ollen taloudellista merkitystä sekä
viljelijöille ja maataloustuottajille että koko
arvoketjulle, ja on tärkeää, että niihin sovelletaan
tarvittavia suojatoimia.
Teoriassa
tietojen
käyttöoikeudet
voidaan
myöntää loputtomalle määrälle osapuolia, mikä
kuvastaa tietojen aineetonta luonnetta. Tästä
aineettomuudesta johtuen on vaikeaa valvoa,
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kenellä on valtuudet jakaa tietoja ja mitä tietoja
jaetaan. Tahaton ja tietämättömyyttään tehty
tietojen jakaminen voi olla haitallista tiedon
tuottajille ja arvoketjulle (kuten arkaluonteisten
tietojen väärinkäyttö, epäterveet kauppatavat,
teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaaminen). Tämä
saa tiedon tuottajat, kuten viljelijät, jalostusyritykset
ja
maatalousurakoitsijat,
suhtautumaan
varauksellisesti tietojensa jakamiseen.
Yleisen poliittisen näkemyksen mukaan tietojen
jakamista voidaan lisätä vain tekemällä siitä
pakollista, koska tiedon tuottajat eivät ole
halukkaita jakamaan tietojaan. Asia on kuitenkin
päinvastoin: alkutuottajat ovat hyvinkin halukkaita
jakamaan tietoja ja omaksumaan avoimemman
suhtautumistavan dataan liittyen. Tämä kuitenkin
edellyttää sitä, että mahdolliset hyödyt ja
riskit tehdään selviksi ja että nämä käsitellään
asianmukaisesti ja oikeudenmukaisesti tietojen
vaihdantaan liittyvillä sopimuksilla. Siksi on
olennaisen tärkeää määrittää keskeiset periaatteet,
joita sovelletaan tietoja koskeviin oikeuksiin, kuten
omistusoikeuksiin tai muihin vastaaviin oikeuksiin,
käyttöoikeuksiin ja/tai tietojen uudelleenkäyttöä
koskeviin oikeuksiin. Luottamuksen rakentaminen
edellyttää läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta.
Vahvistamalla nämä periaatteet ja noudattamalla
niitä voidaan luoda liiketoimintamalleja, jotka
hyödyttävät kaikkia sidosryhmiä.
Koska teknologia ja digitaaliset välineet kehittyvät
jatkuvasti, on tärkeää, että kaikki osapuolet käyvät
vuoropuhelua tietojen jakamiseen liittyvistä
mahdollisuuksista ja haasteista.
Toimintasäännöt koskevat pääasiassa muita
tietoja kuin henkilötietoja. Jos tiedot on kuitenkin
yhdistetty henkilöön, joka on tunnistettavissa
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esimerkiksi
sopimuksen,
kiinteistörekisterin
tai koordinaattien perusteella, niitä pidetään
henkilötietoina ja ne kuuluvat yleisen tietosuojaasetuksen (GDPR) soveltamisalaan.
Käytännesääntöjen tarkoituksena on selittää
sidosryhmille tietojen käyttöä ja jakamista
koskeviin oikeuksiin sovellettavia tärkeimpiä
periaatteita ja antaa niitä koskevia neuvoja. Näin
varmistetaan, että sidosryhmät voivat luottaa
siihen, että tiedot on käsitelty asianmukaisella
ja turvallisella tavalla ja että niistä on hyötyä
datavetoisten liiketoimintamallien toteuttamisessa.
Käytännesääntöjen
noudattaminen
on
vapaaehtoista.
Allekirjoittaneet
organisaatiot
kannustavat
kaikkia
elintarvikeketjun osapuolia noudattamaan
näitä yhteisesti sovittuja periaatteita.
Euroopan unionin käytännesäännöissä
tarkastellaan maataloutta koskevien tietojen
jakamisen yleisiä periaatteita sovellettavaksi
maatilalta alkavassa ja maataloustuotteiden
kuluttamiseen
päättyvässä
elintarvikeketjussa.
Toimintasäännöt
allekirjoittaneet
organisaatiot
pyrkivät
yhdessä selventämään sopimussuhteita ja
opastamaan maataloutta koskevien tietojen
käytössä.

MÄÄRITELMÄT
Näissä käytännesäännöissä käytetään seuraavia
määritelmiä:

on tehty anonyymejä poistamalla niistä
peruuttamattomasti
kaikki
henkilön
tunnistamisen mahdollistava tieto ja jotka
eivät näin ollen ole enää henkilötietoja.
Tällä
tavoin
jopa
anonymisoinnista
vastanneen osapuolen on mahdotonta saada
tarkempaa käsitystä asianomaisen henkilön
henkilöllisyydestä. Yksityisyyttä koskevaa
lainsäädäntöä, kuten yleistä tietosuojaasetusta, ei sovelleta anonymisoituihin
tietoihin, koska ne eivät ole henkilötietoja.

 Sovellus:
Tietojen
käsittely
(syöte)
muuttamalla se toiseen muotoon (tulos). Tiedot
esitetään usein kaaviona, hallintapaneelina
tai muulla tavalla, jotta niitä voidaan tulkita
ja käyttää arvonmuodostukseen liittyvän
päätöksenteon tukena.
 Pseudonymisointi: Tietojen käsittely siten,
että tiedon paljastavimmat kentät korvataan
yhdellä
tai
useammalla
keinotekoisella
tunnistetiedolla
eli
pseudonyymillä.
Pseudonyymi mahdollistaa alkuperäisen tiedon
palauttamisen, mikä erottaa pseudonymisoinnin
anonymisoinnista.
Pseudonymisoinnin
tarkoituksena on tehdä tiedosta vähemmän
tunnistettavaa ja siten vähentää sen käyttöön
liittyviä riskejä. (ks. yleisessä tietosuojaasetuksessa annettu määritelmä ¹).
 Tiedot: Kaikki erilaiset tiedot, joita vaihdetaan
tiedon tuottajan, tiedon tarjoajan, tiedon
käyttäjien tai kolmansien osapuolten välillä
liiketoimen aikana.
•

•

Henkilötiedot¹: Kaikki tunnistettuun tai
tunnistettavissa olevaan (rekisteröityyn)
luonnolliseen henkilöön liittyvät tiedot.
Tunnistettavissa
oleva
luonnollinen
henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti
tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten
nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon,
verkkotunnistetietojen taikka yhden tai
useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen,
fysiologisen,
geneettisen,
psyykkisen,
taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen
tekijän perusteella.

•

Julkisesti saatavilla olevat tiedot:
Tiedot, joita kuka tahansa voi vapaasti
käyttää,
uudelleenkäyttää
ja
jakaa
edelleen ilman niihin pääsyä tai niiden
käyttöä koskevia paikallisia, kansallisia
tai kansainvälisiä oikeudellisia rajoituksia
(kuten Copernicus, säätiedot, Eurostat).

•

Raakatieto: Tieto, joka on tuotettu ja
kerätty ilman muokkausta tai muuta
käsittelyä.

•

Metatieto: Tieto, joka antaa tietoa muista
tiedoista (kuten tekijä, yksiköt).

•

Perustiedot:
Raakatieto,
joka
on
muunnettu arvoiksi, jotka ihmiset voivat
tunnistaa (peruskäsittely). Esimerkiksi
tiettyyn maatilaan liittyvät tiedot, kuten
palstaa koskevat, maantieteelliset tiedot,
maaperää ja vettä koskevat tiedot, viljelyyn
ja tuotantoon liittyvät tiedot.

•

Yhdistelmätiedot:
Yhdistetty
tietoaineisto, joka on koottu muutamasta
tai monista eri lähteistä (kuten antureista,
järjestelmistä, viljelijöiltä tai tietoalustasta).
Tietojen yhdistämisellä voidaan saada tietoa
(esim. vertailun ja analytiikan avulla), joka

Anonymisoidut tiedot: Tiedot, joista

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016.
2 http://searchcio.techtarget.com/definition/public-data
3 DSGVO
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voi tuottaa tiedon tuottajalle lisäarvoa
yhdestä lähteestä saatuihin tietoihin
verrattuna. Tietojen yhdistäminen voidaan
tehdä myös anonyymisti poistamalla niistä
henkilöitä paljastavaa tietoa.
•

Maataloutta
koskevat
tiedot:
maataloustuotantoon
liittyvät
tiedot,
mukaan lukien maatilaa koskevat tiedot
ja
kaikenlaiset
maataloustoiminnan
yhteydessä tuotettavat tiedot (ks. liite).

 Big Data: Suuri määrä hyvin erilaisia tietoja,
jotka voidaan ottaa talteen ja joita voidaan
analysoida ja käyttää päätöksenteossa.

 Tiedon tuottaja (joskus käytetään
termiä
”tiedon
omistaja”):
Näissä
käytännesäännöissä
tiedon
tuottajalla
(omistajalla) tarkoitetaan yleisesti henkilöä
tai yhteisöä, joka voi vaatia yksinoikeutta
lupien myöntämiseen tietoihin pääsyä varten
ja tietojen jatkokäytön tai uudelleenkäytön
valvomiseen, toisin sanoen se osapuoli, jolle
tiedot kuuluvat. Tiedon tuottaja on se, joka
tietoon liittyvien operaatioiden kautta on
luonut tai kerännyt nämä tiedot joko teknisin
keinoin
(kuten
maatalouskoneiden
tai
tietojenkäsittelyohjelmien avulla), kerännyt itse
tai antamalla tietojen luomisen tai keräämisen
tietojen tarjoajien tehtäväksi.
 Tiedon tarjoaja: Luonnollinen henkilö tai
oikeushenkilö, joka toimittaa tietoja tiedon
käyttäjälle ja/tai tiedon tuottajalle sopimuksen
nojalla.

Datavirrat

Panosteollisuus

Hankintayhteistyö

Tuotantoyhteistyö

Alkutuottajat

Jalostajat

Kysyntäyhteistyö

Vähittäiskaupat

Logistiikan suunnittelun ja hallinnan yhteistyö

(Lähde: Irlannin viljelijäjärjestö (Irish Farmers’ Association), helmikuu 2018. )

 Tietojen jakaminen: Tietojen asettaminen
tiedon käyttäjien tai kolmansien osapuolten
saataville.
 Kolmas osapuoli: Luonnollinen henkilö tai
oikeushenkilö, joka ei ole tiedon tuottaja ja
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joka saa tietoja tiedon käyttäjältä tai tiedon
tarjoajalta sopimuksen nojalla.

 Tiedon käyttäjä: Luonnollinen henkilö tai
oikeushenkilö, joka saa tietoja tiedon tuottajalta
tai tietojen tarjoajalta tiedon tuottajan kanssa
tehdyn sopimuksen nojalla.
 Rekisterinpitäjä: Luonnollinen henkilö
tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto
tai muu elin, joka yksin tai yhdessä toisten
kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn
tarkoitukset ja keinot. Jos tällaisen käsittelyn
tarkoitukset ja keinot märitellään Euroopan
unionin tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä,
rekisterinpitäjä
tai
rekisterinpitäjän
nimittämistä koskevat erityiset kriteerit
voidaan vahvistaa tämän lainsäädännön
mukaisesti.
 Henkilötietojen käsittelijä: Luonnollinen
henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen,
virasto tai muu elin, joka käsittelee
henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.

tallennuspaikaksi” tai ”tallennuspaikaksi”.

 Tietoportaali: Luettelo tietoaineistoista,
joihin
pääsyä
helpotetaan
osoittimilla.
Portaalien kautta tietojen käyttäjä voi käyttää
tietoalustaa hyödyntäviä sovelluksia (liittymänä
tai toiminnallisuutena)⁵.
 Tietoalusta:
Ohjelmisto,
joka
tarjoaa
käyttöön
tietojenkäsittelyyn
tarkoitettuja
sovelluksia. Tietoalustat voivat olla suljettuja,
eli tarkoitettu vain rajatun jäsenistön käyttöön
tai pääsykontrolloitujen sovellusrajapintojen
(API) kautta käytettäviksi, tai avoimeen
käyttöön tarkoitettuja. Avointen tietoalustojen
toteutuksessa hyödynnetään myös usein avoimia
laitteistoalustoja ja avoimeen lähdekoodiin
perustuvia ohjelmistokirjastoja.
 Päätöksentekoa tukeva tieto: Sovelluksen
tuottama tieto, joka tukee päätöksentekoa.

 Käsittely:
Toiminto
tai
toiminnot,
joita kohdistetaan tietoaineistoihin joko
automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai
manuaalisesti, kuten tietojen kerääminen,
tallentaminen, järjestäminen, jäsentäminen,
säilyttäminen,
muokkaaminen
tai
muuttaminen, haku, kysely, käyttö; tietojen
luovuttaminen siirtämällä, levittämällä tai
asettamalla ne muutoin saataville; tietojen
yhteensovittaminen
tai
yhdistäminen,
rajoittaminen, poistaminen tai tuhoaminen⁴.
 Tietojen
tallentaminen:
Tietojen
tallentaminen tallennusvälineelle. Tiedon
tuottaja voi tallentaa tietoja ensisijaiseen
tallennuspaikkaan,
tietoalustalle
tai
pilviteknologiaan
perustuvalle
tallennusalustalle. Paikkaa, johon tiedot
on
tallennettu,
nimitetään
”tietojen
4 Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.
5 https://blog.ldodds.com/2015/10/13/what-is-a-data-portal/
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EUROOPAN UNIONIN
TOIMINTASÄÄNNÖT
MAATALOUTTA KOSKEVIEN
Î A. Oikeus päättää tietojen käytöstä
ja luovuttamisesta (tai tietojen
omistusoikeus)
Pääperiaatteena on, että kun elintarvikeketjun
toimija tuottaa toimintaansa liittyviä tietoja tai kun
tämä toimija tilaa tietoja, toimijaa pidetään tiedon
tuottajana. Oikeus määrittää, kenellä on pääsy
tietoihin ja kuka niitä saa käyttää, on kyseisellä
toimijalla. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka on
tuotettu käsittelemällä (esimerkiksi yhdistelemällä)
monelta tiedon tuottajalta saatuja tietoja, vaan
tietojen tarjoamisen tällaiseen tarkoitukseen
olisi perustuttava sopimukseen. Esimerkiksi
maatilalla tai maataloustoiminnan aikana
tuotettuja tietoja koskevat oikeudet kuuluvat
alkutuottajalle, joka voi käyttää niitä moneen
eri tarkoitukseen.
Erilaisia maataloudesta kerättäviä tietoja koskevat
oikeudet (”omistusoikeus”) jakautuvat eri tavoin
tietojen luonteen ja niiden keräämistavan mukaan.
Tietoja ei voida omistaa samalla tavoin kuin fyysistä
omaisuutta. Sen vuoksi on olennaisen tärkeää
määrittää ne keskeiset periaatteet, jotka koskevat
maataloutta koskeviin tietoihin pääsyä ja datan
käyttöoikeuksia.
Osapuolten (tuottaja, tarjoaja, käyttäjä, kolmas
osapuoli) olisi tehtävä sopimus, jossa vahvistetaan
selvästi tietojen keruuta ja tietojen jakamista koskevat
ehdot sopimuspuolten tarpeiden mukaisesti. Tietojen
jakamista koskevat ehdot on mahdollisuuksien
mukaan sisällytettävä erilliseen asiaa koskevaan
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sopimuksen osaan.
Sopimuksessa
olisi
tunnustettava
kaikkien
sopimuspuolten
oikeus
suojella
arkaluonteisia
tietoja
(kuten
tekijänoikeuksia)
myöhempää
käyttöä
tai
käsittelyä
koskevilla
rajoituksilla.
Sopimuspuolet eivät saa käyttää, käsitellä tai jakaa
tietoja ilman tiedon tuottajan suostumusta.
Käytännesäännöissä tunnustetaan tiedon
tuottajan
–
alkutuottajan
tai
muun
sopimuspuolen – oikeus hyötyä toimintansa
osana tuotetun tiedon käytöstä ja/tai saada
siitä korvausta. Lisäksi tunnustetaan tarve antaa
tiedon tuottajalle päävastuu yritystään koskeviin
tietoihin pääsyn ja niiden käytön valvomisesta sekä
mahdollisuus hyötyä tietojen jakamisesta kaikkien
niiden kumppaneiden kanssa, jotka haluavat käyttää
hänen tietojaan. Tämän vuoksi sopimuksessa olisi
vahvistettava selvästi tiedon tuottajalle syntyvät
hyödyt. Tuotettu lisäarvo voitaisiin korvata tiedon
tuottajalle joko rahallisesti tai palvelujen vaihtamisen
tai parempien tuotteiden muodossa tai muussa
kummankin sopimuspuolen kesken sovitussa
muodossa.
Kaikissa sopimuksissa on käytettävä yksinkertaista
ja ymmärrettävää kieltä, joka auttaa ymmärtämään
sopimuksen sisältöä, tai niihin on liitettävä asiakirja,
jossa tietoihin liittyviä näkökohtia selitetään
tarkemmin. Sopimuksessa olisi määritettävä selvästi
seuraavat seikat:



tärkeimmät ehdot ja määritelmät



tietojen keruun, jakamisen ja käsittelyn
tarkoitus



tietoihin
liittyvät
sopimuspuolten
oikeudet ja velvollisuudet, tietojen
jakamista koskevat säännöt ja menettelyt,
tietoturvanäkökohdat ja säädöskehys,
jonka mukaisesti tietoja säilytetään ja
varmuuskopiot tallennetaan



ohjelmisto tai asiaankuuluva sovellus sekä
maataloutta koskevien tietojen tallennusta
ja käyttöä koskevat tiedot



todentamismekanismit tiedon tuottajaa
varten



läpinäkyvät mekanismit uusien ja/tai
tulevien käyttötarkoitusten lisäämistä
varten.

Î Tietoihin
pääsy,
tietojen
valvominen ja siirtäminen
Maataloutta koskevien tietojen keruu, niihin pääsy,
sekä kerättyjen tietojen tallennus ja käyttö
on mahdollista vasta sitten, kun tiedon
tuottaja on antanut siihen yksiselitteisesti,
nimenomaisesti ja tietoisesti luvan, joka
vahvistetaan sopimuksella. Tiedon tuottajalle
on tiedotettava selvästi ja yksiselitteisesti, kun
joku aikoo kerätä ja tallentaa hänen tietojaan.
Jos kumpikin osapuoli on asiasta samaa mieltä,
sopimuksessa olisi määritettävä ehdot, joiden
mukaan tiedon tuottajan tunnistaminen voi
olla mahdollista. Muussa tapauksessa tiedot on
pseudonymisoitava .
Tiedon tuottajan on annettava lupa tietojensa
käyttämiselle ja jakamiselle kolmansien osapuolten
kanssa muun muassa tilanteissa, joissa näiden
tietojen pohjalta tehdään päätöksiä. Tiedot

olisi annettava kolmansille osapuolille vain
yhdistelmätietoina,
pseudonymisoituina
tai
anonymisoituina tietoina, ellei toisin vaadita
pyydetyn palvelun tarjoamiseksi ja/tai sopimuksen
ehtojen täyttämiseksi. Ellei sopimuksessa
toisin määrätä, tiedon käyttäjän on pyrittävä
kaikin keinoin varmistamaan, ettei tietoja voida
tehdä uudelleen tunnistettavaksi.
Tiedot on kerättävä ja niitä on käytettävä
sopimuksessa
vahvistettua
tarkoitusta
varten. Tietoaineistoja olisi säilytettävä vain
niin kauan kuin se on ehdottoman välttämätöntä
asiaankuuluvien
analyysien
suorittamiseksi.
Tietoihin olisi oltava pääsy vain henkilöillä, joilla
on siihen vaadittava lupa.
Tietoihin pääsyä joko lukutilassa tai muokkaustilassa
on valvottava tiukasti, ja kaikenlaisen tietojen
siirtämisen tai niihin tehtävien muutosten (kuten
tietojen syöttäminen, muuttaminen, poistaminen)
on oltava täysin jäljitettävissä, esimerkiksi niihin
olisi liitettävä metatietoa muutosten tekijästä ja
tehdystä muutoksesta.
Tiedon tuottajille olisi annettava asianmukainen
ja helppo pääsy tietoihinsa ja heidän olisi
voitava hakea (”omia”) tietojaan myöhemmässä
vaiheessa, paitsi jos heidän oikeutensa eivät kata
yhdistelmätietoja, jotka eivät perustu ainoastaan
tiedon tuottajan dataan. Tiedon tarjoaja (”kerääjä”)
on velvoitettu asettamaan tiedot tiedon tuottajan
saataville helposti saatavilla olevassa ja luettavassa
muodossa, jos se on teknisesti mahdollista. Muutoin
tiedon tarjoajan on pystyttävä perustelemaan,
miksi tämä ei ole teknisesti mahdollista.
Tiedon tuottajalla on oltava oikeus saada
sopimuksessa määritellyt toimintaansa koskevat
tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja
koneellisesti luettavassa muodossa.
Ellei sopimuksessa toisin sovita, tiedon
tuottajalla on oikeus siirtää tiedot toiselle

6 Asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) 4 artiklan mukaisesti.
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tiedon käyttäjälle. Jos sopimuspuolet niin
sopivat, tiedon tuottajalla on oikeus saada tiedot
siirrettyä suoraan tiedon käyttäjältä toiselle, jos se
on teknisesti mahdollista.
Tiedon tuottajia ei myöskään pitäisi
millään tavoin rajoittaa, jos he haluavat
käyttää
tietojaan
muissa
järjestelmissä/
alustoissa/tiedontallennusjärjestelmissä
(datan
siirrettävyys), ellei sopimuksesta muuta johdu.
Tämän vuoksi tiedon käyttäjän on ilmoitettava
keinot, joilla tiedon tuottaja voi katsella, oikaista,
hakea tai poimia tietoja. Sopimuksessa on myös
selvennettävä keinot, joilla tiedon tuottajat voivat
siirtää maataloustoimintaansa koskevia tietoja
toiseen palveluun, sekä mainittava tuetut sähköisen
tietojenvaihdon standardit ja formaatit.
Tässä yhteydessä ei pitäisi vaarantaa
rajoitettua
pääsyä
koneita
koskeviin
tietoihin tai arkaluonteisiin tietoihin (jotka
liittyvät vain koneiden oikeaan toimintaan).
Tästä olisi määrättävä selvästi esimerkiksi
alkutuottajien ja koneiden valmistajien välisessä
sopimuksessa.

Î Tietosuoja ja läpinäkyvyys
Tietokantaa hallinnoivilla tiedon käyttäjillä tulee
olla yksittäisiä tiedon tuottajia varten käytössään
tietosuojatakeita koskeva protokolla, jolla estetään
tietojen luvaton jakaminen kolmansille osapuolille.
Lisäksi tietokannoissa olevat henkilötiedot on sekä
pseudonymisoitava että salattava tai suojattava
muilla samankaltaisilla menetelmillä. Tämän
tarkoituksena on tehdä tiedoista vaikeammin
tunnistettavia ja vähentää riskejä sekä normaalin
toiminnan aikana että tietosuojaloukkausten
yhteydessä.
Tiedon käyttäjien olisi myös annettava tiedon
tuottajalle yhteystietonsa, joita tiedon tuottaja
voi käyttää tarvitessaan tukea ja selvennyksiä tai
halutessaan tehdä valituksia.
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Sopimuksia ei saa muuttaa ilman tiedon tuottajan
etukäteen antamaa suostumusta. Jos tietoja
aiotaan myydä tai jakaa kolmannelle osapuolelle,
jota ei alun perin ole mainittu sopimuksessa,
tiedon tuottajan on voitava joko suostua tähän
tai kieltäytyä tästä ilman taloudellisia tai muita
seurauksia. Tiedon käyttäjä voi myydä tai luovuttaa
tietoja kolmannelle osapuolelle vain, jos hän on
varmistanut, että se tapahtuu samojen ehtojen
mukaisesti, jotka ovat tiedon käyttäjän ja tiedon
tuottajan välisessä sopimuksessa.
Tiedon tuottajille on annettava mahdollisuus
irtisanoutua sopimuksesta ja lopettaa tai
keskeyttää tietojensa keruu ja käyttö edellyttäen,
että sopimusvelvoitteet on täytetty. Tästä on
ilmoitettava sopimuksessa selvästi, ja tiedon
tuottajan olisi saatava tietoa tällaisten päätösten
seurauksista. Irtisanoutumisen olisi toteuduttava
heti pyydettäessä ja sen olisi astuttava välittömästi
voimaan tai sen tulisi tapahtua ennalta määrätyn
kohtuullisen irtisanoutumisajan kuluessa. Tällä
lausekkeella on turvattava tiedon tuottajan jatkuva
pääsy tietoihinsa irtisanomisaikana.
Jos tarjolla on useita palveluja, tiedon tuottajan on
voitava valita, ottaako hän vastaan yhden palvelun,
useampia palveluja vai ei yhtään palvelua. Jotta
tiedon tuottaja voi tehdä perustellun päätöksen,
palveluja tarjoavan tiedon käyttäjän tulee
pystyä selittämään kaikkien palvelujen sisältö ja
palveluihin liittyvien vaihtoehtojen ominaisuudet.
Jotta tietojen jakaminen olisi helpompaa,
käytännesäännöissä
kannustetaan
elintarvikeketjun kumppaneita ottamaan käyttöön
välineitä, joilla tuetaan sekä tiedon tuottajien että
tiedon käyttäjien päätöksentekojärjestelmiä, jotta
näissä voitaisiin ottaa huomioon hyvin monenlaisia
tietoja. Tämän olisi koskettava elintarvikeketjun
eri kumppaneita ja erityisesti tiedon tuottajia, jotta
voidaan edistää tehokkaasti niiden kehittymistä ja
vastata paremmin niiden tarpeisiin.

Î Yksityisyys ja turvallisuus
Sopimuksessa
olisi
määritettävä
selvästi
turvallisuuteen
ja
luottamuksellisuuteen
liittyvät tiedon tuottajan ja tiedon käyttäjän
velvollisuudet. Tiedon käyttäjän olisi seurattava
tietoja mahdollisimman tiiviisti kaikissa arvoketjun
vaiheissa ja jaettava kokoamansa data tiedon
tuottajan kanssa. Maatilaa koskevien tietojen
kerääjät ja käyttäjät eivät näin ollen saa käyttää näitä
tietoja laittomiin tarkoituksiin tai hyödyntää niitä
keinottelussa tai muissa vastaavissa tarkoituksissa.
Jos tietoja käytetään päätöksentekoon, joka koskee
tiedon tuottajaa luonnollisena henkilönä, on
sovellettava yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).
Näin ollen tiedon käyttäjän, tässä tapauksessa
rekisterinpitäjän, on annettava tiedon tuottajalle,
tässä tapauksessa rekisteröidylle (suoraan tai
epäsuorasti tunnistettavissa oleva luonnollinen
henkilö), tiedot, jotka ovat tarpeen asianmukaisen
ja läpinäkyvän käsittelyn takaamiseksi. Jos
henkilötietoja
käytetään
automaattiseen
päätöksentekoon, muun muassa profilointiin ,
rekisteröidyille on ilmoitettava siitä sekä ainakin
näissä
tapauksissa
merkitykselliset
tiedot
algoritmiin liittyvästä logiikasta ja/tai sen luonteesta
samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja
mahdolliset seuraukset rekisteröidylle. Tietoja
ei saa käyttää sen arvioimiseen, pystyykö tiedon
tuottaja maksamaan palvelusta tai koneesta .
Tiedon käyttäjän on sitouduttava suojelemaan
tiedon tuottajalta saatuja tietoja niin, että ne eivät
häviä, että niitä ei varasteta ja että niitä eivät käytä
henkilöt, joilla ei ole siihen lupaa.
Lisäksi arkaluonteisiin maataloutta koskeviin
tietoihin on voitava soveltaa erityistä järjestelmää,
joka koskee oikeutta päästä käsiksi tietoihin,
käyttää ja jakaa niitä sekä keinoja turvallisuuden
parantamiseksi (kuten kätkeminen, salaus,
todennus, turvallinen tiedonsiirto internetissä)

ja josta määrätään alkutuottajan ja tiedon
tarjoajan tai käyttäjän välisessä sopimuksessa.
Hyvänä käytäntönä tiedon käyttäjät voisivat
nimetä tietosuojasta vastaavan henkilön, jolla
olisi merkittävä rooli sen varmistamisessa, että
tiedon tuottajan oikeuksia kunnioitetaan yleisen
tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
Kaikki alkuperäiset tiedot (kuten maatilaa koskevat
tiedot) on voitava poistaa, tuhota (esim. oikeus
tulla unohdetuksi) tai palauttaa tiedon tuottajan
pyynnöstä. Jos tietoja koskien havaitaan tietomurto,
takavarikointi,
menetetyksi
tuomitseminen,
maksukyvyttömyyttä koskeva menettely, tai
riitojenratkaisumenettely, tiedon käyttäjän on
ilmoitettava välittömästi tiedon tuottajalle muiden
tietojen kuin henkilötietojen vaarantumisesta ja sen
johdosta toteutetuista toimista. Henkilötietoihin
sovelletaan yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia
velvoitteita .
Tietokantoja valvovien tiedon käyttäjien on
sitouduttava noudattamaan säännöllistä tietojen
varmuuskopiointi- ja palautusmenettelyä, jotta
vältetään tietojen menettäminen kriisitilanteessa.
On äärimmäisen tärkeää, että voidaan kohtuullisin
kustannuksin tarjota tarvittavat turvallisuustakeet
tietojen luovuttamista, muuttamista, tuhoamista,
häviämistä tai luvatonta käyttöä vastaan. Lisäksi
tarvitaan
protokollat
tietoturvaloukkausten
varalle, ja että kaikista tietoturvaloukkauksista ja
luvattomista yrityksistä päästä käsiksi tietoihin
pidetään kirjaa.
Tiedon tuottaja ja tietojen käyttäjä ovat vastuussa
kirjautumistiedoista, joita niiden on käsiteltävä
huolellisesti. Käyttäjien on varmistettava, että
heidän kirjautumistietonsa pysyvät salaisina.
7 Ks. määritelmä yleisessä tietosuoja-asetuksessa.
8 Tiedon tuottajan ja tiedon tuottajan henkilökunnan tai yhteistyökumppaneiden henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan tietosuojaa koskevia säännöksiä (kuten yleistä tietosuoja-asetusta).
9 Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan a) rekisterinpitäjän on ilmoitettava havainnosta toimivaltaisille viranomaisille ja joissakin tapauksissa myös rekisteröidyille ja b) henkilötietojen käsittelijän on ilmoitettava
rekisterinpitäjälle, jotta a kohdassa tarkoitettu ilmoitusmenettely voidaan toteuttaa oikea-aikaisesti.
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Î Vastuut sekä teollis- ja
tekijänoikeudet
Vastuita koskevat ehdot
sopimuksessa selvästi.

olisi

määritettävä

Tiedon tuottajan on taattava raakatiedon
paikkansapitävyys ja/tai täydellisyys parhaan
tietämyksensä mukaan. Tiedon tuottaja ei
kuitenkaan ole vastuussa vahingosta, joka
on aiheutunut näiden tietojen tuottamisesta,
vastaanotosta ja/tai käytöstä tai joka liittyy
näiden tietojen tuottamiseen, vastaanottoon ja/tai
käyttöön koneilla tai laitteilla taikka käyttäjien ja/
tai kolmansien osapuolten toimesta.
Liikesalaisuuksien, teollis- ja tekijänoikeuksien
suojeleminen sekä väärinkäytöltä suojeleminen
ovat tärkeimmät syyt sille, että tietoja ei jaeta
ja että edes yhteisiin hankkeisiin osallistuvilla
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liikekumppaneilla ei ole lupaa saada toistensa
tietoja. Tärkeätä on taata, että näitä kahta
sopimuksessa lisensoinnin ehtoina ilmaistavaa
etua kunnioitetaan. Arvoketjuun kuuluvien
sidosryhmien
teollisja
tekijänoikeuksien
suojeleminen on keskeistä.

“Liikesalaisuuksien,
teollis- ja
tekijänoikeuksien
suojeleminen sekä
väärinkäytöltä
suojeleminen ovat
tärkeimmät syyt sille,
että tietoja ei jaeta
ja että edes yhteisiin
hankkeisiin osallistuvilla
liikekumppaneilla ei ole
lupaa saada toistensa
tietoja.”

LIITTEET
 Eri tietotyypit maatalous- ja
elintarvikealalla (ohjeellinen
luettelo)


•

Huoltotiedot
–
ajoneuvojen
huoltamisen ja korjaamisen yhteydessä
tarvittavat tiedot.

•

Maatalouden
tuotantopanoksia
koskevat tiedot – liittyvät lannoitteiden,
rehujen ja kasvinsuojelutuotteiden
kaltaisten
tuotantopanosten
luonteeseen,
koostumukseen
ja
käyttöön.

•

Maatalouspalvelujen
tarjoajia
koskevat tiedot – tiedot ovat peräisin
maatalouspalvelujen tarjoajalta, jonka
toiminnasta asiakas (esim. viljelijä)
hyötyy. Tiedoilla on merkitystä vain
palveluja
tarjoavalle
yritykselle
(esim. työntekijän työaika, koneen
suorituskyky),
eivätkä
ne
liity
maatilaan tai maatilan toimintoihin.

Maataloutta koskevat tiedot
•

•

o Maatilaa koskevat tiedot –
maatiloihin ja maatilan toimintoihin,
kuten tilanhoitoon, liittyvät tiedot
◊

Agronomiset
tiedot
–
kasvintuotantoon liittyvät tiedot
(kuten tuotoksen suunnittelu,
maaperää
koskevat
tiedot,
tuotantopanoksia koskevat tiedot)

◊

Vaatimustenmukaisuutta
koskevat tiedot – tiedot, joita
viranomaiset tarvitsevat valvontaa
ja täytäntöönpanoa varten

◊

Eläimiä koskevat tiedot – karjaan
liittyvät
tiedot
(kuten
ikä,
sukupuoli, tehokkuusindikaattorit,
kuten
maitotuotos,
elopaino,
eläinten hyvinvoinnin ja terveyden
indikaattorit,
tuotantopanoksia
koskevat tiedot)



Konetiedot – tarvitaan koneiden
käytössä (kuten järjestelmäohjainten
ja koneen antureiden välillä kulkevat
tiedot). Usein ne salataan eikä niitä
anneta saataville, jotta estetään
takaisinmallinnus tai koneessa olevien
järjestelmien viestinnän muuttaminen,
koska
nämä
voisivat
aiheuttaa
toimintahäiriön käyttäjää ja konetta
suojelevissa hallintalaitteissa.
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Henkilötiedoilla
tarkoitetaan
yleisen
tietosuoja-asetuksen
(EU)
2016/679
mukaan
kaikkia
tunnistettuun
tai
tunnistettavissa olevaan luonnolliseen
henkilöön (’rekisteröity’) liittyviä tietoja.
Tunnistettavissa
olevana
pidetään
luonnollista henkilöä, joka voidaan
tunnistaa suoraan tai epäsuorasti.

 Esimerkkitapauksia

tietojenvaihdosta voidaan laatia yksi sopimus,
jonka allekirjoittaa useampi osapuoli.

Î Tapaus 1:
Täsmäruokintaohjelma
Rehuseoksen
valmistaja
ehdottaa
siankasvattajille
palvelua,
jolla
pyritään
optimoimaan sikojen rehunkäyttökyky. Tätä
varten rehunvalmistaja pyytää palveluntarjoajaa
ottamaan käyttöön antureita, joilla mitataan sian
(tai sikaryhmän) käyttämän rehun määrää ja
kerätään tietoa muun muassa eläinten painosta
ja niiden juomaveden määrästä sekä muista
jalostukseen, ikään ja sukupuoleen ja suojaan
(lämpötila ja kosteus) liittyvistä parametreista.
Rehuseoksen
valmistaja
käsittelee
ja
yhdistelee tietoja arvioidakseen erilaisten
rehukoostumusten (ainesosat, ravintoarvot)
vaikutuksia eri maatiloilla ja vertaillakseen
eroja kerättyjen parametrien välillä. Tämän
perusteella hän voi antaa siankasvattajalle
neuvoja siitä, miten tämä voisi parhaiten käyttää
rehua ja mitä parametreja olisi muutettava.
Tällaisissa tapauksissa siankasvattaja on tiedon
tuottaja, palveluntarjoaja on tiedon tarjoaja ja
rehunvalmistaja on tiedon käyttäjä.
Sopimuksessa
on
määritettävä,
millaisia
prosesseja rehunvalmistaja aikoo toteuttaa ja
kenellä on pääsy näitä koskeviin tietoihin.
Sopimuksessa
olisi
määritettävä
myös,
mille muille tiedon käyttäjille – kuten
osuusteurastamolle
–
siankasvattaja
voi
antaa tietoja ja millaisin ehdoin, kun otetaan
huomioon, että tietoaineisto voi sisältää
tietoja paitsi rehun käytöstä tilalla myös rehun
koostumuksesta (jolloin rehunvalmistaja on
näiden tiedon tuottaja ja voi vaatia niihin
teollis- ja tekijänoikeuksia). Jos sopimuksessa
niin määrätään, tiedon tarjoajan data voidaan
antaa suoraan tälle osuusteurastamolle. Tästä
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Jos
palveluntarjoaja
haluaa
tehdä
tietojen
arvioimisesta
sopimuksen
tietotekniikkayrityksen
kanssa,
myös
palveluntarjoaja on tiedon käyttäjä, ja
tietotekniikkayritys on kolmas osapuoli. Tietojen
tarjoamista kolmannelle osapuolelle koskevat
ehdot vahvistetaan sopimuksessa.
Eläinjalostusalalla
on
myös
olemassa
samankaltaisia
liiketoimintamalleja
ja
tietosuhteita.

Î Tapaus
2:
Kasvintuhoojista
varoittava järjestelmä
Palveluntarjoaja
tarjoaa
kasvinviljelytilan
omistajille laajaa tukea kasvintuhoojista varoittavan
järjestelmän
käyttöönotossa.
Järjestelmä
perustuu eri puolille asianomaisen viljelijän
peltoja sijoitettaviin antureihin, sääasemiin ja
tutkijoiden kehittämiin laskentamalleihin, joiden
avulla voidaan laskea kasvitautien ja tuholaisten
lisääntyvän
aktiivisuuden
todennäköisyyttä.
Mallien kehittämisessä on otettu huomioon
tiettyjä tekijöitä, jotka voivat lisätä tautien
kehittymistä. Anturit ja sääasemat seuraavat
peltojen olosuhteita keskittyen kosteuteen,
tuulen nopeuteen ja suuntaan sekä lämpötilaan.
Paikkatietojärjestelmästä (GIS) saatavien tietojen
avulla järjestelmä ottaa huomioon myös alueen
topografian (kuten luonnolliset esteet).
Seurantapalvelut on liitetty esineiden internetin
(IoT) infrastruktuuriin, joka lähettää tiedot
keskustietokantaan jatkokäsittelyä varten. Näin
viljelijä saa pätevää tietoa siitä, mitkä taudit ja
tuholaiset saattavat uhata kasveja, mitä aineita olisi
käytettävä näiden tautien ehkäisemiseksi ja milloin
niitä olisi käytettävä optimaalisen vaikutuksen
saavuttamiseksi. Palveluntarjoaja pyrkii lisäämään
verkoston antureiden määrää koneoppimista

hyödyntämällä.
Järjestelmän avulla voidaan kerätä kahdenlaisia
tietoja: antureista automaattisesti saatavat tiedot
(kuten säätiedot, maan kosteutta koskevat tiedot)
ja viljelijöiden antamat tiedot (kuten aiempaa
kasvien käsittelyä koskevat tiedot). Näin ollen
tiedon tuottajina voidaan pitää viljelijöitä (jos he
ovat maatilalla maatilan toimintojen aikana), ja
he ovat myös viljelijöiden omistamista antureista
saatavien tiedon tuottajia. Jos viljelijät eivät omista
antureita, tiedon tarjoajina pidetään antureiden
omistajia. Tutkija (tiedon käyttäjä) käyttää
tietojen käsittelyssä myös yleisesti saatavilla olevia
tietoja (satelliittidataa, meteorologisia tietoja), ja
palveluntarjoaja toimii tietojen tarjoajana.
Viljelijälle olisi tiedotettava hänen tietojensa
käsittelystä, hänelle aiheutuvasta hyödystä
ja hänelle kuuluvista velvollisuuksista (kuten
mahdollisuus muuttaa, poistaa tai siirtää tietoja,
oikeus tulla unohdetuksi) sekä siitä, mihin
tarkoitukseen tietoja käsitellään. Palveluntarjoajan
olisi pidettävä tietojen käsittelystä kirjaa, arvioitava
käsittelyn tehokkuutta ja tarjottava asianmukaiset
tekniset ja organisatoriset tavat varmistaa tietojen
käsittelyn turvallisuus. Suurempien panostusten
(kuten anturien tai sääasemien määrän lisääminen
tai pitempiaikainen verkostoon osallistuminen)
tulee myös näkyä tiedon tuottajan saaman hyödyn
lisääntymisenä.

Î Tapaus
3:
Lypsylehmien
sairauksien
ennustamista
koskeva järjestelmä
Tässä tapauksessa osapuolina ovat lypsykarjan
kasvattajat,
lypsyjärjestelmien
tuottajat,
osuusmeijeri,
eläinlääkärit,
tutkijat
ja
palveluntarjoaja.
Palvelu perustuu lehmien lypsettävyyttä koskevien
tietojen keruuseen ja näiden tietojen vertaamiseen

maidon keräilyä koskevien tietojen kanssa, jotta
voidaan arvioida sairauksien todennäköisyyttä
ja sitä lisääviä tekijöitä. Koska tietoja kerätään
laajasti,
voidaan
määrittää
tekijät,
jotka
edesauttavat erilaisten sairauksien esiintymistä,
tunnistaa sairauksia nopeammin ja jopa toteuttaa
ennalta ehkäiseviä toimia. Pääasiassa päivätasolla
kerättävien maidontuotantoa koskevien tietojen
yhdistäminen auttaa karjankasvattajia reagoimaan
nopeasti.
Karjankasvattajat, lypsyjärjestelmien tuottajat ja
osuusmeijerit antavat tietoja yksittäisten lehmien
lypsettävyydestä ja eläinlääkärit antavat eläimen
hoitoon liittyviin asiakirjoihin perustuvia tietoja
tiettyjen sairauksien esiintymisestä. Tutkijoiden
tehtävänä on tehdä johtopäätöksiä vertailemalla
eläimen lypsettävyyttä koskevia tietoja ja
terveystietoja. Palveluntarjoajan tulee tarjota
käyttäjäystävällinen rajapinta tietoon ja toimiva
tiedonsiirto.
Karjankasvattaja on kaikkien maatilaa ja maatilan
toimintoja koskevien tiedon tuottaja.
Tiedon käyttäjiä ovat muun muassa palveluntarjoajat
(eläinlääkäri, neuvonantaja) ja osuusmeijerit (jotka
tarjoavat mm. yhdistelmätietoja vertailua varten),
datatutkijat, lypsyjärjestelmän tarjoaja tai joissakin
tapauksissa maatalousosuuskunnat kerätessään
tietoja useilta tiloilta ja käsitellessään niitä tiedon
tuottamiseksi (esim. vertailuanalyysit).

Î Tapaus
4:
Perunoiden
tuottaminen
käyttämällä
maatalousurakoitsijaa
Viljelijä haluaa kasvattaa perunoita ja pyytää
maatalousurakoitsijaa,
jolla
on
käytössään
huipputeknologialla
varustettuja
koneita,
suorittamaan kylvöön, kasvien hoitoon ja
sadonkorjuuseen liittyvät työt. He sopivat, että
maatalousurakoitsija antaa viljelijälle pelloilta
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koneilla/antureilla mitatut agronomiset tiedot.
Tiedot voivat olla esimerkiksi paikkakohtaisia
tuotosta, maaperää, kasveja tai tuotantopanoksia
koskevia tietoja tai kyseiseen peltoon liittyviä
yleisiä tietoja esimerkiksi käytetyn polttoaineen,
siemenperunoiden, torjunta-aineen ja lannoitteen
määrästä. Näistä määrätään viljelijän (tiedon
tuottaja) ja maatalousurakoitsijan (tiedon tarjoaja)
välisessä sopimuksessa.

esimerkiksi koneen käyttöön (kuten koneen
toimivuutta tai kuljettajan työaikaa koskevat
tiedot), ja muiden kuin viljelijään tai maatilan
toimintaan liittyvien tietojen osalta tämä ei ole
tarpeen.
Maatalousurakoitsija voi olla myös tiedon
käyttäjä käsitellessään kerättyjä agronomisia
tietoja ja tarjotessaan viljelijälle lisäpalveluja,
jotta tämä voisi tehdä oikeita päätöksiä (esim.
torjunta-aineiden ruiskutusajoista, lannoitteista).
Samassa sopimuksessa voidaan sopia näistä
molemmista palveluista, jotka tarjotaan tiedon
tarjoajan ja tiedon käyttäjän ominaisuudessa.
Sopimuksessa on määrättävä myös kaikista
tietoalustoilla tarjottavista agronomisista tiedoista.
Maatalousurakoitsijan
ja
alustan
välisessä
sopimuksessa maatalousurakoitsija on tiedon
käyttäjä ja alusta kolmas osapuoli.

Maatalousurakoitsijalla
on
samaan
aikaan
sopimuksia myös eri toimittajien (esim. koneet,
torjunta-aineet, lannoitteet) kanssa. Näissä
sopimuksissa maatalousurakoitsija on tiedon
tuottaja ja toimittaja on tiedon käyttäjä. Viljelijän
kanssa tehdyssä sopimuksessa on määritettävä
toimittajille välitettävät agronomiset tiedot ja
niiden käyttötarkoitus.
Toimintakohtaisten

tietojen,

jotka

liittyvät

Maatalouden
tuotantoketju
AGRICULTURAL
PRODUCTION
CHAIN

PRIMARY ARABLE PRODUCTION
Peltokasvien tuotanto

POTATO
Perunoiden
PROCESSOR
käsittely

AGRONOMIST
Agronomi

SERVICE
Palvelun
PROVIDER
tarjoaja

LANDOWNER
Maanomistaja
FARMER
Viljelijä
OTHER INPUT
PROVIDER

Muu panostuottaja

Data exchange
Task downstream
Sopimus
Contract (including bundling
for chain consent)
Datan vaihdanta

Tehtävä toimijaketjussa

SopimustoiCONTRACTOR
mittaja

EQUIPMENT
PROVIDER

Laitevalmistaja

SUPPLIERS,
Tarjoajat,
välittäjät,
DEALERS...

OPERATOR
Operaattori

Data Originator

Tiedon tuottaja

Data Provider

Tiedon tarjoaja

Data User

Tiedon käyttäjä

Third Party

Kolmas osapuoli

AUTHORITIES
Viranomaiset

FARM DATA
Maatilan
tiedon
tuottaja (vesi
PROVIDER
- maaperä –
(WATER-SOILsäätila)
WEATHER)
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SOFTWARE
Ohjelmiston
PROVIDER
tarjoaja

APPLICATION
Sovelluksen
BUILDER
kehittäjä

SOFTWARE
Ohjelmiston
PROVIDER
tarjoaja

APPLICATION
Sovelluksen
BUILDER
kehittäjä

EQUIPMENT

Laitevalmistaja
PROVIDER

SUPPLIERS,
Tarjoajat,
välittäjät,
DEALERS...

On myös mahdollista tehdä sopimus, jonka
osapuolina on useita ketjun toimijoita.
Viljelijä voi tiedon tuottajana tehdä sopimuksen
muiden neuvonta- ja alustapalvelujen kanssa
(kaikkia pidetään tietojen käyttäjinä).
Viljelijä (tiedon tuottaja) voi tarjota tietoja
esimerkiksi maanomistajille, perunanjalostajille,
julkisyhteisöille ja maksuviranomaisille (tiedon
käyttäjiä). Nämä organisaatiot voivat käyttää tietoja
ketjun myöhemmissä vaiheissa tarkoituksiin, jotka
vahvistetaan tiedon tuottajan ja tiedon käyttäjän
välisessä sopimuksessa.

 Sääntelykehys
Tämä asiakirja sisältää ei-sitovia ohjeita, eikä sitä
pidä käyttää oikeudellisena asiakirjana. Oikeudelliset
asiakirjat kuuluvat yksinomaan EU:n ja kansallisten
päätöksentekijöiden lainkäyttövaltaan. Asiakirjassa
viitataan kuitenkin relevanttiin EU:n lainsäädäntöön.
Asiakirjassa annettavia suosituksia ei sovelleta yleisen
edun vuoksi toteutettavan tehtävän suorittamiseen
tai
lakisääteiseen
velvoitteeseen
perustuviin
tietopyyntöihin. Seuraavassa on luettelo tärkeimmistä
maataloutta
koskevien
tietojen
jakamiseen
sovellettavista säädöksistä:


Tämä asiakirja sisältää ei-sitovia ohjeita, eikä
sitä pidä käyttää oikeudellisena asiakirjana.
Oikeudelliset asiakirjat kuuluvat yksinomaan
EU:n ja kansallisten päätöksentekijöiden
lainkäyttövaltaan. Asiakirjassa viitataan
kuitenkin relevanttiin EU:n lainsäädäntöön.
Asiakirjassa annettavia suosituksia ei
sovelleta yleisen edun vuoksi toteutettavan
tehtävän suorittamiseen tai lakisääteiseen
velvoitteeseen perustuviin tietopyyntöihin.
Seuraavassa on luettelo tärkeimmistä
maataloutta koskevien tietojen jakamiseen
sovellettavista säädöksistä:
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Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä
huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja
direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen
tietosuoja-asetus)



Muihin tietoihin kuin henkilötietoihin
kukin jäsenvaltio voi soveltaa omaa
lainsäädäntöään:
ehdotus
asetukseksi
muiden kuin henkilötietojen vapaan
liikkuvuuden
kehyksestä
Euroopan
unionissa COM(2017)0495



Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus
(EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä
kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin
sovellettavasta laista (Rooma I)



Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
96/9/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta
1996, tietokantojen oikeudellisesta suojasta



Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
(EU) 2016/943, annettu 8 päivänä kesäkuuta
2016, julkistamattoman taitotiedon ja
liiketoimintatiedon
(liikesalaisuuksien)
suojaamisesta laittomalta hankinnalta,
käytöltä ja ilmaisemiselta



Ehdotus
Euroopan
parlamentin
ja
neuvoston
asetukseksi
yksityiselämän
kunnioittamisesta
ja
henkilötietojen
suojasta sähköisessä viestinnässä ja
direktiivin 2002/58/EY kumoamisesta
(sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus)
COM(2017)0010 final – 2017/03 (COD)



Direktiivi
2004/48
teollisja
tekijänoikeuksien
noudattamisen
varmistamisesta sekä asiakirja, jolla
oikaistaan Euroopan parlamentin ja
neuvoston
direktiiviä
2004/48/EY,
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annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004,
teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen
varmistamisesta (EUVL L 157, 30.4.2004) .


Asioissa voidaan soveltaa myös
seuraavia alakohtaisia säädöksiä:

mm.

•

Komission asetus (EY) N:o 2100/94,
annettu 27 päivänä heinäkuuta 1994,
yhteisön
kasvinjalostajanoikeuksista
ja komission asetus (EY) N:o 1768/95,
annettu 24 päivänä heinäkuuta 1995,
yhteisön
kasvinjalostajanoikeuksista
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
2100/94 14 artiklan 3 kohdassa säädetyn
maataloutta koskevan vapautuksen
soveltamista koskevista säännöistä .

•

Eläinjalostuksesta säädetään asetuksessa
(EU)
2016/1012
puhdasrotuisten
jalostuseläinten,
risteytettyjen
jalostussikojen ja niiden sukusolujen
ja alkioiden jalostuksessa, kaupassa ja
unioniin tulossa sovellettavista jalostusja polveutumisedellytyksistä .

 Tärkeimmät oikeudelliset periaatteet
tasapainoisen sopimuksen aikaansaamiseksi
– Maataloustietoja koskevan sopimuksen
tarkistuslista
Jos käytät tuotetta tai palvelua, jolla tai jossa tallennetaan tai käytetään maataloutta
koskevia tietoja, vastaa seuraaviin kysymyksiin:
9

Onko tuotteen tai palvelun käytöstä tehty sopimus?

9

Mitä velvoitteita sopimukseen sisältyy? Millaisista takuista ja korvauksista
sopimuksessa määrätään kunkin osapuolen osalta?

9

Mitä tietoja kerätään?

9

Kuka omistaa tiedot / valvoo tietoihin pääsyä?

9

Mitä palveluja tarjotaan?

9

Käytetäänkö tietojani muuhun tarkoitukseen kuin palvelun tarjoamiseen minulle,
tiedon tuottajalle (esim. viljelijälle)? Onko selvää, mitä nämä muut tarkoitukset
ovat? Voinko suostua tähän? Miten hyödyn sopimuksesta tai millaista arvoa se
minulle tuottaa (tiedon tuottajana)?

9

Jaetaanko tiedot muille osapuolille? Millaisia sääntöjä kolmansien osapuolten on
noudatettava? Suostunko siihen, että tietoja jaetaan muille osapuolille?

9

Voiko palveluntarjoaja muuttaa sopimusta yksipuolisesti?

9

Mitä tapahtuu, jos palveluntarjoajan omistaja vaihtuu?

9

Voinko saada tietoni järjestelmästä käyttökelpoisessa muodossa?

9

Saanko ajantasaista tietoa tietoturvaloukkauksista?

9

Voinko irtisanoutua palvelusta ja poistattaa tietoni järjestelmästä?

9

Onko olemassa yhteyspistettä, jossa vastataan mahdollisiin kysymyksiini?

9

Tarvitsenko vakuutusta?

9

Mitkä ovat luottamuksellisuutta koskevat ehdot?

12 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32008R0593
13 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31996L0009
14 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0943
15 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017PC0010
16 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32004L0048R(01)
17 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1519727185694&uri=CELEX:01994R2100-20080131
18 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31995R1768
19 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.171.01.0066.01.ENG
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Tämä asiakirja sisältää ei-sitovia ohjeita, eikä sitä tule
käyttää oikeudellisena asiakirjana. Oikeudelliset asiakirjat
kuuluvat yksinomaan EU: n ja kansallisten päättäjien
toimivaltaan. Asiakirjassa viitataan asiaankuuluvaan EU: n
lainsäädäntöön, kuten kilpailulaki, yleinen tietosuoja-asetus,
immateriaalioikeudet jne. Lisätietoja on liitteessä iii). Näitä
suosituksia ei sovelleta yleisen edun mukaisen tehtävän
suorittamiseen tai lain vaatimukseen perustuvan tietojen
toimittamista koskevan pyynnön toteuttamiseen.
Koodin allekirjoittajat eivät ole millään tavalla vastuussa
mistään vahingoista, joita saattaa aiheutua tämän koodin
käytöstä. Huomaa, että tämän asiakirjan määritelmiä olisi
sovellettava vain maataloustietojen jakamista koskeviin EU:
n käytännesääntöihin.

asiakirjan sanastossa olevia
mielestään ne ovat hyödyllisiä.

määritelmiä,

jos

heidän

Erityinen kiitos Euroopan komissiolle avusta. Tämä opas
on saanut inspiraation käytännesäännöistä DATA USE
Peltoviljely ”Brancheorganisatie akkerbouw”. Tekijänoikeus
© 2018 Copa-Cogeca, CEMA, Fertilizers Europe, CEETTAR,
CEJA, ECPA, EFFAB, FEFAC, ESA. Kaikkia tämän julkaisun
osia ei saa jäljentää, tallentaa tai lisätä hakujärjestelmään tai
lähettää missään muodossa tai millään tavalla (sähköisesti,
mekaanisesti, valokopioimalla, nauhoittamalla tai muuten).
) ilman kaikkien tekijänoikeuksien omistajien etukäteen
antamaa kirjallista lupaa.

Jokainen osapuoli voi kuitenkin käyttää uudelleen tämän

• Developed by
COPA AND COGECA (www.copa-cogeca.eu) ovat yhdistetty
maanviljelijöiden ja maatalousosuuskuntien ääni EU:ssa. Yhdessä
he varmistavat, että EU:n maatalous on kestävää, innovatiivista
ja kilpailukykyistä, taaten ruokaturvan puolelle miljardille
ihmiselle koko Euroopassa. Copa edustaa yli 13 miljoonaa
viljelijää ja heidän perheitään, kun taas Cogeca edustaa 22
000 maataloustuottajan etuja. Heillä on 66 jäsenjärjestöjä EU
jäsenmaista.
CEMA (www.cema-agri.org) aisbl on Euroopan maatalouskoneita
edustava yhdistys. CEMA-verkosto, jolla on 11 kansallista
jäsenyhdistystä, edustaa sekä suuria monikansallisia yrityksiä
että lukuisia eurooppalaisia pk-yrityksiä, jotka ovat aktiivisia tällä
alalla. CEMA käsittää noin 7000 valmistajaa, jotka tuottavat yli
450 erityyppistä konetta, joiden vuotuinen liikevaihto on noin
40 miljardia euroa (EU28 - 2016), ja 150 000 suoraa työntekijää.
CEMA-yhtiöt tuottavat laajan valikoiman koneita, jotka kattavat
kaiken toiminnan kentällä kylvöstä sadonkorjuuseen, sekä
karjanhoitolaitteita.
CEETTAR (ceettar.eu) on maa- ja metsätalouden sekä muiden
maaseudun koneurakointialojen yrittäjien eurooppalainen
järjestö, joka on perustettu vuonna 1961. Se edustaa 150,000
yritystä ja 600,000 työntekijää, sekä 19 kansallista organisaatiota
17 jäsenmaassa.
ESA -(euroseeds.eu) on Euroopan siemenalan ääni. Se edustaa
maatalous-, puutarhaviljely- ja koristekasvilajien siementen
tutkimukseen, jalostukseen, tuotantoon ja markkinointiin
osallistuvien etuja. Euroseeds, jossa on yli 34 kansallista
jäsenyhdistystä EU:n jäsenvaltioista ja muualta, edustaa useita
tuhansia siemenyrityksiä sekä 67 suoraa yritysjäsentä, mukaan
lukien siemeniin liittyvä teollisuus.

noin 3 500 tuotantolaitoksella, Nämä sijoittuvat usein alueilla,
joilla on muutoin vähän työllistymismahdollisuuksia.
ECPA (ecpa.eu) edustaa kasvinsuojelualaa Euroopassa;
innovatiiviset ja tieteeseen perustuvat ratkaisut pitävät viljelyn
terveinä ja auttavat tarjoamaan eurooppalaisille turvallisen,
kohtuuhintaisen, terveellisen ja kestävän elintarviketarjonnan.
ECPA edistää nykyaikaisia viljelykäytäntöjä ja puolustaa
maatalouden kestävän tehostamisen kannalta tärkeän
kasvinsuojeluteknologian käyttöä. Tietoisuuden lisääminen ja
taloudenhoitotoimet edistävät torjunta-aineiden turvallista ja
kestävää käyttöä Euroopassa kannustamalla käytäntöjä, jotka
turvaavat sadon, ihmisten terveyden ja ympäristön.
EFFAB (effab.info) on Euroopan tuotantoeläinten kasvattajien
foorumi ja Euroopan eläinjalostus- ja lisääntymisjärjestöjen
yhdistys.
CEJA (ceja.eu) on Euroopan nuorten maanviljelijöiden
edustajisto. Se on foorumi vuoropuhelulle Euroopan seuraavan
sukupolven viljelijöiden ja tärkeimpien päättäjien välillä. Sillä on
31 kansallista jäsenorganisaatiota ja noin 2 miljoonaa nuorta
maataloustuottajajäsentä ympäri Eurooppaa.
CLIMMAR Centre de Liaison International des Marchands de
Machines Agricoles et des Reperateurs
Climmarilla on 16 kansallista assosioitunutta jäsentä; edustaa
yhteensä 20 000 maatalouskoneiden ja -laitteiden jälleenmyyjää
ja 160 000 työntekijää, mikä edustaa 50 miljardin euron
liikevaihtoa Euroopassa. Climmar keskittyy
Parhaiden käytäntöjen vaihto maiden välillä

Fertilizers Europe (fertilizerseurope.com) edustaa suurta osaa
lannoitteiden valmistajista Euroopassa ja se tunnustetaan
teollisuuden omistautuneeksi tietolähteeksi mineraalipitoisten
lannoitteiden valmistuksessa. Yhdistys viestii monien eri ryhmien
kanssa - instituutiot, lainsäätäjät, sidosryhmät ja yksityishenkilöt,
jotka etsivät tietoa lannoiteteknologiasta ja ajankohtaisista
maatalouden, ympäristön ja talouden haasteista.
FEFAC, (fefac.eu) on Euroopan rehuvalmistajien järjestö edustaen
23 kansallista järjestöä 23 maasta. Se edustaa, puolustaa ja
edistää Euroopan rehuseoksia valmistavan teollisuuden etuja
Euroopan unionin toimielinten ja kansainvälisten elinten
suunnalla. Teollisuudenalalla työskentelee yli 100 000 henkeä
20

Aula ja yhteistyö eurooppalaisten sidosryhmien kanssa
jälleenmyyjäsopimusten, älykkään maatalouden, mekaniikan
rekrytoinnin, koulutuksen alalla
Suorita työkalut kuten Dealer Satisfaction Index, Climmar Index
AnimalhealthEurope edustaa kaksitoista Euroopan johtavaa
eläinlääkevalmistajaa ja 20 kansallista yhdistystä. Eläinterveysala
kattaa 90% Euroopan markkinoista ja tarjoaa yli 293 000
suoraa ja epäsuoraa työpaikkaa (mukaan lukien eläinlääkärit)
ja varmistaa yli miljardin eläimen terveyden Euroopassa - sekä
karja- että seuralaiseläinten - samalla kun tarjotaan ratkaisuja
10 miljoonalle karjankasvattajat ja 80 miljoonaa lemmikkieläimiä
pitävää kotitaloutta kaikkialla Euroopassa.

