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Strateegia ja tegevused

• Statistikaameti uus strateegia
• Meede 3: Andmehalduse (data governance) juhtimine

• 1. Andmete arhitektuur: standardid, ühendused, avaandmed, taaskasutatavus

• 2. Andmete kvaliteet: halduskoormus, monitooring

• 3. Andmete metainfo: klassifikaatorid, andmemeri

• 4. Andmete kasutustööd: elukäiguhaldus, vastavus

• Tegevused
• õiguse s.o riikliku statistika seaduse muutmine  kavand kooskõlastamisel

• teema lahti ja täpsemaks seletamine väljaspool ametit  esinemised 

• teema Statistikaametis  SA enda andmehaldus

• partnerite leidmine ja kaasamine  töörühmad (üldine, andmekirjeldus, andmekvaliteet)

Sisu on töö 
käigus 
täpsustunud



Riiklik 

statistika
(pikaajalised 

rahvusvahelised ja 

arengukavade näitajad )

Andmejagamis-

teenus
(andmed ja statistika 

teadmuspõhiste teenuste ja 

otsuste alusena)

Andmehaldus
(toimimise põhimõtted ja reeglid)



Data Governance model Outcomes – väljundid
Enablers – võimaldajad
Core Disciplines – põhivaldkonnad
Supporting Discipl – tugivaldkonnad  

Andmehaldus – mudel



Andmehaldus / Data Governance (muutused ja nende juhtimine)

Võimaldajad [E]

Väljundid [O]

Põhivaldkonnad [C]

Tugivaldkonnad [S]

Organisatsioon ja korraldus

Väärtuse loomine 

Andmearhitektuur ja metaandmed 

Andmekaitse ja 
teabe/andmete 
avalikustamine 

Andmekvaliteet Elukäiguhaldus 
ja andmearhiiv 

Statistika ja andmeteenus

Õigus ja volitus

Andmehaldus

Andmekirjeldus

protsessi 

muutmine

õiguse
muutmine

väljundi
muutmine



Andmehaldus / Data Governance (kasutatav mudel)

A. Organisatsioon ja korraldus [E]

 TEGEVUS: koordineerimine ja juhtimine (klassifikaatorid ja kirjeldused)

B. Väärtuse loomine [O]

 TEGEVUS: (seos andmeteenusega) andmete olemasolu, vajaduse, kasutatavuse
(s.o väärtuse) väljaselgitamine ja statistilise väljundiga lisandväärtuse 
pakkumine 

C. Andmearhitektuur ja metaandmed [S]

 TEGEVUS: mudelite ja standardite juurutamine, semantika edendamine

D. Andmekaitse ja teabe/andmete avalikustamine [C]

 TEGEVUS: isikuandmekaitse, üksikandmete kasutamine, avaandmete pakkumine

E. Andmekvaliteet [C]

 TEGEVUS: andmekvaliteedi edendamine riigis ja  selle jälgimine (audit)

F. Elukäiguhaldus ja andmearhiiv [C]

 TEGEVUS: andmete elukäiguhalduse juurutamine; andmearhiivi loomine



Riikliku statistika seaduse muutmine – andmehalduse lisamine
• Riikliku statistika seaduse ja avaliku teabe seaduse muutmise seadus

• Tegime VTK (õigusakti väljatöötamiskavatsus) – saime sellele heakskiidu
• Ministeeriumite vahel kooskõlastamistatud

• Olulisemad lisandused
• §3 lg 4 Andmestik käesoleva seaduse tähenduses on identifitseeritav ja hallatav andmete kogum.
• §31 Andmehaldus käesoleva seaduse tähenduses on andmetega seotud otsuste tegemine ja nende

rakendamine, mis võimaldab hinnata ja parandada andmete kvaliteeti ning nendele juurdepääsu.
• §32 Andmejagamisteenus käesoleva seaduse tähenduses on andmete töötlemine teaduslikul või

statistilisel eesmärgil, mille käigus andmete vastutav või volitatud töötleja edastab andmeid
riikliku statistika tegijale või riikliku statistika tegija edastab andmeid riigi- ja kohaliku
omavalitsuse asutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või avaldab neid isikuandmete
kaitse põhimõtteid järgides.

• § 271. Andmehalduse koordineerimine
• (1) Andmehaldust koordineerib Statistikaamet.
• (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülesande täitmiseks Statistikaamet:

• 1) kavandab andmehalduse arengut;
• 2) annab andmete haldajatele juhiseid ja soovitusi ning jälgib nende täitmist.

• (3) Statistikaamet teeb andmehalduse arendamisel koostööd teiste teabehalduse, teabele
juurdepääsu ja teabe kaitse ning riigi infosüsteemi arhitektuuri koordineerijate, Eesti Panga ja
Rahvusarhiiviga. 



Andmehalduse korraldamine – üldised nõuded

• § 272. Üldised nõuded
• (1) Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse, avalik-õigusliku juriidilise isiku ja avalikke

ülesandeid täitva eraõigusliku juriidilise isiku andmehalduse korraldamisel peab tagama:
• 1) ajakohase ülevaate andmetest andmekogude või muude andmestike kaupa;
• 2) andmekvaliteedi;
• 3) andmete usaldusväärsuse;
• 4) põhiandmete kindlaksmääramise andmekogude kaupa;
• 5) andmete elukäiguhalduse.

• (2) Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse, avalik-õigusliku juriidilise isiku ja avalikke
ülesandeid täitva eraõigusliku juriidilise isiku andmehalduse korraldamisel peab järgima
andmekirjelduste ja -kvaliteedi juhiseid.

• (3) Andmekirjelduse ja andmekvaliteedi kriteeriumid kehtestab valitsus määrusega.
• (4) Ebaõigete andmete avastamisel andmekogus või andmestikus on riikliku statistika tegijal

õigus juhtida andmekogu vastutava töötleja ja andmestiku omaniku tähelepanu võimalikule
veale.

• (5) Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus, avalik-õiguslik juriidiline isik ja avalikke ülesandeid
täitev eraõiguslik juriidiline isik määrab andmehalduse eest vastutava isiku, kes tagab asutuse
andmehalduse korralduse.; 



Mõisteid positiivsed õiguses – andmed jms

 Riigi infosüsteemi haldussüsteem (VV määrus) § 4. Mõisted

 (1) Andmed on isikuandmed «Isikuandmete kaitse seaduse» tähenduses või muud andmed, 

mida töödeldakse andmekogus riigi, kohaliku omavalitsuse või avalikke ülesandeid täitva 

eraõigusliku isiku ülesannete täitmiseks.

 (2) Andmete koosseis on riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku isiku avalike 

ülesannete täitmiseks töödeldavate korrastatud andmete loetelu.

 (3) Andmekogu on riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku juriidilise isiku või 

avalikke ülesandeid täitva eraõigusliku isiku infosüsteemis töödeldavate korrastatud andmete 

kogum, mis asutatakse ja mida kasutatakse seaduses, selle alusel antud õigusaktis või 

rahvusvahelises lepingus sätestatud ülesannete täitmiseks.

 (4) Andmeobjekt on isik, ese, sündmus või nendevaheline seos, mille kohta infosüsteemis 

andmeid töödeldakse.



Vabariigi valitsuse 

seadus

Eesti õigusaktid

Riikliku statistika 

seadus
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Vabariigi valitsuse 

seadus

Eesti õigusaktid

Riikliku statistika 

seadus
Avaliku teabe seadus Arhiiviseadus
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Andmete definitsioon õiguses

eesti keeles inglise keeles

1 „isikuandmed“– igasugune teave tuvastatud või 
tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; 
tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt 
või kaudselt tuvastada,+ eelkõige sellise 
identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, 
isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või 
selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, 
füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, 
kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;

‘personal data’ means any information relating to an
identified or identifiable natural person (‘data subject’); an
identifiable natural person is one who can be identified, 
directly or indirectly, in particular by reference to an identifier
such as a name, an identification number, location data, an
online identifier or to one or more factors specific to the
physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or
social identity of that natural person;

6 „andmete kogum“– isikuandmete igasugune 
korrastatud kogum, millest võib andmeid leida 
teatavate kriteeriumide põhjal, olenemata sellest, 
kas kõnealune andmete kogum on funktsionaalsel 
või geograafilisel põhimõttel tsentraliseeritud, 
detsentraliseeritud või hajutatud;

‘filing system’ (= failisüsteem) means any structured set of 
personal data which are accessible according to specific
criteria, whether centralised, decentralised or dispersed on a 
functional or geographical basis;

• prantsuse keeles: «fichier» (= fail, kaust, toimik)
• saksa keeles: „Dateisystem“ (= failisüsteem)
• soome keeles: ’rekisterillä’ (= register)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ 
kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)

Andmed >> https://et.wikipedia.org/wiki/Andmed



1981 Convention for the Protection of Individuals with regard to 
Automatic Processing of Personal Data

• Article 2 – Definitions

• For the purposes of this Convention:

• a"personal data" means any information relating to an identified or identifiable
individual ("data subject");

• b"automated data file" means any set of data undergoing automatic processing;

• c"automatic processing" includes the following operations if carried out in whole or in 
part by automated means: storage of data, carrying out of logical and/or arithmetical
operations on those data, their alteration, erasure, retrieval or dissemination;

• d"controller of the file" means the natural or legal person, public authority, agency or
any other body who is competent according to the national law to decide what should
be the purpose of the automated data file, which categories of personal data should be
stored and which operations should be applied to them.

•



Andmekogu, kui termin ja mõiste positiivses õiguses

• Liis Getter Silberg. Andmekogu või andmete kogumine. Tartu ülikool. Magistritöö. (juh Mario 
Rosentau). Tln., 2017

• 21.02.2017 Riigi Infosüsteemi Ametis (RIA) kärajad, kus arutleti avaliku teabe seaduses (AvTS) kehtestatud 
termini “andmekogu” piiritlemise ja põhjendatuse üle. Eesmärgiks oli termin “andmekogu” lahti seletada, 
ära kaotada või leida mõni kolmas lahendus. Arutelu lõpuks lahendust ei leitud. Seega on tõusetunud 
küsimus, mis on andmekogu ja kas selline termin on õiguslikus regulatsioonis vajalik?

• Nüüdseks on RIHA-s registreeritud üle üheksasaja infosüsteemi. Kuna termini “andmekogu” 
legaaldefinitsiooni sisu on vaieldav, siis tegelik ülevaade andmekogudest ja/või infosüsteemidest puudub.

• Töö uudsus tuleneb asjaolust, et termini “andmekogu” legaaldefinitsiooni ei ole õigusalases kirjanduses 
analüüsitud ega tõlgendatud.

• Kokkuvõte
• termini “andmekogu” legaaldefinitsiooni tõlgendamise teel jõutud järelduses, et termini “andmekogu” 

õiguslikus regulatsioonis puudub õigusselgus.
• Termin “andmekogu” ei ole tavapärane üldkasutatav väljend. Andmekogu ilma täpsema määratluseta 

tähendab üksnes kogu, mis on moodustunud andmetest.
• Legaaldefinitsioon sisaldab terminit “infosüsteem”, mille sisu seaduses ei avata.
• Lähtuvalt riigi infosüsteemi, infosüsteemide andmevahetuskihi X-tee ja ISKE rakendamise 

toimimisprotsessidest ei ole termin vajalik, kuna praktikas on vaja kasutada asjakohasemat IKT valdkonna 
terminit “infosüsteem”. 

• termin “andmekogu” on kehtivas õiguslikus regulatsioonis ebavajalik



Andmehalduse kokku lepitud põhimõtted

1. Üleriigiline ülevaade andmestikest asutuste kaupa

2. Metaandmed / andmekirjeldus

3. Andmekvaliteet

4. Andmete elukäigu haldus

5. Andmete avaldamine / avalikustamine

6. Andmehaldur (data steward)



1. Üleriigiline ülevaade andmestikest
asutuste kaupa



Mis on andmehaldus?

Andmehaldus (data governance) on õiguslike 
volitusete alusel andmetega seotud küsimuste üle 
otsuste langetamine ja nende ellu viimine.

• “Data Governance is the exercise of decision-making and authority for data-related matters.“

• The Data Governance Institute määratlus: Definitions of Data Governance.

• Andmehalduse mõiste on kasutusel Vabariigi Valitsuse määruses „Teenuste korraldamise ja 
teabehalduse alused“: § 3 lõige 1: „Teabehalduse alategevused on andmehaldus, dokumendihaldus, 
sisuhaldus sise- ja välisveebis ning teabele juurdepääsu ja teabe kaitse korraldamine.“ Mõistet 
täpsemalt sisustatud ei ole.



• The Data Governance Institute pikem määratlus:

• “Data Governance is a system of decision rights and accountabilities for information-related processes, executed according to
agreed-upon models which describe who can take what actions with what information, and when, under what circumstances, 
using what methods.”

• Andmehaldus on infoprotsessidega seotud otsustusõiguste ja vastutuse süsteem, mida rakendatakse kokku lepitud mudeli 
alusel, mis kirjeldab, kes võib tal oleva info alusel toiminguid teha, samuti millal, millistel tingimustel ja kasutades milliseid 
meetodeid.

• Wikipedia määratlus:

• "Data governance is the data management of all the data which an organization has to ensure that high data quality exists
throughout the complete lifecycle of the data. The key focus areas of data governance include availability, usability, consistency, 
data integrity and data security and includes establishing processes to ensure effective data management throughout the
enterprise such as accountability for the adverse effects of poor data quality and ensuring that the data which an enterprise
has can be used by the entire organization."

• Andmehaldus on tegevused kogu organisatsiooni andmetega eesmärgiga tagada (1) kõrge andmekvaliteet kogu (2) andmete 
elukäigu kestel. Andmehalduse põhivaldkonnad on: andmete *kättesaadavus, *kasutatavus, *püsivus, *andmeterviklus, 
*andmeturve ning see hõlmab ka andmehalduse *efektiivsust tagavaid protsesse kogu organisatsioonis nagu *ülevaatlikkus 
kehvast andmekvaliteedist tulenevast ebasoodsast kõrvalmõjust ja selle tagamist, et organisatsioonil olevatele andmetele 
oleks [hallatud] (3) juurdepääsud kogu organisatsioonis.

Mis on andmehaldus (2)?



Kontseptuaalne osa – mõisted, mõisted, mõisted

OBJEKTID

• Data

• Data base

• Data set

• Data dictionary

• Data catalog

• Metadata

PROTSESSID

• Data management

• Data governace

• Data stewardship

• Data service

• Data lineage

• Data provenance

ÜLDISED

• Data lake

• Data mart

• Data vault

• Data warehouse

• Big data

• Open data

Andmekogu
Andmestik
Andmebaas

Data architecture
Data quality



Andmestik, andmebaas, andmekogu

Andmestik

Andmebaas

Andmekogu

Data set

Data base

eesti keeles inglise keeles

6 „andmete kogum“– isikuandmete igasugune 
korrastatud kogum, millest võib andmeid leida 
teatavate kriteeriumide põhjal, olenemata sellest, 
kas kõnealune andmete kogum on funktsionaalsel 
või geograafilisel põhimõttel tsentraliseeritud, 
detsentraliseeritud või hajutatud;

‘filing system’ (= failisüsteem) means any structured set of 
personal data which are accessible according to specific
criteria, whether centralised, decentralised or dispersed on a 
functional or geographical basis;

• prantsuse keeles: «fichier» (= fail, kaust, toimik)
• saksa keeles: „Dateisystem“ (= failisüsteem)
• soome keeles: ’rekisterillä’ (= register)

Andmete kogum

Andmekogu on riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku isiku või avalikke ülesandeid täitva 
eraõigusliku isiku infosüsteemis töödeldavate korrastatud andmete kogum, mis asutatakse ja mida 
kasutatakse seaduses, selle alusel antud õigusaktis või rahvusvahelises lepingus sätestatud ülesannete 
täitmiseks.

Näide SDMX’i järgiRiikliku statistika tegemisel moodustatavad andmestikud ja statistilised 
registrid ei ole andmekogud avaliku teabe seaduse tähenduses.



Andmestik

• Andmestik on mõiste, mida on kõige parem kasutada, et piiritleda, millistest andmetest 
nende kogumis on jutt. 

• Andmestiku inglise keelne vaste on data set. 

• Data set on mõitse, mida kasutab 
• andmehaldus IT vaates – andmekataloog koosneb andmestikest; 

• statistika – statistikatöö andmed on andmestikud kui ka publitseerimine, 

• raamatukogu ja arhiivindus – inforessurss on andmestik.



Data set (näide SDMX järgi)

Figure 26: Class Diagram of the Data Set

DSD – data structure definition

Data Set



Andmejärv - Data lake

• Landing Zone: This is an area that is 
closest to the original conception of a 
Data Lake. It is an area where raw 
data is stored, and which is available 
for consumption. 

• Standardization Zone: This area has 
standardized, cleaned data, which is 
the preferred version of data for (a) 
Downstream consumers; (b) The 
Analytics Sandbox 

• Analytics Sandbox: The area in which 
Data Scientists work to create new 
model 

Data Governance: A Critical Success Factor for Data Lakes
Malcolm Chisholm, Chief Innovation Officer, First San 
Francisco Partners (MDMDG 2018)



Data lake, data vault, datamart

• A data lake is a storage repository for a massive amount of raw data. It stores data in native format, in 
anticipation of future requirements. You will acquire insights from this book on why this is extremely 
important for practical data science and engineering solutions. While a schema-on-write data 
warehouse stores data in predefined databases, tables, and records structures, a data lake uses a less 
restricted schema-on-read-based architecture to store data. Each data element in the data lake is 
assigned a distinctive identifier and tagged with a set of comprehensive metadata tags.

• A data lake is typically deployed using distributed data object storage, to enable the schema-on-read 
structure. This means that business analytics and data mining tools access the data without a complex 
schema. Using a schema-on-read methodology enables you to load your data as is and start to get 
value from it instantaneously.

• Data vault modeling, designed by Dan Linstedt, is a database modeling method that is intentionally 
structured to be in control of long-term historical storage of data from multiple operational systems. 
The data vaulting processes transform the schema-on-read data lake into a schema-on-write data 
vault. The data vault is designed into the schema-on-read query request and then executed against the 
data lake.

• If you think of a datamart as a store of bottled water—cleansed and packaged and structured for easy 
consumption—the data lake is a large body of water in a more natural state. The contents of the data 
lake stream in from a source to fill the lake, and various users of the lake can come to examine, dive in, 
or take samples.

• James Dixon, “Pentaho, Hadoop, and Data Lakes,” James Dixon’s Blog, 
• https://jamesdixon.wordpress.com/2010/10/14/pentaho-hadoop-and-data-lakes/, October 14, 2010.



Andmekataloog - Data Lake / Data Catalog

• Data Acquisition
• >> osa andmeteenusest

• Data Decisions
• = Data Governance

• Data Catalog
• ? Data Lake Catalog v. Data

Catalog



Mis on andmekataloog?

• Järgnevalt on ära toodud kaks andmekataloogi määratlust:
• (Technopedia) Andmekataloog kirjeldab metaandmete abil konkreetses andmebaasis määratletud 

objekte nagu: põhitabelid, sünonüümid, vaated ja indeksid. (A data catalog belongs to a database
instance and is comprised of metadata containing database object definitions like base tables, 
synonyms, views or synonyms and indexes.)

• (Gartner) Andmekataloog on andmevarade (data asset) inventuur andmestike kaupa, võimaldades 
neid üles leida ja sisaldades nende kirjeldust ja organiseeritust. Andmekataloog esitab 
andmeanalüütikule, teadlasele või andmehaldurile konteksti, mis võimaldab tal andmestikust aru 
saada.

• Funktsionaalsuselt on andmekataloogi võrreldud raamatukogu kataloogi 
funktsionalsusega. Alates andmehalduse laiemast levimisest 1970. a on suuresti samas 
funktsioonis olnud kasutusel mitmed mõisted: varaseimana data dictionary
(andmesõnastik), andmeladude edenedes hakati kirjeldust nimetama metadata
repositories (metaandmete hoidla), seejärel levis mõiste business glossary (ärisõnastik). 
Nagu näha on andmekataloog algsest inventuurinimekirjast muutunud järjest 
sisulisemaks ja süstemaatilisemaks. Andmekataloogi mõiste uuskasutamine on 
tulenenud andmetest kui strateegilisest varast arusaamisest ja andmete süstemaatilisest 
käsitlusest.



Andmekataloogi funktsionaalsus

• Gartner on andmekataloogi rakenduse funktsionaalsust kirjeldanud järgmiselt

• Infovarade inventuuri pidamine.

• Koostöö andmetest ülevaate omamiseks ja andmehalduse osas.

• Sematiliselt kirjeldatud andmete tähenduse jagamine. Infovara (information asset) ja andmevara 
(data asset) on sünonüümid.



Praegu olemasolev ülevaade

Ülevaade infost (teabest) ja andmetest ning nendega seotud protsessidest on praegu 
asutustel või üleriiklikult olemas kolmel kujul:

1. asutuse liigitusskeemid (dokumentide loetelud),  mis on asutuse funktsioonide, 
struktuuri ja tööprotsesside ning nendega seotud toimingute dokumenteerimise 
kirjeldus; selle lisa on asutuses peetavate andmekogude tabelikujuline nimekiri;

2. üleriigiline ülevaade andmekogudest RIHAs; 

3. asutuse teenuste loetelu,  mis peaks olema Vabariigi Valitsuse määruse „Teenuste 
korraldamise ja teabehalduse alused“ (TKTA) kohaselt koostatud tähtajaks 01.07.2018.



RIHA – riigi infosüsteemi haldussüsteem

• Eestis taotletud, et ülevaade 
andmetest saadakse andmekogude 
kaupa. Ülal on juba viidatud, et 
RIHA loomisel 2009-2010 loodeti 
sellele lisada semantilist 
koostalitusvõimet toetav osa. See 
soov lähtus üle-euroopalisest
käsitlusest.

• RIHAs kirjeldatakse praegu X-tee 
teenused. X-tee teenus on täiesti 
tehniline lahendus ega oma seost 
teenustega nagu neid mõistab TKTA 
või TERE projekt s.o sarnasena 
menetlusele, protsessile või 
töövoole

Loodetud olukord Tegelik olukord 

semantika kasutamine mapping teenus vastu teenust 

 

 

 

 

RIHA semantiline kirjeldamine Physical data model põhine kirjeldamine 
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pidev ülevaade ja andmete leitavus

Uus või uuendatud 
RIHA

Uus/uuendatud SA 
metainfosüsteem

• Kataloog 
• Parem semantika
• Kirjeldus mitte ainult andmekogu tasandil

Juurdepääsutsoonid
• Avalik
• Kontrollitud



Edendada semantilist koostalitusvõimet

RIHAs olev kirjeldus (praegu)

Conceptual data model
Logical data model
Physical data model

Mõistelisus on samm semantilise 
koos(talitus)võime suunas  

2
Kontseptuaalne infomudel
GSIM - Generic Statistical Information Model
NAF - NATO Architecture Framework

Capability View (NCV) – võimed 
Operational View (NOV) – protsessid 
Service-Oriented View (NSOV) – üksiktegevused 



2. Metaandmed / andmekirjeldus



Metaandmed

• Kõige levinumaks määratluseks on standardis EVS-ISO 1087-1:2002 esitatu:

metaandmed on teisi andmeid määratlevad ja 
kirjeldavad andmed

• data that defines and describes other data; sama määratlus on ka ISO/IEC 11179-1:2004 
32.16 Metadata Registry (MDR)



Metaandmete valdkonnad

• Metaandmete valdkond on sedavõrd suur ja dünaamiline, et terviklikku ülevaadet ei ole 
võimalik omada ning seda pole ka üheski publikatsioonis. Välja võib siiski tuua mitu 
metaandmete dimensiooni, mida tuleks selle dokumendi raames kokku lepitavate 
põhimõte juures silmas pidada. Need on: 

• üldine metaandmetest arusaamise kirjeldus ja mudel – arvestab ISO/IEC 11179 lähenemist;

• kõigile valdkondadele ühine kirjelduse aspekt;

• valdkondlik aspekt – mis on erinev näiteks statistika või tehnilise toote või ruumiinfo korral;

• metaandmete ja semantika seosed;

• käesolevat dokumenti puudutav andmehalduse metaandmete aspekt; see puudutab  
administratiivsete metaandmete osa.



Metaandmetüübid

• Esimene levinud jaotus on:

• kirjelduse metaandmed (Descriptive metadata)

• administratiivsed metaandmed (Administrative metadata), mille alajaotused on:
• tehnilised metaandmed (Technical metadata )

• säilitamise metaandmed (Preservation metadata)

• õiguste metaandmed (Rights metadata)

• struktuuri metaandmed (Structural metadata)

• Andmehalduse vaates eriti lähtused suurandmete ja infoobjekti elukäigu haldusest on 
leitud, et kaasaegsed infosüsteemid kasutavad laias laastus nelja andmete kategooriat:

• põhiandmed (master data)

• toimingu- ehk tehinguandmed (transaction data)

• metaandmed (metadata)

• viiteandmed (reference data)



ISO/IEC 11179 Metaandmete register

1. 4.8.1.1 Administered Item - Hallatav üksus – see on 
organisatsiooni poolt sisestatud üksus.  Neid on mudeli järgi 9 
tüüpi:

1) Liigitusskeem (Classification _Scheme), 
2) Mõistete valdkond (Contseptual_Domain), 
3) Kontekst (Context), 
4) Andmeelement (Data_Element), 
5) Andmeelemendi mõiste (Data_Element_Concept),
6) Objekti klass (Object_Class), 
7) Omadus (Property), 
8) Väljendusklass (Representation_Class), 
9) Väärtuse valdkond (Value_Domain). 

Hallatavat üksust haldab andmehaldur.
2. 4.8.1.2 Administration Record - Halduskirje – kirje esitab 
hallatava üksuse kohta identifitseerimise, nimetamise, 
määratlemise, liigitamise ja kasutuse info.



XML – laiendatud märgendus kirjelduse, struktuuri jms sidumiseks

• Statistika valdkonnas on selline lahendus olemas SDMX’is, milles on eraldi osa Dataset
Structure Definition (DSD – Andmestiku Struktuuri Määratlus). DSD kirjeldab, kuidas 
on mingi kindel andmestik stuktureeritud. Tehniliselt kasutab see SOAP SDMX 2.1 
päringut.



Klassifikaatorid (ja koodiloendid)

• Klassifikaatorid on nii Eesti kui rahvusvaheliselt olulised metaandmete struktuuri, 
väärtuste (tunnuste) ja nendega seotud koodide nimekirjad.

• Eestis kehtib klassifikaatorite süsteem vabariigi valitsuse määrusena ning klassifikaatorid 
on üheks riigi infosüsteemi kindlustavaks süsteemiks.

• Vabariigi Valitsuse määrus Klassifikaatorite süsteem (vastu võetud 10.01.2008 nr 11, RT I 2008, 4, 27)

• Avaliku teabe seadus § 439 lõige 1 punkti 1.

• Määrus esitab ka klassifikaatori määratluse: 

• Klassifikaator on riigi infosüsteemi kuuluvas andmekogus kasutatav 
täpselt kirjeldatud, üksteist välistavate ning number- või tähtkoodiga 
tähistatud kategooriate põhjalik ja korrastatud süsteem.

• Osa klassifikaatoreid on rahvusvahelised ning osa neist omakorda kehtestatud 
standarditena. Näiteks on Eestis kasutatavad rahvus Rahvusvahelised klassifikaatorid on 
näiteks: Kombineeritud nomeklatuur (KN) , Rahvusvaheline hariduse klassifikaator RÜHL 
/ ISCED 2011) , Rahvusvaheline ametite klassifikaator (AK08ap / ISCO-08)



3. Andmekvaliteet



Andmekvaliteet

• Andmekvaliteeti on seni riiklikul 
tasandil vaadeldud pigem 
organisatsiooni kvaliteedijuhtimise 
vaates – juhtimise küpsusmudelina 
„Andmekvaliteedi tagamise juhend 
andmekogu omanikele“ (PwC, 2016). 
See vaade jätab andmete eneste 
kvaliteedi keskse tähelepanuta, kuigi 
andmete sisuline kvaliteet mudeli üks 
osa (5.1 Õigsus, 5.2 Täielikkus, 5.4 
Usaldusväärsus). Kas on midagi seni 
andmekvaliteedist ülevaate saamiseks 
tehtud tegevustest võimalik võtta oma 
edasises tegevuses kasutusse?

• REGRELi raames ning üldisemalt 
statistikatöödes on olemas 
andmekvaliteedi hindamise praktika ja 
kokku lepitud meetodid. Kas need 
meetodid on rakendatavad üldiselt 
andmekogudes / infosüsteemides 
andmekvaliteedi hindamiseks? 

KVALITEET

ISO 9001
Kvaliteedi-
juhtimine

EHQR
- protsess
- väljund

Andme-
kvaliteet

Andmekogu 
kvaliteedi 
tagamine

1. hind ja koormus
2. konfidentsiaalsus

1. asjakohasus
2. täpsus ja usaldusväärsus
3. ajakohasus ja õigeaegsus
4. kättesaadavus ja selgus
5. sidusus ja võrreldavus

1. õigsus
2. täielikkus
3. kooskõla
4. usaldusväärsus
5. ajakohasus
6. reeglipärasus
7. konfidentsiaalsus
8. ühekordsus
9. mitteliiasus

kvaliteedipoliitika (ulatus)
küpsusmudel

kvaliteediprotsess
väljundi kvaliteet



• Andmekvaliteedi juhtimise mudel on 5-etapiline korratav tsükkel, 
mida kasutatakse andmekvaliteedi parendamiseks.

• Hindamise etapis määratletakse vaadeldavate andmete ulatus, 
andmekvaliteedi juhtimist teostava organisatsiooni koosseis ja 
hinnatakse olemasolev küpsustase.

• Planeerimise etapis seatakse andmekvaliteedi parendamise tsükli 
eesmärgid ja koostatakse tegevusplaan eesmärkide saavutamiseks.

• Teostamise etapis viiakse ellu planeerimise tegevuste tulemusena
koostatud tegevusplaan.

• Kontrollimise etapis valideeritakse, kas teostamise etapis 
teostatud tegevuste tulemusena saavutati planeerimisel seatud 
eesmärgid. 

• Korrigeerimise etapis seatakse parenduse tsükli tulemusena 
saavutatud sihttase üldiseks standardiks ja baastasemeks 
järgmisele parendamise tsüklile. 

Juhtimise mudel…

Joonis võetud "Andmekvaliteedi tagamise juhend andmekogu omanikele" (2016) 

https://www.ria.ee/public/publikatsioonid/Andmekvaliteedi_tagamise_juhend_andmekogu_omanikele.pdf


Tunnused

Joonis võetud "Andmekvaliteedi 
tagamise juhend andmekogu 
omanikele" (2016) 

kvaliteeditunnus selgitus
1. Õigus kuivõrd andmeatribuudid esitavad spetsiifilises kasutuskontekstis 

korrektselt mõiste või sündmuse tõeseid väärtusi
2. Täielikkus kuivõrd on väärtused olemas kõikide olemite kõigil andmeatribuutidel
3. Kooskõla millisel määral andmed on vabad vasturääkivustest ja kooskõlalised teiste 

andmetega
4. Usaldusväärsus kuivõrd andmetel on atribuudid, mida kasutajad spetsiifilises 

kasutuskontekstis võivad pidada tõesteks ja usutavateks (usaldusväärsus 
hõlmab autentsuse mõistet: allikate, omistamiste, kohustumuste 
tõepärasus)

5. Ajakohasus kuivõrd ajaline viide andmeid tekitanud sündmusest vastab vajadustele ja 
nõuetele

6. Reeglipärasus mil määral andmetel on atribuudid, mis vastavad spetsiifilises 
kasutuskontekstis andmekvaliteeti puudutavatele standarditele, 
kokkulepetele või kehtivatele õigusaktidele ning samalaadsetele 
normidele

7. Konfidentsiaalsus andmete kättesaadavus ainult selleks volitatud tarbijaile (isikutele või 
tehnilistele süsteemidele) ning kättesaamatus kõigile ülejäänutele

8. Ühekordsus kuivõrd on andmeesitajatelt andmete kogumisel järgitud riigis 
kehtestatud ühekordse kogumise põhimõtteid

9. Mitteliiasus kuivõrd andmekogu kavandamisel ja arenduses on välditud liiasuste 
tekkimist andmekogu andmestruktuurides ning kuivõrd välditakse liiasust 
andmetöötlusprotsessides

https://www.ria.ee/public/publikatsioonid/Andmekvaliteedi_tagamise_juhend_andmekogu_omanikele.pdf


ESS handbook for quality reports

• lk 10 Quality is a multi-dimensional concept and 
encompasses all aspects of how well statistics 
are fit for their purpose. In the European 
Statistical System (ESS), quality of statistics is 
managed in the framework of the European 
Statistics Code of Practice1 (CoP) which sets the 
standards for developing, producing and 
disseminating European statistics.

• Output/Product Quality Criteria

• Process Quality Criteria

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/6651706/KS-GQ-15-003-EN-N.pdf



Euroopa statistikasüsteemi kvaliteedikriteeriumid

• Kvaliteet on mitmedimensionaalne mõiste, mis katab kõiki aspekte, kui hästi tagab 
statistika oma eesmärki. Selles on kaks osa:

• Väljundi/toote kvaliteedikriteeriumid

• Protsessi kvaliteedikriteeriumid

• Dimensioonid ja kriteeriumid on järgmised
• Asjakohasus (Relevance) - asjakohasus tähendab sisuliselt kasutajate rahulolu, mida mõõdab kasutaja 

rahulolu indeks R1 ja andmete olemasolu, mida mõõdab andmete olemasolu määr (R2) 

• Täpsus ja usaldusväärsus (Accuracy and reliability)  – täpsus iseloomustab andmete statistilist 
korrektsust, selleks on 7 indikaatorit

• Ajakohasus ja õigeaegsus (Timeliness and punctuality)  - Õigeaegsust iseloomustab kolm indikaatorit

• Seostatavus ja võrreldvus (Coherence and comparability)

• Kättesaadavus ja selgus (Accessibility and clarity)



Raamistikud ja rakendused

• Batini ja Scannapieco mudel on nii teoreetiline (research) kui rakenduslik (application 
domains).

• Peamised mudelid:
• Total Data Quality Management (TDQM)

• Complete Data Quality Management (CDQM)

• IQ Problems categorized in terms of their 
responsibility

Statis-
tics

ESS handbook for quality reports
* Output/Product Quality Criteria
* Process Quality Criteria
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4. Andmete elukäigu haldus



Elukäigu (life cycle) kolm tähendust

• protsessi kui elukäigu haldus. Selle vaate kohta on igakordne protsess elukäik. Näide:
• eToimiku süsteemis kohtumenetlus 

• loa menetlus jahilubade süsteemis

• üldine statistika äriprotsessi mudel (Generic Statistical Business Model – GSBPM)

• DDI 3.2 Life Cycle – sotsiaalteadusliku uuringu terviklik kirjeldus

• informatsiooniline – see vaatleb elukäiguna midagi sellist mida võiks traditsioonilise 
asjaajamise vaates käsitleda dokumendiringlusena koos arhiveerimisega kuid see on 
seotud infotehnoloogilise süsteemiga. Selle põhilised osad on:

• 1) loomine või saamine (creation and reciept); 2) edastamine või jagamine (distribution), 3) 
kasutamine (use), 4) hoid (maintenance) ja 5) eraldamine hävitamiseks või üleandmiseks (disposition

• arhiivinduslik, milles elukäiguhaldus on üks arhiiviteooria nurgakivi – on seotud info 
väärtusega, elukäiguhaldus taab digitaalses keskkonnas usaldusväärsuse

5



Elukäik protsessi ja arhiivinduslikus vaates
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sündmuste kaupa 

Andmete päritolu (data provenance) 
jälgimise võimalus metaandmetest
(andmetega toimunu fikseerimine)
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Andmete päritolu jälgimine (data lineage)

• Andmete päritolu jälgimine on oluline osa andmete usaldusväärsuse tagamisest. 

• Andmete päritolu (data linage) on nimetatud ka teiste terminitega Data Provenance või 
Data Pedigree (proveniens ehk päritolu)

• Data lineage is generally defined as a kind of data life cycle that includes the data's 
origins and where it moves over time. This term can also describe what happens to data 
as it goes through diverse processes.

• Andmete päritolu käsitlemisel tuleks eristada kahte osa:
• tehnoloogiline – ETL, metadata mappingud jms

• mittetehnoloogiline – teadusandandmete ja ka administratiivandmete provenience



Üldine statistika äriprotsessi mudel (GSBPM)



Andmearhiiv

• Andmete väärtuse hindamine
• Arhiivinduslikust aspektist >> oluline infoväärtus
• Arhiivinduslikul hindamisel omistatud arhiiviväärtus

• Andmete elukäigu 2 käsitlust
• Elukäik nagu seda mõistab protsessihaldus
• Elukäik kui säilitustähtaja haldus

• Kirjelduse kaudu arhiivi haldamine 
• lähtub arhiivikorrastamisel ainese struktuursest 

ülesehitusest
• kirjeldusstandard andmete jaoks  >> DDI 3.2

• Kogumine / avalikku arhiivi üle andmine
• Rahvusarhiiv kogub andmekogusid / registreid

elukäigu haldus (faasid, eraldamine)



5. Andmete avaldamine / avalikustamine



Andmete avaldamine

• AvTS § 28 määrab, et teabevaldajal on kohustus teave avalikustada, mille all mõeldakse 
avalikustamist kas veebilehel või avaliku dokumendiregistri kaudu. See paragrahv esitab 
mitmeid punkte, milles ei ole võimalik silmas pidada traditsiooniliste dokumentide, vaid 
pigem andmestike (sh statistika) avalikustamist. Sellised punktid on:

• 1) riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste üldistava majandusstatistika ja majandusprognoosid;

• 2) kuritegevuse ja väärtegude üldistava statistika;

• 7) andmed ohu kohta inimeste elule, tervisele ja varale;

• 12) andmed riigieelarve tulude laekumise kohta;

• 13) andmed keskkonnaseisundi, keskkonnakahjustuste ja ohtlike keskkonnamõjude kohta;

• 18) riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse tellitud uuringud ja analüüsid;

• 21) andmed selle vara ja eelarveraha kasutamise kohta, mille riik või kohaliku omavalitsuse üksus on 
andnud üle riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse asutatud või nende osalusega eraõiguslikele 
juriidilistele isikutele;



Andmebaas kui teos

• Autoriõiguse seadus (AutÕS) sätestab § 4 teosena, millele tekib autoriõigus, muuhulgas: 
p 22) teoste kogumikud ja informatsiooni kogumikud (sealhulgas andmebaasid).

• Lisatud on andmebaasi määratlus: Andmebaas käesoleva seaduse tähenduses on 
süstemaatiliselt või metoodiliselt korrastatud iseseisvate teoste, andmete või muu 
materjali kogu, mis on individuaalselt kättesaadav elektrooniliste või muude 
vahendite abil. Andmebaasi mõiste ei hõlma selle tegemiseks ega käivitamiseks 
vajaminevat arvutiprogrammi. Käesoleva seaduse alusel kaitstakse autoriõigusega 
andmebaasi, mis oma sisu valiku ja korralduse tõttu on autori enda intellektuaalse 
loomingu tulemus, ning ei kohaldata mingit muud kriteeriumi. 

• Samas sätestab § 5  Intellektuaalse tegevuse tulemused, millele käesolevat seadust ei 
kohaldata: p 7) faktidele ja andmetele.



Avaandmed

• Avaandmed on eraldi ulatuslik teema. 

• Eestis on oluline teadvustada, et avaandmed ja avalik teave on lähedased küsimused, kuid 
avaandmete õiguslik regulatsioon piirdub termini nimetamisega sulgudes AvTS, määratledes, et 
avaandmed on teave, mille üldist kasutamist ei ole seadusega või seadusega kehtestatud 
korras piiratud.

• AvTS §31 lõige 1

• MKMi riigi infosüsteemide osakond (RISO) koostöös Andmekaitse Inspektsiooni ja Riigikantselei 
strateegiabürooga koostas 2013. a „Avaandmete rohelise raamatu“. Selles on pakutud
lahendused 18 küsimusele,  millest selle dokumendi kontekstis on olulisemad:

• 8.1 Organisatsiooniline korraldus ja rahastus – töötab avaandmete töörühm, on SF rahastus; pole 
teabevaldajate avalikustamise kavasid.

• 8.2 Avaandmete taristu rajamine – on loodud http://opendata.riik.ee, varamute kontseptsiooni juurutatud 
pole. Varamute  kontseptsiooni seost avaandmete hoidla kontseptsiooniga pole selgitatud. Vajalik vahend 
„Andmekogust andmehulga loomise taristu“ puudub.

• 8.9 Litsentside valik – lahendust pole

• 8.10 Andmekogudele juhiste väljatöötamine – on loodud Riigi Infosüsteemi Ameti poolt „Avaandmete 
loomise juhend“ 



Avaandmed teaduses

• Eesti Teadusagentuuri finantseerimisel liitus Tartu Ülikool 2014. aastal organisatsiooniga 
DataCite

• Digitaalse objekti identifitseerimistunnuste (DOI) jagamise leping

• „DataCite on mittetulundusühing, mille eesmärk on aidata teadlastel teadusandmeid registreerida, 
leida, identifitseerida ja tsiteerida.“

• „DataDOI repositoorium DSpace baasil on platvorm teadusandmete kestvaks säilitamiseks.“



Litsentsid puuduvad

Kirjeldus puudub

uuendamine

leitavus



6. Andmehaldur (data steward)



Data Steward

Business Data Steward
Tech Data Steward

David Plotkin. Data Stewardship. An Actionable Guide to Effective
Data Management and Data Governance (2017)



Vastutajad

• Andme- ja teabehalduse eest vastutajad avalikus sektoris 
• teabehaldurid
• andmekaitsespetsialistid
• teadusnõunikud
• RIHA haldurid jne

• TKTA § 4. Vastutus asutuse teenuste korraldamise ja kvaliteedi eest
• (1) Asutus määrab ameti- või töökohad, millel töötavad isikud tagavad asutuse:

• 2) protsesside korraldamise ja kvaliteedi;
• 3) teabehalduse korraldamise ja kvaliteedi;
• 4) teabehalduse iga alategevuse korraldamise ja kvaliteedi.

• § 3 Teabehaldus: Teabehalduse alategevused on andmehaldus, dokumendihaldus, sisuhaldus sise- ja 
välisveebis ning teabele juurdepääsu ja teabe kaitse korraldamine.
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Andmehalduri tööülesanded

Andmehalduri peamised tööülesanded on:

• ülevaate omamine asutuse andmetest (andmestikud, andmekogud), koostöös 
teabehalduse eest vastutajaga;

• andmete kasutamise jälgimine koostöös infoturbe, andmekaitse jt vastutajatega;

• andmekvaliteedi jälgimine, koostöös kvaliteedijuhiga;

• andmete (info-) vajaduse kindlaksmääramine seotuna andmeteenusega;

• andmete elukäiguhalduse korraldamine, arhiivi osas koos arhivaariga.




