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Konfidentsiaalsete andmete kasutamine teaduslikul eesmärgil
Era- või avalik-õiguslikud juriidilised isikud või rahvusvahelised organisatsioonid võivad teaduslikel
eesmärkidel kasutada Statistikaameti käsutuses olevaid konfidentsiaalseid andmeid. Suure tuvastamise riski
ja/või sensitiivsuse korral saab konfidentsiaalseid andmeid (nt rahva ja eluruumide loendus, töötasu
struktuuriuuring, edukus tööturul) kasutada ainult Statistikaametis selleks kohandatud turvalisel töökohal, teisi
andmeid ka teadustööde keskkonnas interneti kaudu.
Taotluse menetlemine ja andmete kasutamise tingimused on kirjeldatud „Konfidentsiaalsete andmete teaduslikel
eesmärkidel edastamise korras“.

Taotlusi saab esitada

■
■

e-postiga aadressil stat@stat.ee,
kirja teel aadressil Tatari 51,10134 Tallinn,

Turvalisel töökohal töötamise või kaugpöörduse teenuse kasutusõiguse taotlemine
Teenuse kasutamiseks esitab era- või avalik-õiguslik juriidiline isik või rahvusvaheline organisatsioon
Statistikaametile kirjaliku taotluse järgmiste andmetega:
1.

era- või avalik-õigusliku juriidilise isiku või rahvusvahelise organisatsiooni nimi,

2.

era- või avalik-õigusliku juriidilise isiku või rahvusvahelise organisatsiooni registrikood,

3.

uurimistöö nimetus,

4.

uurimistöö eesmärk,

5.

uurimistööks vajaliku statistikatöö nimetus või andmete loetelu,

6.

nende andmete loetelu, mis taotleja on saanud teistest allikatest ja mida ta soovib taotletavate
andmetega linkida,

7.

uurimistöö käigus andmeid kasutada soovivate isikute loetelu (nimi, isikukood, e-posti aadress).

Teenuse kasutamise tingimused

■

Teenuse kasutamiseks sõlmib Statistikaamet teenuse kasutajaga lepingu. Lepingut ei sõlmita füüsilise
isikuga (riikliku statistika seaduse § 38 lõige 2).

■

Teenuse kasutamiseks teadustööde keskkonnas interneti kaudu annab Statistikaamet kasutajale
ligipääsuparooli ja teadlase töökoha kasutamise juhendi.

■
■
■
■

Teenuse kasutamisel saab andmeid töödelda statistilise analüüsi tarkvarapakettidega SPSS ja STATA.

■

Turvalise töökoha arvutis (ka teenuse kasutamisel teadustööde keskkonnas interneti kaudu) on igal
kasutajal iga uurimistöö kohta eraldi kaust, kuhu on võimalik salvestada oma töö vahetulemusi ja mille
varundamise tagab Statistikaamet. Igal kasutajal on juurdepääs ainult tema uurimistööks vajalikele
andmestikele.

■

Pärast Statistikaametis tehtud aimatavuse kontrolli (nii teenuse kasutamisel turvalisel töökohal kui ka
teadustööde keskkonnas interneti kaudu) saadetakse uurimistöö tulemid kasutaja meiliaadressile.

Turvalised töökohad asuvad Statistikaameti kontorites Tallinnas Tatari 51 ja Tartus Tiigi 78.
Turvalisi töökohti saab eelregistreerimise alusel kasutada tööpäeviti kella 9–16.
Turvalise töökoha arvutis ei ole kasutajal võimalust printida, kopeerida faile välisele andmekandjale ega
kasutada internetti.

■

Kui kasutajal on vaja uurimistöö tegemiseks salvestada töökoha arvutisse oma faile, salvestab neid Statistikaameti
töötaja.

■

Kõiki kasutajale teaduslikel eesmärkidel levitatud konfidentsiaalseid andmeid säilitab Statistikaamet tasuta 25
aastat. Kasutaja tööfaile säilitab Statistikaamet tasuta aasta pärast lepingu lõppemist.

Täitmise tähtaeg
Taotluse rahuldamisest teatab Statistikaamet 15 tööpäeva jooksul. Kui taotlust ei ole võimalik esitatud andmete puudulikkuse
tõttu täita, võtab Statistikaamet taotluse esitajaga viie tööpäeva jooksul ühendust, et andmeid täpsustada. Taotluse
rahuldamise korral sõlmib Statistikaamet taotlejaga andmete kasutamise lepingu.

Hind
Iga taotluse menetlemine (sh juba ettevalmistatud andmestiku taotlus)
282 eurot
Sisaldab kuni kolme kasutaja konto loomist, lepingu ettevalmistamist ja menetlemist, konfidentsiaalsuskohustuse
vormistamist, projekti kaustade arhiveerimist kuni üheks aastaks, turvalise töökoha kasutamise haldamist, konsultatsiooni
kuni 2 h ning väljundi kontrolli kuni 4 h
317 eurot
Ühe ettevalmistamata andmestiku kasutamine teadusuuringuks
Sisaldab teostatavuse analüüsi, väljavõtte tegemist, linkimist, isikukoodide ja registrikoodide ümberkodeerimist, andmete
kaudselt tuvastatavaks muutmist, metaandmete ettevalmistamist, vajadusel tõlkimist kuni 1 h
Juba ettevalmistatud andmestiku kasutamine teadusuuringuks
tasuta
Lisateenused (tunnihinna alusel vastavalt töömahule)
Väljavõtte tegemine
Linkimine (nii SA andmestikud, kui SA ja kliendi andmestikud)
Metaandmete ettevalmistamine
Avaliku andmefaili (PUF) ettevalmistamine
Kliendi ühe andmestiku ettevalmistamine – isikukoodide ja registrikoodide ümberkodeerimine
Väljundi kontroll (alates 5. tunnist)
Konsultatsioon (alates 3. tunnist)
Lepingu muutmine (näit andmekoosseisu laiendamine, lepingu pikendamine, lisakasutaja lisamine alates 4. kasutajast)
Arhiveerimine (iga lisa-aasta pärast projekti lõppu)
Tõlkimine (alates 2. tunnist)
Muud lisateenused sõltuvalt töö keerukusest (tunnitasu alusel)

Tunnihind
27 eurot
32 eurot
27 eurot
32 eurot
27 eurot
27 eurot
27 eurot
80 eurot
20 eurot
20 eurot
10–32 eurot

Ettepanekud ja kaebused
Kirjalikult esitatud ettepanekud ja kaebused konfidentsiaalsete andmete kasutamise kohta registreeritakse. Ettepanekutele ja
kaebustele vastatakse kümne tööpäeva jooksul alates nende registreerimise päevast. Kui vastamiseks on vaja koguda
lisainfot, võib tähtaega pikendada 30 päevani. Ettepanekuid ja kaebusi saab esitada ka infotelefonil 625 9300 ja
Statistikaametis kohapeal (Tatari 51, Tallinn)
Teenusstandardit uuendatakse vajaduse korral kord aastas.

Koostanud Anne Nuka, tel 625 9246

