
E-riik 2.0: Andmepõhised otsused

Statistikaseaduse ja Avaliku teabe 

seaduse muudatused



Mis probleemi me lahendame

Andmete … Tänane seis

… selgus ja lihtsus Ülevaate saamine ajamahukas 

… õigeaegsus Suure ajalise hälbega (3 kuud kuni 2 aastat)

… kvaliteet Andmekogude kvaliteet nõrk (n. REGREL)

… kaitse Vajab tõhustamist (sh. isikuandmete kaitse)

… kättesaadavus Keeruline, infosüsteemid ei ole sidustatud

… korduv korje Jätkuvalt mitmekordne manuaalne esitamine 



Rahvusvaheline kogemus - eeldused
4 sammu usalduse aluseks, et andmed juhtimisotsusteks on korrektsed, 

ajakohased ja sisult vastavad:

1. Saada aru, kus ja kuidas andmed tekivad (metaandmed)

2. Luua printsiibid andmete haldamiseks ja kvaliteedi kontrolliks 

3. Töödelda hallatud andmed ning varustada täiendava infoga

4. Visualiseerida teave, tagada üksikandmete kaitse ja tarbimine

1. 2. 3.

4.

Kogemusvahetus 

on toimunud: Uus-

Meremaa, Iirimaa,

Kanada, Soome, 

Hollandi ja UK-ga.



Riiklik 

Statistika

Pikaajalised 

rahvusvahelised- ja 

arengukavade näitajad; 

Andmeesitajale 

kohustuslik

Andmejagamis-

Teenus

Andmed teadmuspõhiste 

teenuste ja otsuste 

alusena; ühekordne 

korje ainult riiklike 

andmekogude puhul

Andmehaldus
(toimimise põhimõtted ja reeglid)

Statistika ja 

Analüüsid

Siseriiklik tellimustöö vastavalt 

ühiskonna vajadusele; 

Andmeesitajale vabatahtlik



Statistikaameti andmehaldus ja -teenus

Andmehaldusele allutatud andmete ala

Statistikatööde

Väljundid -

statistilised 

näitajad

Avaandmed –

anonüümsed 

andmed 

avaanalüüsiks

Teadusandmed – andmed 

teaduslike tööde allikana

Statistiliselt töödeldavad andmed

(üksik- ja üldandmed)

Analüütiliselt töödeldavad andmed

(kogutud või virtualiseeritud)

Riiklike andmekogude andmed
Küsitlus ja loendus 

andmed

Andmejagamisteenus -

anonüümsed andmed 

mõjuanalüüsiks ja 

teadmuspõhiste otsuste 

alusena

Erasektori andmed



Mõju Eesti Pangale

„301. Eesti Pangale integreeritult andmete kogumine ja nende andmete jagamine

(1) Integreeritud andmekogumine on Eesti Pangale riikliku statistika tegemiseks vajalike andmete kogumine koos 

muude andmetega, mida Eesti Pank või käesoleva paragrahvi lõikes 3 osutatud isik vajavad neile õigusaktidega 

pandud ülesannete täitmiseks.

(2) Integreeritud andmekogumine on lubatud, kui täidetud on järgmised tingimused:

1) andmete kogumine integreerituna vähendab halduskoormust;

2) andmete kogumise eesmärgid on andmeesitajatele teada;

3) andmete konfidentsiaalsus on tagatud vastavalt käesolevas seaduses või teistes õigusaktides sätestatud 

nõuetele.

(3) Integreeritult kogutud andmete töötlemise üldised tingimused, nende andmete esmase saaja, jagamise 

tingimused ja isikud, kellele võib neid andmeid avalikustada, sätestab Eesti Panga president aruandlust kehtestava 

määrusega. 

(4) Kui integreeritult kogutud andmed esitatakse Eesti Pangale, on andmete koosseisus olevate ainult statistilisel 

eesmärgil kogutud andmete jagamine lubatud ainult käesoleva seaduse § 35 lõikes 3 sätestatud juhtudel.

(5) Konfidentsiaalset statistilist või muud konfidentsiaalset teavet edastavad ja vastu võtvad asutused on kohustatud 

võtma kõik vajalikud regulatiivsed, haldus-, tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada konfidentsiaalse teabe 

kaitse.“;



Muud olulised muutused
 paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: (1) Andmed käesoleva seaduse tähenduses on 

riikliku statistika tegija poolt talle seadusega antud ülesannete täitmiseks andmeesitajatelt kogutud või 

töödeldud üksik- ja koondandmed, sealhulgas riigi ja teiste andmekogude, riigi- ja kohaliku omavalitsuse 

asutuste ning juriidiliste isikute tegevuse käigus loodud või nende kogutud andmed.;

 paragrahvi 18 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: § 18. Statistikatöö küsimustik (1) 

Statistikatöö küsimustik on statistikatöö tegemisel andmete kogumiseks kasutatav küsimuste või näitajate 

struktureeritud kogum, mis on taasesitataval kujul ja mille täidab andmeesitaja või küsitleja või mille esitab 

andmeesitaja andmestikuna.“;

 paragrahvi 4 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

(1) Riikliku statistika programm on igal aastal järgmiseks viieks aastaks koostatav rahvastiku, sotsiaal-, 

majandus- ja keskkonnaalaste statistikatööde loetelu, mille koostamisel lähtutakse riigisisestest 

strateegilistest arengudokumentidest ja rahvusvahelisest statistikavajadusest. 

(2) Statistikatöö on andmete kogumine, töötlemine, säilitamine ja analüüs statistika tegemise eesmärgil 

riikliku statistika programmi raames või programmiväliselt.

(3) Programmiväline statistikatöö on füüsiliste ja juriidiliste isikute, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste 

ning rahvusvaheliste ja eksterritoriaalsete organisatsioonide tellimisel ja rahastamisel väljaspool riikliku 

statistika programmi tehtav statistikatöö.;

 Statistikanõukogu liikmete arv väheneb 2 võrra, 11 liikmeni.



Avaliku teabe seaduse muutmine

paragrahvi 434 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

(11) Andmehalduse valdkonda koordineerib Statistikaamet.

(12) Andmehalduse täpsemad nõuded ja tingimused sätestab Vabariigi Valitsus või tema volitatud minister 

määrusega.“;

seadust täiendatakse §-ga 532 järgmises sõnastuses:

„§ 532. Statistikaameti järelevalve 

Statistikaamet teostab haldusjärelevalvet andmehalduse nõuete täitmise üle.“.



Esitluse või esitleja nimi
09.07.2020


