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Tegevuskava ja selle muutmise vajadus

1. Andmekirjeldus ja metaandmed

2. Andmestike ülevaade ja põhiandmete 
määratlemine

3. Andmekvaliteet

4. Andmete avaldamine ja avaandmed

5. Andmete elukäigu haldus

6. Andmehaldur ja täiendkoolitus

• 2020 saavad tehtud
• andmehalduse metoodikaprojekt
• andmekirjelduse ja andmekvaliteedi juhised
• asutuste andmekirjelduse tehniline analüüs 

(RIHAKEse PoC)
• õiguslik regulatsioon (määrus)
• töörühmad ja koordineerimine
• andmehalduri täiendkoolitus
• Arendus: uus klassifikaatorite portaal
• Arendus: uus avaandmete portaal

• 2021 on plaanis
• töörühmad ja koordineerimine
• klassifikaatorite uuendatud haldamine
• Arendus: RIHAKE ja uus RIHA
• Ülevaade: teadusandmestikud

• lükkuvad edasi 2022. aastasse
• elukäiguhaldus ja andmearhiiv

Kokku lepitud 2019-2021(teemad) Muudatusettepanekud 2020-2022



Andmehalduse koordineerimine ja klassifikaatorite süsteemi 
juhtimine
Teenuse omanik: Andmehalduse tiim, Veiko Berendsen

Teenuse komponendid:

1. Valdkonna kavakindel arendamine

2. Koostöövõrgustiku toimimine

3. Ülevaate omamine andmestikest (andmekataloogide ja 
muude andmekirjelduse vahendite abil)

4. Andmete kirjelduste kaudu leitavuse ja mõistetavuse 
parendamine

5. Andmete ja metaandmete kvaliteedi parendamine

6. Semantiline koostalitusvõime (masinmõistetavuse) 
tõhustamine

7. Andmete usaldusväärsuse tõhustamine ja väärtuse 
tuvastamine (andmete elukäiguhaldus)

8. Asutuste andmehalduse üle haldusjärelevalve

Teenuse komponendid:

1. Klassifikaatorite süsteemi arendamine

2. Klassifikaatorite loomine ja ülevõtmine

3. Klassifikaatorite kehtestemine ja kättesaadavaks tegemine

4. Klassifikaatorite kasutamise üle haldusjärelevalve
3

Andmehaldus on info- ja andmetöötluse 
protsessidega seotud otsustusõiguste ja vastutuse 
valdkond. 

Andmehalduse üleriiklik koordineerimine on 
peamiselt konsultatsiooniteenus, mis aitab asutusi. 
Teiseks on selle osa kesksete andmehalduse 
komponentide väljatöötamine. Kolmandaks on see 
haldusjärelevalve andmehalduse üle.

Klassifikaatorite süsteemi juhtimine on 
rahvusvaheliste ja Eesti klassifikaatorite ja 
(koodi)loendite ülevõtmise, väljatöötamise, 
kehtestamise ja kasutusele võtmise teenus. Teiseks 
on see haldusjärelevalve klassifikaatorite 
kasutamise üle.
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Õigus -> andmehalduse sätestamine määruses (1)

Avaliku teabe seadus
• Andmekogusse andmete 

kogumisel lähtutakse andmete 
ühekordse küsimise 
põhimõttest.

• Andmehalduse valdkonda 
koordineerib Statistikaamet.

• Andmehalduse täpsemad 
nõuded ja tingimused sätestab 
Vabariigi Valitsus või tema 
volitatud minister määrusega.

Riikliku statistika 
seadus

• koordineerida andmehaldust ja 
juhtida klassifikaatorite süsteemi

andmestik

andmekogu

klassifikaator

OBJEKTIDSEADUSED MÄÄRUSED

Teenuste korraldamise ja 
teabehalduse alused

Klassifikaatorite süsteem

Riigi infosüsteemi 
haldussüsteem

ANDMEHALDUS
+

RIHA + klassifikaatoridU
U

S

SIDUMINE
EBAÕNNESTUS
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• Printsiibis on vajalik andmete ja andmekogude osa ümbervaatamine 
avaliku teabe seaduses. 
• Sealhulgas seoses vajadusega võtta üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu

direktiiv (EL) 2019/1024, 20. juuni 2019, avaandmete ja avaliku sektori valduses
oleva teabe taaskasutamise kohta. Liikmesriigid jõustavad direktiivi järgimiseks 
vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 17. juuliks 2021.

• Direktiiv kohustab otseselt käsitlema „väärtuslikke andmestikke“ (high-value
datasets), mis peavad olema tasuta, masinloetavalt, rakendusliideste kaudu 
ja hulgiallalaaditavatena kättesaadavad. Väärtuslike andmestike 
valdkonnad on:

• 1. Georuumilised andmed
• 2. Maa seire ja keskkond
• 3. Meteoroloogiateave
• 4. Statistika
• 5. Äriühingud ja äriühingu omandisuhted
• 6. Liikuvus

Õigus -> andmehalduse sätestamine määruses (1)
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• Eesti andmehalduse metoodikaprojekt (EL rahastus, teostab Ernst & Young)
• Raamistik

• Organisatsioon | rollid | tegevused
• Andmekirjelduse juhis

• Andmestiku tasandi kirjeldus | mõisteline kirjeldamine kasutades andme- ja ärisõnastikke | 
andmeelementide kirjeldus | klassifikaatorite kasutamise jälgimine

• Andmekvaliteedi juhis

• Teadmuskeskkond > www.digiriik.ee

• RIHA andmehalduse komponendi (RIHAKE) analüüs ja prototüüp (PoC)
• Rakendus -> andmehalduseks vajalikud funktsionaalsused asutusele
• Liidestus RIHAga

• Koostöövõrgustik
• Juhtrühm
• Laiem koostöövõrgustik
• Kitsamad piloteerivad asutused / valitsemisalad

• Kesksed koolitused
• Riigi tugiteenuste keskus (RTK) tellib / hangib koolitused 2020 sügisest

Peamised tegevused

http://www.digiriik.ee/
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Eesti andmehalduse metoodikaprojekt

Workstreams
2019 2020

Sept Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct

INITIAL PLAN

Data governance
framework

Data description 
standard

Data quality model

Knowledge base

As-Is

As-is

Establishing 
platform

As-Is

Business Case

To-Be

Business Case

To-Be

Trainings

Trainings

As-is Business 
Case

To-Be

Trainings

Business Case

To-Be

Trainings

Project buffer

Developing content

Project 
end 

report, 
follow-
up plan

Tulemid on hetke seisuga lõpetamisel olevate kavandite staatuses ja saadetakse kavandidokumentidena eraldi!  
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TULEM: Eesti andmehalduse raamistik
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TULEM: Andmekirjelduse juhis



1
0

TULEM: Andmekvaliteedi juhis

1. Kasutatavad andmekvaliteedi dimensioonid

2. Dimensioonide jaotud indikaatoriteks



11 Asutuse andmehaldur ja andmehaldus
tarkvararakendus (RIHAKE) ja andmehalduri tegevused



12 RIHA andmehalduse komponendi (RIHAKE) analüüs ja 
prototüüp

Projekti teekaart

Prototüüp (kasutab Egeria metaandmete haldamise alusraamistikku
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Andmekirjeldus (Statistikaamet, Eesti Pank)

Egeria - Open Metadata and Governance
https://github.com/odpi/egeria

Asutuse andmehaldus
RIHAKEse arhitektuur ja
seos keskse RIHAga

https://github.com/odpi/egeria
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• Juhtrühm
• Uuendada „Eesti andmehalduse juhtimise tegevuskava 2019-2022“
• Rah min, MKM, JUM; SA, RIA, AKI

• Laiem koostöövõrgustik
• ministeeriumid, ametid, inspektsioonid, IT-asutused jt riigiasutused
• Regulaarsed kokkusaamised

• Kitsamad piloteerivad asutused / valitsemisalad
• Sots min, SKA, TEHIK >> skais
• KKM, KAUR, KEMIT >> 
• HM, HITSA >> hariduse is
• MKM >> hooneregister

Koostöövõrgustik


