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Ülevaade riigi andmehalduse 
tegevuskavast 2019-2021
TEGEVUSKAVA

1. Üleriigiline ülevaade andmestikest asutuste 
kaupa

2. Metaandmed / andmekirjeldus

3. Andmekvaliteet

4. Andmete elukäigu haldus

5. Andmete avaldamine / avalikustamine 
(MKM)

6. Andmehaldur (data steward)

ARENGUKAVA 
Meede 3. Riigi andmehalduse juhtimine
1. Luua andmehalduse juhtrühm ja edendada andmehalduse eest vastutust ja 
tegevusi asutustes.

2. Koordineerida riigi infosüsteemi andmekogude jt statistikas kasutatavate 
infosüsteemide andmekirjeldusi, edendada semantilist koostalitusvõimet ning 
juhtida klassifikaatorite süsteemi.

3. Arendada välja riiklik metainfosüsteem.

4. Luua riiklik andmete arhitektuurilise ülevaate keskkond.

5. Arendada välja andmekvaliteedi kindlaks tegemise ja parendamise raamistik.

6. Mõõta halduskoormust ja rakendada kooskõlastamise kaudu andmekogudes 
ühekordse põhiandmete kogumise põhimõte (once-only printsiip).

7. Luua valmisolek riikliku andmearhiivi loomiseks.



2019 2020 2021

I II I II I II

1. Andmekirjeldus ja metaandmed

1.1 Andmekirjelduse standardi koostamine

1.2 Semantilist koostalitusvõimet edendavate valdkondlike sõnastike koostamine

1.3 Ülevaate omamine rahvusvahelistest valdkondlikest andmehaldusega seotud standarditest. Standardite ülevõtmine, tõlkimine ja juurutamine sh 

andmehaldusega seotud mõisted ja terminoloogia

1.4 Klassifikaatorite ühtlustatud kirjelduste juurutamine ja klassifikaatorite haldussüsteemi uuendamine

2. Andmestike ülevaade ja põhiandmete määratlemine

2.1 Üleriigilise andmehalduse raamistiku rakendamine. Infoarhitektuuriliste valdkondlike mudelite rakendamine

2.2 Andmekataloogi koostamise ja haldamise juhis

2.3 Funktsionaalsusnõuded andmestiku haldamiseks

2.4 Riigi infosüsteemis eri tüüpi andmestike haldamiseks infoarhitektuurilise lahenduse ja rakenduse loomine (Riigi infosüsteemi haldussüsteemi RIHA 

uuendamine)

2.5 Riigi põhiandmete määratlemine

2.6 Pilootprojektid – ülevaadete loomine andmestikest valitud asutustes (3-4 asutust või funktsiooni)

3. Andmekvaliteet

3.1 Andmekogude / infosüsteemide kvaliteedi tagamise juhise uuendatud versiooni koostamine

3.2 Andmeanalüütikas sh statistikas vajaliku andmekvaliteedi tuvastamise ja kirjeldamise metoodika ja juhise loomine

4. Andmete avaldamine / avaandmed

4.1 Andmete usaldusväärsuse tagamise ja selle tuvastamise metoodika koostamine

4.2 Anonümiseerimise ja pseudonümiseerimise ning teiste otsest tuvastamist mittevõimaldavale kujule viimise (otmimise) meetodite arendamine ja 

nende juurutamine

4.3 Andmetele nende avaldamisel lisatavate litsentside kokku leppimine ja unikaalsete identifikaatorite lisamine ning juhend nende kasutamiseks

5. Andmete elukäiguhaldus

5.1 Protsessi kui elukäigu haldus: funktsionaalsusnõuded data lineage’i juurutamiseks

5.2 Andmete väärtuse hindamine metoodika ja juhise väljatöötamine

5.3 Asutuses andmestike repositooriumite pidamise nõuete või soovituste väljatöötamine

5.4 Avaldatud andmestike haldamise ja säilitamise repositooriumi (andmearhiivi) loomise Statistikaametis

6. Andmehaldur ja täiendkoolitus

6.1 Andmehalduse ülesannete täitmiseks vajalike oskuste omandamiseks andmehalduri töökirjelduse ja koolitusprogrammi koostamine. Vajalike 

koolitusmaterjalide koostamine

6.2 Täiendkoolituse läbiviimine



Siin ta on see Andmejärv!



Data Governance Council Maturity Model

Outcomes – väljundid
Enablers – võimaldajad
Core Disciplines – põhivaldkonnad
Supporting Discipl – tugivaldkonnad  



Andmehaldus / Data Governance

Võimaldajad [E]

Väljundid [O]

Põhivaldkonnad [C]

Tugivaldkonnad [S]

Organisatsioon ja korraldus

Väärtuse loomine 

Andmearhitektuur

Andmeturve ja 
avalikustamine 

Andmekvaliteet Elukäiguhaldus 
ja andmearhiiv 

Metaandmed

Organisatsioon ja korraldus [E]

 TEGEVUS: koordineerimine ja juhtimine 
(klassifikaatorid ja kirjeldused)

Väärtuse loomine [O]

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

Andmearhitektuur ja metaandmed [S]

 TEGEVUS: mudelite ja standardite juurutamine, 
semantika edendamine

Andmekaitse ja teabe/andmete avalikustamine [C]

 TEGEVUS: isikuandmekaitse, üksikandmete 
kasutamine, avaandmete pakkumine

Andmekvaliteet [C]

 TEGEVUS: andmekvaliteedi edendamine riigis ja  selle 
jälgimine (audit)

Elukäiguhaldus ja andmearhiiv [C]

 TEGEVUS: andmete elukäiguhalduse juurutamine; 
andmearhiivi loomine



Census & survey data Private sector data Administrative data Private sector data

Statistics production Research Access Operational uses

Statistical
data lake

Operational data
lake or virtualisation

Common
architecture & 
standards & 
content (metadata) 

Scope of data governance?

Open Data

Rahvusvaheline statistikaasutuste juhtide vaade 
andmehalduse ulatusele



Andmehaldus ja andmeteadus > CRISP-DM

• Andmeteaduse elutsükli ülevaade ja 
selle komponentide baaskursused 
vastavalt CRISP-DM klassifikatsioonile 

• *ärivaldkonna vajaduste teadmine ja 
hindamine; 

• *andmete ettevalmistus, puhastamine, 
andmelaod; 

• *masinõpe ja hindamine, lahenduste 
juurutamine, visualiseerimine ja 
tõlgendamine; ning 

• *privaatsususe ja legaalsed aspektid.
CRISP-DM

CRISP - cross-industry standard process for data mining



Pearuga kahasse

KOOSTÖÖ



Koostöö uue RIHA loomisel

• Ülevaatamisel riigi infosüsteemi arhitektuur laiemalt!

• RIHA selle osa (MKM lähtekoht)
• 1. muuta kasutatavaks IS arendajale

• 2. tagada andmekirjelduste vastavus tegelikele andmemudelitele

• Statistikaameti ettepanek
• Luua andmekataloogid

• Arutelu 16.-17.05 ning 13.06
• Mitme rolli (IT, äripool, välised kasutajad) silmas pidamine

• Uus mudel – kataloogipõhisus; uus tehniline dokumenteerimine – XML manifest

• Uus protsess – kooskõlastamise asemel registreerimine ja järelevalve



SA ettepanek keskne andmekataloog avaandmed

asutuse
andmed

asutuse
andmekataloog

Asutuse x-tee
andmeteenused

riigi
andmekataloog

META-

ANDMED

METAANDMED

ANDMEKIRJELDUS

klassifikaatoridandmekataloog

metaandmete süsteem

ASUTUS

STATISTIKAAMET

asutuse
metaandmete süsteem

RIHA 8.0 funktsioonid
• andmevahetus asutuse 

metasüsteemiga
• hierarhiline andmekataloog –

sirvitav
• põhiandmete määratlemine
• otsing andmekirjeldustest
• otsing mõistete sõnastikud
• (ametlike) klassifikaatorite kasutuse 

tuvastamine ja liidestamine
• IS sisese klassifikaatorite (loendite) 

väärtuste tuvastamine
• teavituste tellimine ja saatmine

• andmestruktuuride automaatne 
tuvastamine (RIHAKE)

X-tee 
iseteeninduskeskkond 

RIA / RIHA 8.0

andme-
kirjeldus

JUHENDID

kvaliteet, 
andmehaldus

API

Hierarhiline andmekataloog:
1. andmekogu – andmetabel – andmeelement
2. andmeobjekt  <> kategooria <> tag <> mõiste

asutuse
andmesõnastik

mõisted
andmesõnastikud

muutuste
automaatne
tuvastamine



„Andmed ja info“
metaandmed ja andmekirjeldus



ANDME-
ELEMENT

ANDME-
KATALOOG

ANDMESTIK

MÕISTE

MÕISTE-
SKEEM

KLASSIFIKAATORI 
ELEMENT

KLASSIFIKAATORTEHNILISED METAANDMED

ANDMEOBJEKT

* tabel
* kirje (loogiliselt seotud elemendid)
* mall (Raspel)
* andmestruktuur

ANDMEKOGUM

üldkogum ehk populatsioon 
mille kohta andmed on

* skeem
* andmekogu
* andmestruktuur
* fail (analüütikas)
* muu andmevara

schema.tabel.element

sõnastik

termin | määratlus

FUNKTSIOON

DOMEEN
* teenused



Andmekirjelduse standard

• Standardi töörühm ja kavand
• Töörühma seisukoht – pigem juhend kui standard s.o selgitava teksti lisamine

• SISU
• Andmeelemendi kirjeldus

• Klassifikaatori kirjeldus

• Tehnilised metaandmed – viide andmevälja kohale

• Andmestiku kirjeldus
• Data Catalog Vocabulary (DCAT) - revised edition (W3C Working Draft 16 October 2018)

• Mõiste (concept) käsitlus
• Kust ja kuidas mõisted ‘võtta’?

• Valdkondlike sõnastike vajadus

• Rahvusvaheline standard – SKOS (Simple Knowledge Organization System) ei ole tuntud; 
see on tehniline semantilise veebi lahendus



Andmehaldur
VASTUTUS JA TÖÖ



Andmehalduse sisu ja ulatus
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riigi IT jms

raamistikud

EIF – Euroopa

koostalitusvõime

raamistik

RIIK

koordinaatorid

ANDMEKIRJELDUS

ANDMEKVALITEET

ELUKÄIGUHALDUS

ANDMEKASUTUS

ANDMEHALDURANDMEHALDUSE   ja   ANDMEHALDURI

PÕHILISED TEGEVUSED

TEEB

KORRALDAB

JÄLGIB

KORRALDAB

KORRALDAB

JÄLGIB

TEEB

KORRALDAB

KORJA

KAITSE

KASVATA

JAGA



roll, teadmised, oskused

Oskused

Teadmised

ROLL 

ASUTUSES

täiendkoolitus töötamine asutuses

• Juhtimistegevus ja koostöö

• Arendustegevused

• Rutiinsed tegevused

• töövahendid

• andmekataloog

• töö sisu

• kirjeldamine

• juurdepääsud

• elukäiguhaldus

• avaldamine

• kvaliteet




