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Päevakord: 1. Sündmusteenuste arendamisest. Helena Lepp ja Janek Rozov (MKM)
2. Teenuste kataloog: teenuste kirjeldamine ja mõõtmine; arendus. Helena Lepp ja Janek Rozov
(MKM)
3. E-Government Benchmark 2018 uuringu raport. Helena Lepp (MKM)
4. Riikliku statistika seaduse muudatused. Keir Pool (Rahandusministeerium)
5. Järgmise ATNi teemad

Helena Lepp avas koosoleku. Osalejad tegid tutvustusringi. Helena Lepp tutvustas päevakorda.

1. Sündmusteenuste arendamisest.
Helena Lepp tutvustas sündmusteenuste arendamise tegevuskava. Ettekande slaidid on lisatud
protokollile.
Arutelu.
Ülle Johanson: Kuidas hakkab toimuma finantseerimine?
Janek Rozov: Üks võimalus on struktuurivahenditest. Koostöös ka rahastamisemudel välja
töötada. Sündmusteenused võivad muutuda veel.
Kristina Kapajeva: Miks on hankes teenuste arv määratud?
Janek Rozov: Nende peale tehakse mudel.
Ülle Johanson: Teenuse keskmine ajakulu?
Janek Rozov: Hind teenuse teekonna jälgija piloodis on 800 eurot teenuse kohta. Veebruaris 2019.a
teeme siin nõukogus piloodi tulemustest ülevaate. Tükke, rahulolu jm on vaja kindlasti endal
mõõta.
Nõukogu otsustas võtta esitatud info teadmiseks.

2. Teenuste kataloog: teenuste kirjeldamine ja mõõtmine; arendus
Helena Lepp ja Janek Rozov tegid ülevaate. Ettekande slaidid on lisatud protokollile.
Arutelu.
Ülle Johanson: Kas liidestame teenuste kataloogi ka olemasolevate infosüsteemidega?
Helena Lepp: SiM-i pilootprojektiga vaatame, kas saab ühildada. Teenuste kataloogi Drupali
platvorm ei vea hetkel liidestusi välja. Liidestusteks on vaja teha suurem arendus, millega viia
kataloog andmebaasile. See on võimalik tuleviku arendus.
Avaldati arvamust, et strateegilise planeerimise infosüsteem on Exceli tabelite üles-alla laadimise
süsteem. Seda pole vaja. Teenuskaardid oleks vaja saada veebipõhiseks.
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Janek Rozov: Ilmselt tuleb ATN-i alla teha töögrupp. Teiseks lisaks SiM-ile saavad ka soovi korral
piloodis osaleda.
Nõukogu otsustas võtta esitatud info teadmiseks.

3. E-Government Benchmark 2018 uuringu raport.
Helena Lepp tegi ülevaate uuringu tulemustest. Ettekande slaidid on lisatud protokollile.
Toimus arutelu.
Nõukogu otsustas võtta esitatud info teadmiseks.

5. Järgmise ATNi teemad
Toimus arutelu.
Leiti, et jaanuaris 2019 mitte korraldada koosolekut.
Janek Rozov: Jaanuaris saame alustada sündmusteenuste projektiga. Kaasame asutused läbi
ministeeriumide. Teenuse kasutaja teekonna jälgija projekti tulemusi saame tutvustada veebruaris
2019.
Liivi Karpištšenko: Plaanis on koostöös Rahvusarhiivi, AKI, RIA ja RaMiga niinimetatud juhiste
juhise analüüs. Juhiste sammud ja viited kokku viia. Hetkel 32 juhist skoobis. Valmistame hanget
ette. Lähteülesannet saame veebruarist tutvustada.
Nõukogu otsustas korraldada järgmise koosoleku 12.02.2019 kell 14.30.

4. Riikliku statistika seaduse muudatused.
Keir Pool tegi ettekande riikliku statistika ja avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõust.
Ettekande slaidid on lisatud protokollile.
Arutelu.
Liivi Karpištšenko: Millisest määrusest käib eelnõus jutt?
Keir Pool: Esialgne kavand on olemas. Selles on andmehalduri ülesanded (tutvustas määruse
kavandit).
Enely Prei: Kui suur see andmehalduri töökoormus on? Võiks olla piloteerimine toimunud. Kohe
pole vaja seadusloomega alustada. KaM töötab pidevas defitsiidis. Kogu aega vaja otsustada, et
mida tegemata jätta.
Keir Pool: Statistikaamet on näinud ette, et koolitavad andmehaldureid. Töömahu hindamiseks
kogemust ei ole veel.
Ülle Johanson: Tuleb läbi arutada ülesanded. Siis on näha, kes ja kuidas töö ära teeb.
Liivi Karpištšenko: Andmehaldur peab olema isik, kes teab, kuidas andmekogud toimivad. TKTA
määruse järgi peab olema andmehalduse eest vastutaja määratud andmekogude üleselt.
Kätlin Mandel: RIA on andnud 2006.a välja andmekvaliteedi juhendi. Mida see eelnõu nüüd
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muudab?
Anneli Laansoo: Praegu tundub, et eelnõu reguleerib dubleerivalt. Justkui uued mõisted, aga võibolla ei ole ka.
Enely Prei: Põhiandmete määramine on raske. See eelnõu ei pruugi aidata.
Ülle Johanson: Miks meil selle eelnõuga nii kiire on?
Keir Pool: Statistikaamet soovib andmejagamise teenust alustada. Ootame JuM-i kommentaarid
ära.
Liivi Karpištšenko: Andmejagamise teenusega seotult on isikuandmete kaitse seaduse eelnõu
puhul välja toodud pseudonümiseerimise probleem Statistikaametile andmete andmise korral.
Enely Prei: Minu ettepanek on, et RaM enne piloteerib ilma õigusloometa. Tuleb selgeks teha
andmehaldurite suhestumine vastutavate ja volitatud töötlejatega. Paljud loetletud ülesanded on
juba praegu kaetud vastutavate töötlejate kohustustega. Kas andmehalduri rolli on vaja üldse eraldi
luua? Vastuolud tulevad siis välja. Tuleb välja töö maht. Selgub andmehalduri teadmisvajadus.
TKTA rakendamisel oleme meie see ring, kes peab selle ära tegema. Sama ka planeeritava
andmehalduri funktsiooni puhul
Liivi Karpištšenko: AvTS-is ei ole midagi selle kohta, et mis saab, kui andmed ei ole kvaliteetsed
või on põhiandmed valesti määratud.
Janek Rozov: Teen ettepaneku tänased küsimused protokollis edastada Rahandusministeeriumile
ja Statistikaametile. RIHA nõuded on juba olemas. Peame vaatama, mida olemasolevas süsteemis
muuta, et see pole kvaliteetselt tööle hakanud. Määrata infosüsteemi masterdata või põhiandmed
riigi infosüsteemi mõistes. Kattuvad osad õigusaktides tuleb välja tuua ja siis vaadata mis puudu.
Nõukogu otsustas arutelu käigus esitatud järgmised küsimused, ettepanekud ja märkused
edastada protokolliga Rahandusministeeriumile ja Statistikaametile:
1. Milline on andmehaldurite ja nende ülesannete suhestumine vastutavate ja volitatud
töötlejate ülesannetesse? Kas andmehalduri ülesanded ei ole juba mujal reguleeritud
(AvTS, TKTA määrus, RIA juhised jne)? Miks ja kas on vajalik eraldi luua
andmehalduri roll?
2. Kui suur on andmehalduri töökoormus? Kes peaks seda rolli täitma?
3. Kas andmehalduri roll tuleb luua iga infosüsteemi jaoks eraldi?
4. Kui rakendusakti kavandit, millega luuakse andmehalduri roll, ei esitata koos
riikliku statistika seaduse eelnõuga, siis kas see takistab eelnõu menetlemist
Riigikogus? Ettepanek rakendusakti kavandit põhjalikumalt analüüsida ja
menetleda seaduseelnõust eraldi.
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