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Miks kratid?
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+Eesti majanduse väljakutse: tootlikkus ja 
vähenev rahvastik, st. tõsta tootlikkust

+Teenused nähtamatuks, personaalseks ja 
proaktiivseks

+Otsused andmepõhiseks ja ennustavaks

+Pidev innovatsioon





Niitmise tuvastamine (PRIA)

- Heinamaa niitmise tuvastamine

- Puuduv vajadus paikvaatlusteks



Autode loendus





Näide: Prügituvastus

Prügituvastamine



Juturobot



Krattide aluskomponendid taaskasutatavateks!

Hoiakute analüüs

ProtsessikaeveVideo- ja
pildituvastus

Vestluskratt

Transkriptsioon
Tõlketööriistad

Keeletööriist

Logide analüüs

Kõnesüntesaator



Andmed juhtimisotsuste alusena
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 (andmekvaliteet)

3. Töödelda hallatud andmed ning varustada täiendava infoga (andmeanalüüs)

4. Visualiseerida teave, tagada üksikandmete kaitse ja tarbimine (info jagamine)



The Guardian, 2018

Miks andmeid ei kuulata?
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Andmehaldus (data governance) on õiguslike volitusete alusel 
andmetega seotud küsimuste üle otsuste langetamine ja 
nende ellu viimine.
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Metaandmed ja ühised standardid

Levi

• Avaandmed

• APIde loomine

• Visualiseerimine

Analüüs

• Seostamine

• Analüüs

• Algoritmide loomine 

• Masinõpe

Hoidmine

• Andmekaitse

• Turvalisus

• Elukäiguhaldus

• Arhiivi kandmine

Kogumine

• Leidmine

• Läbirääkimised

• Andmehõive

• Kasutuse analüüs

Andmekvaliteedi juhised
Andmekaitse juhised

Andmete elutsükli juhtimine

ANDMED INFO



Tegevused

• Andmehalduse tegevuskava (2018-2022) ellu viimine

• Andmehalduse õiguslik reguleerimine
• AvTS ja RStS > valitsuse määruse koostamine

• Riigi infosüsteemi haldussüsteemi (RIHA) uuendamine
• IDEE > RIHA oleks andmekataloog

• Klassifikaatorite lahenduse uuendamine
• SA juurutab uue metaandmete sh klassifikaatorite haldamise vahendi

• Andmekirjelduse ühtlustamine > 2019 I pool
• Andmekvaliteedi jälgimine ja parandamine > 2019 II pool



Andmekvaliteedi juhis ja küpsusastme määramise tööriist



Andmehalduse sisu ja ulatus

A
n

d
m

eh
al

d
u

se
ra

am
is

ti
k

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



• Anda andmehaldurile konkreetsed töövahendid,
olulisem andmekataloogi pidamise vahend

• Lahendab 

• andmekirjeldus ja klassifikaatorid

• andmete otsing ja sirvimine

• valdkondlike märksõnastike lisamine

• andmete päritolu jälgimine

• Ei lahenda

• andmete elukäiguhaldus

• andmetele juurdepääsude jälgimine ja haldus

• andmete kasutamise haldus



Andmehalduse süvatöötoad
Statistikaameti ja MKMi koostöös käivitada andmehalduse süvatöötoad, 
mille raames aidatakse asutusel koostada andmekataloog, korrastada
metaandmestikke ja saada esialgne hinnang andmekvaliteedile koos
ettepanekutega arendustegevuseks.

Andmeauditite läbiviimine
Luua toetusvõimalus andmeauditite läbiviimiseks riigiasutustes. 
Andmeaudit oleks sisuliselt eelprojekt katseprojektile. Selle eesmärk on 
määratleda, kas katseprojekti juurde on üldse mõtet asuda: kas selle
jaoks vajalikud andmed on üldse olemas. 



Avaandmete 
portaali avamine

Avaandmete 
roheline raamat

74 andmekogu
avalikustatud

Nõudeprotsess

Uus ODP - JKAN

2012 2014 2016 2018 2018 Q3

Avaandmed

Seaduse
muudatused

2019

86 andmekogu,
29 asutust
5 rakendust

182 andmekogu,
39 asutust
18 rakendust

Kaasav
lähenemine

Kolmanda
sektori
kaasamine

Nõue IT 
arendustes

Õpe, tugi, 
töörühmad

EDP 23rd

Rahastus ja 
nõue arendustes 
- maht 5M€

x-tee

2001

Vaikimisi 
määratakse 
litsentsid

2015

Avaandmete 
portaali piloot

Täiendused
AvTSi (EL avaliku
teabe direktiivi
nõuded)



Why AI?
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+Proactive government

+Invisible personalized services

+Challenge of the Estonian economy: declining 
population

Kõrgväärtusega andmed

• Periood: Juuni 2019 – Juuni 2021

• Ettepanekud KVA määratlemiseks

• KVA kategooriad: 
Ruumiandmed (geospatial)
Keskkonnaandmed (earth observation and environment) 
Ilmaandmed (Meteorological)
Statistika (Statistics)
Ettevõtete andmed (Companies and company ownership)
Transpordi andmed (Mobility)



Why AI?
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Nõusolekuteenus

Nõusolekuteenus on asutuse andmekogu juures evitatud e-teenus, 

millega:

• kodanik saab nõusolekuid anda, vaadata ja tagasi võtta;

• andmekasutaja saab vaadata temale andmete väljastamiseks

antud nõusolekuid;

• andmekogu saab isikuandmete väljastamisel andmekasutajale

kontrollida nõusoleku olemasolu.



Aitäh!

ott.velsberg@mkm.ee

https://medium.com/digiriik

https://kratid.ee


