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Arvamuse esitamine riikliku statistika seaduse 
muudatuste väljatöötamiskavatsuse kohta  
 
Lugupeetud Toomas Tõniste! 
 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (edaspidi: Kaubanduskoda) tänab 
Rahandusministeeriumit võimaluse eest avaldada arvamust riikliku statistika seaduse 
ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse (edaspidi: VTK) 
kohta. Järgnevalt esitame Kaubanduskoja seisukohad VTK osas.  

1. Kaubanduskoda on saanud oma liikmetelt korduvalt tagasisidet, et riik küsib 
ettevõtjatelt andmeid, mille ettevõtjad on riigile varasemalt juba esitanud. Seega 
nõustume täielikult VTK-s väljatoodud probleemiga, et riik kogub andmeid, mis 
on andmekogudes olemas. Andmete topelt küsimine ja kogumine ei ole 
kindlasti mõistlik tegevus.  

2. Kaubanduskoda toetab igati meetmeid, mis aitavad tõsta andmekogudes 
olevate andmete ja nende kirjelduste kvaliteeti ja võimaldavad seeläbi 
vähendada andmeesitajate, sh ettevõtjate halduskoormust.  

3. Muu hulgas toetame ettepanekut anda andmekogudega seotud andmehalduse 
koordineerimine Statistikaametile. Meie hinnangul on igati mõistlik, kui 
Statistikaamet juhendaks, nõustaks ja koolitaks andmekogude töötlejaid ja/või 
infosüsteemide omanikke ning annaks neile tagasisidet saadud andmete 
kvaliteedi kohta. 

4. Kaubanduskoda avaldab toetust ka muudatusele, mis võimaldab 
Statistikaametil jagada riiklikesse andmekogudesse kantud andmeid 
valitsussektori sees erinevate analüüside teostamiseks ning uute teenuste 
disainimiseks. Samas peame väga oluliseks, et selliste andmete jagamise 
korral oleks tagatud andmete turvalisus. Kindlasti ei tohi andmete jagamisel 
lekkida ettevõtjate äri – või maksusaladus.  

5. Peame väga oluliseks, et riikliku statistika seadusesse lisatakse põhimõte, et 
statistilise konfidentsiaalsusega kaitstud andmete kasutamine on keelatud 
halduslikel, õiguslikel või maksustamise ning statistiliste üksuste kontrollimise 
eesmärgil. 

6. Toetame ettepanekut, mille kohaselt ei pea Statistikaamet mittestatistilisel 
eesmärgil tehtud tööde puhul  järgima rahvusvaheliste statistikatööde reegleid.  
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7. Rahandusministeerium küsis 2016. aasta sügisel ettepanekuid ja tagasisidet 
riikliku statistika seaduse võimalike muudatuste kohta. Avaliku konsultatsiooni 
käigus saatsid mitmed isikud, sh Kaubanduskoda ja statistikanõukogu, oma 
ettepanekud seaduse muutmiseks. Kaubanduskoja hinnangul ei sisalda VTK 
kõiki varasemalt esitatud ettepanekuid. Seetõttu palume ministeeriumil vaadata 
üle kaks aastat tagasi ja ka varasemalt laekunud ettepanekud riikliku statistika 
seaduse muutmiseks ning kaaluda varasemalt esitatud ettepanekutega 
arvestamist eelnõu väljatöötamisel.      

Kaubanduskoda soovib ka edaspidi olla kaasatud riikliku statistika seaduse 
muudatuste väljatöötamisse.  
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