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on kirjeldada
Tervisestatistika
ja terviseuuringute
andmebaasi (edaspidi andmebaas) uute andmete Iisamise protseduuri ja erinevate osapoolte
koostööd andmebaasi töörühmas (edaspidi: töörühm), et tagada andmete sujuv lisamine ja
andmebaasi kontseptsioonile vastav andmekvaliteet.

1.

Andmete andmebaasi Iisamise kriteeriumid
a.
b.
c.
d.

Andmed on seotud tervise ja tervishoiuga
Andmeid kogutakse järjepidevalt ja esitatakse andmebaasis regulaarselt
Andmed vastavad EL kvaliteedikriteeriumidele 1
Andmete avaldamisel tagatakse andmekaitse, st andmeid avaldatakse või
edastatakse andmesubjekti2 identifitseerimist võimaldavate tunnusteta, vähemalt
kolme andmesubjekti koondandmetena (kusjuures ühegi isiku andmete
osatähtsus koondandmetes ei ole suurem kui 90%). Andmesubjekti kirjalikul
nõusolekul avaldatakse andmebaasis ka asutuste andmeid.
e. Metaandmed on kirjeldatud
f. Andmed sisaldavad vajalikke viiteid
g. Andmeid pakutakse statistikatarbijale tasuta

2. Uute andmete Iisamise protseduur
2.1 Uusi andmeid lisada soovija täidab andmete Iisamise vormi (Lisa A) ja esitab selle
andmebaasihaldurile.
2.2 Andmebaasihaldur kutsub kokku töörühma, kes arutab andmete ja lõigete vastavust ja
sobivust andmebaasi kontseptsiooni ja kõigi selle krit eriumidega.
2.3 Kokkukutsutud töörühm otsustab:
- Kas lisatavad andmed on kooskõlas andmebaasi kontseptsiooni ja kriteeriumidega.
- Kas ja millistes lõigetes andmed andmebaasi lisatakse.
2.4 Lisatavatele andmetele töötavad andmete kontaktisik ja andmebaasihaldur välja
andmetabelivormid ja panevad paika andmete avaldamise kuupäevad, mis lisatakse
avaldamiskalendrisse.
•
2.5 Kontaktisik vastutab andmete õigeaegse esitamise eest, st andmed esitatakse vastavalt
välja töötatud andmetabelivormile Exceli failina andmebaasihaldurile vähemalt üks nädal
enne avaldamiskalendris toodud avaldamistähtaega.

1 EUROOPA
PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 223/2009, 11. märts 2009, Euroopa statistika kohta ning
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1101/2008
(konfidentsiaalsete statistiliste andmete Euroopa Ühenduste Statistikaametile edastamise kohta), nõukogu määruse (EU) nr
322/97 (ühenduse statistika kohta) ja nõukogu otsuse 89/382/EMÜ, Euratom (millega luuakse Euroopa ühenduste
statistikaprogrammi
komitee) kehtetuks tunnistamise kohta - http://eurlex.europa. eu/LexUriServ/LexUriServ
.do?uri=OJ: L:2009:087:0164:0 173:et: PDF
2 Andmesubjekt
on nii füüsiline kui juriidiline isik, kelle andmeid töödeldakse.
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