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ANdme

Ettekande teemad

• Kultuuriministeeriumi valitsemisala ja andmed
❑Mõjude hindamine kultuuris
❑Kultuuriministeeriumi juhtimistöölaud
❑Avaandmed
❑Kultuuris osalemise uuringu põhitulemused



Mõjude hindamine kultuuris



ANdme

Mõjude hindamine kultuuris
• Numbrid ja andmed on väärtus, mida organisatsioonid saavad 

kasutada andmete põhises juhtimises oma eesmärkide 
realiseerimiseks, selleks peavad andmed eelkõige olema asjakohased 
ja olulised.

• Andmete põhinev otsuste tegemine võimaldab olla proaktiivne ja 
arvestada võimalike muutustega enne nende realiseerumist. 

• Andmete kasutamine trendide jälgimises ja prognoosimiseks on 
alahinnatud võimalus, kultuurivaldkonnas oluline andmepõhi

• Andmed mida me kogume ja kasutame peavad olema 
usaldusväärsed, kvaliteetsed ja ajakohased.

• A priori numbreid usaldada ilma valideerimata oleks ekslik, andmete eetika 
(kuidas need on kogutud)  on üha oluline andmepõhises juhtimises.



ANdme

Mõjude hindamine kultuuris
• Kultuurivaldkonna andmete süsteemne kogumine ja haldamine ootab 

olulist arenguhüpet, mis toetaks loometeoste turundamist, aga ka 
tõhusamat toetuste jagamist ja koostööd teiste valdkondadega. 

• Täna riigi poolt kogutavad kultuurivaldkonna andmed ei pruugi olla 
valdkonna jaoks kasulikud ja asjakohased. Sageli vajalikud andmed 
puuduvad ja kogutavaid andmeid täies mahus ei kasutata. Lisaks ei 
koguta andmeid ühtsetel ja võrreldavatel alustel.

• Oluline on loomevaldkondade kaupa arutada ja kokku leppida enda 
jaoks vajalik statistika ja mõõdikud, mis annaks valdkonna kohta 
adekvaatse pildi nii valdkonna sees kui väljast vaadatuna. (Uuring 

„Loomevaldkondade Kestlikkus“, Ernst & Young 2022)



ANdme

Mõjude hindamine kultuuris

• Kultuuriministeerium analüüsib  millised on puudujäägid 

kultuuristatistika kogumisel (nt mitteasjakohaste andmete 

kogumine, andmete kogumise aeglus, erinev valdkondade liigitus 

erinevates süsteemides (semantika)); 

• Korraldab  olemasolevate kultuurivaldkonna andmekogud;

• Loob võimalused ja ühtsed alused kultuuristatistika kogumiseks, 

avaldamiseks ja kasutamiseks.



Kultuuriministeeriumi juhtimistöölaud

Teotatud projektide jälgimiseks oleme loonud toetuste menetlemise infosüsteemi  
põhjal juhtimislaua

https://kais.fin.ee/SASVisualAnalyticsViewer/VisualAnalyticsViewer.jsp


Kiire ülevaade taotlusvoorude andmetest



KUM juhtimistöölaud, erinevad vaated



KUM juhtimistöölaud, erinevad vaated



KUM juhtimistöölaud, erinevad vaated



KULTUURIS OSALEMISE UURING 2015- 2020

https://infogram.com/haldusala-juhtide-tootuba-19052022-1h8n6m353v9zz4x?live


























AVAANDMED



Allikas: Andmehalduse koolitusprogramm andmehalduritele/-spetsialistidele, Ernst & 
Young (03.09.2021).
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