Tegevus 6.1. Avaandmete portaali
opendata.riik.ee täiskasutusse andmine:
proovikasutusest n-ö päriskasutusse
üleviimine koos esmatasandi
organisatsioonilise toe tagamisega.
Vastutab Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium, riigi
infosüsteemide osakond, IT arhitektuuri
talituse juhataja Uuno Vallner
(Uuno.Vallner@riso.ee, 5137174)

Tegevuse eesmärgiks on välja arendada avaandmete infrastruktuuri keskne komponent –
avaandmete portaal opendata.riik.ee. Keskse portaali kaudu tagatakse igaühele avaliku sektori
juurdepääsupiiranguteta andmetele juurdepääs, taaskasutamine ja edasijagamine ärilistel ja
mitteärilistel eesmärkidel.

Tegevuse taust: Eeldused avaandmete infrastruktuuri väljakujundamiseks loodi 2011. aasta
lõpus. Katselahendus oli testitud, kuid tehniline dokumentatsioon oli minimalistlik. Lisaks
tehnilistele eeldustele oli vaja mehitada ja välja õpetada meeskond, kes oleks võimeline
haldama ja arendama infrastruktuuri, teostama järelvalvet ja haarama oma tegevusega nii
avaliku sektori andmetootjad, kui ka teenuseid loovaid avaandmete kogukondi.

Avaandmete portaali arendamisel kasutatakse katserakenduste kogemust, riigi IT ja veebide
koosvõimeraamistike nõudeid ning järgitakse Vabariigi Valitsusse kinnitamisele mineva
avaandmete rohelises raamatus fikseeritud põhimõtteid (http://riso.ee/et/avaandmete-roheline-raamat).
Portaali loomine toimub kahes etapis. Esimese etapi lõpus avatakse portaal teabevaldajatele oma avaandmete registreerimiseks ja üleslaadimiseks. Igaüks
saab võimaluse üleslaetud andmeid taaskasutada. Teise etapi lõpus luuakse juhendid teabevaldajatele ja käivitatakse portaali haldav ja arendav
organisatsioon.
Koostööpartnerid: Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, avaandmete kogukond, teabevaldajad.
Tegevuse rahastamise allikas: Avaandmete portaal valmib EL struktuurifondide programmist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" Euroopa
Regionaalarengu Fondi rahastusel.
Seosed teiste tegevustega: Tegevus on seotud tegevusega 6.2 „Taotlusvoorude korraldamine andmete avamiseks, ka linkandmete katseprojektide
elluviimiseks“ seeläbi, et selle tegevuse kaudu tekitakse avaandmete portaali uusi kvaliteetseid andmeid; tegevusega 6.3 „Avaandmete taaskasutust
edendavate ürituste (häkkimispäevade ehk hackathonide, teabepäevade, seminaride jne)“ seeläbi, et tegevus tagab portaalis olevate andmete taaskasutuse
masinloetaval kujul.
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