
Krati konverents 2019: avaandmete valdkonna 
ülevaade 

Eesti avaandmete portaali statistikat 

Avaandmete portaal opendata.riik.ee seisuga jaanuar 2019: 

139 
andmehulka ja 
välisviidet* 2700 

 
külastust kuus 16 

 
rakendust 

*sh viited portaalivälistele avaandmete kataloogidele, mis sisaldavad omakorda täiendavaid andmehulki 

 

Avaandmed 

open data 
Andmed, mis on tehtud igaühele avalikult ja vabalt kättesaadavaks ning millel 

puuduvad kasutamist ja levitamist takistavad piirangud.  

Avaandmete loojaks ja pakkujaks võib olla kes tahes, aga avaliku huvi 

seisukohast peetakse oluliseks eelkõige avaliku teabe kättesaadavust 

avaandmetena. Eesti avaliku teabe seaduse §31 sõnastuses on avaandmed 

selline avalik teave, mille üldist kasutamist ei ole seaduse alusel piiratud. AvTS 

§8 sätestab, et avaandmetele juurdepääs hõlmab ka õigust andmeid 

taaskasutada, st kasutada muul eesmärgil kui sellel, milleks andmed algselt 

koguti. Kui andmetele on seatud litsents, tuleb kasutamisel järgida litsentsi. 

AvTS §31 lg 4 sätestab, et kui „võimalik ja asjakohane“, tehakse avaandmed 

kättesaadavaks: 

● masinloetaval kujul ehk “failivormingus, mis on struktureeritud selliselt, 
et tarkvararakendused suudavad spetsiifilisi andmeid, sealhulgas üksikuid 
faktiväiteid, ja nende sisemist struktuuri kergesti tuvastada, ära tunda ja 
välja lugeda”; 

● avatud vormingus ehk “platvormist sõltumatus vormingus, mis tehakse 
üldsusele kättesaadavaks dokumendi taaskasutamise piiranguteta”. 

AvTS §29 lg 3 sätestab konkreetsed andmestikud, mis peaksid olema 

avalikustatud masinloetavate ja avatud vormingus avaandmetena. 

Eesti avaandmete roheline raamat hõlmab masinloetavuse tingimust juba 

avaandmete põhidefinitsioonis, mõistes avaandmete all “kõigile vabalt ja 

avalikult kasutamiseks antud masinloetavas formaadis andmeid, millel 

puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad piirangud.” Rohelise raamatu 

sõnastuses on avaandmed “tasuta kättesaadavad kõigile isikutele mistahes 

kasutuseesmärgil; digitaalsed, masinloetavad ja ristkasutatavad teiste 

andmetega; litsentseeritud kitsendusteta kasutamiseks ja edasilevitamiseks.” 

Meetmed 

● Avaandmete avaldamise üldpõhimõtted: Avaandmete loomise ja avaldamise juhend 

● Eesti avaandmete poliitika põhimõtted, prioriteedid, tegevused: Avaandmete roheline 
raamat 
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● Rahaline tugi avaandmete loomiseks: struktuuritoetused avaandmete ja andmeanalüüsi 
kasutuselevõtu toetamiseks. Kuni 500 000€ projekti kohta. Omaosalus 0%. 

● 2018 aastal kaasati lisajõude avaandmete pakkumise ja nõudluse arendamisega pidevaks 
tegelemiseks Open Knowledge Estonia näol. 

● Avaandmete nõue arendustes. Teabeprotsessi raames hakkame kontrollima, võetud 
kohustuste täitmist. Protsess algab jaanuaris 2019. 

● Kaasav lähenemine, kus portaalis saavad inimesed küsimusi küsida, omavahel suhelda ja 
küsida riigiasutustelt andmeid, mida pole veel avaandmetena portaalis kättesaadavaks 
tehtud. 

● Teabeprotsess, kus andmed avalikustamist nõutakse kasutajate huvist lähtuvalt. Protsess 
algab jaanuaris 2019. 

● Oktoobris 2018 uuenes avaandmete portaal - lihtsamini ja intuitiivsemalt hallatav portaal, 
lihtsasti võimalik andmeid üles- ja allalaadida, kergem andmestike uuendada ja portaalist 
otsida. Avaandmete portaali haldab MTÜ Open Knowledge Estonia 

● Jaanuarist 2019 määratakse litsentsid vaikimisi kui neid teabevaldaja poolt ei ole määranud. 
Kasutatakse vaikimisi Creative Commons 3.0 litsentsi. 

● Tahame luua selguse avaandmete definitsioonis, et vältida protsessi takerdumist 
bürokraatlikku ja semantikavaidluste kadalippu. Vastavasisuliste dokumentide, nn. one-
pagerite, ettevalmistamine käib. Aprillis tuleb avaandmete suurüritus, mis keskendub 
andmekaitsele, open source'ile ning avaandmetele. 

● Avaandmete kasutamise populariseerimine, näiteks andmeajakirjandus. Viimane 

avaandmetel põhinev artikkel 2018 detsembris sai ERR-is (lisaks kajastus 

ka Postimehes ja Õhtulehes) ära märgitud uuriva ajakirjandusena ning lendas Twitteris OKI 

kanalisse (50 000+ jälgijat). Kõiki artikleid jagati Facebookis - ainuüksi Postimehe oma 180+ 

korda.  Viiakse läbi erinevaid üritusi, eesmärgiga populariseerida valdkonda ning ka tegelikult 

teavitada huvitatud osapooli võimalustest. Meie eesmärk on, et nii avalik kui ka erasektor 

andmeid kasutaksid ning oleksid kogu protsessis kaasatud. 

● Avaandmete töögrupp, kus valdkonniti tegeleme avaandmeid puudutavate teemadega. 

● Toetame asutusi nii tehnilistes, juriidilistes kui ka kõikides muudes küsimustes. 

 

Eesti avaandmete poliitika 

● Avaliku teabe avaldamise üldine raamistik: Avaliku teabe seadus 
● Keskne avaandmete teabevärav: Eesti avaandmete portaal 

 

 

https://www.ria.ee/et/struktuuritoetused/2014-2020/avalikud-teenused/voor-avaandmed.html
https://www.ria.ee/et/struktuuritoetused/2014-2020/avalikud-teenused/voor-avaandmed.html
https://github.com/okestonia/opendata-issue-tracker/issues
https://news.err.ee/884885/e-residents-address-services-behind-most-letterbox-companies
https://majandus24.postimees.ee/6467570/tallinnas-on-kolme-aadressi-peale-kokku-registreeritud-pea-5000-ettevotet?fbclid=IwAR2ehLYgA1NUmttZsdX8Gb-1AEe43CBkvC4yU3KH-fLbamXTmcClDFkZbd8
https://www.ohtuleht.ee/909578/tallinnas-on-kolme-aadressi-peale-kokku-registreeritud-pea-5000-ettevotet?fbclid=IwAR2VnFQpAK586YmvQH3sEVYScYDp5WL3MSz3rmQmELFuuhIx2_3y8gU0DRs
https://twitter.com/OKFN/status/1074599157363556352?fbclid=IwAR0i35MvLlj1xAl8s5UHTZoR5EnJOKA_H6aOnGNLOBYJ2bn8dsAOZd5Z_4I
https://twitter.com/OKFN/status/1074599157363556352?fbclid=IwAR0i35MvLlj1xAl8s5UHTZoR5EnJOKA_H6aOnGNLOBYJ2bn8dsAOZd5Z_4I
https://www.riigiteataja.ee/akt/122032011010?leiaKehtiv
https://opendata.riik.ee/

