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Statistikat
▪ Tasuliste teenuste päringuid aastas 6 348 699

▪ E-äriregistri unikaalseid kasutajaid keskmiselt kuus ca 13 000
E-äriregister koondab andmed kõigi Eestis registreeritud
juriidiliste isikute kohta. Infosüsteemis saab lisaks äri- ja
mittetulundusühingutele, korteriühistutele ning sihtasutustele
vaadata ka riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste, avalikõiguslike juriidiliste isikute ning põhiseaduslike
institutsioonide andmeid.

Miks me seda teeme?
• Strateegia „Eesti 2035“
Eesti majandus on uuendusmeelne ja
teadmistepõhine, kasutades uusi tehnoloogiaid ja
ärimudeleid ning paindlikke töövorme. Loodud on
soodsad tingimused ettevõtluse teadus- ja
arendustegevuseks ning innovatsiooniks, teadlased
ja ettevõtted teevad omavahel koostööd.

Arvestades, et digitehnoloogiate integreerimine
ettevõtlussektoris on Eestis võrreldes teiste Euroopa
riikidega kesine, toetame ettevõtete
digitaliseerimist ja automatiseerimist ning tagame
andmete kvaliteedi, mis võimaldab reaalajas
andmevahetust ettevõtete vahel ja suhtluses
riigiga.
… tarkvara arendus, kratid, lisandväärtust omavad
teenused, katsed, …

▪ Eesmärk: Teha kõik äriregistri
tasuta andmed kättesaadavaks
ajakohasena, mugavalt ja
klientidele sobivas kanalis.
▪ Strateegia: Avada andmed
võimalikult kiiresti ja turvaliselt.
▪ Tähtaeg: 1 aasta.

Miks me seda teeme?
Väärtuslikud andmestikud määruse võtmes
Companies and company ownership

Tingimused
5.2. Arrangements for the publication and re-use

a) The datasets shall be made available for re-use

- without undue delay after the latest update;
- under the conditions of the Creative Commons BY 4.0 licence or any equivalent or less restrictive open licence, with additional
conditions concerning the re-use of personal data where relevant;
- in a Union or internationally recognised open, machine-readable format (XHTML for documents in the scope of the
Commission Delegated Regulation (EU) 2018/81581; other formats if and where prescribed by applicable Union law), with
complete metadata (for documents in the scope of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/143782, the metadata specified
in that Regulation, where applicable; for other documents, the metadata prescribed by applicable EU law, if any); machinereadability shall not be imposed to data that are maintained in formats that are not machine readable (e.g. scanned company
documents and accounts) or to unstructured/non-machine readable data fields included as part of machine readable documents;
- through APIs and bulk download;
- at individual company level.

b) The datasets shall be described in a complete and publicly available online documentation describing at least the data
structure and semantics.

c) The datasets shall use Union or internationally recognised and publicly documented controlled vocabularies and taxonomies,
where available, such as the Core Business Vocabulary83.

Annex I to Directive (EU) 2019/1024

Ettevalmistavad tegevused
▪ Projekti koodnimi (KAsuta TAsuta)- KATA
▪ Asutuse ülene töögrupp (äri, turundus, arendus, juristid, finantsistid jne)
▪ Visiit Läti äriregistrisse (avaandmete projekt tehtud 2020a.)

▪ Maandumisleht info jagamiseks.
▪ Pressiteadete ettevalmistus koostöös AKI kommentaariga.
▪ Täiendava personali värbamine (klienditeenindus, ärianalüüs, arendajad).
▪ Arendustegevused andmete tasuta muutmiseks (miinimum programm Etapp 1)
▪ Live 01.10.2022

https://avaandmed.ariregister.rik.ee/
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Jõudlus, ressurss, lepingud ja direktiivi
nõuded, funktsionaalsused lepingute alt
välja
Uued API teenused, kasutusmugavuse parandamine, bürokratt

Statistika, visualiseeritud ÄR,
mugavusteenused

Dets

e-Äriregistri rakendused enne muudatust
RIK/RIT
Autenditud kasutaja
XML süsteem (EUR)

E-äriregister (EUR)

X-tee liidestus
Asutamise API

Keskbaas,
veebibaas

Avaandmed
Menetlustarkvara
Euroopa BR, BRIS

KATA- Etapp 1

Riigipilv/pilv

RIK/RIT

Autenditud kasutaja

Autentimata kasutaja
E-äriregister (0 EUR)
XML süsteem (0EUR)

Avaandmed
JSON, XML,
CSV
massandmed

X-tee liidestus
Keskbaas,
veebibaas

Menetlustarkvara
EBR, BRIS

KATA – Etapp 2
Teise etapina on plaanis luua andmebaaside koopia Riigipilves või RITi serverites ja suunata kõik tasuta kasutajad selle peale päringuid
tegema. Andmebaasi koopia võimaldaks ka autentimata kasutajatel XML päringuid sooritada (Lepingut pole vaja sõlmida). Lisaks on plaan ka
riistvara/pilve jõudlust tõsta, et kõik teenuse kasutajad saaks rahuldavat teenust.

Riigipilv/pilv

RIK/RIT

Autentimata kasutaja

Autenditud kasutaja

E-äriregister (0 EUR)

XML süsteem

EBR, BRIS
XML süsteem (0 EUR)

X-tee liidestus
Keskbaas,
veebibaas

Replika-koopia

Json fail

XML fail

XLS fail

Menetlustarkvara

KATA – Etapp 3
Riigipilv/pilv

RIK/RIT

Autentimata kasutaja

XML süsteem

Autenditud kasutaja

API

Avalduste API

E-äriregister (0 EUR)

EBR, BRIS
XML süsteem (0 EUR)

X-tee liidestus
Keskbaas,
veebibaas

Replika-Koopia

Json fail

XML fail

XLS fail

Menetlustarkvara

KATA – Etapp 4
Neljandaks on plaanis luua uued masin-masin teenused (REST/OPENAPI) mis vastaks
tänapäeva nõuetele ja võimaldaks andmeid paremini tarbida. Sellega me peaks valmis saama
nt 01.10.2023.
Riigipilv/pilv

RIK/RIT

Autentimata kasutaja

Autenditud kasutaja

EBR, BRIS
XML süsteem

API süsteem

E-äriregister (0 EUR)

XML süsteem (0 EUR)
API süsteem

X-tee REST API
Keskbaas,
veebibaas

Replika-Koopia

Json fail

XML fail

XLS fail

Menetlustarkvara

Mis tehtud?
▪ Kõik äriregistri andmed, mis enne olid tasu taga on nüüd kõigile tasuta ja ilma
sisse logimata kättesaadav (v.a. MTÜ dokumendid!!!)
▪ Andmete jagamise kanalid
▪ E-äriregistri üksikpäringud https://ariregister.rik.ee/est
▪ API (vanad XML teenused)
▪ Avaandmete failid (kord päevas genereerime JSON, XML, CSV)

▪ Infokoondamiseks sai loodud maandumisleht:
https://avaandmed.ariregister.rik.ee/
▪ Läbirääkimised RIA ja TEHIK meeskondadega, et taaskasutada API loomise
tehnoloogiaid.

Milliseid API teenuseid vajate teie?
Plaan
▪ Ekspertidest, huvitatud osapooltest koosnev töörühm.
▪ OPENAPI, REST teenuste kirjeldused.
▪ Hanked/pilootprojektid/komponentide taaskasutamine

Liituge töörühmaga!

Andke tagasisidet https://avaandmed.ariregister.rik.ee/

Järgmised sammud
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Süsteemi jõudluse ja seeläbi ka turvalisuse tõstmine
Meeskonna ressursi suurendamine (arendus)
Direktiivist tulenevate nõuete juurutamine (semantika jmt)
API lepingute automaatne sõlmimine ja lõpetamine
Olemasolevate API funktsionaalsuste lepingu alt välja toomine
Uute API teenuste loomine ja tehnilise võla vähendamine
Avalduste API edasiarendused
E-äriregistri koondandmete vaate kasutusmugavuse tõstmine
Visualiseeritud äriregistri uuendamine
Bürokratiga liidestumine
Paremad kasutajate tagasisidestamise tehnoloogiad
Statistika genereerimiste loogikate ümberehitamine
Uued mugavusteenused vastavalt kasutajate tagasisidele

Näeme lahendusi, mitte probleeme!
https://avaandmed.ariregister.rik.ee/

