
Tegutsege koos Teadusandmete Liiduga!
Mida pakub inimestele Teadusandmete Liit (RDA)?

Miks te peaksite RDA liikmeks astuma?

Te hakkate kuuluma kogukonda, kus Teil 

Kõik, kes on oma ametist või erialast sõltumata huvitatud andmete jagamise ja taaskasutamise ees 
seisvate takistuste vähendamisest ning nõustuvad Teadusandmete Liidu põhimõtetega võivad astuda 
RDA liikmeks. Üksikisikutel ei ole liikmemaksu. Vt. siit.  

Teil on võimalik osaleda aruteludes ja ühises töös, teha ettepanekuid ning anda soovitusi. 

Pakkuda välja uusi aruteluteemasid ja soovitusi edasisteks tegevusteks
Kavandada  ja kujundada RDA edasisi tegevusjuhiseid ja väljundeid
Osaleda RDA töö- ja huvigruppides
Osaleda kaasahaaravatest ülemaailmsetes FAIR andmete põhimõtete diskussioonides ja 
kaugemaleulatuvateski aruteludes
Anda oma panus konkreetsetele probleemidele praktiliste lahenduste leidmisesse
Võtta kasutusele mõni RDA soovitus või väljatöötatud lahendus
Õppida teiste kogemustest ja vigadest ning kasutada nende häid praktikaid oma tegevustes

Tekib juurdepääs erakordsele laialdaste kogemuste, vaatenurkade ja praktikatega kolleegide 
võrgustikule ning andmepõhise innovatsiooni jaoks olulistele intellektuaalsetele raamistikele
Hakkate propageerima RDA ja andmete koostalitlusvõimet oma organisatsioonis, sektorites, 
turgudel ja geograafilistes üksustes
Omate häält RDAs, jagate soovitusi ja vahendate oma sektorite vajadusi ning andmevahetuse 
käigus üleskerkinud probleeme

Saate juurdepääsu parimale teabele
Saate regulaarset teavitust RDA töödest
Iga kuue kuu tagant saate raporti RDA 
tegevustest

Saate osaleda koosolekutel ja 
plenaaristungitel

Saate osa võtta RDA teaduslikest istungitest
Saate osaleda kaks korda aastas toimuvatel 
RDA plenaarkohtumistel, töötubades ja 
valimistel
Saate osaleda RDA hääletusprotsessides

Saate uusi kogemusi ja võimalusi 
erialaseks arenguks

Saate rohkem teada ja omandate kogemusi 
andmete elutsükli kõigist osadest ja andme-
põhise teadustöö tegemisest ning infot 
andmeteaduse üle hoolimata sellest, kas 
olete üliõpilane, noor- või juba kogenud 
teadlane.
Teie töö efektiivsus ja kvaliteet suurenevad
Saate osaleda rahvusvahelises erineva 
taustaga teadlaste võrgustikus
Teie erialased konkurentsieelised suurene-
vad ja teil on võimalik asuda laiemas 
teaduskogukonnas juhtpositsioonile
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RDA visiooni toetavad kaks võrdse tähtsusega koostisosa. RDA väärtuse ja tema töövõimaluste 
mõistmiseks on tähtis nende vahel vahet teha.

RDA on teadusandmete jagamisega seotud inimeste ülemaailmne foorum, mis ei ole seotud oma 
liikmete erialadega. 

Aktiivsete liikmete hulka kuuluvad akadeemilises kogukonnas, teadust rahastavates organisatsioon-
ides, mittetulundusühingutes, avalikus ja erasektoris töötavad teadlased, raamatukoguhoidjad, IT 
spetsialistid, projektijuhid, jt. Üksikisikud saavad RDA tegevustes osaleda mitmel erineval moel.

RDA täielikud väärtushinnangud üksikisikutele leiad siit.

RDA tööd viib edasi vabatahtlikest koosnev kogukond, kes kasutab sotsiaalsete ja tehniliste 
lahenduste leidmiseks endamoodustatud kindla suunitlusega töögruppe ja uuendusi otsivaid 
huvigruppe.
RDA majandustegevuse eesmärgiks on seda kogukonda toetada ning hõlbustada nende 
lahenduste leidmist ja kasutamist. 

Teadusandmete Liit (RDA) on kogukonnapõhine organisatsioon, mille missiooniks on arendada 
sotsiaalseid ja tehnilisi andmetaristuid andmete jagamise ja koostalitlusvõime hõlbustamiseks ja 
uuendamiseks. 2013. aastal asutatud RDAs on üle 9 615 liikme 137 erinevast riigist (seisuga jaan. 
2020). RDA on juba välja pakkunud 32 konkreetset väljundit, (millest kaheksat on tunnustatud 
Euroopa ITK tehnilise kirjeldusena), mida on rohkem kui 75 korda dokumenteeritult kasutusele 
võetud (seisuga jaan. 2020).

RDA võimaldab andmete mitmesuguseid piire ületavat jagamist kindla suunitlusega töö- ja huvi-
gruppide välja töötatud väljundite kaudu. Nende gruppide liikmeskonna moodustavad paljude 
maade teaduskogukondadest, erasektorist ja valitsustest pärinevad vabatahtlikud eksperdid. 
RDAs võib osaleda iga inimene, kes nõustub selle juhtpõhimõtetega, milleks on avatus, konsensus, 
tasakaal, harmoniseerimine ja kogukonnapõhine ning mittetulunduslik lähenemine. RDAs kasutat-
av kõikehõlmav rohujuure-tasandi-lähenemisviis tegeleb andmetega kogu nende elukaare jooksul, 
haarates kaasa andmete tootjaid, kasutajaid ja haldureid ning puudutab andmete vahetamist, 
töötlemist ja säilitamist. RDA on edukalt ellu kutsunud neutraalse sotsiaalse platvormi, kus rahvus-
vahelised teadusandmete eksperdid kohtuvad oma vaadete jagamiseks ja sellistes keerukates 
teemades kokkuleppimiseks nagu andmete jagamine ning seda teemat puudutav koolitamine, 
andmehaldusplaanid ja andmerepositooriumite sertifitseerimine, nende erialane ja erialaülene 
koostalitlus ning selle kõige mitmesugused tehnoloogilised aspektid.

Teadusandmete Liidu visiooniks on saavutada, et teadlased ja 
innovaatorid jagaksid avatult oma andmeid erinevate tehnoloogiate, 
erialade ja riikide üleselt ühiskonna ees seisvate suurte ülesannete 
lahendamiseks.
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