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andmete kvaliteedi probleemid

liigne aja- ning rahakadu

halduskoormus



REAALAJAMAJANDUSE EESMÄRK

Ettevõtjad saavad aeganõudvate haldusküsimuste asemel

keskenduda oma peamisele äritegevusele ning võimalustele, 

mis reaalselt väärtust loovad ja tootlikkust suurendavad



LIHTSAM

ON EFEKTIIVSEM

automaatselt

õigel 

ajal

taustal

terviklikul

tühtlustatult



DIGITAALNE ÖKOSÜSTEEM

mis lihsustab ja täiustab äriprotsesse, 

võimaldades säästa haldus- ja tugitegevustelt ning 

kasutada reaalajas andmeid tootearenduse tõhustamiseks



AJAKAVA: 2020-2027

EELARVE: ca 30M EUR kuni 2027 (riigieelarve TA, RRF, SF, projektide 
rahastused, jne)

OLULISUS:
- Valitsuse ja ministri prioriteet: VVTP 
- Seos pikaajaliste strateegiatega: EE2035, TAIE, RTE visioon ja 

tööplaan

PEAMINE EESMÄRK: vähendada ettevõtjate halduskoormus

Kolm tegevussuunda:
- luua tehniline võimekus, 
- reguleerida ja toetada era- ja avalikku sektorit RTE lahenduste 

kasutusele võtul, 
- jätkata aktiivselt piiriülest koostööd.

8 ALAMEESMÄRKI



VÄHEM MURET, ROHKEM TULEMUSI

e-kviitung (2025)

e-arve (2023)

eCMR (2025)

B2G: andmepõhine aruandlus (2025) G2B ja B2B ettevõtlusandmete jagamine (2027)

toodete ja teenuste info standardiseerimine (2027)

rahvusvaheline koostöö uued ideed



ANDMEPÕHINE ARUANDLUS (2025)

Eesmärk aastaks 2025: 

Enamus ettevõtjaid esitavad riigile aruandluseks

vajalikke andmeid, mis moodustuvad standardiseeritud

tehinguinfo pealt ja liiguvad õigel ajal asutustele

automaatselt.

2021 aastal valmis mudel ja teekaart riigiasutustele

oma andmekoosseisude analüüsimiseks, 

standardiseerimiseks ning ühtsele taksonoomiale

üleminekuks.

https://realtimeeconomy.ee/aruandluse-mudel-ja-teekaart

- Üle 400 aruande ja üle 60 000 andmevälja

- Ühtne asutuste ülene ja standardiseeritud taksonoomia

- XBRL GL, eelistatud.

- No reports, only data – andmete agregeerimine toimub automaatselt ja 

vajaduspõhiselt ning saadetakse õigel ajal asutustele üle x-tee

https://realtimeeconomy.ee/aruandluse-mudel-ja-teekaart


G2B ja B2B ettevõtlusandmete jagamine (2027)

2021: Riiklikes andmekogudes ja registrites olevate andmete ning nende 

masinloetava väljastamise võimekuse analüüs

2022+

Tunne oma klienti mikroteenuse teostatavusanalüüs ja teenuse piloteerimine

eesti.ee keskkonnas nõusolekuteenuse alusel

Erasektori poolsete andmete vastuvõtuvõimekuse ja toetusmeetme jaoks 

vajaliku fookuse seadmise analüüs

Ettevõtja varajase hoiatamise teenuse prototüüp:

- Maailmapanga analüüsist tulenev vajadus

- Info baseerub nii finants- kui ka mitte finantsinfole (töötajad, asukoht, 

ilmaandmed, jne)



E-KVIITUNG (2025)

2021: E-kviitungi teenuse toimimismudeli 

analüüs

https://realtimeeconomy.ee/e-kviitungi-teenuse-

toimimismudeli-analuus

2022+

• EL e-kviitungi standardi kasutuselevõtmise 

analüüs ja vajadusel prototüüpimine

• E-kviitungi kasutusele võtuks vajalik

õigusanalüüs

• Ettevõtjatele suunatud toetusmeetmed 2023+

E-VEOSELEHT (2025)

2021: E-veoselehe prototüübi arendused ja NAP (national access point) analüüs

2022+

• Õigusanalüüs eFTI rakendamiseks

• NAP arendused

• Toetusmeetmed ettevõtjatele teenuse arenduseks

E-ARVE (2023)

2021: E-arvete uuring: hetkeseis ja edasiste 

tegevuste analüüs

https://realtimeeconomy.ee/e-arvete-kasutamise-

uuring

2022+

• Ettevõtjate koolitusprogramm ja muu 

teavitustöö koostöös MKF 2022/2023

• Toetusmeetmed tarkvara- ja 

teenusepakkujatele 2022/2023

https://realtimeeconomy.ee/e-kviitungi-teenuse-toimimismudeli-analuus
https://realtimeeconomy.ee/e-arvete-kasutamise-uuring




RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

• Põhjamaade projekt: https://nordicsmartgovernment.org/

• Transpordi koostvõrgustiku loome Soome, Läti, Leedu, Eesti 

jne – DIGINNO ja DINNOCAP

https://www.dinnocapbsr.eu/

Developing cross-border e-service models- how data can move
across the borders, digital identity, digital signing, eCMR, 
eReceipts, eInvoices, KYC, incl eCMR cross-border prototype
• TSI projekt ja rahastus EU-st – regiooniülene RTE visioon ja 

tööplaan, valideerimismudel, e-kviitungi toimemudel piiriülene; 

lisaks digivärav ja avalike teenuste pakkumine AI abil: 

• Interreg ja sustainability tool for service SMEs: 

Problem: sustainability reporting causes extra administrative
burden to enterprises with an additional report and it’s difficult to
find sustainability related data from supply chains
Solution: Use common standard and methodology for developing
the tool for enterprises for self evaluations; receiving
recommendations and use the data for reporting. Ideally
machine-readable and interoperable

https://nordicsmartgovernment.org/
https://www.dinnocapbsr.eu/


AITÄH!

sirli.heinsoo@mkm.ee

realtimeeconomy.ee


