






Eestis on väetatud pind 
tulevikulahenduste 
loomiseks







Eesmärk: Eesti on esimene riik maailmas, kus sa saad riigiga asjad 
aetud vestluskrati abil ning krattide abil on tehtud riigisektoris uus 
tõhususe hüpe.

Tegevused:

• Viime ellu Bürokrati kontseptsiooni avalike teenuste kättesaadavaks 
tegemiseks virtuaalsete assistentide kaudu.

• Viime ellu ja pidevalt uuendame riiklikku kratikava ehk tegevuskava
avalikus sektoris krattide kasutuse hoogustamiseks.

• Arendame Eesti õigusruumi, et võimaldada krattide suuremat ja samas 
turvalist kasutamist.
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Automaatne märgendamine

Rahvusraamatukogu automaatne sisu märgendaja

- Sisendiks .epub, .txt, ja .pdf vorming
- Väljundiks dokumendiga seotud märgendus

Näide: “Jõelähtme: Teekond rändajale ja koduloohuvilisele”







Keskne tõlkekeskkond
„Tõlkevärav“

Terminoloogia

andmekogud

Tõlkemälud ELi tõlked

Riigi Teataja

seaduste tõlked

Teenused

Kirjalik tõlge

Suuline tõlge

Terminivasted

Valdkondlikud tõlked Toimetamine

Tõlkemälud

Tõlgete haldus

Autoriseeritud kasutajad

Ametnikud / asutused

Tõlkijad

Keeletehnoloogilised komponendid























Eesmärk: Kõik riigi otsused tehakse kvaliteetsete andmete abil.

Tegevused:
• Kõik riigi otsused teeme kvaliteetsete andmete abil. Andmete leitavus, 

kvaliteet ja kasutamise kiirus võimaldavad otsustajatele analüütilist 
otsustustuge ja protsesside tõhusamaks muutumist. Andmete ühekordse 
küsimise ja taaskasutamise põhimõte on rakendatud.

• Andmetest on olemas ajakohane ja terviklik ülevaade, seda nii 
andmekogude kui ka andmestike tasandil. Andmed on omavahel lingitavad.

• Privaatsustehnoloogia rakendamisega kasvab oluliselt isiku- ja tundlike 
andmete ohutu taaskasutus teenuste pakkumisel ja otsuste tegemisel.

• Avalik sektor on andmete kasutamisel läbipaistev. Avaliku sektori poolt
tehtavate otsuste ja analüüside lähteandmed ning arvutuskäik on nii palju
kui võimalik avalikustatud.
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Riigi keskne andmekataloog (RIHA)

Asutuse andmekataloog 
(RIHAKE)

Andmetkataloogide vahelised 
teenused (RIHA-RIHAKE)

andmestikud (DCAT-AP)
sõnastikud (mõisted)
muutujad (DDI)

Valdkonna sõnastikud 
(EKILEX)

ANDMETE
MÕISTELINE 

OTSING

Eesti üldine 
märksõnastik

(EMS)



REAALAJAMAJANDUS

Reaalajamajanduse põhiidee on luua reaalajas ärikeskkond, kus haldustoimingud ja finantstehingud, sh

mittefinantsinformatsiooniga (nt keskkonnaaruandlus) luuakse ja töödeldakse automaatselt, reaalajas ja standardiseeritud

digitaalsel kujul.

Reaalajamajanduse valdkonda ootame avaliku sektori asutuste panust eelkõige kahes temaatikas:

• Andmepõhine aruandlus ehk ettevõtjate aruandluskohustuse automatiseerimine riigiga suhtlemisel

• Reaalajas ja nõusoleku alusel ettevõtja andmete jagamine (G2B) kolmandatele osapooltele

Kes saavad kaasuda/panustada?

- Kõik asutused, kes seavad ettevõtjale aruandluskohustust

- Kõik asutused, kelle halduses olevate andmete jagamisel oleks erasektoril suur kasu, nt uute teenuste loomisel

Tegevusi rahastatakse riigieelarvest teadus- ja arendustegevusteks.

Ajakava: 2022-2025



Näited käimasolevast koostööst

JUM ja RIK koostöö: äriregister (B2G ja G2B):

• andmete esitamine ja väljastamine masinloetavalt

• andmekvaliteedi teemad: ühtne taksonoomia, standardid 

(XBRL GL)

• registrite vaheline andmevahetus

• PoC koos erasektoriga (My Company Data service proto)

KEM koostöö:

• pakendi aruandluse arendustööd + jäätmearuandluse analüüs 

ja standardiseerimine

2021 aastal valmis mudel ja teekaart riigiasutustele oma andmekoosseisude analüüsimiseks, standardiseerimiseks ning ühtsele

taksonoomiale üleminekuks.

Eeldatav 2021-2022 koostöö tulem: Era- ja avaliku sektori koostöös on loodud esimesed võimalused aruandlusandmete

edastamiseks riigile automatiseeritult, andmepõhiselt, üle x-tee ja ühtsetel alustel.

RM koostöö: 

• Kestlikuaruandluse taksonoomia (valmib 31.10.2022) analüüs 

ja juurutamine andmepõhise aruandluse mudelisse

Statistikaametiga koostöö:

• Aruandlus 3.0 projekti jätkutegevused + uute aruannete 

analüüs ja standardiseerimine

EMTA koostöö 

• järgmised sammud planeerimisel andmepõhisele aruandlusele 

üleminekuks (2022)



Eesmärk: Erasektor panustab tugevalt digiriigi innovatsiooni ja lahendused 
on maailma viidavad.

Tegevused:
• Laiendame digiriigi kogukonda ehk infovälja ja arendusse kaasatud 

riigiväliste ekspertide ringi ja vastavat ühistegevust.
• Loome, võtame kasutusele ja arendame edasi tööriistu ja platvorme

taaskasutuseks ja koostööks, sh uuendatud riigi infosüsteemi tehniliste
teenuste ja andmekogude haldussüsteem (RIHA), koodivaramu (ingl k code 
repository), jupivaramu (ingl k artefactory), pilvepõhised
koostöörakendused jm.

• Viime ellu ja pidevalt uuendame andmete taaskasutuse tegevuskava 
eesmärgiga toetada andmete paremat kättesaadavust ja taaskasutust, sh 
konfidentsiaalsete andmete kasutamist teaduslikul eesmärgil, avaandmete 
kättesaadavust ja nõusolekupõhist andmete töötlemist.
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Eesmärk: Eesti on esimene riik maailmas, kus sul on kontroll oma 
andmete üle ning saad neid päriselt jagada.

Tegevused:

• Arendame riigiportaalis välja võimaluse saada kõigist oma riigis käes 
hoitud andmetest terviklik ülevaade.

• Võtame riigiüleselt kasutusele andmejälgija, mida laiendatakse 
ettevõtjate andmetele.

• Võtame riigiüleselt kasutusele nõusolekuteenuse, sh laiendatakse 
ettevõtjate andmetele. Sealhulgas loome tehnilise võimaluse oma 
andmete kasutusse andmise pealt tulu teenida.
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Nõusolekuteenus

Riigi käes on palju isikuandmeid, mille põhjal on võimalik luua uusi teenuseid

Andmekogudes olevad isikuandmed on kogutud seaduse alusel ja neid ei tohi

üldjuhul muuks otstarbeks kasutada, va kui on olemas andmesubjekti nõusolek

Nõusolekuteenuse abil on võimalik inimestel lubada ettevõtetele ligipääs enda 

riiklikes andmekogudes olevatele isikuandmetele

INIMENE ANDMEKASUTAJA
ANDMEKOGU



O lu lin e teada n õu so leku teen u sest

• Nõusolek on kasutaja vabatah tlik , kon kreetn e , tead lik ja
ü h em õttelin e tah teavaldu s , millega ta nõusolekuvormil
nõustub enda kohta käivate isikuandmete edastamisega
riiklikust andmekogust kolmandale osapoolele.

• K olm as osapool on erasektori ettevõte , kes soovib
kasutaja nõusoleku alusel saada andmeid enda poolt pakutava
äriteenuse osutamiseks.

• Nõusolekuteenuses antud n õu so leku te is iku an dm ete
vastu tavaks töötlejaks on  R IA .



ANDMEKASUTAJA
(ETTEVÕTE)

Mudel
NÕUSOLEKUTEENUS

(eesti.ee)

ANDMEKOGU

INIMENE

AK defineerib NT-s andmeteenused

AK defineerib NT-s teenuste kasutajad

Inimese kasutajateekond hakkab

ettevõtte keskkonnas, kust ta 

suunatakse NT-sse

Inimene annab nõusoleku

Inimene haldab nõusolekuid



Prototüüp

nõusoleku andmine - proto

nõusolekute haldus - proto

https://www.figma.com/proto/AOLWfaI9YWXYouwbksDtos/NT%3A-Medikeep%3A-n%C3%B5usoleku-andmine-ver-08.04.2021?node-id=319%3A2054&scaling=min-zoom&page-id=319%3A2053
https://www.figma.com/proto/TLpo4ffxmKRnPXPOnsoBTC/RIA-NT%3A-n%C3%B5usolekute-haldus-ver.-08.03.2021?node-id=11%3A2085&scaling=min-zoom


Piloodipartnerid

- Tervise infosüsteem (Sotsiaalministeerium, TEHIK)

Immuniseerimisandmete väljastamine

Vaktsiinipassid, meeldetuletused, vaktsineerimisplaanid

- Maksekohuslaste register (Rahandusministeerium, EMTA, RMIT, Inbank)

Isiku maksevõime andmete väljastamine

Krediidiotsused, tänase protsessi läbipaistvaks muutmine



Andmejälgija

• Andmekogu juures juurutatav 
teenus, mille kaudu saab 
kodanik ülevaate enda 
isikuandmete kasutusest.

Andmekasutust on mitut liiki:

• Andmekogu sisene –
asutuse töötajad, 
tööülesannete täitmine jm 

• Andmekasutus üle X-tee –
teised asutused ja 
osapooled (ettevõtted jm)



kratid.ee/burokratt

