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A user-friendly, trusted and 
integrated digital platform 

enabling real-time 
transactions for SMEs. 

REAL-TIME ECONOMY: SPOTIFY FOR 
COMPANIES



Real-Time economy defined





Cross-border solutions







Andmekaeve paremateks 
juhtimisotsusteks
Probleem: täna on raske teha majandusarengut toetavaid teadmiste 
põhiseid otsuseid, kuna alusandmed on ebapiisavad või vananenud. 
Samuti on otsuste mõju raske hinnata, kuna tagasiside ilmneb ca 1,5-
aastase nihkega. 
Eesmärk: viia majanduse arengu jaoks vajalike juhtimisotsuste 
tegemine reaalsetele andmetele baseeruvaks. 1000 € reform on loonud 
Eestis unikaalse olukorra, kus majanduse käekäiku saab hinnata, 
tuginedes ettevõtete reaalsetele igakuistele andmetele (agregeerituna). 
Selleks:
kaasatakse projekti läbiviimisse rahvusvahelised teadlaste rühmad, kes 
suudavad olemasoleva info baasilt väärtust luua;
Projekt käivitub eeldusel, et sellesse kaasatakse lisaks riigipoolsele 
investeeringule erakapitali, võimendades riigipoolset investeeringut 
vähemalt 3x.

Mõju: paraneb hüppeliselt arusaamine Eesti majanduse toimimisest 
piirkondade ja sektorite lõikes, paraneb riigieelarve planeerimine ja 
negatiivsete stsenaariumide ennustamine. 
Kestus: 2018-2020
Eelarve: 2M €



Valitsusliidu aluspõhimõtted

Peame vajalikuks suurendada erasektori tellimusel või erasektoriga koostöös toimuva 
teadus- ja arendustegevuse osakaalu. Töötame välja ettepanekud ettevõtete teadus- ja 
arendustegevuse stimuleerimiseks ja erasektori vahendite suuremaks kaasamiseks.

Infoühiskonna arengukava 2020

5.3. NUTIKAM RIIGIVALITSEMINE
Meede 3: Paremate otsuste tegemine IKT abil
2. Luuakse ja võetakse kasutusele analüüsivõimekust edendavaid IKT-lahendusi. Näiteks 
uuritakse süvaanalüütika (advanced analytics) ning suurandmete (big data) trendiga 
kaasnevaid võimalusi andmete reaalajas jälgimiseks ja ennustatavate poliitikaotsuste 
tegemiseks ning viiakse läbi vastavaid pilootprojekte.



Eesmärk

Koostöös teadlaste ja erasektoriga kasvatada võimekust kasutada reaalajas maksukogumise 
käigus tekkivaid andmeid majandusarengut toetavate juhtimisotsuste tegemiseks. Kuna 
prognoosimudelid eeldavad erinevate andmete kombineerimist, siis tasub hinnata ka muudes 
valdkondades tekkivate andmete väärtust. 

Mõõdikud

Kokkuleppeid partneritega riigi panusega kolmekordses mahus

Edukad taotlused rahvusvahelistesse teaduse rahastamise programmidesse (Horisont 2020) ja/või 
kokkulepped erasektoriga

Teenused vähemalt neljale asutusele

Eelarve

2 000 000 EUR

Rakendusüksuseks on Maksu ja Tolliamet, kes:
1) Komplekteerib analüütikute meeskonna
2) Leiab koostöö partnerid erasektorist ja teadusasutustest
3) Teeb koostööd teiste valitsusasutustega teenuste arendamiseks 

(Statistikaamet, Sotsiaalkindlustusamet, Riigikogu Arenguseirekeskus)



Thank you
Ralf@itl.ee


