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E-teenus:  Ametiasutus vrs Kodanik 
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Ettevõtluskeskkond: uus innovatsiooni 
laine –reaalaja majandus (RTE) 

Reaalajamajandus tähendab keskkonda 
äriettevõtetele kus  tehingud on digitaalsed, 
automaatselt genereeritud ja viidud lõpuni 
reaalajas. Seega puuduvad eraldi seisvad salvestus 
ja edasi saatmise protsessid.  
Teiste sõnadega, puudub eraldi seisev finants, 
raamatupidamis- ja aruandlusprotsess ning nende 
ajaline sõltuvus üksteisest – andmete voog on 
automaatne. 
RTE võimendab produktiivsust, tema põhiline 
eesmärk on minimaliseerida latentsust 
(varimajandust) ja vähendada transaktsiooni ning 
tööjõu kulu. 



Innovatsioon läbi RTE 
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Reaalaja majandus: ühtne rahvuslik 
programm 
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Ootused avalikule sektorile 

• Ettevõtte sõbralikuma keskkonna loomine 

• Lihtsad kasutajaliidesed ja integratsioonid 
registritesse, kust võimalikult kiiresti ja lihtsalt 
saada vajalik info reaalajas (reeglid): 
– Info partnerist 

– Maksude deklareerimine ja maksmine 

– Statistika edastamine 

• Kuidas soosida ettevõtjaid, kes oma 
majandusseisu hoiavad läbipaistvas keskkonnas 
(RTE-s) 
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Trendid - võimaldajad                                                                         
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21.sajandit hakatakse suure tõenäosusega 
pidama digitaalajastu sünnisajandiks.  

 Ühelt poolt on olemas vahendid, et äriprotsessid täielikult 
digitaliseerida kasutades mobiili-, sotsiaal, pilve- ja 
infotehnoloogia kombinatsiooni. 

Teisalt näeme juba praegu tõendeid sellest, et suur hulk 
andmeid omavad pidevat vastastikku mõju ja kasutamist 
inimeste, äriettevõtete ja riigi vahel. 

See tõestab, et asju kombineerides, on võimalik luua 
radikaalset erinevat riigiteenust, mis ühendaks kodanikke ja 
seoks tegevusi hoopis uut moodi. 
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Tänan tähelepanu eest! 


