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Projekti eesmärk

Eesmärk
 2015 oktoober nelja 

ministeeriumi ühisalgatus

Nullbürokraatia 

 Algatuse üheks väljundiks sai 

projekt Aruandlus 3.0 

 Andmeesitajatele luuakse 

võimalus nn tehingupõhiste 

andmete automaatseks 

edastuseks MTA-le, SA-le ja 

EP-le

Tehniline lahendus
 Masin-masin liides

 Standardiseeritud, XBRL GL, 

protokoll

 Automaatne või käsitsi 

käivitatud taksonoomia 

madalaimale tasemele 

agregeeritud tehingupõhiste 

andmete edastamiseks



Projekti hetkeseis (1)

Skoobi hetkeseis
 Projekti I etapis on MTA ja SA 

koostöös valminud palga- ja 

tööjõuandmete taksonoomia 

(liigitus)

 Valminud XBRL GL näidis 

tarkvaraarendajatele

 Esimesed majandustarkvara 

arendajad on asunud seda oma 

tarkvarades realiseerima

Kommunikatsiooni hetkeseis
 Konverentsid, teabepäevad (üle 

10)

 Kohtumised KTK, TKL, jt.

 Avaldatud artikkel Äripäeva 

raamatupidamislisas

 Pressikonverents 

 Äripäeva raadiosaade

 Koostöö Raamatupidamis 

Kojaga



Projekti hetkeseis (2)

Arendajate hetkeseis
 Columbus IT valmistub

 Taavi, Vallaste ja Partnerid, on 

kinnitanud huvi, puudub ajakava

 BCS Itera, Fujitsu Siemens, 

Data Catering, AA3.0 

presentatsioonid

 Teemasse on sujuvalt 

integreerunud TÖR API teema

Statistikaameti hetkeseis
 SA andmehõives täielikult 

kaetud küsimustik „Palk ja 

tööjõud“

 Osaliselt eeltäidetakse 24 

küsimustikku e-Statis

 MTA andmehõives kaetud 

osaliselt TSD ja TÖR andmed

 Näidisfailid kättesaadavad SA 

kodulehel: 

http://www.stat.ee/752763

http://www.stat.ee/752763


Valmis andmete käsitlemise protsess



Andmete hõive

X-tee temaatika
 Restruktureeritud 

kasutusjuhendid

 Uuendatud klienditeekond

 Analüüsitakse võimalust 

kvalifitseeritud usaldusteenuste 

nõuete leevendamiseks

 Esialgsed tähtajad IV kv 2018

E-arvete kanal
 Esimene kohtumine toimus 

veebruaris

 Huvitatud osapooled Omniva ja 

Fitek

 Vajab täiendavat analüüsi



II etapp

Skoop
 Valmib tulude-kulude 

taksonoomia, va. finantstulud-

kulud ja põhivara kulum

 Hetkel kokkuleppimisel: KMD 

 Teine etapp kestab kuni 

31.12.2018

 Lisaks jätkub I etapi 

rakendamine

Statistikaameti tegevused
 Tulude-kulude esmane 

taksonoomia, 01.11.2018

 Taksonoomia valideerimine, 

31.12.2018

 Taksonoomia valideerimine 

partneritega, 30.11.2019 



Kokkuvõtteks

 Jätkub 2017 aastal väljatöötatud palga- ja tööjõu andmete 

taksonoomia rakendamine koostöös 

tarkvaraarendajatega.

 Valmib tulude-kulude taksonoomia (va. finantstulud ja –

kulud, amortisatsioon) 31.12.2018 koostöös EMTA ja Eesti 

Pangaga.

 Jätkub Aruandlus 3.0 turustamine erinevates kanalites.
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