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Kratt põhineb tarkvaralisel algoritmil, mis on 
autonoomne ja õppimisvõimeline ning täidab

traditsiooniliselt inimese poolt tehtavaid
toiminguid.



Hetkeolukord - ekspertrühm
• Krattide ekspertrühm august 2018 - mai 2019
• MKM + RK + JuM + HTM + RIA + STAT + TÜ + TalTech + TLÜ + 

eksperdid. Toetab Ernst & Young.
• Alatöörühmad : era, avaliku ja õiguse
• Eesti “plaan” krattide kasutuselevõtuks:

avalikus sektoris + majanduses
• Poliitikameetmete ettepanekud
• Seadusloome ettepanekud – õigusselguse tagamise ja ohutuks

kasutuselevõtuks
• Tõsta teadlikkust krattidest

Vaheraportid (ekspertrühm + seadusloome) jaanuar 2019 
Lõppraport aprill-mai 2019



Projektide käivitamine
• Rahaline tugi krati projektide käivitamiseks
• Katseprojektideks tugi kuni 100 000€ per projekt
• Laiema kasutuselevõtu toetamiseks kuni 500 000€ per projekt
• Kogumaht mõlemal meetmel 5M€

• Katseprojektide initseerimine
• Deep dive, Digiriigi häkaton(id), brainstorming, matchmaking

• MKM eksperttugi katseprojektidele



• Teaduse toetamine
• rakendusuuringud mahuga ~800 000€
• Õppejõudude palkamise toetamine

• Hariduse toetamine, näiteks magistritaseme õppeprogramm
• Teadlikkuse tõstmine ja koolitused
• Baas ning edasijõudnutele suunatud analüütika koolitused ja töötoad
• E-õppe keskkond - andmehalduse ja analüütika fookusega [Töös]
• Krati seminarid - võimaluse tutvustamine ja ideede kaardistus
• Krati teavik - mis on kratt? Mida tuleks silmas pidada? [Töös]
• Juhendmaterjalid
• Krati projekti mõjuhinnang [Töös]

Haridus ja teadlikkus



• andmekirjelduste ühtlustamine
• andmekvaliteedi tagamine
• andmestikest ülevaate saamine
• põhiandmete määratlemine
• avaandmed
• andmete elukäigu haldus
• Määratakse avaliku sektori asutustes andmehaldur,	kes vastutab
organisatsiooni üleselt andmete eest

Andmehalduse korrastamine



Miks kratid?
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+Eesti majanduse väljakutse: tootlikkus ja 
vähenev rahvastik, st. tõsta tootlikkust

+Teenused nähtamatuks, personaalseks ja 
proaktiivseks

+Otsused andmepõhiseks ja ennustavaks
+Pidev innovatsioon



Aastaks 2020: 50 kratti avalikus
sektoris



Hetkel: 12 kratti avalikus sektoris



Kasutuslood avalikus sektoris

Asutus Lahenduse kirjeldus

Riigi infosüsteemi amet X-tee monitooringust anomaaliate ja intsidentide tuvastamine masinõppega

Maanteeamet
Prognoosimudelite arendamine, et tuvastada teede seisukord, liiklusõnnetused, 
kiirused, tasuvused

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni
Amet Masinõppega niitmiste tuvastamine

Politsei- ja Piirivalveamet Liikluspatrulli asukohtade ennustamine masinõppega

Töötukassa Tööotsijate profileerimine, eesmärgiga leida kõige sobilikuim töökoht

Haigekassa
Krooniliste haigete tervise ning ravivajaduste ennustamismudel. Maailmapank koostöös 
Microsoftiga viis projekti läbi.



Näide: niitmise tuvastamine (PRIA)



Näide: turbeintsidentide tuvastus
(RIA)



Käimasolevad projektid avalikus sektoris

Asutus Lahenduse kirjeldus

Maanteeamet Teekaamerate piltidest säilitamiskõlblike valimine

MKM, MNT ja Tallinn Autode loenduse ning liiklussuunade kaardistus

Töötukassa
Inimeste profileerimine. Plaan on hakata inimestele pakkuma täpsemalt neile sobiliku
töökohta vastavalt nende kvalifikatsioonidele

Justiitsministeerium
Transkriptsioon kohtusaalides. Saavutati 80% täpsus pilootfaasis. Jätkatakse 
projektiga. 

Registrite ja Infosüsteemide Keskus Menetluste pikkuse ennustamine masinõppe mootorit kasutades (POC)

Rahvusarhiiv
Näotuvastus piltidelt. Teoreetiline osa on tehtud. Nüüd tahetakse luua praktiline 
lahendus koostöös Tartu Ülikooliga

PPA/Maanteeamet Liiklusõnnetuse asukohtade tuvastamine
KEMIT Metsatiheduse ja lageraie tuvastamine sateliidipiltide abil. 
Veeteedeamet, Päästeamet ja PPA Jää tuvastamine merel. Eelanalüüs läbiviidud, loodetakse säästa üle 1M€ aastas.
Päästeamet/Häirekeskus Ressursikaart – võimalus avastada kui reageerimise võimekus kukub kriitilise piirini.
Häirekeskus Ohuhinnangute andmine
Häirekeskus Saalitöötajate töökohaanalüüs



Jää	tuvastamine	merel



Lageraie	tuvastamine



Südame	äkk surma	preventatsioon



Planeeritavad projektid avalikus sektoris

Asutus Lahenduse	kirjeldus

RMIT/MTA Kaupade	riskipildi	tuvastamine	masinõppega

RMIT/MTA Peidikute	leidmine	masinatest

ERR/TLU/Ajaloomuuseum ERR	arhiivist kaadripõhiselt inimeste ja	objektide tuvastamine närvivõrkudega

Töötukassa Suhtlusboti kasutamine,	hetkel 80%	infopäringutest on	triviaalsed küsimused

Justiitsministeerium Kohtuotsuste tegemine krattide poolt,	näiteks maksekäsu kiirmenetlemine

Justiitsministeerium Robotkohtunik - kohtunikule informatsiooni otsimine aitamaks teha otsuseid

Kultuuriministeerium Terviseradade kasutuse analüüs

Kultuuriministeerium Turistide	käitumise	analüüs

Rahvusraamatukogu Automaatne raamatute	märksõnastamine

Rahvusraamatukogu Isiksustatud	raamatu	laenutuse soovitus

Rahvusraamatukogu Isemajandav	raamatuhoidla



Planeeritavad projektid avalikus sektoris

Asutus Lahenduse	kirjeldus

Registrite ja	Infosüsteemide Keskus Vangide	riskihindamissüsteem

Politsei- ja	Piirivalveamet Kuritegude	puutepunktide	leidmine

Haigekassa Töövõimetuse	ning	nõudluse	prognoosimine

Haigekassa Otsustustugi perearstidele,	näiteks	haiguste tuvastamine	info	põhjal.

Haridus- ja	teadusministeerium Individuaalne õpe

Haridus- ja	teadusministeerium Suhtlusbot karjäärinõustmisspetsialistide toeks

Tehvandi spordiklubi Personaalne	spordimeditsiin ning	sporditehnika	videoanalüüs

Põllumajandusamet Tuulekaera	kontroll	sateliidi abil

Justiitsministeerium Riigiteataja suhtlusbot,	mis	selgitab	kodanikule	lahti	õigusakte

Justiitsministeerium Kriminaaltulu tuvastamine

Justiitsministeerium Masinloetavad	õigusaktid



Idee korje

www.kratid.ee



Aitäh!

ott.velsberg@mkm.ee

https://medium.com/digiriik


