
Mõjutegur Mõju kriisist väljumisele ja edasisele arengule 
Digitaliseerimise ja 
automatiseerimise jõuline 
toetamine 

 Lihtsam arvestusalane töö (nt andmesisestus) on suures osas võimalik 
automatiseerida ja tööprotsessides selle osakaalu oluliselt vähendada, sh 
e-arvetelt edasiminekuga tervikuna andmepõhisele aruandlusele. 
Aruandluse maht raamatupidamises väheneb seoses registriandmete 
kasutamise, andmete ristkasutuse ja automaatse andmehõivega. 
Rohkemal või vähemal määral automatiseeruvad ka väljundid, nt peale 
aruannete ka analüütiliste materjalide automatiseeritud koostamine. 

 Suurem rõhk liigub andmete enamale sisulisele analüüsile, 
visualiseerimisele, selgitamisele, kohandamisele vastavalt 
kasutajarühmale (nt kasutajaspetsiifilised näidikulauad). 

 Raamatupidamises, auditivaldkonnas ja ärinõustamises suureneb eri 
tüüpi andmestike (sh suurandmete) kasutamine, mis vajab märksa 
mitmekesisemat andmeanalüüsi kompetentsikomplekti ja ka 
tehisintellekti kaasavaid lahendusi. 

 Automatiseerimine ja digitaliseerimine tingib paljudes sektorites 
protsesside ja ärimudelite muutuse, mis suurendab konsultatsioonide 
vajadust. 

 Automatiseerimist ja sellega seotud tööjõu optimeerimist soodustab ka 
organisatsioonide jätkuv trend tugiteenuseid ja nõustamist sisse osta. 
Nõustamise ja konsultatsioonide roll suureneb ka raamatupidamises ja 
auditivaldkonnas. 

 Seoses andmerohkuse ja andmete kasutusvõimaluste kiire arenguga on 
arvestusala spetsialistide ja konsultantide ülesanne koolitada kliente 
andmete kasutamisel. 

Rohepöörde võimendamine 
(ringmajandus, 
süsinikuneutraalsus, elurikkus, 
kliimamuutus) 

 Rohepööre toob arvestusalale mõnevõrra tööd juurde, sh rohepöörde eri 
tahkudega (nt ringmajanduse ja süsinikujalajäljega) seonduv 
arvepidamine, aruanded, auditid. Keskkonnanõuetele ja -eesmärkidele 
vastavus saab tõenäoliselt projektide finantseerimise eelduseks. 

 Rohepöördest tulenevate suurinvesteeringute, nt 
energeetikaprojektidega, kaasneb vajadus mitmekesise 
konsultatsiooniteenuse järele (tasuvusarvutused, projektijuhtimine jne). 

 Rohepööre tingib paljudes sektorites protsesside ja ärimudelite muutuse, 
sh keskkonnastandarditele vastavuse hindamise, mis suurendab 
konsultatsioonide vajadust (sh auditi, siseauditi ja raamatupidamise alal). 
Seejuures on konsultatsioonivajadus väga mitmepalgeline, 
rohearuandlusest tootearenduse, kliendiportfelli kujundamise ja 
turunduseni. 

Kaugtöö osakaalu püsiv kasv  Arvestusalal ja ärinõustamises on kaugtöö ja üksikettevõtlus levinud ning 
need kutsealad sobivad selleks hästi, tulevikus on näha selle trendi 
võimendumist ja n-ö vabakutseliste osakaalu suurenemist. Sealhulgas 
laieneb ärimudel, kus arvestusala- või konsultatsiooniettevõte ostab 
vabakutselistelt raamatupidajatelt, (sise)audiitoritelt, konsultantidelt jt 
spetsialistidelt teenust sisse, komplekteerides meeskondi vastavalt 
projektile. 

Muutused globaalsetes 
tarneahelates, protektsionism, 
nearshoring 

 Viirusekriisi tõttu võib palgakasv mitmeks aastaks aeglustuda. Kuni Eesti 
palgatase on madalam, võib rahvusvaheliste kontsernide 
tugiteenuskeskuste arv Eestis kasvada. 

Allikas: Uuring „COVID-19 põhjustatud majanduskriisi mõju tööjõu ja oskuste vajaduse muutusele“ 
(oska.kutsekoda.ee/) 


