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Hea on lugeda, et vähemalt kirjade järgi on Eesti koolilapsed Singapuri 
ja Jaapani õpilaste järel tarkuselt maailmas kolmandal kohal. Loodan, et 
tulevikus on need noored ka õnnelikud ja läbilöögivõimelised. Viimasel 
ajal kuuleme aga sagedamini inimeste asemel hoopis tarkadest asjadest: 
tark maja, tark kodu, tark innovatsioon, nutitelefon, nutiteler, asjade inter-
net, innovaatilisus, start-up’id, tehisintellekt ja nii edasi. Inimeste tarkusest 
(kui tegemist pole just doktorikraadiga) ei ole justkui sobilik rääkida, küll 
aga masinate omast. Nojah, uudis „Mees hammustas telefoni” ei oleks 
kaugeltki nii huvitav kui „Telefon hammustas meest” – eks inimene otsib 
intriigi, kust vähegi saab. Praegusel ajal siis tehnoloogiasektorist.

Jälgides tehnoloogiamulli, kus äppe muudkui arendatakse ja ettevõtteid 
start-up’itakse, tasub siiski korraks mõelda iseenda reaalsetele teadmis-
tele: kas mina oskan ka seda kõike kasutada ning kas ma oma olemas-
olevate arvamuste ja teadmistega löön tulevikuski läbi? Kui minu ümber 
on tark linn ja ma elan targas majas, mis ma siis teisiti pean tegema kui 
praegu? Kas tulevik on minu päralt või peaksin midagi juurde õppima? 
Kas kogu nuti- ja tehnoloogiamaailm on minu meelest läbinisti tark või 
julgen milleski kahelda?
 
Lahendus on seekord keskendunud targale innovatsioonile ja tuleviku-
tehnoloogiatele. Loodan, et teeme paljud uued teemad inimlähedaseks 
ja sümpaatseks. Mulle meeldib olla osa sellest kiiresti muutuvast maail-
mast, aga ma soovin meile kõigile ka tarkust jääda eelkõige inimeseks –  
ehedaks, siiraks, lihtsaks. Tuleme pühadeks välja töö-, äri- ja tehnoloo- 
giamaailma (virtuaal)reaalsusest ning naudime päris elu ja pühaderahu.

Head mõtisklemist selle üle, mis suunas edasi liikuda!
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Pühade ajal soetatakse veebipoodidest kaupa sagedamini, samuti levi-
tatakse mitmesuguseid pühadepakkumisi nt e-posti, sotsiaalmeedia või 
SMSi kaudu. Seega on paras aeg taas läbi mõelda, kui turvaliselt me 
oma seadmeid kasutame.

Nutiseadme võib muuta kui tahes targaks ja turvaliseks – selle nõrgimaks 
lüliks oli, on ja jääb ikka kasutaja. 

Nutiturvalisus on oluline teema kogu maailmas, sest seadmetevastased 
küberkuriteod on hüppeliselt kasvanud. Näiteks avastati hiljuti, et üks 
Androidile mõeldud rakendus Pokemon Go Guide on pahavaraäpp. 
Maailmas on seda alla laetud enam kui 500 000 korral, nii et suur hulk 
nutiseadmeid on justkui Trooja hobused, mida kurikaelad saavad suvali-
sel hetkel oma huvides kasutada. 

Nokia nutiturvalisuse raporti kohaselt üritasid pahalased 2016. aasta 
esimeses pooles nakatada koguni 74% Androidi nutiseadmetest üle 
maailma. Üldise hinnangu järgi on nakatunud keskmiselt üks nutiseade 
120st. Seega võib Eestis kasutatavast miljonist nutiseadmest olla paha-
varaga nakatunud umbes 8000 seadet! 

TNS Emori 2014. aasta uuringust selgus, et lausa ligi 45% nutiseadmete 
kasutajatest ei pea seadme kaitsmise toiminguid oluliseks. Mõneti aru-
saadav – nutiturvalisusega seotud halbu kogemusi on veel vähestel.

PÜHADE AJAL 
PÖÖRA TÄHELEPANU 
NUTITURVALISUSELE

VIIS KULDREEGLIT:
• Kasuta oma nutitelefonil ja tahvelarvutil ekraanilukku. Nutiseadme 

kasutamiseks on vajalik parool, muster või õige sõrmejälg.

• Mõtle enne, kui ligipääsuinfot või paroole jagad. Arvesta, et nutisead-
mele ligipääsu andmine tähendab ühtlasi ligipääsu su e-postile, sot-
siaalmeediakontodele ja isiklikele sõnumitele.

• Paigalda rakendused ametlikust poest: Google Playst, App Store’ist 
või Windows Store’ist. Veendu, et tegemist on äpiga, mida otsisid ja 
soovisid.

• Uuenda nutiseadme tarkvara. Kui nutiseade pakub tarkvarauuendust, 
paigalda see esimesel võimalusel.

• Kasuta sisselogimiseks ja digiallkirja andmiseks Mobiil-ID võimalusi. 
Mobiil-ID on mugav, töökindel ja turvaline isikutuvastusvõimalus.
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PARTNERPAKKUMISEDKLIENDIKESKNE 
LÄHENEMINE TÕI VÕIDU

Parim kingitus on elamus. Telia toetab rõõmuga jätkuvalt Eesti kultuuri ja 
seetõttu on meil hea meel kutsuda oma kliente soodustingimustel sünd-
mustest osa saama. Selleks et soodustusega piletit osta, on kõigepealt 
vaja sooduskoodi. Lisainfo soodustuste ja sooduskoodide kohta leiate 
siit: telia.ee/partnerpakkumised.

KULTUURISÜNDMUSED 2017

• Kumu kunstimuuseumis on kuni 27.08.2017 avatud näitus „Värvide 
dirigendid. Muusika ja modernsus Eesti kunstis.“ Telia klientidele on 
kaks piletit ühe hinnaga. 

• 2017. aastal on Saaremaa ooperipäevade külalisteatriks Saksa oope-
riteater Theater Krefeld-Mönchengladbach! Selle ooperiteatri teeb eri-
liseks see, et seal on eesti mees – dirigent Mihkel Kütson. Telia klien-
tidele on piletid 20% soodsamad. Saaremaa ooperipäevad toimuvad 
14.–22.07.2017

• 2017. aasta suvel toimuva 25. Viljandi pärimusmuusika festivali tee-
maks on „Uut ja vana!“, hõlmates muusikat, milles on midagi vana ja 
tuttavlikku, aga ka uut ja huvitavat, salapärast ja liikuma panevat. Telia 
klientidele on festivalipass 25% soodsam. Festival toimub  
27.–30.07.2017.

• Lottemaal ootab sind ja sinu peret Eesti suurim jõulumaa alates  
15. detsembrist. Telia klientidele on piletid soodushinnaga. Jõulud Lot-
temaal on ajavavahemikul 15.–22.12 ja 26.–30.12.

IKT aastakonverentsil avalikustas Äripäev telekomiettevõtete TOPi esi-
kolmiku: võitis Telia Eesti, teisel kohal on AS Starman ja kolmandal AS 
SkyLive Telecom. Tegu on eelmise aasta näitajate põhjal kokku pandud 
edetabeliga. 

Auhinna vastu võtnud Telia tehnoloogiadirektor Kirke Saar ütles, et ette-
võtte üks edu põhjuseid peitub senisest veelgi suuremas kliendikesk-
suses. Samuti tõstis Saar esile, et Telia on praegu Eesti üks suuremaid 
investoreid ning plaanib sarnases mahus siinsele turule ka edaspidi 
panustada. Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandeli juhitud vestlusringis 
küsiti kõigilt võitjatelt ka seda, mille poolest nad eristuvad oma konku-
rentidest. Telia puhul tõstis Saar esile kaht asjaolu: kliendile suunatud 
ühtseid lahendusi ja pakkumisi nii mobiili- kui koduteenuste puhul ning 
äriklientidele mõeldud IT-teenuseid.  

Eelmisel aastal oli Telia TOPis 13. kohal.

TARK LINN TARTU

Tartu linn, Tartu Ülikool ning Telia Eesti on panustanud juba ligi aasta 
ühiselt projekti SmartEnCity, mille peamiseks eesmärgiks on parema, 
innovaatilisema ning energiasäästlikuma linnakeskkonna rajamine. 
Projekti raames on plaanis renoveerida Tartu kesklinna piirkonnas 
paiknevad ajale jalgu jäänud hruštšovkad A-energiaklassiga nutikateks 
smartovkadeks. 

Senine koostöö on olnud hea ning seetõttu allkirjastati 20. oktoobril 
koostöömemorandum, mille sisuks on laiendada ühistegevust ka väl-
jaspool SmartEnCity projekti. 

Tegevused, mida ühiselt planeeritakse, on näiteks targa linna mudeli 
väljaarendamine, integreeritud infrastruktuuri loomine Tartusse, targa 
kodu lahenduste arendamine, suurandmete analüüsimine ja kasuta-
mine koostööprojektide elluviimiseks jpm. 
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VUNKI KIIRENDI FINAALI JÕUDIS KOLM 
VÄGA POTENTSIAALIKAT ÄRIIDEED

VUNKi kiirendi demopäev 16. novembril

Telia VUNKi kiirendi idufirmade 
loomist ja kasvu toetava prog-
rammi 2016. aasta hooaeg on 
jõudnud lõpule. Kõigi vunkijate 
seast on välja valitud kolm kõige 
lubavamat äriideed, mida
tiimid 16. novembril demopäeval 
ka uhkusega esitlesid. 

Sellel aastal olid VUNKi programmi 
oodatud äriideed, mis olid seotud 
kas digitaliseerimise, e-kommertsi 
või asjade interneti valdkonnaga. 
Need kolm olid fookusteemad, 
kuid esitada võis ka muid nutikaid 
ja telekomiga seonduvaid äriideid. 

Selle aasta VUNKi hooaega peab 
Telia erakliendi- ja turundusük-
suse direktor Holger Haljand väga 

õnnestunuks. „Osalejad olid äär-
miselt tugevad ja tore oli näha 
nende aktiivsust ning tahet luua 
oma käte ja mõtetega ettevõte. 
Kokku esitati programmi 35 äri-
ideed, millest finišisse jõudis kolm. 
Valiku tegemisel oli kolm kritee-
riumit: meeskonna pühendumine, 
äripotentsiaal ja Telia võimalus 
ka tulevikus äri edendamisse 
panustada.“ 

2016. AASTA VUNKI KIIRENDI 
VÕITJAD ON BYTESIGHT, 
CADIRECT JA HYPESILO
Bytesight on idufirma, mis loob 
augmented reality ehk liitreaalsusel 
põhinevaid lahendusi nii jaekaup-
lustele kui e-poodidele. Müüdavad 
asjad, olgu selleks näiteks nuti-

seadmed või telerid, tuuakse 
lahenduse kaudu päriseluliselt 
vaadeldavaks, lisades juurde too-
dete kirjeldusi või teenuste soovi-
tusi, sõltuvalt kliendi soovist. 

CADirect loob platvormi 
inseneridele, mis ühendab tarnijate 
toodete kataloogid ning hinnad. 
Automatiseerides inseneride töövoo 
ühte osa on võimalik saavutada 
nende tööaja 15% kokkuhoid. 

HypeSilol on plaanis luua plat-
vorm, mis muudab sotsiaalmee-
diajuhtide töö tõhusamaks ning 
tõstab suhtluskiirust sotsmeedia-
kanalites. Idufirma töötab välja 
lahendust, mis oskab prioritisee-
rida sissetulevat infot ning gene-

reerida automaatseid vastuseid 
sotsiaalmeediast tulnud soovidele, 
küsimustele ja tähelepanekutele. 
Eriti tõhusalt peaks see töö-
tama kriisisituatsioonis.  

Selleks et head ideed pelgalt 
mõteteks ei jääks, läks võidutii-
mide vahel jagamisele Telia 30 000 
euro suurune auhinnafond. 

Telia VUNKi kiirendi loodi 2015. 
aastal koostöös Garage48 ja Star-
tup Wise Guysiga. Selle eesmär-
giks on edendada Eesti ettevõtlus-
keskkonda, pakkudes soovijatele 
võimalust testida programmi raa-
mes oma äriideid ning arendada 
neid üheskoos tuntud ja tunnusta-
tud mentoritega.
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Eelmise sajandi 70. aastatest alates on tehnoloogilise innovatsiooni 
üheks mootoriks olnud Moore’i seaduspärasus, mille sõnastas Inteli 
asutaja Gordon E. Moore: kiipides ehk arvutite protsessorites olevate 
transistorite hulk antud ruumialas kahekordistub iga kahe aasta tagant. 
Lihtne arvutus näitab, et viimase 20 aastaga on arvutite võimsus kas-
vanud 1000 korda. See on võimaldanud meil otsida vastuseid üha kee-
rukamatele küsimustele ja toonud meie taskusse võimsad nutitelefonid. 
Nüüd aga on näha, et me jõuame lähiajal piirini, kust edasi protsessorite 
võimsus senisel viisil enam kasvada ei saa.

Tehnoloogiatrendidest pean olulisimaks asjade internetti. See omakorda 
toob kaasa uue arenguhüppe paljudes traditsioonilistes teenus- ja töös-
tusvaldkondades. Näiteks prügiveos on juba tänapäeval lihtne ja suh-
teliselt odav varustada prügikonteinerid anduriga, mis edastavad infot 
täituvuse kohta. See võimaldaks prügiettevõttel optimeerida oma tööd ja 
pakkuda paremat teenust. Asjade internetiga seoses saab juba rääkida 
ka uutest valdkondadest: Smart City (tark linn), Connected Cars (ühen-
datud autod), Smart Public Transport (tark ühistransport) jne. 

Andmetöötlus on teine väga murranguline valdkond. Uue trendina rää-
gitakse ka suurandmetest (big data). Arvutusvõimsuse kasv ja uute 
andmetöötlustehnoloogiate areng võimaldab omavahel ühendada väga 
suuri andmemassiive ja andmeanalüüsiga saab vastata küsimustele, mis 
enne jäid vastamata. Praegu kasutavad suurandmete analüüsi juba väga 
edukalt suured internetimaailma hiiglased Google ja Amazon, aga üha 
rohkem ka Eesti ettevõtted. Andmeanalüüsi võimalused võivad aga ka 
kõhedust tekitada, näiteks Amazon teab üsna täpselt, millise raamatu 
nende püsiklient järgmisena ostab. Samuti teab Spotify oma teenuse 
aktiivsete kasutajate muusikaeelistust paremini kui nad ise ja oskab 
seega soovitada uut muusikat.

Kolmanda väga olulise innovatsiooni suunava trendina toon välja tehis- 
intellekti (Artificial Intelligence). See trend on ehk kõige vastuolulisem, 
ühelt poolt tänu võimalustele, mida see teaduse ja inimühiskonna aren-
gule pakub, teisalt aga ohtude tõttu. Praegu on juba palju valdkondi, kus 
tehisintellekt on võimekam kui inimene. Need on eelkõige seotud keeru-
liste arvutuste ja andmeanalüüsiga. Loovuses, konteksti tõlgendamises 
ja kaudsete seoste leidmises on inimene veel arvutist üle, kuid viimaste 
ennustuste järgi ületab tehisintellekt meid juba järgneva kümne aasta 
jooksul. Positiivse poole pealt toob tehisintellekt kaasa teaduse ja tehno-
loogiate arengu murrangulise kasvu, sest me ei ole enam piiratud inimaju 
võimalustega. Heaks näiteks on siin kasvõi isesõitvad autod ja uued 
avastused keeruliste haiguste raviks. Ohuks on kindlasti paljude töökoh-
tade kadumine ja pikema perspektiivi stsenaariumina tehisintellekti võimu 
haaramine, mida on kirjeldanud paljud ulmefilmid. 

Nii et innovatsioon kiireneb veelgi ja arengustsenaariumite hulk ületab 
kaugelt inimese analüüsivõime piirid. Loodetavasti jätkub inimkonnal või-
mekust ka selleks, et kaasnevate ohtudega toime tulla. 

KALEV REILJAN:  
KOLM SUURT TRENDI, MIS 
MUUDAVAD MEIE MAAILMA
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Kalev Reiljan on Telia Division X tehnoloogiajuht
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Euroopa suurim tehnoloogiakonverents WebSummit 
on suurepärane võimalus kohtuda huvitavate inimeste 
ja ideedega. Tõnn Kuuli, Telia Eesti sotsiaalmeedia 
juht, käis ise kohal. Siin räägib ta lähemalt, mis talle sel 
üritusel kõige enam kõrva jäi.
kirjutas tõnn kuuli. foto: websummit 

MIDA SUUREM OLED, SEDA 
ROHKEM PEAD JÄLGIMA START-
UP-MAAILMA 
Maurice Levy, reklaamilegend 
Prantsusmaalt alguse saanud ning 
globaalseks reklaami- ja PR-hiigla-
seks kasvanud Publicis Groupe’st, 
tõi välja fakti, et nad on oma 90. 
aastapäeva puhul otsustanud 
investeerida 90 valdkonna start-
up’i. Kusjuures investeeringut ei 
anta kingitusena, vaid osaletakse 
ise ka nende firmade käekäigus. 
Küsimuse peale, kas ettevõte ei 
karda kaotada noori andekaid 
spetsialiste just start-up-maail-
male, vastas ta, et kuigi võidud 
on selles maailmas väga suured, 
juhtub neid jätkuvalt pigem harva 
kui sageli. Tema arvates jääb püsiv 
töökoht ning rohkemate vahen-
dite olemasolu oma hullumeelsete 
ideede elluviimiseks kaalukausil 
paljude jaoks peale.

VIDEO, VIDEO JA VEEL KORD 
VIDEO 
Pea kõikide turundus- ja sisuloome 
teemade läbivaks jooneks oli sel 
aastal WebSummitil videoformaadi 
teine tulemine. Facebooki esinda-
jad kiitsid kasutajaid suurepärase 
sisu eest ning tutvustasid uusi loo-
vate lahenduste võimalusi LIVE-vi-
deoformaadi kasutamisel. Usun 
ise, et tõeliselt edukaks saab üks 
formaat siis, kui sellele hakatakse 
juba hukku ennustama, ja nii läks 
ka sel korral – paaril paneelil pakuti 
formaadi elueaks veel mõned 
aastad. Palju arutleti ka ideaalse 
pikkuse üle ning üheks huvitava-

maks ajaühikuks pakkus Michael 
Litt Vidyardist statistika järgi WC-s 
käimise aja.

Üldiselt aga olid kõik ühel nõul, et 
tänu autoplay-funktsioonidele on 
sul viis sekundit, et äratada inime-
ses huvi, ning 12 sekundit lisaks, 
et edastada talle oma tähtsamad 
sõnumid. 

VIRTUAALREAALSUS VS 
AUGMENTED REALITY VS 
360-VIDEOD
Palju räägiti konverentsil nimetatud 
formaatide tulevikust ning millist 
lisaväärtust need inimeste elus 
ning ka ärilises mõttes pakkuda 
võivad. Lühidalt on virtuaalreaal-
suse puhul tegu sellega, nagu 
nimetus ütlebki: see pole päris 
reaalsus, aga sellega on võimalik 
suhestuda (interact). Suurima-
teks võitjateks sellel platvormil 
on ilmselgelt mängutootjad. 
Augmented reality puhul on tegu 
keskkonnaga, kus päris maailma 
vaatele lisatakse virtuaalseid ele-
mente, nt PokemonGO. Huvitava 
näitena toodi välja Tokyo akvaa-
riumireklaam uuele pingviinide 
atraktsioonile, kus parv pingviine 
pandi virtuaalselt jooksma läbi 
Tokyo linnatänavate ning neid 
jälitades jõudsid kliendid akvaa-
riumini välja. Usun, et lähiaastatel 
saab sellest formaadist võimekas 
tööriist just turundustegevuste 
jaoks. 360-videote nautimine vir-
tuaalreaalsuses on ilmselt ülemi-
nekuplatvormina inimestele kõige 
lihtsamini tajutavam selle uue teh-

noloogiavormiga tutvumiseks. Sel-
list seisukohta jagas Derek Koe-
ning, kes on Discovery grupis üle 
saja 360-kraadi formaadis videot 
produtseerinud. Selles keskkonnas 
ei õnnestu küll inimesel endal kui-
dagi osaleda, kuid 360-kraadi vaa-
tenurk annab sõna otseses mõttes 
võimaluse igat videot oma vaate-
vinklist nautida. Kõige olulisemaks 
peetakse aga kõige selle juures 
lugu ehk storytelling’ut. 

GARY VAYNERCHUK
Konverentsimaailmas juba super-
staari staatusesse tõusnud Gary 
Vaynerchuk ei valmistanud pettu-
must ka oma neljatunnisel Portugali 
külastusel. Astudes üles nii pealaval 
15 000 inimese kui PandaConfi 
raames 3000-pealise auditooriumi 
ees, õnnestus härral köita oma piire 
kompiva esitlusvormiga pea igat 
kuulajat. Tihti korraldajatele oma 
ropu suuvärgiga ilmselt peavalu 
valmistades tõi ta ikkagi valdavalt 
20–30-aastaste seltskonnale kohale 
kaks valju sõnumit: me elame kõige 
rohkem areneva tehnoloogia ja 
vaba mõtlemise ajastul ning kedagi 
ei huvita teie vingumine. 

Minu jaoks jäi kõlama tegelikult 
üks natuke rohkem lahti seleta-
tud mõte: igaüks ei pea olema 
ettevõtja. Viimastel aastatel on 
start-up-maailm ning ettevõtjaks 
olemine muutunud väga popiks ja 
seega oli tore kuulda teada-tuntud 
millenniumlaste iidoli suust seda 
karmi tõde. Kui sa ei ole valmis 
365 päeva aastas 24/7 n-ö peksa 

WebSummit 2016 leidis aset 
novembri alguses Portugalis 
Lissabonis. Üritus sai alguse 
Iirimaal ja oli suunatud pea-
miselt start-up-maailmale. 
Nüüdseks on see kasvanud 
peaaegu 50 000 külastajat 
mahutavaks monstrummes-
siks, mahutades umbes kuue 
Saku suurhalli suuruse ala 
peale üle 20 väiksema konve-
rentsi alates finantsvaldkon-
nast lõpetades turundusega. 
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Ilma riskimata (ja eksimata) ei ole 
võimalik edu saavutada. Turun-
duskonverentsi osas tõi Gary välja 
paljudele juba teada tõe, et sot-
siaalmeediat kasutades on turun-
dus efektiivsem ning odavam. 
Praegune vana turundusmõtte-
maailm ei ole sellega veel harju-
nud, sest kõikide muude meediu-
mide kaudu reklaami ostmine on 
kallim, agentuuridele tulutoovam 
ning loogiliselt ka enim soovitatud. 
Kuid kliendid saavad iga päevaga 
aina targemaks ning otsivad alati 
efektiivsemaid viise turunduseks. 
Järgmiste aastate trendidena 
ennustaski Gary just vähemalt 
veerandi turunduseelarvete liiku-

saama, magamata olema, taluma 
seda, et sa ei tea, millal järgmine 
„palgapäev“ ennast ilmutada võiks, 
siis võta rahulikult ning tee oma 
palgatööd hästi. Ja see on täiesti 
okei! Kõik inimesed maailmas ei 
peagi olema ettevõtjad ning kõigil 
ei ole selleks eelsoodumust. 

Teine teema, millele ta pühendas 
suure osa oma presentatsioonist, 
oli vingumine. Nii naljakana, kui 
see ka ei kõla, usun, et ka siin-
kohal oli põhiline mõte julgustada 
inimesi üle saama oma hirmudest. 
„Ära karda seda, mida su õde, 
naine, mees, töökaaslane või 
kõige hullem, ema ja isa arvavad!“ 

mist sotsiaalmeedia poole. Eks 
ainult aeg näitab, kas tal on õigus. 

KOKKUVÕTTEKS
Üha arenevas reklaamimaailmas 
on järgmised aastad väga määra-
vad, sest bänner- ja tavareklaami 
formaadi allakäik ad-block- jms 
tööriistade võidukäigu tõttu muu-
dab turgu suurel määral, suunates 
rohkem just ausate ja huvitavate 
lugude rääkimise poole. Nende 
lugude vahendamiseks on juba 
olemas palju audiovisuaalseid for-
maate ja neid tuleb järjest juurde. 
Seega tuleb igati nõustuda Gary 
Vaynerchuki sõnadega, et elame 
vägagi huvitaval ajajärgul. 
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Eesti meeste loodud maailma turvalisim viis jalgratta 
lukustamiseks tänaval on oma turu leidnud kodumaa kõrval 

ka Ameerikas, Ukrainas, Valgevenes ja Ungaris. Üks Bikeepi 
idee algataja, ettevõtte müügi- ja äriarendusega tegelev Mikk 
Moses leiab, et edukalt saabki müüa ainult sellist ideed, mis 

inimeste elu paremaks ja mugavamaks muudab. 
kirjutas gerli ramler. fotod: kaspar saaremets

MIKK 
MOSES

NUTIKAS EESTI 
RATTAPARKLA 

AVASTAB MAAILMA 
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asjadega pole globaalses mastaa-
bis midagi teha. Teiseks tehti meile 
selgeks, et mitte ükski kett pole 
piisavalt vargakindel. Kolmandaks 
poleks me osanud tehnoloogiliselt 
ette arvestada, et seadmes olev 
elektroonika peab vastu pidama 
nii 40kraadisele kuumusele kui ka 
tugevatele miinuskraadidele.“

Bikeepi disain, mida me linnapildis 
näeme, on muide 25. prototüüp! 
Iseenesestmõistetavalt on selle 
taga palju tööd. Esialgse kont-
septsiooni mõtlesid noormehed 
välja ise, seejärel pöörduti abi saa-
miseks disainibüroo Iseasi poole. 
Koos arhitektide ja inseneridega 
istuti paljudes töötubades, kaaluti 

ideid ja otsiti parimat lahendust. 
Lahendus oli selline, et Bikeepi 
ainulaadne disain võimaldab 
lukustada kõiki jalgrattaid turva-
liselt raamist ja ka rattast. Kinni-
tuseks kasutatakse spetsiaalset 
tööstuslikust terasest eriti tugevat 
toru.

„Ja kõige selle juures ei varjanud 
me teiste eest oma mõtteid ega 
prototüüpe. Mina ei usu taga-
toas üksinda nokitsetud toodete 
edusse – igal asjal on nii palju 
nüansse, mille peale üks, kaks 
ega ka kolm inimest ei pruugigi 
tulla. Sellepärast on hea saada 
tagasisidet kohe alguses ning 
teha muudatusi jooksvalt. Kui 
minna ühe ideega algusest lõpuni 
üksi, võib tekkida ka selline „minu 

ikeep sai alguse ühe gümnaa-
siumi kasvandike Mikk Mosese, 
Ott Reinholdi ja Kustas Kõivu ning 
nendega Tallinna Tehnikaülikoolis 
tutvunud Meelis Haidaku ideest 
teha midagi ägedat. Ühelt poolt oli 
meeste soov aidata ühiskonda ja 
olla kasulik, teisalt aga luua edu-
kas ärimudel. Nii panidki nad pead 
kokku ning jõudsid selgusele, et 
üks nõrk koht meie ühiskonnas on 
liiga suur rattavarguste arv. Igaühel 
meist on ju sõber või tuttav, kel-
lelt on elu jooksul jalgratas pihta 
pandud.

„Mõtted olid meil kohe alguses 
lennukad. Rääkisime paljude 
sõprade-tuttavatega ning saime 

ka usinalt meediakajastust, et 
hakkame tudengiettevõttena ehi-
tama nutikaid jalgrattaparklaid,“ 
meenutab Mikk, kes sõidab ka ise 
meelsasti jalgrattaga ning Tallinnas 
pigem autot ei kasuta. 

Ja kuigi algne prototüüp on kardi-
naalselt teistsugune kui praegune 
– mehed olid sunnitud mudelit 
mitu korda ümber ehitama –, oli 
Miku meelest ainuõige hakata 
kohe valju häälega oma mõtetest 
rääkima. „Saime palju konstruktiiv-
set tagasisidet nii tuttavatelt kui ka 
täiesti võhivõõrastelt. Näiteks algu-
ses oli meil mõte teha ID-kaardi ja 
ketiga lukustatav parkla. Seda, et 
ID-kaart on Eestis toimiv unikaalne 
identifitseerimisvahend, saime ise 
õige pea aru – ID-kaardipõhiste 

Mina ei usu tagatoas üksinda 
nokitsetud toodete edusse – 
igal asjal on nii palju nüansse, 
mille peale üks, kaks ega ka 
kolm inimest ei pruugigi tulla.

lapse“ kiindumusmoment, kus ei 
raatsita enam hiljem enda loodust 
lahti öelda ning edu võibki jääda 
saavutamata,“ annab Mikk nõu. 
Ta lisab, et muidugi ei pea välja 
jagama oma projekte, kuid eskiisi 
ja mõtteavalduste abil tasub teiste 
arvamusi kuulata. „Kahjuks eesti 
inimene ei taha väga otsest taga-
sisidet anda, kuid meid on kriitika 
väga palju aidanud. Ja muidugi 
kiitus ka.“

MÖÖDAPANEKUD, MILLEST 
ÕPPIDA
Milliseid ootamatusi arendamise 
juures on ette tulnud? Mikk mõtleb 
hetke ja hakkab naerma: „Pärast 
edukat esinemist Ajujahil panime 
püsti esimese parkla ja kutsusime 
meediaesindajad kajastama uue 
innovaatilise rattaparkla toimi-
mist. Paraku unustasime seda 
eelnevalt testida ja juhtus see, et 
internetitelefon, mis kontoris pidi 
automaatselt proovikliendi kõnele 
vastama, oli leviaugus. Kuna keegi 
võõrastest ei teadnud, kuidas see 
asi täpselt peab töötama, saime 
muidugi parkla presenteeritud, 
aga seda tunnet ei tahaks enam 
kunagi tunda!“

Äriarenduse poole pealt oli aga 
selline juhtum, et New Yorgi linna-
pea vaimustus Bikeepi lahendu-
sest ning andis rohelise tule Man-
hattanile parkla püsti panna. Kogu 
Bikeepi tiim oli rõõmust oimetu, 
tähistas juba ette suurt võitu ning 
töötas ööd-päevad vinge võima-
luse kallal. Paraku aga vahetus 
äkitselt linnapea ja uus külmutas 
kõik projektid, sealhulgas Bikeepi. 
Sellest õpiti, et ei tasu ette rõõ-
mustada ja meeskonna ressursse 
raiskama hakata, enne kui leping 
pole 101% kindel.

Mikk ütleb, et väga keerukas oleks 
müüa toodet, mille edusse ise ei 
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usu. Bikeepi saladus peitub selle 
mugavuses: kui palju mõnusam 
on käia trennis, tööl või poes, kui 
tead, et su jalgratas on turvalises 
kohas! Miks on kaubanduskes-
kustes liuguksed ja eskalaatorid? 
Ikka selleks, et inimeste elu muga-
vamaks muuta. Samamoodi on 
Bikeepiga, lihtsalt praegu võib-olla 
ei teadvustata veel, kui ulatuslik 
kogukond on tegelikult jalgratta-
kommuun.

VAIKNE ALGUS
Esimene Bikeep pandi üles Tallin-
nasse Ülemiste keskuse kõrvale, 
järgmine leidis oma koha Viru 
Keskuse juures. „Tegelikult mõt-
lesime, et kui oleme juba selliste 
vingete keskustega koostöö saa-
vutanud, siis hakkab rattaparklate 
müük ja kasutamine lendama. 
Aga meie toode on uus ja teist-
moodi, inimesed kartsid alguses 

neid. Nüüd, mitu aastat hiljem 
võime öelda, et jah, Bikeepi tea-
takse ning kasutatakse,“ tunnis-
tab Mikk. 

Tootearenduse käigus oli õige 
ehitada süsteem ümber mobiiltele-
foniga lukustamise-avamise peale, 
sest telefon on asi, mis on inime-
sel enamasti ikka kaasas. Ja tänu 
mobiilsele parkimisele ning teistele 
mobiilipõhistele teenustele ei pel-
jata telefoniteenuseid kasutada. 
Eestis on rattaparklad veel näiteks 
Laagris, Türil, Sauel, Narvas, Pär-
nus jne.

Aga põhiliseks sihtturuks on siiski 
Ameerika Ühendriigid, kus on 
toote vastu väga suur huvi. Seal 
asub ka Bikeepi emaettevõtte 
kontor. „Võiks öelda, et sealne 
huvi on ikka palju suurem kui 
Eestis,“ muigab Mikk. „USAs on 

rattavargused väga tugev prob-
leem. Seal on proovitud mitmeid 
lahendusi, aga seni on meie süs-
teeme peetud kõige tõhusamaks. 
Kasutajate tagasiside on samuti 
väga positiivne ning eks toote 
kasuks räägib ka see, et Bikeepi 
parklatest pole varastatud ühtegi 
ratast.“

Kuigi arendajate sõnul pole ükski 
asi 100% vargakindel, on nad 
oma toote püüdnud teha nii 
kindlaks, kui vähegi saab. Ratas 
lukustub telefonikõne peale, jättes 
numbri andmebaasi. Igas parklas 
on üleval kaamerad ning 24-tun-
nine tugi, mis aitab näiteks neid, 
kellel on telefon tühjaks saanud. 

Bikeepi arendamisse ja tootmisse 
on panustanud mitmed Eesti ette-
võtted, näiteks Jalax AS, Favor AS 
ja Aramet OÜ.

TOOTEARENDUS EI TOHIKS 
KUNAGI SEISMA JÄÄDA
Kui Bikeepi arendus hakkas 
enam-vähem purki saama, mõt-
lesid mehed, mida toredat saaks 
veel elektroonikaga ette võtta. Ja 
leiti, et jalgrataste kõrval võiks pak-
kuda midagi ka autodele – miks 
mitte tõkkepuuga parklaid. Pool 
aastat seisis see ideeiva riiulil ja 
siis otsustasid mehed, et tegele-
vad ühe nädala ainult Barking.ee 
arendamisega. 

„Meie mentaliteet ei ole mäm-
mutamine, vaid oluline on kuskilt 
pihta hakata – seda kiiremini saad 
ka ise aru, kas asjal on mõtet või 
peaks hoopis uute asjadega edasi 
minema,“ tõdeb Mikk. „Hakkasin 
otsima maa- ja parklaomanikke, 
et küsida, kuidas nad suhtuvad 
ideesse rentida oma maad aeg-
ajalt teistele. Kolleeg Kustas pani 

MIKK MOSES
Vanus: 28

Haridus: TTÜ Tallinna Kolledž  
(rahvusvaheline majandus ja 
ärikorraldus)

Töökogemus: telekomiettevõttes 
müügikonsultant, seejärel kolm aastat 
müügimeeskonna juht, nüüd Bikeepi 
müük ja äriarendamine
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„Mikku iseloomustavad kõige paremini tema teod. 
See, et ta müüb ainuisikuliselt nelja kuuga 50 000 euro 
eest jalgrattaparklaid, räägib selgelt tema võimeku-
sest. Lisaks näen kõrvalt, kuidas ta suudab tööand-
jana inimeste motivatsiooni kõrgel hoida, olles samas 
väga konkreetne. Mul on alati kahju neist, kes julgevad 
tema kuuldes öelda, et „Tallinnas pole enam leade“ 
või „Sorry, aga klientide jaoks on see toode liiga kal-
lis!“. Kui aga küsida, kas tal on uusi ideid, pead kii-
relt vihiku ja pastaka otsima, et see kõik üles kirjutada. 
Lühidalt: väga efektiivne inimene kõiges, mida ta teeb. 
Tööväliselt ütleks aga, et üks parima huumorisoonega 
ja usaldusväärseim inimene.“

kustas kõiv, sõber, töö- ja mõtte- 
kaaslane barkingust ja bikeepist
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kokku esimese äpi, mis klientidele 
hullult meeldis, ja nii see mõte 
müüdud oligi. Me ei laskunud 
alguses liialt nüanssidesse – need 
selguvad harilikult aja jooksul. 
Bikeepiga mõtlesime samamoodi, 
et enne ei hakka peensustega 
tegelema, kuni oleme näinud 
reaalset huvi ja reaalset klienti.“

Barking.ee tegutseb lisaks Eestile 
ka Lätis, Tšehhis, Ungaris ja Ukrai-
nas. Kindlasti ei ole meeskonna 

eesmärgiks ainult raha teenida. 
See on olnud plussiks ka inves-
torite kaasamisel, kellele pigem 
meeldivad innovaatilised insener-
tehnilised lahendused ja konk-
reetne läbipaistev kontseptsioon. 
„Näiteks Budapestis sain aru, et 
meist on inimestele tõesti kasu! 
Kes on seal käinud, see teab, mil-
lised on nende ungarikeelsed par-
kimisautomaadid ning kui segane 
on parkimissüsteem. Meid võeti 
seal imehästi vastu: maaomanikud 

otsivad ise meiega ühendust ning 
kasutajatele meeldib süsteemi 
lihtsus ja arusaadavus.“ 

Ka Bikeep on pidevas arengus. 
Kliendid on uurinud võimalust 
elektrijalgrattaid laadida ning see 
valmidus on juba olemas. Samuti 
on olemas jalgratta elementaar-
seks hooldustööks vajalikud sead-
med. Elektrijalgrataste laadimist 
saab kasutada ka organisatsiooni-
põhiselt, näiteks Silicon Valleys on 

neid palju ja sellised seaded seega 
igati põhjendatud. 

Neli asutajaliiget töötavad täis-
ajaga Barkingus, Bikeepis ollakse 
rohkem nõustavas-kontrollivas 
rollis. Bikeepi igapäevaülesandeid 
täidavad teised tiimi liikmed, kuigi 
mõned elektroonika ja program-
meerimisega tegelevad töötajad 
kattuvad mõlemas meeskonnas. 
Mikk Mosese põhitöö on müük, 
äriarendamine ja uute regiooni-
juhtide palkamine. Ehk reisimine, 
reisimine ja reisimine ning pidev 
eeltöö inimeste kohta, kes neile 
tööle kandideerivad.
 
„Ei, ma ei ole veel sellest pidevast 
lendamisest tüdinenud,“ naeratab 
ta. „Pausid lennujaamades lende 
oodates väsitavad muidugi, aga 
praegu veel on sära silmis ning 
indu toimetamiseks jagub. Muide, 
lapsepõlves unistasin tööst, kus 
saaks palju lennukiga lennata. 
Tasub ikka oma soovidega ette-
vaatlik olla!“ 

Vabal ajal meeldib Mikule spordiga 
tegeleda – lisaks jalgrattasõidule 
on lemmikuteks poks ja jõusaal. Ja 
muidugi pere keskel aega veeta. 
„Mul on põhimõte, et kui ma puh-
kan, siis olen täiesti tööst eemal. Ei 
mõtle tööst, ei vaata e-kirju. Laen 
ennast näiteks ulmefilmide ja ilukir-
jandusega. Kui kogu aeg äri peale 
mõelda, võib kiirelt läbi põleda. Kui 
inimene tahab olla efektiivne, kohu-
setundlik ja hingega asja juures, 
peab leidma aega ka puhkamiseks 
ning enda ja pere jaoks.“
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EESTI SAAB  
OMA RIIGIPILVE
Eesti riik on otsustanud hakata rajama pilvekeskkonda, 
mille eesmärk on võtta riigisektoris kasutusele innovaatilisi 
pilveteenuseid, maandada paremini IT riske ning suurendada 
asutuste ressursi kasutamise efektiivsust.
kirjutas ingrid piirsalu. illustratsioon: istocphoto

Uuringutest on välja koorunud rida 
põhjusi, miks Eestile oleks riigi-
pilve vaja. Nende põhjal on riigi-
pilve rajamise peamised eesmär-
gid järgmised: 
• maandada riigiasutuste riistva-

ralise taristuga seotud IT riske, 
sest paljude riigiasutuste serve-
riruumide turvalisuse tase pole 
piisav; 

• toetada laiapõhist riigikaitset, 
kuivõrd Eesti riigi püsimajää-
mine ning katkematu ja tõrge-
teta toimimine digitaalselt sõltub 
üha enam andmete ja avalike 
teenuste kättesaadavusest;

• parendada pädevust info- 
süsteemide majutuse ja hal-
damisega tegelemisel, sest 
riigipilve rajamise ja serverires-
sursside konsolideerimisega 
koonduksid kokku ka valdkonna 
tippspetsialistid ning muutuks 
lihtsamaks uute inimeste vär-
bamine; 

• toetada e-residentsuse levikut ja 
seeläbi majanduskasvu nii sise-
riiklikult kui piiriüleselt; 

• suurendada avaliku sektori 
asutuste infoturbe võimekust, 
kuivõrd turvanõuete täitmine on 
praegu asutuseti erinev ja sageli 
ebapiisav; 

• suurendada tehnoloogilist jät-
kusuutlikkust ja tõsta avaliku 
sektori kuluefektiivsust, sest 
pilvetehnoloogia lahendused 
võimaldavad paindlikku ressur-
sikasutust ja tarkvaralitsentsi 
poliitikat ning lihtsustavad 
pilveplatvormile loodud raken-
duste kasutamist riigiüleselt.

Riigipilve loomine on alles algus-
jär-gus. Sel aastal käivitus piloot-
projekt, kuhu kaasatakse piloot-
kliente, et kaardistada nende 
vajadused ja ootused. Ühtlasi on 
pilootklientide kaasamine esimene 
samm riigipilve reaalse kasutamise 
poole, et avaliku sektori tarbeks 
tekiks ühine, kõigile tänapäevas-
tele nõuetele vastav keskkond, 
kuhu majutada oma serverid ja 
IT-süsteemid. Aastal 2017 jõuab 
riigipilv pilootfaasist toodangusse 
ning siis on võimalik avalikul sekto-
ril seda ka kasutama hakata.

Riigipilve loomisega tegelevad mit-
med eraettevõtted ning riigi- 
asutused. Projekti koordinaatori ja 
disainerina tegutseb RIKS, hoolitse-
des selle eest, et riigipilve toimimi-
seks vajalikud serverid ja IT-süstee-
mid saaksid korralikult majutatud.

Projekti partneritest panustab 
investeeringute poolelt enim Erics-
son, kes tarnib koos EMC-Delliga 
riist- ja tarkvara ehk platvormi, mille 
komponendid integreerib tehnilises 
lähteülesandes sätestatud riigipilve 
lahenduseks OpenNode. 

Telia ülesandeks koostöös RIKS-
iga on kogu riigipilve hilisem 
haldamine ja opereerimine ning 
Cybernetica on kaasas kogenud 
turvaeksperdina. 

Riigipilve valdkonnajuht Mikk  
Lellsaar Majandus- ja Kommu-
nikatsiooniministeeriumist ütles, 
et keskkonna täiustamisel ja 
arendamisel on ka eraettevõte-
tel võimalus oma panus anda, 
luues sinna rakendusi, mida avalik 
sektor saaks oma töö hõlbusta-
miseks kasutada. Lisaks avab 
riigipilv võimaluse riigiasutustele 
ettevõtete toel uute ja innovaati-
liste infosüsteemide ning teenuste 
arendamiseks, mis toetuvad pil-
vetehnoloogia arhitektuursetele 
printsiipidele ja mida saab hiljem 
eksportida ka teistele turgudele. 
Samuti luuakse riigipilve rajamise 
käigus arenduskeskkond, mis 
võimaldab rakenduste ja teenuste 

kiiremat arendamist, testimist ja 
käivitamist pilvekeskkonnas, mis 
soodustab avaliku sektori teenuste 
kiiremat turule jõudmist ning toetab 
innovatsiooni. 

Eesti on teadaolevalt esimene riik 
lähiregioonis, kes sellise projekti 
nii mahukalt käsile võtab. Kuigi 
kogu ettevõtmise peamine fookus 
on just riigiasutuste efektiivsuse 
suurendamisel, saab Eesti riik ühel 
päeval riigipilve rajamise nõu eks-
portida nii oma naabritele kui ka 
kaugemale.

Tarmo Kärsna, Telia äriklientide 
valdkonna juht: „Projekti pilootfaa-
sis on Telia rolliks juhtida riigipilve 
toe ning halduse protsesside 
kaardistamist ja juurutamist. Telia 
eesmärk on luua riigipilvele võime-
kas tugiorganisatsioon, mis tagaks 
tulevastele riigipilve klientidele 
tõrgeteta teenuse. Selleks et töö 
maksimaalselt hästi tehtud saaks, 
on Telial IT-valdkonnas aastatepik-
kune kogemus ning suur ja võime-
kas meeskond. Pärast pilootfaasi 
jääb Telia rolliks riigipilve halda-
mine üheskoos RIKSiga.“ 
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UUES KUUES 
TEHNOLOOGIAÜKSUS
Telia Eesti tehnoloogiaüksus sai sel suvel korraliku äratuse:  
teenuste ja süsteemide arenduse ning haldusega tegelevad 
meeskonnad ehitati algusest peale uuesti üles ning kehtima 
hakkas uus töökorraldus. Nüüd ei täida need inimesed 
pelgalt enam oma osa suures masinavärgis, vaid on 
iga arendusega seotud algusest kuni lõpuni. Muutusest 
räägivad tehnoloogiajuht Kirke Saare ja protsessijuht 
Kristjan-Hans Silmann. kirjutas gerli ramler. foto: kaspar saaremets 
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Muudatuste tegemiseks oli Telia 
Eesti tehnoloogiajuhi Kirke Saare 
sõnul kaks tugevat argumenti: 
„Esiteks on maailm muutunud 
ning meie tegevus peab ajaga 
kaasas käima. Olime liitnud kaks 
suurt ettevõtet, hakanud tööle uue 
nime all, aga tõdesime samas, et 
põhimõttelisi muudatusi oli väga 
vähe. Suurorganisatsioonidele 
omaselt mängiti küll ringi juhte ja 
pandi osakondi kokku, kuid meie 
töös ei muutunud otseselt midagi. 
Teiseks valitses meie tehnoloo-
giaüksuses suur selgusetus, kes 
mil määral ja kelle jaoks peab 
töötama.“

Protsessijuht Kristjan-Hans Sil-
mann lisab: „Suur murekoht seis-
nes selles, et arendus võis küll 
oma ülesande suhteliselt kiirelt 
täita, kuid oli siis sunnitud ootama 
halduse reageerimist. Jõudsime 
seisukohale, et need kaks osa-
poolt – haldus ja arendus – pea-
vad käima ühte jalga ning kõik 
protsessid algusest lõpuni koos 
läbi tegema. Nüüd pole enam 
keegi tellimuste esitaja või täitja, 
vaid koos töötatakse ühise ees-
märgi nimel.“

Maailma mastaabis pole agiilsete 
ehk muutustega kohanevate ette-
võtete jaoks selline struktuurikor-
raldus midagi uut, küll on see aga 
värske kogemus Telia inimeste 
jaoks. Pealtnäha tundusid muuda-
tused lihtsad: inimestele leiti ühised 
projektid, teenused jagati laiali ning 
sisuliselt jätkas igaüks oma alaga: 
administraator on edasi administ-
raator ja arendaja tegeleb ka edas-
pidi arendamisega. Kristjan-Hans 
Silmanni sõnul tuli aga hoopis 
raskemalt arusaam, et keegi ei tee 
enam mingit osa ühest teenusest, 
vaid peab selle valmimise teekonna 
lõpuni kaasa tegema. „Ühtäkki on 
inimestel, kes tegid seni kitsalt oma 
asja, olemas ligipääs, sõnaõigus, 
kaasvastutus ning neile on seatud 
ootused arenduse suhtes. See ajas 
segadusse.“

TÖÖTAJA PEAB MÕISTMA, 
MIS OSA TA SUURES MÄNGUS 
MÄNGIB
Niinimetatud vana organisatsiooni 
puhul oli palju koordineerivaid rolle 

ja ebaselgeid tiime ning kuna aren-
duse ja halduse vahel olid selged 
piirid, oli ka topeltjuhtide vajadus 
tollal liiga suur. „Kuna hea juht ning 
tema visioonid annavad meeskon-
nale suurt lisandväärtust, otsusta-
sime võtta struktuurist välja sellised 
juhid, kellel oli vaid kolm-neli alluvat 
ning piiratud funktsioon. Läksime 
seda teed, et juhi ja tema mees-
konna vastutada on teenuseportfell 
otsast lõpuni. See küll vähendas 
tunduvalt inimeste arvu ja oli kohati 
ka valus protsess, kuid nii selek-
teerisime Telia jaoks välja inimesed, 
kes tõesti soovivad vastutust võtta 
ja teha oma tööd, sära silmis,“ rää-
givad idee elluviijad.

Kõik ettevõtted otsivad efektiiv-
sust ning teed, kuidas kliendile 
lähemale jõuda. Telia soovib olla 
järgmise põlvkonna telekommuni-
katsiooniettevõtte, mille töötajad 
näevad suurt pilti ja mõtlevad iga 
päev sellele, mida nad saavad 
ära teha klientide heaks. Seoses 
struktuurimuudatusega astuti sel-
lele visioonile sammukese lähe-
male, sest inimestes tekkis oma-
nikutunne, soov vastutada ja teha 
tõesti head tööd.

TASAKAAL SISE- JA VÄLISKLIENDI 
TEENINDAMISE VAHEL
Telia teenusteportfell jaguneb mit-
meks suureks osaks, millega tege-
levad eri tiimid, näiteks klassikaline 
telkoteenus, andmeside, sisemi-
sed registrid ja süsteemid, toode-
tega seonduv: teler, online.ee, par-
kimine.ee jne. Väga suure osa iga 
tiimi tööst moodustab omakorda 
arendus, haldus ja IT-infrastruktuur, 
mis pidid varem ühtaegu teenin-
dama nii sise- kui ka välisklienti. 
Ent kumb on tähtsam? Kas maja-
sisene arendus või väliskliendile 
IT-toe pakkumine?

„Väliselt oleme ju klassikaline 
teenusepakkuja ning töötame 
oma kliendi heaks. Samas käib 
Telial pidev sisemine arendustöö 
ja ülesannete püstitamine ning 
eesmärgistamine. Seega oli kõige 
otstarbekam lahutada üksteisest 
ka majasisene sise- ja väliskliendi 
fookus,“ selgitab Telia Eesti võrgu 
ja infrastruktuuri peaarhitekt Tarko 
Tikan.

Inimeste jaotamine kahe erineva 
sihtgrupi teenindamiseks oli juhtide 
jaoks paras proovikivi, sest osku-
sed-teadmised oli tarvis jagada 
parimal viisil ja nii, et infovahetus 
ei katkeks. „Ilmselge, et keegi teab 
rohkem raamatupidamisest, keegi 
tarkvarast ja andmebaasidest ning 
keegi on tugev serverite alal. Neid 
teadmisi ja kogemusi tuleb oskus-
likult jagada ning omavaheline 
abistamine on vältimatu ja samas 
loomulik. Nüüd on igal meeskon-
nal omad eesmärgid, aga tee-
konna, kuidas sinna jõuda, peavad 
nad ise välja mõtlema. Seega on 
ühise parima tulemuse saavutami-
seks olulised kõik tiimi liikmed ja 
nende igapäevane tihe koostöö,“ 
räägib Tarko Tikan. 

MILLISEID MURESID 
STRUKTUURIMUUDATUS  
KAASA TÕI?
„Selline suur organisatoorne muu-
datus ei tähendanud kindlasti liht-
salt halduse ja arenduse üksuse 
kokkutõstmist, vaid ka teistmoodi 
töökorraldust, uut kontseptsiooni 
ja uut platvormi. Probleemiks oli 
nii suurte muudatuse elluviimine, 
õigete juhtide leidmine, mees-
kondade komplekteerimine, uute 
rollide õpetamine inimestele kui 
ka neisse sisse elamine. Ja seda 
kõike nii, et meie teenuste kvaliteet 
samal ajal ei kannataks ja projek-
tide tähtajad ei pikeneks,“ räägib 
Kirke Saar, nentides, et see tõstis 
kindlasti juhtide stressitaset, kuid 
olid vajalik edasiseks arenguks.

Üheks indikaatoriks struktuurimuu-
datuse tegemiseks oli muide ka 
iga-aastane töötajate rahulolukü-
sitlus. „Viimastel aastatel torkas 
silma, et inimesed tahtsid paremat 
koostööd teiste tiimidega; neile ei 
meeldinud, et teenuste rakenda-
mine võttis liiga palju aega, samuti 
sooviti saada rohkem vabadust, 
vastutust ning suuremaid arene-
misvõimalusi. Nüüd saame öelda, 
et oleme palju modernsemad ning 
töötajad ei pea enam valima hal-
duse ja tehnoloogia vahel, vaid 
saavad liituda sellise teenuse vald-
konnaga, mis neid kõnetab.“

Muidugi on inimesi, kellele pole 
sellised muudatused mokka-

mööda. Samas püüab Telia anda 
kõigile võimaluse õppida ja are-
neda ning valida ala, milles ta end 
tugevalt tunneb. „Igas asjas ei 
saagi olla parim, kuid selleks ongi 
meeskonnatöö, et üksteist toetada 
ja täiustada,“ märgib Kristjan-Hans 
Silmann. „Muudatused on too-
nud kaasa palju suurema töise 
vabaduse, mis ühelt poolt on töö-
tajatele meelepärane, kuid teisalt 
tekitab hirmu. Aga uus töökultuur 
vajabki harjumist – kellel rohkem, 
kellel vähem.“

POSITIIVSED TULEMUSED 
PANEVAD EDASI PINGUTAMA
Iga juhi soov on, et inimesel oleks 
visioon, kuhu ta liigub; et ta teaks, 
mis on tema pädevus ning oskaks 
seda kasutada ja arendada. Kui 
aga ettevõtte või osakonna struk-
tuur on ebaselge ning töötajad ei 
saa aru vastutuse suurusest, võib 
nii inimese kui ka organisatsiooni 
areng toppama jääda. Telia Eesti 
eesmärk on anda tiimi liikmetele 
ühtne eesmärk ja selgem omani-
kutunne. 

„Nii suurt organisatsiooni- ja mõt-
temuudatust ei saa teha ühe päe-
vaga, kuid selleks, et olla edukas, 
pidime astuma sammu edasi. 
Tahame olla Eesti mõttes innovat-
siooniliider, tõsta pidevalt nii töö- 
kui ka juhtimiskvaliteeti. Otsesed 
juhid peavad saama osakonna 
töö sisust ja tehnilistest aspek-
tidest aru rohkem kui ei kunagi 
varem; nad ei saa enam olla pel-
galt inimeste, vaid on ka teenuste 
juhid,“ selgitab Kirke Saar. „Muu-
tuvas keskkonnas peab iga ini-
mene olema iseseisvam, seadma 
endale ise eesmärgid ning tegema 
samme nende täitmiseks. Esimese 
poole aastaga võime kinnitada, et 
muutunud on palju ja positiivses 
suunas: kui Telias on alati olnud 
oluline üksteise aitamine, siis nüüd 
on tunduvalt rohkem julgust vas-
tutust võtta, teisi õpetada ja ise 
õppida ning tekkinud on arusaam, 
et lõpuks oleme kõik ühe ees-
märgi eest väljas.“ 
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GUSTAF 
JOSEFFSON - 
UUDISHIMULIK 
TEHISINTELLEKT 
TULEVIKUST
Ta on uue generatsiooni häälekandja. Ta mitte ainult ei räägi 
tulevikust, vaid ka elab ja hingab selles. Nii on öeldud Rootsi 
ühe hinnatuma kõnemehe Gustaf Joseffsoni kohta. Ta usub, 
et meie, inimesed, olemegi juba muutunud tehisintellektiks. 
Kas see on inimkonna tuleviku perspektiivis halb või hea? 
Kas minna muutustega kaasa või võidelda nende vastu?
kirjutas marianne pendra. fotod: peter sundberg ja anna sigvardsson

Jutukas ja särasilmne Gustaf 
Joseffson on storyteller, nagu 
talle meeldib ennast nimetada. 
Tema igapäevane töö seisneb 
mööda maailma ringi sõitmises ja 
inimestega kõnelemises, valdavalt 
just tuleviku juhtimisteooriate tee-
mal. Gustafil on anne panna lei-
tud faktid ja läbitöötatud uurimu-
sed mängleva kergusega kokku 
lugudeks, mis räägivad, kuidas 
tehnoloogia areng loob muutusi 
nii inimeste kui ettevõtete jaoks. 
Lisaks laialdasele haridustaustale 
nii kognitiivse teaduse, majan-
duse kui ka psühholoogia alal on 

Gustafi jaoks igapäevaselt tähtis 
ka trendivoogudega kursis püsi-
mine. Teooriast kõrgemaks tõstab 
ta oma töö praktilise poole –  
ta uurib, katsetab, püüab tihti 
midagi uut leiutada ning uusi 
ideid ellu viia. „Ükskõik kui suures 
mängus sa kaasa lööd, oluline 
on säilitada edasiviiv uudishimu 
protsessi suhtes,“ sõnab ta entu-
siastlikult. Üks asi on teaduslike 
uurimusartiklite lugemine, kuid 
sama tähtis on ka proovimine 
ehk siis teha midagi ise oma käte 
abil, et hiljem seda kõike teistega 
jagada. 

MUUTUSED ON MEIE  
ELU PARIM OSA
Gustaf ütleb, et leiab tihti uusi 
kirgi. Samas rõhutab ta kire ase-
mel hoopis uudishimu tähtsust –  
see on see jõud, mis elus edasi 
viib. Kui sa midagi väga tahad 
ja selle poole püüdled, siis võid 
mõnikord petlikult arvata, et see 
ongi otsitud kirg. Kuid kire otsimist 
ei peaks vaatama igapäevasest 
tegevusest eraldi – tuleb lihtsalt 
teha teatud asju ja sellega pee-
geldad neid samu asju ka tagasi. 
Oluline on olla kogu aeg tege-
vuses ja proovida kõike – siis 
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inimene taipab, mis talle meeldib 
ja mis on tema kirg. 

Gustafi arvates ei ole see päris nii 
lihtne, et paged kuhugi kaugele, 
mõtled elu üle järele ja siis järsku 
taipadki oma elu eesmärki. Kõik 
on muutumises ja see on tema 
meelest üks paremaid asju siin 
elus. See, mida sa tahad oma 
eluga teha, ei ole kusagil kindlalt 
fikseeritud – sa võid seda alati 
muuta. Ära jää paigale, vaid kui 
midagi ei meeldi, mõtle käigupealt 
välja, mida teistmoodi teha. 

ETTEVÕTTED EI VAJA ENAM 
HALLE INIMESI
Õpilane Gustaf Josefsson ei sobi-
tunud tegelikult koolisüsteemi. 

Poiss hiilis tihtilugu klassist välja 
arvutiruumi mängima, selle asemel 
et õppetööst osa võtta. Õnneks oli 
koolis ka õpetajaid, kes teda toe- 
tasid, hoolimata sellest et ta rikkus 
mõningaid reegleid ja ei järginud 
korralikult programmi. Noormees 
oli kogu aeg väga hõivatud isiklike 
asjadega – proovida tuli kõike, mis 
ette tuli. Ta ise tunnistab, et talle 
väga ei sobinud õppimine ja see, 
et õpetajad kogu aeg ütlesid, mida 
peab tegema. Gustafi arvates ei 
ole tänapäeva kool kahjuks eriti 
muutunud ja selle all kannatavad 
tegelikult väga paljud lapsed.

Vaid paar aastakümmet tagasi oli 
kool oma suure raamatukoguga 
ainukeseks aktsepteeritavaks 

teadmiste allikaks. Aga mehe 
sõnul ei saa laste harimist üles 
ehitada sellele, et kool on ainus 
teadmiste levitamise koht. Tead-
mised ei ole ainult koolis, vaid igal 
pool meie ümber. Koolis tuleks 
lisaks A-le ja B-le keskenduda 
rohkem ka sellele, kuidas aren-
dada õpilastes nii personaalseid 
kui interpersonaalseid oskusi: 
aidata leida oma kirge, kasvatada 
uudishimu, innustada neid tegut-
sema ja õpetada meeskonnatööd. 
Lapsi tuleks õpetada suhtlema, 
tunnetest aru saama, oma mõtteid 
teistele edastama. Lastelt tuleks 
järjepidevalt küsida, mida nad 
tahaksid teha, luua või ehitada – 
nende mõtteid tuleb kuulata. Ja 
siis nendega koos maha istuda ja 

aidata välja mõelda, kuidas neid 
asju ellu viia – otsida vastuseid 
kasvõi googeldades! Vanemad ja 
õpetajad võiks eeskuju näidata, et 
lisaks uudishimule tuleb asjad ka 
ette võtta, et tulemusteni jõuda. 

Eks koolisüsteem sai algselt 
loodud selleks, et teha inimesed 
üksteisega nii sarnaseks kui 
võimalik. Tööstusrevolutsioon 
vajas ühesuguse standardiga 
tööjõudu – inimesi, kes oleksid 
lihtsal viisil mis iganes ajal asen-
datavad. Seisti selle eest, et kõigil 
oleks sarnane hariduslik baas. See 
tingis omakorda selle, et inimeste 
enda isiklikud huvid lülitusid välja 
ja nad muutusid suurepärase 
masina hästi töötavateks 
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ratasteks. Aga tänapäeval on 
asjad teistpidi – meie, inimesed, 
olemegi see suur hästi töötav 
masin. Praeguse aja ettevõtted 
ei vaja enam ühesuguseid halle 
inimesi, nad vajavad värvikust ja 
loovust. Nõudmised tööjõule on 
muutunud, sest ka töökohad ei 
ole enam hallid. 
 
Gustafi enda laiapõhjaline haridus 
on kokku pandud selle mõttega, 
et vaadata ühte ja sama prob-
leemi mitmelt tasandilt ja mõista 
seda erineva vaatenurga alt. Kirg 
ja uudishimu selgitavad ka tema 
akadeemilisi valikuid. Talle pakub 
huvi mõtiskleda teemal, milline on 
täpsemalt inimkond ja selle tulevi-
kuperspektiivid. Akadeemi- 

line haridus annab selleks omad 
pidepunktid ette, edasi tuleb ise 
avastada ja elu kogeda – niiviisi 
õpid ka ennast tundma. 

INIMENE ONGI JUBA 
TEHISINTELLEKT
Paljud meist eeldavad, et masi-
nad jõuavad oma töövõimekuses 
inimestega samale tasemele. Kas 
me saame oodata, et robot teeb 
tööd paremini kui päris arst või 
advokaat? Masinate juhtimiseks 
peame teadma õigeid käske ja 
oskama lugeda kasutusjuhendit. 
Selle asemel et õppida arvu-

teid kasutama, eelistame me, et 
arvutid õpiksid seda, kuidas meie 
töötame. 

Mida rohkem me tehnoloogiat 
kasutame, seda vähem me üldse 
märkame, et me pidevalt teh-
noloogiat kasutame. See oma-
korda jätab meie käitumisse ja 
loomusesse suurema jälje, kui me 
tunnistada tahame. Kui praegusel 
hetkel luua ettevõtte jaoks uus 
arvutisüsteem, siis see tähendab 
kogu töötajaskonna väljaõpet. 
Järgmise kümnendi jooksul arvuti-
programmid järgivad inimest, 
küsides isegi küsimusi – inimene 
ja arvuti on omavahel vestluses. 
Gustaf arvab, et arvuti võib mingil 
hetkel isegi sinu kõnesse sekkuda, 
kui ta saab aru, et sa tahad midagi 
halvasti öelda. Tuleb harjutada end 
mõttega, et arvuti ei õpi ära mitte 
ainult sinu töö, vaid kõikide ini- 
meste töö organisatsioonis. 
Robotid võivad ühel päeval kõiki 
töötajaid firmas asendada – siit 
ilmnebki nüüd tõeline probleem, 
mis kaasneb uue tehnoloogia 
tulekuga. 

Kas arvuti võib inimesest targe-
maks saada? Selleks peaks olema 
defineeritud, mis on inimintellekt, 

kuid Gustafi meelest ei ole seda 
seni keegi täpselt teinud. Seetõttu 
on neid kahte intellekti raske ka 
võrrelda. Gustafi meelest on lii-
gagi levinud väärarvamus, et kõik 
inimesed on intelligentsed olendid; 
me üldistame siin liialt. 
Me oleme väga palju oma tead-
misi just arvutite abil omandanud 
ja siin me saamegi rääkida tehis-
intellektist. Arvuti on oma olemu-
selt intelligente, sest see on alati 
mingil moel inimesega ühendatud. 
Arvutid on meisse integreeritud 
kogu aeg, nemad ongi meie. 
Seega, tehisintellekt ei tule meid 

üle võtma – see on meid juba üle 
võtnud. Meie olemegi tehnoloo-
gia ja see eristabki meid teistest 
elusolenditest, kes tehnoloogiat ei 
kasuta. Samas tehisintellekt ei ole 
midagi sellist, millega keegi meid 
hirmutama peaks. Gustafi käest 
on loengutel küsitud tehisintel-
lekti ohtlikkuse kohta inimesele. 
Tema meelest võiks hoopis ini-
mestel paluda lõpetada vägivald 
kogu maailmas – nii et me peame 
alustama endast. Kui tahame, et 
robotid ei muutu meile ohtlikuks 
ja vägivaldseks, peame kõigepealt 
ise vägivalla lõpetama. Muutused 
meie ümber ei ole üheselt head 
või halvad, need lihtsalt toimu-
vad ja küsimus on selles, kuidas 
neisse suhtuda. Gustafi meelest 
tuleks neid võtta võimalusena ja 
nendega sammu pidada. 

Suurima tulevikuprobleemina näeb 
Gustaf seda, kuidas integree-
rida kõik inimesed tööturule, et 
nad saaksid tasustatud. Tulevik 
paistab selline, et kõigile ei jagu 
ühel päeval ei tööotsa ega pal-
garaha. Samas on inimloomuses 
vajadus igapäevaelu nautida ja 
tunda kuuluvust kuhugi. Mida 
teevad inimesed, kui tunnevad, et 
neid töö mõttes enam ei vajata? 

Millised on võimalused inimestele 
raha anda ja mis alustel see peaks 
toimuma? Inimesed ei tohiks kasu-
tuks muutuda ja see on meile tule-
vikus suurim probleem. Inimesed 
väärivad tegutsemisvõimalust ja 
tasu, et järgida oma unistusi. 

EI INSTALLI ENDASSE UNISTUSI, 
VAID KOGEB NEID 
Gustaf ei takerdu mõttesse, kes 
ta siin elus on või võiks olla. Ta 
ei tegele minevikuga ega jää sell-
esse kinni. Tal on olemas järjekin-
dlus proovida kogu aeg uusi asju 
ja olla avatud muutustele. Teda ei 
lumma väline edu ja ta ei muretse 
selle pärast, mis teised inimesed 
temast arvavad: „Ma liigun edasi 
endale sobival viisil ja tegelen 
tulevikuga.“ 

Oma tööd ja vaba aega Gustaf 
otseselt ei eralda. Ta tegeleb sel-
lega, mis parasjagu meeldib, ja 
mõnikord saab selle eest ka tasu. 
Õhinal räägib ta oma vabatahtliku 
tööst Burning Mani festivali kor-
raldamisel. Selle raames kogune-
vad kümned tuhanded inimesed 
kord aastas Nevadas Black Rock 
Desertis, et luua üheskoos Black 
Rock City – ajutine linn, mis on 
pühendatud kogukonnale, kun-
stile, eneseväljendusele ja ise-
seisvusele. Kõik luuakse algusest 
peale oma kätega. Sellel üritusel 
ei ole mingit keskset organiseer-
imist ega juhtimist, kõik vastut-
avad enda eest ise. Inimesed 
tulevad kokku ja tunnetavad 
ühtsust, nagu oleks see üks suur 
religioon. Nad on erilised, osa 
millestki suurest ja nad teevad 
seda kõike vabatahtlikult. 

Gustafi unistused on need, mis 
juba töötavad ta peas. Ta rõhutab 
veel kord, et teda ei vii edasi 
unistused, vaid pigem uudishimu. 
See on nagu vaatamine enda 
ette ja sinna, kuhu teed viivad. Ta 
paneb ka teistele südamele, et 
unistusi ei peaks ainult installima 
endasse, vaid nende poole kohe 
ka püüelda. Suured unistused 
ei ole tegelikult tähtsamad kui 
igapäevased väiksed tegemised. 
Oma unistusi on võimalik kogeda 
kogu aeg. Lõppude lõpuks loeme 
ikka meie ise. 

Kire otsimist ei peaks vaatama 
igapäevasest tegevusest eraldi –  
tuleb lihtsalt teha teatud asju 
ja sellega peegeldad neid 
samu asju ka tagasi. 
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2016. aasta suvel Brasiilias Rio de Janeiros toimunud 31. 
olümpiaadi suveolümpiamängude ülekanded Eesti publikule 
said võimalikuks tänu Telia loodud spetsiaalsele tehnilisele 
lahendusele. Selle abil edastati Rio de Janeirost Tallinnasse 
kvalitseetselt kolm telepilti ja kuus helikanalit. Lahendusest 
räägib ERRis projekti juhtinud Toivo Taremaa.
kirjutas gerli ramler. foto: kaspar saaremets

ERR
Eesti Rahvusringhääling (ERR) on 
Eesti Rahvusringhäälingu seadu-
sega asutatud avalik-õiguslik jurii-
diline isik. ERR alustas tegevust 
1. juunil 2007, kui riigikogus jõus-
tus 18. jaanuaril 2007 vastu võe-
tud seadus, millega ühendati Eesti 
Raadio ja Eesti Televisioon. Oma 
ajaloo alguseks loeb ERR aga 18. 
detsembrit 1926, mil alustas tööd 
Kopli raadiojaam ja sai alguse 
regulaarse saatekavaga ringhää-
ling Eestis. Televisiooni sünni-
päevaks Eestis on 19. juuli 1955, 
kui eetrisse läks esimene amet-
lik proovisaade. Avalik-õigusliku 
meediana on ERR Eesti kultuuri ja 
kodanikuühiskonna toetaja, aren-
daja ning teiste samal eesmär-
gil tegutsevate organisatsioonide 
partner.

RIO OLÜMPIAMÄNGUDE ÜLEKANDE 
JAOKS SAADETI EESTIST KOHALE 
MEREKONTEINER TEHNIKAGA
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Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) 
ja Telia koostöö olümpiamän-
gude raames ulatub tegelikult 
juba paljude aastate taha. Algselt 
seisnes see kommentaariliinide, 
hiljem andmesideliinide pakkumi-
ses, viimasel ajal aga pildi ning 
heli täislahendustes. Ka sel korral 
ühendas Telia Frankfurdis Olym-
pic Broadcasting Servicesi (OBS) 
andmeside liinidega ning varustas 
ERRi ülekandeseadmetega Rios 
ning Tallinnas. Ühtlasi oli ka Telia 
ülesandeks seadmete konfiguree-
rimine ning nende monitoorimine.

Heli ja telepildi edastamise teh-
niline keskus pandi esmalt üles 
Tallinnas, kus seda hoolikalt testiti, 
seejärel võeti see uuesti lahti ning 
saadeti suure merekonteineriga 
Riosse. Selle tehnilise keskuse 
kaudu olid ERRi inimestega pide-
valt telefonitsi ja Skype’i teel ühen-
duses Telia Eesti tehnikud Veiko 
Praakel ja Oliver Mändla. 

ERRis projekti juhtinud Toivo Tare-
maa sõnul olid Rio olümpiamän-
gud eesmärgi poolest suhteliselt 
sarnased Sotši mängudega, kus 
rahvusvahelisest teletootmis-
keskusest oli vaja ära tuua kolm 
videosignaali ning luua kuus kahe-
poolset helikanalit, side ning kom-
mentaariliinid. Vahe seisnes aga 
selles, et seekord tuli seda teha 
HD-kvaliteedis ning Euroopale 
mitteomases 1080i59,94 signaali-
formaadis.

„Plaan ja vajadus mänge HD-kva-
liteedis üle kanda laabus kenasti 
ning loodetavasti jäi ka televaataja 
pildikvaliteediga rahule,“ ütleb 
Toivo Taremaa. Tehniliselt oli tema 
sõnutsi tõenäoliselt keerukaim 
kolme HD-kvaliteedis signaali 
mahutamine piiratud andmema-
huga kanalisse nii, et oleks taga-
tud süsteemi tõrgeteta töö, ning 
pildikvaliteedi muundamine vas-
tavalt Tallinnas vajalikule 1080i50 
standardile. Muide, statistika järgi 
vaatas keskmine Eesti televaataja 
Rio olümpiamänge 7 tundi ja 3 
minutit.

AJAVAHE JA ETTETEATAMATA 
HOOLDUSTÖÖD
Kuna Toivo Taremaal jäi seekord 
mängudel kohal käimata seoses 
pere suurenemisega, oli tema 
esimeseks keerulisemaks tööks 
asendaja leidmine tehnilisse mees-
konda. „Kui asjad ja meie kaks 
inseneri olid kohal ning tehnika 
üles ehitanud, oli kõigi jaoks paras 
proovikivi rahvusvahelise ühen-
duse tekitamine ja kõige vajaliku 
kokkuleppimine, sest ajavahe tõttu 
oli Rios tööpäeva alguse ajaks 
meil Tallinnas juba hiline õhtu. 
Kohapealsel meeskonnal oli ras-
kemaks osaks kindlasti ajanappus, 
kiire reageerimisvajadus program-
milistele muutustele ja pidev tehni-
line valmisolek.

ERRist oli Rios kaks inseneri, kelle 
ülesandeks oli kogu tehnika üles 

ehitada ning käigus hoida, lisaks 
tegeles Siim Vardja igapäevaselt 
ka helirežiiga ning Toomas Õigus 
videoserveri salvestuste, maha-
mängimiste ning failidega. Sinna 
kõrvale käis ka tehnilise abi pak-
kumine ERRi raadiopoolele ning 

kogu kontori IT-lahenduste tugitee-
nus. Kokku olid mängudel tööl 15 
inimest, sealhulgas kaks režissööri, 
monteerija, kaameramehed, saa-
tejuht-toimetajad ning raadiotoi-
metajad.

Sellise kauge tähtsa ja tehniliselt 
keerulise ülekande õnnestumiseks 
on Toivo Taremaa sõnul kõige olu-
lisemad asjad koostöö, info liiku-
mine ja kogemus. 

Kokku tuli puutuda ka ühe suu-
rema ebaõnnestumisega, kui 
Frankfurdis olnud andmekeskus 
otsustas teha oma seadmetele 
hooldustöid sellest Teliat ja OBSi 
teavitamata – seega toimus män-
gude ülekandes eetrikatkestus. 
Just selle õnnetu juhtumi tõttu 
peab ERR edaspidi vajalikuks 

OLIVER MÄNDLA,  
TELIA MULTIMEEDIA ARENGU EKSPERT
Teleülekannetealane koostöö ERRiga ulatub meil juba enam kui 18 aasta taha, 
kui hakkasime kasutama fiiberoptilist ühendust ja ATMi signaalide edastamiseks. 
Aja jooksul on kliendi soovid muutunud keerukamaks ja lahendused mahuka-
maks. 

Olümpiamänge edastati esmakordselt HD-kvaliteedis ja lisaks kolmele telepildile 
oli kuus eraldi helikanalit. Nende kõigi mahutamine piiratud suurusega andme-
kanalisse vajas rohkem testimist. Kuna Rio-poolset ühendust ei olnud võimalik 
pikemalt ette testida, siis oli ühenduste ja seadmete üles seadmiseks vaja ope-
ratiivsust. Üldiselt toimis Rio–Frankfurt–Tallinn andmesidelahendus hästi, kuid 
tekkis ka olukord, kus telepildi edastamine oli häiritud ja probleemi väljaselgita-
mise tegi keerukamaks suur ajavahe. Saime selle lahenduse kokkupanekuga 
väärtusliku kogemuse, et tulevikus veel paremaid teenuseid pakkuda.

omada varuühendust, et hooldus-
töödest tingitud katkestust vältida. 

Kindlasti on aga ERRi eesmärgiks 
saada ka järgmistel olümpia-
mängudel pilti kõik Eesti sportla-
sed, nagu seda on tehtud alates 

Pekingi 2008. aasta mängudest. 
Ja seda pole võimalik ilma oma 
meeskonnaga kohale minemata 
teha. 

Paras proovikivi oli rahvusvahelise 
ühenduse tekitamine ja kõige vajaliku 
kokkuleppimine, sest ajavahe tõttu 
oli Rios tööpäeva alguse ajaks 
meil Tallinnas juba hiline õhtu.
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EESTI 
MAKSU- JA 
TOLLIAMET
Eesti Maksu- ja Tolliameti 
(EMTA) missioon on koguda 
kokku riigi maksutulud, 
kaitsta ühiskonda ja majan-
dust ning hõlbustada ette-
võtlust. Amet tegutseb Eesti 
Rahandusministeeriumi hal-
dusalas ning organisat-
siooni tegevust suunab ja 
koordineerib rahandusmi-
nister. Ameti kulud kae-
takse riigieelarvest. Maksu- ja 
Tolliameti infotehnilist vara hal-
dab Rahandusministeeriumi 
Infotehnoloogia Keskus.

KÕNEKESKUS PEAB 
TÕRGETETA TÖÖTAMA
Maksu- ja Tolliameti (EMTA) kõnekeskus võib pilveteenuse 
võimalusi kasutades korraga vastu võtta tuhandeid kõnesid, 
saada reaalajas statistikat keskuse paremaks tööks ning 
tõsta tänu kõnede salvestamisele ettevõtte väljastatava info 
kvaliteeti. Mida EMTA ise kõnekeskuse kõige tugevamaks 
küljeks peab, räägib peaspetsialist Roman Spasjuk. 
 
kirjutas gerli ramler. foto: kaspar saaremets
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„Kõige olulisemaks oli ja jääb 
töökindlus. Seadusemuudatuste 
või EMTA teavituskampaaniate 
tulemusel langeb kõnekeskus 
aeg-ajalt suure koormuse alla ning 
meie jaoks on äärmiselt oluline, et 
süsteem oleks võimeline ka kõige 
pingelisematel perioodidel tõrge-
teta hakkama saama kõnede hul-
gaga,“ ütleb Maksu- ja Tolliameti 
peaspetsialist Roman Spasjuk.

Olgu öeldud, et tavapäraselt on 
EMTA kõnede maht 15 000 –  
17 000 kuus. Tipp-perioodil ehk 
veebruarist kuni märtsi lõpuni, kui 
füüsilised isikud esitavad tuludek-
laratsioone, tuleb kõnekeskusesse 
aga 40 000 – 45 000 kõnet kuus.

Uut kõnekeskust oli Roman Spas-
juki sõnul tarvis muudatuste tõttu 
ümbritsevas keskkonnas ja ini-
meste vajadustes. „Peame aren-
gutega kaasa minema. Kui mõned 
aastad tagasi piisas sellest, et 
klientidel oleks võimalik meiega 
telefoni teel ühendust saada, siis 
tänapäeval jääb sellest kindlasti 
väheks. Vajasime tõhusat juhtimis- 
instrumenti, mille abil korraldada 
teenindusprotsesse selliselt, et 
oleks tagatud optimaalne inimres-
sursside kasutamine ja teenus 
vastaks klientide ootustele.“ 

EMTA peamiseks eesmärgiks oli 
saada nüüdisaegne töövahend, 
mis aitaks tõrgeteta teenindada 
kliente ning mida oleks lihtne ja 

TOOMAS SAU,
TELIA KÕNEKESKUSE 
LAHENDUSE JUHT 
EMTA on üks nõudlikumaid ja asjatund-
likumaid kõnekeskuse kliente, kes Telial 
on. Või pigem võiks teda partneriks 
nimetada, sest paljud arenduse sisen-
did on tulnud EMTA-lt ja nii, nagu on 
arenenud nende klienditeenindus, on 
arenenud ka Telia kõnekeskuse lahen-
dus. Tänu EMTA-le on Telia paremini 
mõistnud klientide vajadusi ja suutnud 
paremini suunata uute kõnekeskuse 
arenduste väljatöötamist.

mugav kasutada nii kõnekeskuse 
töötajatel kui ka juhtidel. Nüüd 
võib öelda, et eelmisel aastal 
kasutusele võetud kõnekeskuse 
arendus on kulgenud plaanipära-
selt ning hetkeseisuga rahuldab 
rakendus suuremas osas ameti 
vajadusi. Kindlasti ei soovita aga 
siin peatuda ja tegeletakse jooks-
valt ideede genereerimisega, et 
juba niigi võimalusterohket kesk-
konda uute funktsioonidega täien-
dada.

LÕPPTULEMUS VASTAB 
OOTUSTELE, KUI SOOVE 
VÕIMALIKULT TÄPSELT 
KIRJELDADA
„Minu kui inimese jaoks, kes pole 
tarkvara loomisega kursis, on 
mõni ettepanek parema teenuse 
pakkumiseks tundunud väga kee-
rukas ja vahest isegi teostamise 
mõttes võimatu. Samas on Telia 
meeskond tõestanud vastupidist 
ning suutnud kõik meie püstitatud 
eesmärgid täita,“ kiidab peaspet-
sialist. Samuti teeb talle rõõmu, 
et kõnekeskuse juurutamisel ja 
kasutamisel pole ebaõnnestumisi 
olnud. „Koostöö Teliaga on olnud 
väga konstruktiivne ning mõned 
tehnilist laadi probleemid on alati 
leidnud operatiivselt lahenduse. 
Tööseisakuid ei ole kõnekeskuses 
juhtunud ning teenus on klientidele 
pidevalt kättesaadav.“

Spasjuki sõnul on ka töö käigus 
selgeks saanud tõsiasi, et oma 

soove tuleb võimalikult täpselt kir-
jeldada ootuspärase lõpptulemuse 
huvides. 

Uus kõnekeskus on kogu orga-
nisatsiooni tööd tunduvalt liht-
sustanud: töö organiseerimine ja 
planeerimine on muutunud paind-
likumaks. Teenindajate paikne-
mine eri Eesti linnades võimaldab 
operatiivselt reageerida näiteks 
interneti- või elektrikatkestustele, 
suunates kõned probleemsest piir-
konnast mujale, ja jätkata klientide 
teenindamist. Tänu online-moni-
tooringule jälgitakse pidevalt kõne-
keskuses toimuvat ning kõnede 
arvu suurenemisel on võimalik 
kiiresti lisada teenindajaid või vas-
tupidi – kõnede arvu vähenemisel 
suunata neid teistele töölõikudele. 
Peakasutaja saab tänu monitoo-
ringule jälgida kõnekeskuses toi-
muvat ka kontorist väljas viibides 
nutitelefoni kaudu ning vajadusel 
kõnekeskuse seadistusi muuta.

KÕNESALVESTUSED TÕSTAVAD 
EDASTATAVA INFO KVALITEETI
Tänu kõnede salvestamisele on 
EMTA-l nüüd võimalik pöörata 
suuremat tähelepanu kõnekesku-
sest väljastatava info kvaliteedile. 
Salvestuste abil saab hinnata 
kõnekeskuse teenindajate tead-
miste taset ja selgitada välja koo-
litusvajadused. Samuti kajastab 
kõnede sisu seda, milliste küsi-
mustega kliendid kõige rohkem 
maksuameti poole pöörduvad. 

EMTA KÕNEKESKUSE 
LAHENDUS 
VÕIMALDAB: 

• jagada ühel numbril tul-
nud kõned vastajate 
vahel olenemata asuko-
hast ja vastaja telefoni 
tehnilisest lahendusest;

• kehtestada kõnede 
jagamisel ise reeg-
lid, mille alusel kõnesid 
jaotatakse;

• saada ülevaate agentide 
tegevustest ja kõne-
dest (kui palju oli kõne-
sid; kes teenindas; kui 
palju aega kulus ühele 
kõnele jne);

• saada ülevaate kõne-
keskuses toimuvast ja 
vastavalt vajadusele kii-
relt reageerida;

• mängida helistajatele 
teateid (IVR-id, ootejär-
jekorra teated jms);

• määrata kõnede sisu, 
saada selle kohta sta-
tistikat ja paran-
dada selle põhjal oma 
klienditeenindust.

Seda infot kasutatakse iseteenin-
duskanalites oleva informatsiooni 
muutmiseks või täiendamiseks.

„Kuna EMTA on riigiasutus ja meie 
tegevuse rahastamine käib riigieel-
arve kaudu, siis peame hea seisma 
selle eest, et meie teenused oleksid 
kvaliteetsed ja võimalikult soodsad 
maksumaksja jaoks. Selle taga-
miseks korraldatakse hange, mille 
käigus selgitatakse välja kõnekes-
kuse tarkvara pakkuja, kes rahul-
dab kõiki meie vajadusi, kuid on 
samas ka kõige parema hinna ja 
kvaliteedi suhtega,“ selgitab Spas-
juk ETMA valikut. 

EMTA kõnekeskuse teeb eriliseks 
asjaolu, et teenust kasutatakse 
pilveteenusena. Oluline on aga 
siiski mainida, et pilves on ainult 
kõnekeskuse kõnede käsitlemise 
teenus, mitte klientide andmed. 
Kõik andmed asuvad ikka endiselt 
ameti enda serverites. 

27KLIENT



„Kõik head ideed jäävad juuru-
tamata, kui unustada tehnoloo-
gia kõrval ära inimesed,“ ütleb 
Tarko, kelle otsene töö Telias on 
just nimelt tehnoloogia juhtimine. 
„Võiksin ju arendada igasuguseid 
vingeid asju, aga kui ma igapäe-
vaselt inimestega ei suhtleks ja 
neile oma ideid maha ei müüks, 
ei tuleks ka tulemust. Seega pean 
lisaks tehnoloogiale juhtima ka 
kogu sellega kokkupuutuvat mõt-
teviisi.“

Üks osa Tarko igapäevatööst ongi 
nn tehniline müügitöö, mida ta 
teeb hoopis teistmoodi, kui me 
tänapäeval harjunud oleme. Näi-
teks ei saa inimesi tema sõnul 
enam ammu paati pelgalt power-
point’i esitluse või suurte sõna-
dega. „Kui peaksin olema tradit-
siooniline müügimees, siis oleksin 
oma alal äärmiselt kehv,“ muigab 
mees. „Minu põhimõte on olla aus 
ning näidata reaalselt töötavaid 

TARKO TIKAN - 
JUHT, KELLEL POLE 
ÜHTKI ALLUVAT
Telia võrgu ja infrastruktuuri peaarhitekt Tarko Tikan on 
üles ehitanud ettevõtte põhilised võrgusüsteemid ja jagab 
oma teadmisi lahkelt ka teistele. Edu saavutamisel peab ta 
tähtsaks ausust, oskust inimesi oma paati saada ja muidugi 
tehnoloogilisi teadmisi. kirjutas gerli ramler. foto: kaspar saaremets

lahendusi. Ja see lahendus peab 
olema väga hea – alla selle ei tasu 
hakata asjast rääkimagi! Kahjuks 
tuleb sageli ette – ja eriti teevad 
seda tootjad –, et presenteeritakse 
10 aastat vana asja uues kastmes 
ja räägitakse seejuures läbimurde-
tehnoloogiast. See on minu jaoks 
petmine.“

TELIA HALL KARDINAL
Tarko on Elioni taustaga ja töö-
tanud organisatsioonis kaheksa 

aastat. Vähe on asju, mida ta ei 
tee või millega ta mingil perioodil 
ettevõttes tegelenud ei ole: ühel 
hetkel kirjutab arvuti taga koodi, 
teisel juba kruvib laboris testsea-
det rack’i. Pahatihti lahendab ta ka 
probleeme, millega kellelgi teisel 
pole olnud mahti tegeleda või mis 
kellelegi korda ei lähe, aga mis 
toovad pikas perspektiivis ainult 
hävingut kaasa. Võrgunduses on 
selliseid asju palju ja parem on 

mured lahendada kohe nende 
tekkimise hetkel. 

Telias ollakse ammu harjunud, et 
Tarko on kui hall kardinal või vari: 
ta on peaaegu iga tehnoloogilise 
arenduse taga, kuid kuskilt pole 
näha, kuidas seda täpselt tehakse 
ning kes kange liigutab. Samas on 
just tema see, kellelt mure korral 
tullakse lahendust küsima – juba 
seetõttu, et ta pole n-ö harilik 
IT-mees, vaid laia silmaringiga 
spetsialist, kes suhtleb inimestega 
ausalt ja avatult. 

„Ega meilgi alati kõik 100% 
õnnestu ja vahel teemegi mingeid 
asju ainult katsetamise pärast, et 
olla kindlad, et see ei sobi meile. 
Aga selleks, et edasi minna ja 
arendada, peame kõik võimalikud 
variandid läbi käima,“ selgitab 
Tarko. „Meil pole ka sellist põhi-
mõtet, et peame alati kõik ise 
tegema: valime vahel olemasole-
vaid lahendusi, mugandame neid 
ja nii saamegi kiirema, lihtsama ja 
tõenäoliselt ka parema tulemuse. 
Tootjate täislahendusi me aga üldi-
selt kasutama ei kipu, kuna need 
ei sobi meie teiste lahenduste või 
ettevõtte mõtteviisiga.“

Näiteks on Telias kolme operat-
sioonisüsteemi poliitika – kõik 

Massärisse ei saa külvata uusi 
tehnoloogiaid kamaluga – meie 
tegevuse juures peab iga 
uus toode või teenus olema 
väga hästi läbi mõeldud.
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lahendused peavad töötama nii 
Windowsi, Linuxi kui Maciga. Kui 
lahendus eeldab tehnoloogiatiimi-
delt ainult Windowsi kasutamist, 
jäetakse see üsna kähku kõrvale. 
Loomulikult on eesmärgiks võtta 
ette selliste asjade arendamine, 
mis laseksid pakkuda kliendile 
paremat teenust ning optimee-
rida hinda. Oluline on mitte piirata 
oma tooteportfelli – see ei tule 
küll valmisteenusest odavam, 
kuid annab hindamatuid võite ja 
lisaväärtust.

ASJU SAHTLISSE EI TEE
Uusi asju proovib peaarhitekt heal 
meelel, kuid tõdeb, et meeletu 
infovoo ja pidevalt turule tulevate 
uute toodetega ei ole lihtne hak-
kama saada. Selleks on vaja pide-
vat filtreerimist ning vajadusel ka 

kõhutunde järgi otsustamist, mida 
on mõtet alustada või edasi aren-
dada ja mida mitte.

Innovaatiliste ideede puudust 
Telias pole, kuid sahtlisse asju 
ei tehta. „Ükskõik millise projekti 
puhul mõtleme alati läbi, kas sel-
lele kuluvatest töötundidest ja 
rahast on ettevõttele ja meie klien-
tidele tulevikus kasu. Võime kin-
nitada, et tugevalt üle poole meie 
arendustest jõuab klientide kasu-
tusse ning need on hästi kaalutud 
investeeringud. Massärisse ei saa 
külvata uusi tehnoloogiaid kama-
luga – meie tegevuse juures peab 
iga uus toode või teenus olema 
väga hästi läbi mõeldud, sest me 
ei saa pakkuda kliendile keerukaid 
valikuid ega mõttetuid tooteid,“ 
räägib Tarko. 

Seetõttu meeldib talle ka endale 
käia kohtumistel partnerite ja 
suurklientidega ning aidata lahti 
seletada mõne teenuse vajalik-
kust või vastupidi seda, miks pole 
mõnda asja otstarbekas nii keeru-
kaks ajada. Just asjade mittetege-
mises peitub tihti edu võti.

TÖÖ PANEB SILMAD SÄRAMA
Rääkides Teliast kui tehnoloogia-
ettevõttest tõdeb mees, et kuigi 
võrgunduses ollakse maailma-
tasemel, on IT-arenduses pisut 
arenguruumi. Sõltuvus partneritest 
on liiga suur ja samuti pole kom-
mertstarkvara Telia vajaduste mõt-
tes tihti piisavalt painduv. Praegu 
panustatakse palju, et selles vallas 
paremaks saada ja korrata võr-
gunduse edulugu. Sel eesmärgil 
tehti näiteks suur muudatus teh-

noloogiaüksuses, kus inimesed 
jagati kahte gruppi: need, kes 
tegelevad kliendi muredega, ja 
need, kelle hooleks on kodu kor-
rastamine. Kui ühed ja samad 
inimesed teeksid kõike, ei jõuaks 
midagi tehtud. 

Telias meeldib Tarkole vaheldus 
ning võimalus teha uusi asju, kat-
setada, avastada. „Mulle meeldib 
ka siinne koostöövaim. Meil on 
väga hea tehnoloogiatiim. Kõik 
teevad kõike ning kunagi pole 
kuulda nurinat, et keegi peab 
täitma ülesannet, mis pole otseselt 
tema vastutusalas. Tööd tehakse 
silmade särades!“ 

29JUHTIMINE



Klientide elu lihtsamaks ja muga-
vamaks muutmise nimel töötab 
Telia Eesti müügi- ja teenindusük-
suses kokku umbes 800 inimest. 
Seda nii klassikalistes ja harju-
muspärastes kokkupuutekohta-
des, nagu telefoniteenindus ja 
esindused, kui ka nüüdisaegsete 
digitaalsete ärikeskkondade osa-
konnas, kus leitakse koostöös 
tehnoloogiaüksusega lahendusi, 
mis võiksid klienti õigel ajal tema 
valitud ekraani vahendusel toe-

tada. Lisaks vastutab müügi- ja 
teenindusüksus klientide arvelduse 
ning müügiks-teeninduseks vaja-
liku toe eest. 

„Pean ennast win-win-win-tüüpi 
juhiks. Selles kolmnurgas on võit-
jad nii ettevõte/omanik, klient kui 
ka töötaja. Kõige olulisem on toe-
tus, mis aitab inimestel oma töös 

JUHI TOETUSEST 
SÕLTUB TÖÖTAJATE 
EDU
Telia Eesti müügi- ja teenindusüksus moodustab peaaegu 
poole kogu ettevõttest. Seda võimast üksust juhib müügi- ja 
teenindusüksuse direktor Age Vanajuur, kes usub, et tõelise 
tahte ja koostööga saavad ka võimatud asjad võimalikuks.
kirjutas gerli ramler. fotod: kaspar saaremets

edukas olla, et klientidele antud 
lubadused saaksid täidetud. Ja 
juba ammu ei piisa selle täitmiseks 
vaid elementaarsest viisakusest 
ning naeratusest. Empaatia ja 
soov nutikaid lahendusi leida on 
vajalik eeldus kliendirahulolu teki-
tamiseks,“ räägib Age. Ta ütleb, 
et kui sinna juurde lisada sildade 
loomine ja tugevdamine osakon-
dade ja üksuste vahel, siis saavad 
ka kõige võimatumad asjad või-
malikuks.

KLIENTIDE SAADIKUD LEIAVAD 
ALATI LAHENDUSE
Tehnilised küsimused on müügi- 
ja teenindusüksuse igapäevatöö 
lahutamatu osa. Tihti ei pruugigi 
otseselt midagi katki olla, kuid 
üksuse töötajad peavad endale 
aru andma: klientide elus on ka 
muud peale telekommunikatsiooni 
– seega on ei tohiks neile tehniliste 

teemadega peavalu tekitada! Kui 
need vahel siiski ilmnevad, on Age 
sõnul oluline aru saada, kas mure 
on teenuses, seadmes või võrgus. 

„Jälgime standardit, et klientide 
pöördumised tuleb ühe kontaktiga 
lahendada. See võib esmapilgul 
kliendile jätta mulje, et tegu on 
individuaalse lähenemisega, ent 
reaalsuses on siiski tegu meeskon-
natööga üsna mitmes mõttes, olgu 
selleks siis teenuste ja lahenduste 
arendus ning haldus, võrguarendus 
või koostöö müügi- ja teenindus-
kanalite vahel,“ selgitab Age. „Meie 
ülesanne on teha nii, klient ei peaks 
erinevate kokkupuutekohtade vahel 
jooksma – me peame kõik võima-
likud kitsaskohad ja probleemid 
ladusalt lahendama. Lisaks otsime 
ja loome aina rohkem võimalusi, 
mis suudaksid tehniliste murede 
teenuse tervist automaatselt diag-
noosida ja aitaksid vajadusel info 
proaktiivselt kliendini viia.“
Telia kollektiivi jaoks on kliendi-
kogemus üks tervik ja kvaliteetne 
teenindus ei seisa sellest kuidagi 
eraldi. Suurepärase kliendiko-
gemuse väljateenimiseks peab 
organisatsioon tähelepanu hoidma 
teenuse ootustel ja ärinõuetel, levi 
ja võrgu kvaliteedinõuetel, kliendi-
kommunikatsioonil jpm. Müügi- ja 
teenindusüksuse jaoks on seetõttu 

oluline kliendi soovid, vajadused, 
ootused, aga ka mured õigesse 
kohta suunata, et äri- ja tugiük-
suste eksperdid saaksid selle info 
abil kliendist lähtuvalt lahendusi 
disainida. Seetõttu nimetatakse 
müügi- ja teenindusüksuse inimesi 
ettevõttes kliendi saadikuteks. 

PANGANDUSSEKTORI JA 
TELEKOMMUNIKATSIOONI 
SARNASUS 
Age liitus Telia eelkäija EMTga 
aastal 2003. Varem oli ta ligi 10 
aastat seotud finantssektoriga 
ning pangandusest telekommu-
nikatsiooniärisse sisenedes oli 
tal tegelikult väike ärevus hinges: 
„Olen tööalaselt peaaegu alati 
seotud olnud klienditeeninduse 
ja müügiga, kuid mobiilimaailma 
liikudes oli väike vaprusevärin 
omal kohal. See asendus peagi 
äratundmisrõõmuga, sest põhitõ-
dedes leidsin paralleele juba esi-
mestest päevadest alates. Usun, 
et olulisim õnnestumise eeldus 
igas valdkonnas ja tegevuses on 
alati hoida fookus kliendil.“

Age tuli EMTsse tööle kõnekaardi 
segmendijuhiks. Kui ta oma ligi 
25-aastasele karjäärile tagasi vaa-
tab, siis on tema sõnul ääretult 
põnev olla kaasas tehnoloogia 
arenguga. „Arenenud ei ole ju 

Suurepäraseid juhte on võrreldud 
teepakikestega, mis kuuma 
vette sattudes suudavad luua 
võrratuid maitseelamusi. Usun, et 
muudatuste juhtimise juures on 
see enim märgatav ja kogetav.
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mitte ainult teenus ja toode, vaid 
kogu see ajaga kaasas käimine 
on olnud huvitav, näiteks see, kui 
saad luua ja võtta osa kliendile 
pakutavate suhtluskanalite aren-
gust. Kusjuures ühtviisi põnev on 
see nii panganduses kui ka tele-
kommunikatsioonis. Mul on olnud 
õnne traditsiooniliste müügi- ja 
teeninduskanalite kasvuga koos 
panustada ja olla osa nii interneti-
panganduse tekkest kui ka isetee-
ninduste arengust.“

Tema sõnul ei mõista inimesed 
sageli esmapilgul, miks mingid 
uuendused neile head on. „Nagu 
autotööstur Henry Ford ütles: kui 
ta oleks inimestelt küsinud, mida 
nad tahavad, oleks nad palunud 
kiiremaid hobuseid. Samas, kui 
hüved on meieni jõudnud, et oska 
me enam nendeta eladagi. Kuju-

tage praegusel internetiajastul ette, 
et meil poleks mobiilset parkimist 
või veebi iseteenindust; et kirjutak-
sime tšekke käsitsi ning käiksime 
ostmas kviitungeid, et autot par-
kida? See on ju meeletu ajakulu 
ning just sellesama ajakokkuhoiu 
ja mugavuse pärast arendavadki 
ettevõtted uusi tooteid-teenuseid!“

MUUDATUSTE JUHTIMINE ON 
TÄNAPÄEVA JUHILE VAJALIK 
OSKUS 
„Suurepäraseid juhte on võrreldud 
teepakikestega, mis kuuma vette 
sattudes suudavad luua võrratuid 
maitseelamusi. Usun, et muuda-
tuste juhtimise juures on see enim 
märgatav ja kogetav,“ räägib Age. 
Ta märgib, et kuivõrd tehnoloogia-
sektoris on muudatused ja muutu-
sed tehnoloogia arengu tõttu pea-
aegu igapäevane nähtus, siis on 

hea väikeste loomulike arengutega 
muudatuste juhtimise oskusi üha 
juurde õppida, et hiljem suuremate 
muudatuste puhul tegutseda nagu 
kõrgliiga mängija. 

Age sõnul naudib ta töötamist 
organisatsioonis, kus väga selgelt 
tajutakse, et asju tehakse klien-
dile. „Mind ümbritsevate kollee-
gide IQ ja EQ tase aitab pidevalt 
tunda, et ma ei tea ikkagi veel 
midagi, ning üldine atmosfäär 
hoiab elukestval õppel hästi päit-
seid peas,“ ütleb ta naeratades. 
„Sama oluline on kindlasti kogu 
ümbritseva ajupotentsiaaliga inno-
vaatiliste lahenduste turule too-
mine, kus tehnoloogia on aidanud 
inimeste elu mugavamaks muuta. 
Olgu selleks 3G-ja 4G-tehnoloo-
gia ning nutitelefonide võidukäik, 
mobiil-ID jms.“

Veel 10 aastat tagasi poleks Age 
uskunud, et läheb uuesti ülikooli 
ja pealegi IT-d õppida. Aga tõsi 
see on, et tehnoloogiasektoris töö-
tamine pani teda huvituma IT-st, 
suhtlema selle ala spetsialistidega 
ning mõtlema sellele, kuhu tehno-
loogia meid viib. Õppimine andis 
rohkem ja tõmbas ta endasse 
enam, kui Age oleks osanud loota, 
ning nüüd on tal sel alal magist-
rikraad. 
 
„Infotehnoloogia on massidele aina 
enam kättesaadav ja seda on vaja 
igas valdkonnas alates humani-
taarteadustest. IT koondab endas 
väga põnevaid teemasid ning ma 
ei välista, et leian end varsti taas 
edasi õppimast. Töö kommunikat-
siooniettevõttes ei lase end lõd-
vaks lasta ja hoiab iga päev meele 
erksa!“ 
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JUHT

Telial on projektis kaks rolli: 
koordineerida rahvusvahelist 
töörühma ja tegeleda lahenduse 
arendamisega Tartu jaoks. Minu 
töö on olla aktiivne eestkõneleja, 
et Telia seisukohad väärikal määral 
esindatud oleks. 
 
Koostöö hea ja pikaajalise kliendi 
Tartu linnaga on väga hea alus 
uute lahenduste loomiseks. 
Püüame SmartEnCity raames 
ühendada integreeritud infrastruk-
tuurina hulga korterite, majade ja 
linna tehnilisi süsteeme ühtseks 
tervikuks. Pikemas perspektiivis 
näeme, et kõik Tartu tehnilised 
süsteemid suhtlevad omavahel 
ja miks mitte ka teiste linnadega 
ühiste teenuste pakkumiseks. 
 
Oleme Eestis harjunud oma 
latti digitaalsetes teenustes väga 
kõrgel hoidma ja äsja Barcelonas 
toimunud Smart City Expolt saa-
bununa võin kinnitada, et ka Tartu 
SmartEnCity on enamikust linna-
dest ja lahenduste pakkujatest 
aastaid ees. Kui see lahendus on 
valmis, saame samasuguseid pak-
kuda teistelegi linnadele Eestis ja 
ka väljaspool. 
 
Inimesed on huvitatud uutest 
tehnoloogiatest ja lahendustest, 
kuid vahel tekib umbusk, kas kõik 
need kellad ja viled on ikka töö-
kindlad ja vajalikud. Peljatakse oma 

privaatsuse ja süsteemide turva-
lisuse pärast – seetõttu püüame 
arendustesse kaasata tehnoloo-
giateadlikumaid kodanikke ning 
pakkuda igakülgset infot, mis võiks 
kindlustunnet suurendada. Isegi kui 
alguses on küsimusi, siis üldjoon-
tes inimesed mõistavad kenasti, et 
enamik meist ei kujuta elu ette ilma 
igapäeva nii sügavalt sisse põimu-
nud tehnoloogiateta, milles nähti 
ohtusid 5, 10 või 20 aastat tagasi. 
 
Usun, et inimestevaheline otsene 
suhtlus on palju efektiivsem kui 
elektrooniliste kanalite kaudu, nii 
et kui kerkib mõni vähegi olulisem 
teema, siis püüan alati kohale 
minna, olgu siis Tartusse, Oslosse 
või Barcelonasse. Paraku läheb 
arvestatav osa minu päevast siiski 
ka telefonikõnede ja videokonve-
rentside peale.
 
Mulle meeldivad inimesed. Eriti 
siis, kui neil on mulle midagi uut 
õpetada. Olen alati hinnanud 
aktiivseid ja otsustuskindlaid ini-
mesi. Viimastel aegadel olen üha 
rohkem hakanud väärtustama 
praktilist kogemuste pagasit.  
 
Tegutsema panevad uudsed 
lahendused ja keerulised ülesan-
ded. Usun, et parim tulemus tuleb 
siis, kui kogu meeskond on sead-
nud endale eesmärgiks ühise asja 
tegemise!

URMO LEHTSALU
Arendusjuht ehk ettevõttes hüüdnime Hunt Kriimsilm saanud Urmo 
Lehtsalu on Telias töötanud üle kuue aasta. Tal on palju kogemusi 
IT-ettevõtmistega ning kogu telekomifirmas tegutsemise aja on ta töö-
tanud uute ideede ja tehnoloogiate väljaarendamisega, millega klienti-
dele lisaväärtust luua. Nii on sündinud näiteks uute teenuste täiskont-
septsioon eTervis Teliale, koostöös Samsungiga on loodud maailma 
esimene IPTV-lahendus otse telerites ning praegu on Tartu linna ja 
Tartu Ülikooliga arendamisel projekt SmartEnCity, mille eesmärk on 
ehitada vanad kortermajad ümber tarkadeks majadeks.

kirjutas gerli ramler 
fotod: kaspar saaremets

32 LAHENDUS 04/16TEGIJAD



SATISH NARAYANA 
SRIRAMA
Tartu Ülikooli Arvutiteaduse Instituudi hajussüsteemide dotsent, indi-
alane Satish Narayana Srirama on enam kui saja teadusliku publi-
katsiooni kaasautor ning juhtinud paljusid riiklikke ja rahvusvahelisi 
projekte. Üheks selliseks projektiks on Tartu linna, ülikooli ning Telia 
ühisprojekt SmartEnCity, mille peamine eesmärk on parema, innovaati-
lisema ning energiasäästlikuma linnakeskkonna rajamine.

Minu tööpäev sisaldab igapäe-
vast õppe- ja teadustööd ning eri-
nevates projektides kaasarääkimist 
ja nende juhtimist. Meie mobiili- ja 
pilvearvutuse labori meeskond 
koosneb mitmest doktorandist, 
magistrandist ja üliõpilasest, kes 
on väga aktiivsed, motiveeritud 
ja eesmärgile orienteeritud. Võib 
öelda, et viimaste aastatega oleme 
palju arenenud ning meil on ette 
näidata märkimisväärseid tulemusi. 

Minu ja mu meeskonna moti-
vaatoriks on kindlasti vabadus 
tegeleda just meid huvitavate 
teadusuuringutega. Niikaua, kuni 
inimesed töötavad tulemuslikult 
ning neil on ette näidata oma töö 
vilju, ei piira ülikool ega instituut 
meie tegevust. Lisaks osaleme 
aktiivselt erialastel konverentsidel, 
mis avardab silmavaadet ja annab 
rahvusvahelist kogemust.

Tartu Ülikool osaleb projektis Tark 
Tartu, mis väljendab Tartu linna 
ambitsiooni vähendada oma öko-
loogilist jalajälge elanike keskkon-
nateadlikuma käitumise, taastuv- 
energia kasutamise ja tänapäe-
vase tehnoloogia rakendamise 
kaudu. Euroopas ainulaadne 
koostööprojekt SmartEnCity aitab 
osa Hruštšovi-aegsetest majadest 
(täpsemalt 23) muuta terviklikult 
nutikaks, tarkadel lahendustel 
toimivaks ja energiasäästlikuks 
linnaosaks.

Meie tiimi ülesandeks projek-
tis on oma laboris kontorollida ja 
testida kõiki projekti jaoks loodud 
nutikaid mobiili- ja pilvelahendusi 
ning asjade interneti süsteeme, 
enne kui need projektis reaalselt 
tööle pannakse. 

Targa Kodu ja Targa Linna teh-
noloogilised lahendused on väga 
mitmekesised ja pakuvad palju 
uusi võimalusi, kuid need pea-
vad olema enne kasutuselevõttu 
reaalses keskkonnas testitud. 
Iga suurema tehnoloogia aren-
damine võtab aega, samuti nagu 
ka nende omaksvõtmine. Seega, 
mida varem me Eesti inimeste 
silmis usalduse saavutame, seda 
parem kogu ühiskonnale. Abiks 
on kindlasti see, et Eestil on koge-
musi paljude oluliste tehnoloogi-
liste läbimurretega nagu ID-kaart, 
X-tee ja Geenivaramu biohoidla, 
kuhu on kogutud umbes 10% 
Eesti elanikkonna DNA-proovid. 
Olen kindel, et Smart City projekt 
on suur samm targema ja energia-
tõhusama Eesti poole.

Kuigi uued tehnoloogilised 
lahendused on põnevad, kahtle-
vad inimesed sageli nende turvali-
suses ja selles, kas nende privaat-
sus säilib.. Sellega peab tegelema 
ning eesmärkide saavutamiseks 
tuleb kindlasti vaadelda ka sot-
sioloogilisi aspekte. Näiteks selle 
asemel, et saada iga kuu pisike 
kokkuhoid elektriarvetelt, võiks 
koguda need kokku ja tagastada 
suurema summana aasta lõpus, et 
inimestele oleks nutika lahenduse 
kasu hoomatavam.
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Telia pakub kõikidele olemasolevatele ning uutele äriklientidele võimalust 
soetada sobiv nutiseade kliendihinnast kuni 150 eurot soodsamalt. Valiku 
saab teha spetsiaalselt kampaania jaoks valitud nutiseadmete seast. 
Soodustuse saamiseks on vaja kasutada personaalset sooduskoodi. 
Info on siin: telia.ee/ari/pakkumised/joulud. Kampaania kestab kuni 
31.12.2016 või seni, kui soodustusega kaupa jätkub. Sooduskoodid keh-
tivad kauba ostmiseks Telia e-poest kuni 15.01.2017.

Ärikliendi kampaania pakkumises on seitse nutiseadet, nende seas ka 
„vanemad” lipulavead nagu Samsung Galaxy S6 Edge ja Sony Xperia 
Z5, mida siin pisut rohkem tutvustame.

TELIA ÄRIKLIENDI 
JÕULUKAMPAANIA:  
KUNI 150 EUROT 
SOODSAM SEADE

SONY XPERIA Z5 
Kiirelt reageeriva kaameraga veekindel telefon, mis toetab kahte SIM-
kaarti. 
5,2-tolline IPS-ekraan toob kiire 4G mobiilse interneti abil esile selge 
voogedastatud videopildi. 8-tuumaline protsessor (kombineeritud 4-tuu-
malistest 1.5 GHz- ja 2 GHz-protsessoritest) ja 3 GB põhimälu hoolitse-
vad seadme sujuva töötamise eest. 23 Mpixi kaameraga saab jäädvus-
tada meeldejäävaid sündmusi ühe hetkega või filmida neid 3840 x 2160 
resolutsioonis. Lisaks on nutifonil laialdased võimalused piltide, muusika 
või videote jagamiseks WiFi Directi või DLNA kaudu.

Sony Xperia Z5 kampaaniahind sooduskoodiga on 349 eurot.

SAMSUNG GALAXY S6 EDGE 
Selle telefoni juures on disainerile antud S6st vabad käed. Kumerate 
klaasservadega nutifon istub kätte väga hästi. Samsung Galaxy S6 

Edge on telefon, millel on 5,1-tolline Quad HD Super AMOLEDi ekraan, 
8-tuumaline protsessor (kombineeritud 4-tuumalistest 2.1 GHz- ja 1.5 
GHz-protsessoritest) ning 3 GB RAM ja 32 GB telefoni mälu. Kiire 4G 

mobiilne andmeside ja WiFi kiirendavad andmete allalaadimist. 16 Mpixi 
kaameraga saab jäädvustada meeldejäävaid sündmusi hetkega ning 

teha 2160p kvaliteediga videoid.

Samsung Galaxy S6 Edge kampaaniahind sooduskoodiga  
on 449 eurot.
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UUS SMART-ID 
= MOBIIL-ID?

Mobiil-ID ja Smart-ID teenused on loodud selleks, et lihtsus-
tada toimingute tegemist mobiilsete seadmete kaudu, näiteks 
arvete maksmist veebikeskkonnas. Mis on nende erinevus 
ning milliseid võimalusi need teenused pakuvad, selgitavad 
Telia Eesti spetsialistid Leila Leeben ja Jürgen Niinre.
kirjutas gerli ramler. foto: scanpix, ilmar saabas / ekspress meedia

MOBIIL-ID - TUNTUD, TESTITUD 
JA VÕIMALUSTEROHKE
Juba mõnda aega kasutusel olnud 
Mobiil-ID on riiklikult tunnustatud 
digitaalne isikutunnistus, mille abil 
antud allkiri on võrdne omakäeli-
selt kirjutatud allkirjaga. Mobiil-ID 
võimaldab tuvastada end kesk-
konda sisselogimisel (pangad, riigi 
e-keskkonnad, kommertskeskkon-
nad), allkirjastada dokumente digi-
taalselt ja ka hääletada. Mobiil-ID 
jaoks on vaja vastavat SIM-kaarti 
ja lepingut mobiilioperaatoriga. 

Mobiil-ID-d saab kasutada ka 
välismaal viibides ja see on hea 
võimalus enda autentimiseks, kui 
pole ID-kaarti lugevat seadet para-
jasti käepärast, kuid on olemas 

mobiiltelefon. Erinevalt parooli-
kaartidest ja PIN-kalkulaatoritest 
kasutab Mobiil-ID autentimiseks 
ning sisselogimiseks ainult kahte 
PIN-koodi ehk PIN1 autentimisel ja 
PIN2 allkirjastamisel ning tehingute 
tegemine käib nii nagu ID-kaardi 
puhul. 

Kuna Mobiil-ID on seotud inimese 
ja isikukoodiga, saab igaühel olla 
ainult üks Mobiil-ID. Teenus töötab 
igal mobiiltelefonil ning iga tark-
vara peal.

SMART-ID - MIS SEE ON JA 
KELLELE?
Järgmise aasta esimesel poolel 
tuleb turule uus võimalus e-tee-
nustesse sisselogimiseks –  

Smart-ID. Selle saavad endale 
elektrooniliselt taotleda kõik, kellel 
on olemas Mobiil-ID või ID-kaart. 
Smart-ID loomise eesmärgiks 
on see, et kliendid saaksid seda 
kasutada kiiresti ja mugavalt ning 
et sellega ei kaasneks täienda-
vaid kulusid nagu Mobiil-ID puhul. 
Smart-ID loobub füüsilise turva-
elemendi ehk SIM-kaardi kasuta-
misest krüptograafiliste võtmete 
hoidmisel, asendades selle inno-
vaatilise lahendusega, kus võtmed 
on jagatud telefoni rakenduse ja 
serveri vahel. 

Nagu Mobiil-ID-l on ka Smart-ID-l 
kaks PIN-koodi, kuid erinevalt 
Mobiil-ID-st on kasutamiseks vaja-
lik vaid seade ise (arvuti, iOS- või 

Android-tarkvaraga telefon, tah-
vel- või pihuarvuti) ning allalaetud 
rakendus. Smart-ID äpi saab alla 
laadida Google Playst või Apple 
App Strore’ist, seejärel tuleb end 
tuvastada ID-kaardi või Mobiil-
ID-ga ning luua ja meelde jätta 
PIN1- ning PIN2-kood. Samuti on 
Smart-ID kasutamise eelduseks 
andmeside ühendus, kas mobiilne 
või WiFi.

Smart-ID kasutamine on väga sar-
nane Mobiil-ID kasutamisega –  
e-teenusesse sisenemisel tuleb 
mobiiliekraanile teade, mis tuleb 
aktsepteerida ning sisestada vas-
tav kood. Suureks erinevuseks 
Smart-ID ja Mobiil-ID vahel on aga 
praegu see, et Smart-IDga ei saa 
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hääletada ega anda omakäelise 
allkirjaga võrdelisi allkirju. Ent töö 
selle lahenduse kallal käib. 

Smart-ID plussiks on võimalus 
kasutada seda korraga mitmel 
seadmel – Mobiil-ID-l see võimalus 
puudub. Näiteks on võimalik teha 
Smart-ID korraga mitmele telefo-
nile, tahvelarvutile ning klient saab 
end tuvastada kõigis seadmetes. 
Lisaks on loodud haldusportaal, 
kus hallata oma identiteete.

Smart-ID on ideaalne lahendus 
neile, kes on kasutanud interneti-
panka koodikaardiga ning soovi-
vad oma pangaasju ajada mobiilis, 
ebamugavat plastikut kaasas 
kandmata. Senised Mobiil-ID 

kasutajad, kes on teenusega rahul, 
ei pea Smart-ID peale üle kolima, 
samas võib neid teenuseid kasu-
tada paralleelselt. 

TULEVIKKU ON MÕLEMAL 
TEENUSEL
Pankade huvi uute lahenduste 
võtmes on kindlasti suunata neid 
kliente, kes kasutavad parooli-
kaarte, sest selline autentimise 
meetod on ajale jalgu jäänud 
ning ei ole nii turvaline. Kuna 
pankade soov on võimalikult 
sujuv üleminek paroolikaartidelt 
uuemale lahendusele, sai välja 
töötatud Smart-ID, millest saab 
tulevikus tugev konkurent Mobiil-
ID-le. Praegu on aga Mobiil-ID-l 
veel konkreetsed eelised ning ka 

edaspidi on kindlasti plaanis seda 
teenust arendada ning mugava-
maks teha.

Mobiil-ID-l on Eestis üle 100 000 
kasutaja ning eriti tugeva kasvu 
on teenus läbi teinud viimase 1,5 
aasta jooksul. Inimesed saavad 
aina rohkem aru mugavatest 
teenustest ja väärtustavad neid. 
Siiski on veel hulk inimesi, kes ei 
kasuta Mobiil-ID-d, kuid võiksid 
seda teha, sest uuringud ütlevad, 
et need, kes on kord Mobiil-ID-ga 
liitunud, nii käepärasest ja turva-
lisest teenusest enam lihtsalt ei 
loobu. Väga lihtne on logida vaja-
likku veebikeskkonda läbi mobiil-
telefoni, mis on niikuinii tänapäeva 
inimese lahutamatu kaaslane.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et teh-
noloogiline areng ning uute ja 
turvaliste autentimise meetodite 
lisandumine on äärmiselt tervita-
tav – Telia toetab neid ning käib 
arengutega kaasas. Tihtipeale võib 
olla ei tulda selle peale, mis ohud 
digimaailmas eksisteerivad võivad. 
Just seetõttu ongi loodud kõik 
need teenused, mis võimaldavad 
inimestel tehinguid teha mugavalt 
võimalikult turvalisel moel.

Smart-ID töötas välja sertifit-
seerimiskeskus koos Cyberne-
tica AS-iga. See on kooskõlas 
Euroopa Liidu määruse eIDASi 
nõuetega ja arvestab ka Euroopa 
Keskpanga nõudeid tugevale 
autentimisvahendile. 

OMADUS

 
Kasutuselevõtt 

Kulu kliendile

Digiallkirjastamine riiklikul tasemel

Mitme seadme tugi

Andmevahetus

Mobiilivõrgu olemasolu

Nutitelefon

Mitmekeelne kasutajaliides

Ülevaade kasutamisest

SMART-ID

Lihtne:  
äpp tuleb alla laadida ja tuvastada 

ID-kaardi või Mobiil-ID-ga

Tasuta

Puudub

Olemas

Mobiilne internet, Wifi

Ei ole vajalik

Vajalik

Jah

Spetsiaalne portaal smart-id.com

MOBIIL-ID

Keeruline:  
peab vahetama SIM-kaarti 

Tasuline

Olemas

Puudub

SMS

Vajalik

Ei ole vajalik

Ei

Puudub
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Suure tõenäosusega on igaüks meist näinud telerist mälu-
mängusaadet „Mis? Kus? Millal?“, kus publiku küsimustele 
püüab vastuseid leida tõeline tarkade klubi. Vähem on teada, 
et tegemist on 1970. aastate keskpaigast Venemaalt alguse 
saanud intellektuaalse mänguga, millest on televersiooni 
kõrval olemas ka sportlik.
 
kirjutas gerli ramler. foto: kaspar saaremets

MÄLUMÄNG -  
SPORT,  
MIS HOIAB  
VORMIS

Just selle „Miks? Kus? Millal?“ 
sportliku versiooni tulihingeline har-
rastaja on Telia vene kommunikat-
siooni juht Irina Kuzina, kes kaob 
juba üle nelja aasta igal pühapäeval 
kodust kolmeks tunniks oma mälu-
mänguritest meeskonnakaaslas-
tega mõistust teritama. Ja selliseid 
tiime on üle Tallinna ligi 50! 

„Sportlikus versioonis võistlevad 
omavahel kuni kuueliikmelised 
võistkonnad. Mõõtu võtame 
nii omavahel kodumaal kui ka 
teiste meeskondadega näiteks 
Venemaalt, Valgevenest, Lätist, 
Leedust, Saksamaalt jm. Mõned 
mängud toimuvad vastavalt 

ajatsoonidele eri aegadel, kuid 
keelatud on küsimuste-vastuste 
avalikud arutelud sotsiaalmeedias 
ja mujal,“ selgitab Irina, lisades, 
et vastavalt võistluste edukusele 
kogub tiim reitingut. 

Küsimused annavad korraldajad 
ja küsimuste-vastuste andmebaas 
on väga mahukas. Kusjuures kogu 
mäng toimub kõikjal vene keeles. 
Üldjuhul on ühe turniiri pikkus kolm 
mänguvooru, ühes voorus esita-
takse 12–15 küsimust ja igaühele 
vastamiseks on aega täpselt minut. 

Irina meeskond on osalenud mit-
metel võistlustel ka mujal maail-

mas, näiteks novembris käidi Lätis 
võistlemas Tallinna, Tartu, Riia, 
Daugavpilsi ja Kaliningradi mälu-
mänguritega. „Oleme osalenud ka 
sellistel mälumängufestivalidel, kus 
mõne päeva jooksul tuleb vastata 
rohkem kui 300-le eri valdkonnast 
pärit küsimusele. See on juba 
nagu töö!“

VÕISTKOND PEAB OLEMA KIRJU 
KUI PÜHADEMUNA
Irina võistkond tegutseb juba 10 
aastat, kuigi tema liitus nendega 
hiljem. „Meie suureks plussiks on 
see, et oleme väga head sõbrad ja 
tajume sageli üksteise mõttekäike 
juba eos. Iga tiim vajab mitmeke-

siste erialade ja huvidega inimesi, 
et teadmised oleksid kokkuvõttes 
võimalikult laiad. Meil on olemas 
humanitaarinimene, füüsik, muu-
sika- ja kunstimaailma tundja… 
Minu tugevuseks on tänu tööle 
nüüdisaegne maailm, e-teemad, 
IT-trendid, meedia ja kirjandus. 
Ja kuigi enamik mälumängureid 
on mehed, on tiimile kasuks, kui 
seal on ka mõni naine, sest õrnem 
sugu oskab tavaliselt kasvõi näi-
teks ootamatutele moeküsimustele 
vastata.“

Irina enda lemmikteemad on või-
malikud veidrad küsimused ja 
lingvistika. Enda sõnul ei hooma 
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küsimused on tõesti pikad ja kee-
ruka sõnastusega – isegi õiget 
vastust teades on võimalik neile 
valesti vastata. Seepärast peabki 
olema süsteem „usalda, aga kont-
rolli“. Kõige keerukam roll on kap-
tenil, kes peab pühenduma, kut-
suma tiimi treeningule, võistlema 
ning samas olema valmis võtma 
otsustusõiguse.

„Vaatasin seda mälumängu juba 
lapsena ja mõtlesin, et tahaksin 
suureks saades ise ka selles osa-
leda. Unistus pole kadunud,“ ütleb 
võistkonda Clever (inglise keeles 
„tark“ ja vene keeles „ristik“) kuu-
luv Irina. 

HOBI TULEB KASUKS 
IGAPÄEVATÖÖS JA -ELUS
Irina sõnul on mälumänguhobist 
kasu nii igapäevaelus kui ka töös. 
„Tänu mängudel omandatule 
oskan leida sealt huvitavaid seo-
seid igapäevatööga. Kui mul on 
vaja kirjutada artikkel või teha esit-
lus, saan sujuvalt tuua paralleele 
oma hobiga. Samuti on minu tütar 
kooli mälumängutiimis ning nad 
treenivad iga nädal mälumängu – 
see on väga tore,“ kiidab Irina.

Talle meeldivad ka tavalised tree-
ningud, kus saadakse kokku, loe-
takse ette küsimusi, mõeldakse ja 
mõistatatakse ning loetakse kom-

mentaare. „Väga oluline on autori 
loogikast aru saada. Kui vastus 
on vale, siis püüame mõista, mis 
meil valesti läks ja kus viga tekkis. 
Sageli on nii, et õige vastus oli 
meeskonnas olemas, kuid puudus 
vilumus selle välja ütlemiseks.“

Irina sõnul võiksid mälumängu 
proovida kõik, kellel vene keel 
suus. Selleks tuleks lihtsalt võtta 
ühendust regioonipõhise mälu-
mänguklubiga. 

ta eriti matemaatika ja füüsika 
valdkonda, samas meeldivad talle 
konksuga küsimused. Iga küsimus 
tuleb lihtsalt võtta ülihelikiirusel 
algosadeks ja sättida loogiliselt 
ritta. Nende tiimi nõrgaks teemaks 
on osutunud tänapäevased arvu-
timängud ja „Simpsonid“, mis on 
samas nooremate kolleegide jaoks 
võrreldes kunsti- ja ajalooküsimus-
tega köömes.

Võistlustel on võistlejate rollid kind-
lalt paika pandud: üks kirjutab üles 
küsimuse esimese lause, teine 
teise, kolmas kontrollib küsimuse 
üleskirjutamise õigsust ning teised 
mõtlevad juba vastustele. Mõned 

TALLINNA 
MÄLUMÄNGUKLUBI 
Mis? Kus? Millal? on asutatud aas-
tal 1991, nii et sel aastal täitus klubil 25 
aastat. Maailma klubi asutaja on Tallinna 
Kunstiakadeemias õppinud teatrikunst-
nik ja režissöör Vladimir Vorošilov, kes 
mõtles välja mängu formaadi ja tegeles 
sellega kuni oma surmani aastal 2001.
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TÖÖ RUULIB!
Laszlo Bock
„Töö ruulib!“ on Google’i per-
sonalijuhi kirjutatud raamat, mis 
keskendub sellele, milliste tege-
vuste, nippide ja katsetuste abil on 
ettevõttest saanud üks maailma 
kõige töötajasõbralikum suurfirma. 
Tunnistan ausalt, et päris huvitav 
oli lugeda selle kohta, mis ettevõt-
mised on Google’il õnnestunud (ja 
mis on ebaõnnestunud) ning kui-
das see on nende arengule ja kas-
vule kaasa aidanud. Igal juhul hariv 
ja silmaringi avardav lugemine.

EHH, UHHUDUUR. SINA EI 
MUUDA AAFRIKAT, AAFRIKA 
MUUDAB SIND.
Hannes Hanso, Mart Kuusk, 
Priit Kuusk, Liivo Niglas,  
Kristjan Prii, Tanel Rütman
Teleekraaniltki tuttava sõprus- ja 
reisiseltskonna seiklus viib lugeja 
Mustale Mandrile. Lisaks värvika-
tele ja vahetutele olustikukirjeldus-
tele leiab raamtust peent huumorit, 
põnevaid ajaloolisi fakte, annuse 
antropoloogilisi teadmisi jpm. Nii 
et Eesti tuntuima rattasõidu-kuuiku 
tavapäraselt muhe etteaste nii 
sõnas kui ka pildis. 

TERE, RUBY! PROGRAM- 
MEERIMISSEIKLUSED
Linda Liukas
Raamatu peategelane on tüdruk 
Ruby, kes kutsub kõiki väikseid 
tulevasi koodikirjutajaid kaasa 
mõtlema ja oma kujutlusvõimet 
tööle panema. Raamat on oma-
näoline just selle poolest, et või-
maldab Ruby maailmas seigelda 
nii lastel kui ka nende vanematel. 
Patuga pooleks tunnistan, et pole 
raamatut kaanest kaaneni veel 
läbi lugenud ning ootan, et saan 
selle tõsisemalt ette võtta koos 
tütrega. 

VÄÄRT LUGEMIST 
SOOVITAB  
MEEDIASUHETE JUHT 
RAIGO NEUDORF
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