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Kindlasti olete märganud, et mõnes lahedas väikeses äris, kus müüakse 
näiteks ökoleiba, kodumaist kosmeetikat, puidust kikilipse või talujogurtit, 
kirjutab müüja tehingu kenasti kaustikusse: toote nimi, kood, hind, kuu-
päev.

Kaustik ja pastakas on muide paljude meie mikroettevõtjate head kaasla-
sed. Kliendisuhtlus, laomajandus, pisike raamatupidamine – mis see siis 
ära ei ole! See, et töö jätkub õhtul, on väikestele ja keskmistele ettevõtja-
tele samuti justkui norm.

Kuigi nii Eestis kui ka maailmas on ammu olemas lugematul hulgal (ka 
tasuta) kliendihalduse, e-poe, arvete ja laohalduse tarkvara, kulutatakse äri 
ajamiseks ikka vana head pastakat-paberit või parimal juhul Excelit. See 
on täiesti okei, kui see kõik saab tehtud mõistliku ajaga ehk tööajal. Aga 
milleks kulutada oma vaba aega, kui IT-teenused võiks selle ära teha.

Ettevõtjad peavad end sageli liiga väikeseks ja vaeseks, et IT-teenuste 
peale mõelda. Ka ambitsiooni napib. Aga küsige endalt, kas te tahate teha 
äri suuremalt kui praegu? Paremini, kiiremini? Kui jah, siis mida selleks 
vaja on? Võib-olla võtate selle arvete automatiseerimise ikkagi ette ja saate 
suvel nii mõnegi õhtu vabaks võtta. Vanade harjumuste muutmine on ena-
masti ülimalt tervislik, nii teie ärile kui perele!

Lahendus keskendubki seekord nutikatele IT-lahendustele, mis on väikese 
ja keskmise suurusega ettevõtteid aidanud. 
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Lennujaamas veedetakse sageli 
palju aega – on kahju, kui see nii-
sama raisku läheb. Aprillis ehita-
sime Tallinna lennujaama vära-
vasse nr 6 kaks videokonve-
rentsiruumi, mida ärireisijad saa-
vad kasutada videokoosolekute 
pidamiseks.

Ruumid on varustatud moodsate 
Cisco videokonverentsiseadme-
tega. Nende juhtimiseks on iPa-
di-sarnased puutetundlikud pul-
did, videokõne loomine sarna-
neb nutitelefoniga helistamisele. 
See on väga lihtne, kuid neile, kes 
pole varem videokonverentsila-
hendust kasutanud, on olemas ka 
kasutusjuhend.

Koosolekul saab loomulikult näi-
data oma sülearvutist slaide, 
tabeleid ja dokumente. Selleks 
tuleb ühendada HDMI-kaabel 
oma arvuti külge.

Kaks ruumi asuvad kõrvuti ning 
mõlemasse mahub üks inimene, 
seega grupikoosolekuid pidada 
seal ei saa. Ruume saab kasutada 

tasuta ja põhimõttel „Kes ees, see 
mees”. 

VIDEOKONVERENTSI- 
LAHENDUSE HÜVED:
• võimalus tajuda helis ja pildis 

kõiki koosolekul osalejaid nagu 
ühes ruumis; 

• aja ja sõidukulude kokkuhoid; 
• protsess muutub kiiremaks, 

sest teise linna koosolekule 
minekuks ei pea kalendrist ter-
vet vaba päeva otsima; 

• võimalus koosolekut või kooli-
tust salvestada; 

• inimesed saavad rohkem kodus 
töötada ja vajavad seega 
vähem kontoripinda.

MILLEKS VIDEOKONVERENTSI 
KASUTATAKSE:
• koosolekud, nõupidamised, 
• infotunnid, 
• koolitused ja loengud, 
• tööintervjuud, 
• pressikonverentsid.

Lisainfo videokonverentsi  
võimaluste kohta > telia.ee/
videokonverents

EHITASIME ÄRIREISIJATELE 
TALLINNA LENNUJAAMA 
KAKS VIDEORUUMI

Andme- ja kõnesidevallas on 
olnud hinnakäärid kodu- ja välis-
maal kõige suuremad, aga Telia 
Eesti on suurel määral muutnud 
rändlusteenuste hindu. 

2016. aasta jaanuarist saavad 
Telia Eesti Mobiilse elu ja Mobiilse 
interneti paketi kasutajad mobiil-
set internetti Skandinaavias ja 
Baltikumis tarbida ilma rändlus-
tasudeta. Alates aprillist jõustus 
muudatus ka Mobiilse elu kõne-
sideteenustele. See tähendab, et 

TELIA ÄRIKLIENDID 
SUHTLEVAD REISIL OLLES 
SAMA SOODSALT KUI KODUS
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Telia kliendid saavad Soomes, 
Rootsis, Norras, Taanis, Lätis ja 
Leedus olles kasutada mobiil-
set internetti, helistada ja sõnu-
meid saata koduste hindadega. 
Ootamatuid lisatasusid neis riiki-
des mobiilse andme- ja kõneside 
kasutamisel enam kartma ei pea. 

Oluline on teada, et koduvõrgu 
hinnad kehtivad ka siis, kui helis-
tatakse või saadetakse sõnum 
selle riigi numbrile, kus parasjagu 
viibitakse. 

UUS TEENUS ‐ ERAARVE
Oleme harjunud sellega, et internet on meiega alati kaasas, olgu siis 
arvutis või nutiseadmes nii kodus kui tööl olles. Neile, kes pole seni 
tööl tööandja numbrilt saanud mobiilset internetti kasutada, on Telial 
pakkuda uus lahendus – eraarve. Tööandja telefoninumbrile saab erai-
sikuna liita mobiilse interneti ning tasuda selle eest ise. Nii et tehtud 
kõnede eest maksab tööandja ja kodumaise internetikasutuse eest töö-
taja eraisikuna. Tasumine käib vastavalt mobiilse interneti kasutamise 
hinnakirjale. Tegemist on Eesti-sisese teenusega. Kui mobiilset internetti 
kasutatakse välismaal, siis tasub selle eest numbri omanik ehk ettevõte. 
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PARTNERPAKKUMISED
Kultuuri toetamine ja propageeri-
mine on meie südameasi. Nii on 
meil ka sel aastal hea meel kut-
suda kliente toredatele kultuuri-
sündmustele, kuhu pakume pile-
teid soodustingimustel.Tule ja 
naudi kultuuri koos meiega!

• Kaunid kontserdid Käsmus 
2.–9. juuni. 

• Emajõe Suveteatri etendus 
„Katarina mõrsjalinik. Risti ja 
kivi tee” Tartu Jaani kirikus 9. 
juuni – 2. juuli. 

• Klaverivirtuoos Denis Matsujevi 
kontsert Estonia kontserdisaa-
lis 6. juulil. 

• Tõnis Mägi, Ivo Linna ja 
Estraadiraadio kontserdid  
„Las jääda kõik mis hea” Tartu 
lauluväljakul 8. juunil ja Käsmus 
9. juunil.

• Jüri Pootsmanni ja Mick Pedaja 
kontsert Kultuurikatlas 29. mail 

Lisainfot soodustuste kohta leiad 
siit > telia.ee/partnerpakkumised 

Telia e-poest on nüüd võimalik kontorisse tellida SIM-
kaardi komplekti (10 tk), mida saab kasutada oma firma 
töötajatele mobiiliteenuste tellimiseks. Telia iseteeninduses 
saab uusi SIM-kaarte kohe olemasoleva mobiilinumbriga 
või uue numbriga aktiveerida. See on hea võimalus juhuks, 
kui korraga tuleb tööle mitu uut töötajat ja kõigile on vaja 
uus telefoninumber vormistada. Lisaks võib neid SIM-
kaarte kasutada tahvelarvuti liitmiseks Mobiilse elu paketti 
ja internetimahtu telefoni ning tahvli vahel jagada.

Lisainfo > telia.ee/sim-komplekt

Koostöös Telia innovatsioonile 
pühendunud VUNK-tiimiga on Telia 
Äri TV läbinud põhjaliku uuendus-
kuuri. Uus Äri TV on kliendi jaoks 
palju paindlikum ja sisukam. Nüüd 
saab iga ärikasutaja koostada oma 
kanalivaliku täpselt nii, nagu ta ise 
soovib. Eesti põhipaketi kanali-
tele saab valida otse teleriekraanilt 
juurde üle 100 noppekanali, lisaks 
veel Viasati premium-kanalid ja 
teemapaketid. 

Kui tänaseni pakkusime teenin-
dus-, kontori- ja majutuskohta-
dele maksimaalselt kuni kaheksa 
vaatajakohta, siis nüüd oleme val-
mis pakkuma teenust ka suur-
tes hotellides. Uuendusena oleme 
loonud äriklientidele võimaluse 

ÄRI TV UUS AKTIVEERI OMA  
SIM-KAART VEEBIS 

digibokse paindlikult kasutusse 
võtta, pakkudes selle üürimisvõi-
malust ning vajadusel ka paigal-
dust. Äri TV on mugav ja kva-
liteetne. Pakume Äri TV-d uuel 
multimeediaplatvormil ning kliendi 
kasutada on Telia uusimad sead-
med. Lisaks sisaldab teenus 
HD-resolutsiooniga telekanaleid, 
täpset saatekava, raadiokana-
leid ning professionaalset klien-
dituge. Ainukesena Eestis saa-
vad Telia ärikliendid kasutada ka 
KordusTV-d. Ja muidugi võivad 
lisaks majutusasutustele tellida Äri 
TV-d kõik teised ärikliendid, kellel 
selleks vajadus on. 

Lisainfot uue Äri TV kohta leiad 
siit > telia.ee/aritv
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Eestist räägitakse kui edukast e-riigist. Meie riigiasutused, aga 
ka mitmed telekomi- ja energiaettevõtted näevad IKT-lahendusi 
kui vahendeid, mis võimaldavad tõhusalt püstitatud eesmärkideni 
jõuda. Tänu sellele jäävadki meediamaastikul enamasti silma edu-
lood ja kiputakse unustama, et mitmetes ärisektorites on IKT-lahen-
duste kasutamine veel lapsekingades.

Tõsi, Eesti ettevõtted kasutavad küll e-posti, failide jagamist, ERP-lahen-
dusi ning äritegevust toetavat spetsiaaltarkvara, kuid pahatihti ei suudeta 
süsteeme ja seadmeid ühisesse väärtusahelasse liita. Samas on just ühi-
sed väärtusahelad tõhus võimalus talletada ja analüüsida toimuvat ning 
teha nende põhjal õigeid otsuseid. 

POTENTSIAALIKAS KESKKOND
Eestis on väga heal tasemel stabiilne internetiühendus ning töökindlad 
võrgud. Samuti on meil palju tublisid ja innovaatilisi IT-ettevõtteid, kellega 
on võimalik luua pikaajalisi kasulikke partnerlussuhteid, millest on võrd-
selt kasu nii teenuse osutajale kui ka kliendile.

Teisalt on aga IKT-valdkonna tööjõuturg juba aastaid üle kuumenenud 
ning häid spetsialiste on keeruline ja kulukas leida. Miks siis peaks üks 
teise sektori äriettevõte IT-spetsialistide otsimisega tegelema? Võimalik 
on ju vajalikud teadmised ja kogemused teenusena sisse osta tipptegi-
jatelt, kes on oma ala professionaalid ning suudavad tagada teenuste 
kõrge kvaliteedi. 

Üks paljudest positiivsetest outsourcing’u näidetest on pilvetehnoloogia, 
millele tugineb ka enamik Eesti IKT-teenustest. Rakenduste ja andmete 
pilve kolimine on mugavam, kiirem, soodsam ja turvalisem, kui ise ser-
vereid hallata. Ükskõik, kas kasutatakse avalikke, era- või hübriidpil-
velahendusi, on mõistlik koostööd teha teenuspartneriga. Selle kasuks 
räägib palju aspekte, kuid peamine eelis on see, et organisatsioon ei pea 
tegema eraldi investeeringuid seadmete hankimiseks ega IKT oskus-
teabe kvaliteedi tagamiseks – seda kohustust kannab teenusepakkuja. 
Samuti võidab teenust sisse ostev klient turvalisuses, sest partner tagab 
selle kõrge taseme ja nõuetele vastavuse. 

IKT LOOB TARGAD TÖÖKOHAD JA KASVATAB LISANDVÄÄRTUST
Odavama ja paindlikuma tootmise võti ei seisne odavama tööjõu kaasa-
mises – selline lahendus pole ettevõtte jaoks jätkusuutlik ning Eesti ei ole 
enam odava tööjõuga riik. Majanduse edu võti ja konkurentsieelise alus-
tala on väärtusahela automatiseerimine, uued nutikad ärimudelid ning 
ennetav planeerimine IKT-lahenduste oskuslikumal kasutamisel. Selleks 
et reel püsida, tuleb investeerida nii ettevõttesisestesse protsessidesse 
kui ka uute lahenduste loomisse. Siingi tuleb appi IKT oskusteabe ja 
teenuste sisseostmine ettevõttelt, kes on sellele spetsialiseerunud ja kes 
garanteerib professionaalsuse, investeerides pidevalt oma töötajatesse ja 
nende arengusse. 

Näitena sobib kahe perearsti võrdlus: ühe teeninduspiirkond piirdub 
kümne ning teise oma 500 inimesega. Perearst, kelle patsientide hulk 
on väiksem, saab ilmselgelt vähem praktilisi kogemusi haigusjuhtudega 
tegelemisel. Teine saab neid aga rohkelt tänu suure hulga üksikjuhtumite 

ANNELI HEINSOO: 
TEENUSEPAKKUJA KUI PEREARST
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lahendamisele. Praktilised oskused tekivad ikka konkreetsete ülesannete 
lahendamisel. Sama skeem toimib ka IKT-spetsialistide puhul: kui ini-
mene tegeleb ettevõttes pidevalt üheülbaliste ja korduvate ülesannetega, 
ei arene ta muus vallas ei praktiliselt ega teoreetiliselt. IKT-teenuste pak-
kuja olgu oma partnerile kui perearst, kes tunneb süvitsi kliendi eripära-
sid ning omandab iga päev uusi teadmisi ja kogemusi teiste projektide 
kallal töötades. 

Ostes IKT-teenust selle ala ekspertidelt, saab ettevõte professionaalse 
lahenduse ja kindlustunde, et asjad toimivad ja on võimalik keskenduda 
põhitegevusele. 

Anneli Heinsoo on Eesti Infotehnoloogia ja 
Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) president, 
Tieto Estonia juhatuse liige
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KUUS TÄHELEPANEKUT 
FINANTSKONVERENTSILT
Aprilli keskel toimus Pärnu finantskonverents „Ajujaht 
ärimudelitele”. Lahendus toob teieni mõned põneva-
mad mõtted ja arutelud.
kirjutas gerli ramler. foto: pärnu konverentsid

AEG ON TUUA ASJADE INTERNET 
REAALSUSESSE
Asjade internet ehk IoT (Internet 
of Things) on internetiühendusega 
seadmete võrk, mille kaudu saa-
dud info põhjal täidavad seadmed 
teatud ülesandeid. Praegu on 
asjade internetti ühendatud umbes 
10 miljardit seadet, aga aastaks 
2020 on neid võrgus prognooside 
järgi juba 75 miljardit. Asjade inter-
neti võimaluste üle arutles Eesti 
ettevõtte Thinnecti asutaja ja juht 
Jürgo-Sören Preden.

Tänu asjade internetile saab töös-
tuses jälgida, kus asub pool- ja 
valmistoodang ning tooraine. 
Logistikas on võimalik vaadata, 
kus on kaubad, mis nendega toi-

mub ja millal need kohale jõuavad. 
Kaubanduses aga seda, kui palju 
on riiulitel kaupa, mida inimesed 
vaatavad ning kuidas kaup liigub. 
Tarkades linnades saame juhtida 
valgustust ja hoida kokku raha 
ning energiat, jälgides, kus on 
inimesed, kus toimub liiklus jms. 
Lisaks on olemas targad kodud, 
kus termostaat lülitab kütte sisse 
siis, kui seal on inimesi; valgusti 
põleb ka vaid sel ajal ja parki-
misandur oskab öelda, millised 
parkimiskohad on hõivatud.

Ent hetkel on olukord selline, et 
meil on hulk rumalaid sensoreid, 
mis saadavad lihtsalt info pilve. 
Seda võib nimetada keskajaks. 
Asjade internet peaks olema nagu 

tänapäevane ühiskond, kus suu-
detakse teha koostööd: meil on 
pilv, intelligentsed seadmed ning 
targad sensorid, mis suudavad 
kõik iseseisvalt ja üheskoos tööd 
teha.

MEEDIAÄRIS EI HAKKA 
KUNAGI IGAV
Just nii tõdes Karmo Kaas  
Lutsberg Bonnieri kirjastuskont-
sernist. 2015. aastal muutus palju: 
mobiilsete seadmete kasutamine 
möödus arvutite omast, sotsiaal-
võrgustikud hakkasid üle võtma 
otsimootoreid, Netflixi-sarnased 
teenused võtavad turgu ära tava-
liselt televisioonilt, suhtlusäpid 
ohustavad e-maili, muusika strea-
ming on muutunud tavapäraseks, 
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targad äpid aitavad korraldada 
igapäevaelu jne.

2016. aasta toob jälle kaasa uusi 
tuuli. Turundus aina analüütilise-
maks, sotsiaalvõrgustike-kesk-
semaks ning tekkinud on uued 
võimalused, näiteks sisuturun-
dus. Firmad lähevad aina enam 
online’i ning tegelevad ise otse 
lõpptarbijaga. Pool reklaamituru 
ostust-müügist toimub juba arvu-
tite vahel ning inimestele on antud 
võimalus häirivaid reklaame blok-
kida. Aga tasuta lõunaid pole ole-
mas ja nii ei mõelda sageli sellele, 
et just reklaam on see, mis tekitab 
raha sisu tootmiseks. Kõikide 
meediakanalite konkurendiks on 
saanud Facebook, Apple, Insta- 
gram, YouTube, Amazon jne, kes 
on ampsanud endale ka suure tüki 
reklaamirahadest.

Bonnier on suutnud siiski oma 
reklaamikäivet aastast aastasse 
kasvatada, sest nende prioriteet ja 
fookus on juba mitu aastat sisu-
teenuste müük online’is. 

ETTEVÕTE PEAB TOIMIMA 
NAGU LENNUK 
„Ettevõte on nagu lennuk, millel on 
alati liikudes oma algus- ja lõpp-
punkt. Mida selgem on see siht-
punkt, kuhu tahame jõuda, seda 
parem on seada vaheetappe ning 
hinnata, kuidas me sinna jõuame,” 
ütles IT-kaupade e-hanke kesk-
konna Markit 20 aastat finantsjuht 
Anneli Aljas.

Nagu igal lennukil peab olema 
tugev maapealne teenindus, kap-
ten, abikapten, meeskond, kütus 
ning julgus teha otsuseid, nii on 
ka ettevõtte igapäevaelus – me 
peame täitma mitmeid funkt-
sioone, sest ainult nii saame 
sujuvalt edasi liikuda. Ettevõtte 
finantsosakond on aga nagu len-
nujuhtimiskeskus, mis peab kind-
lustama, et pangas on igal ajahet-
kel olemas õige kogus raha. 

Markit toimetab 28 riigis ning 
gruppi kuulub 30 juriidilist ettevõ-
tet. 86 töötajaga firma käive oli 
mullu 64 miljonit eurot, tänavune 
prognoos on 80 miljonit. Markit 
on töötanud välja oma mõõdiku-
tesüsteemi, mille puhul on oluline, 
et kõik näitajad areneksid ja kas-
vaksid ühtlaselt. Ainult siis saab 
lennuk olla tasakaalus. 

OOTUSED FINANTSJUHILE 
PEAVAD OLEMA TÄPSELT 
SÕNASTATUD
Iga ettevõtte omanik või juht on 
kriitilise valiku ees: millist juhtimist 
ta soovib? Kas eelistada staatilist, 
täpset ajalugu jälgivat juhtimist või 
sellist, mis kujuneb dünaamiliselt 
koos äriga? Oma eelistest rääkis 
riigikassa juhataja Katrin Rasmann.

Kujutage ette, et peate alustama 
autosõitu tundmatul maastikul 
muutuva ilma ja kindla kütuseko-
gusega. Ühel hetkel olete keset 
kaunist loodust, kütus on otsas 
ja järgmine tankla 100 kilomeetri 
kaugusel. Mina sellist lähenemist 

ei eelista – ma tahaksin vahe-
peal mõelda, kas sõita üle mäe 
või mitte; või helistada sõbrale ja 
uurida tema soovitusi, et jõuda 
siiski suurema tõenäosusega sinna 
tanklani. 

Äris on olukord sama. Meil on 
ressursipiirang – tavaliselt on see 
raha, sest ükski omanik ei anna 
raha selleks, et paar korda aas-
tas teada saada, kuhu selle abil 
on jõutud. Eesmärgid tuleb ikka 
selgelt sõnastada ja lahti kirjutada 
ning seejuures on väga oluline 
täpne ootus finantsjuhile. Riskide 
ja tööjõutrendidega suudavad 
tegevjuhid üldjuhul ise tegeleda 
ning me oleme kõik näinud, kui-
das head ärijuhid haistavad või-
malusi otse õhust. Nüüd tuleb 
mängu finantsjuht, kes peaks vaa-
tama, kuidas see rahaliselt mõjub. 
Tema töö on sidustada eesmärgid 

ja võimalused, et äri ei lõppeks 
kohe pärast esimest spurti. Äri-
monitooringu süsteem tuleb sisse 
seada kohe äri alustades.

VALDADE ÜHINEMISTE 
VÕLUD JA VALUD
Andres Tinno on tegelenud 
Kaarma, Kärla ja Lümanda valla 
liitmisega üheks suureks Lää-
ne-Saare vallaks ja tema sõnutsi 
on väiksemate omavalitsuste liit-
mine kasulik, kuid pikk protsess.

Ühinemise iluna võib nimetada 
siseauditit ja iseendasse kaemist, 
mille kaudu saab teada oma valla 
nõrkused. See annab võimaluse 
õppida teiste omavalitsuste tuge-
vustest, lisaks on kulu ametkon-
nale väiksem (ühe elaniku kohta) 
ning suuremad summad eelarves 
pakuvad kõigile rohkem võimalusi.
Ühinemise valuna võib välja tuua, 
et haldusreform ei anna automaat-
selt suuremat kompetentsust, vaid 
inimesi tuleb koolitada ja välja 
vahetada. Väikevalla juhtimise 
kogemusega ei ole suures vallas 
midagi peale hakata. Keeruliseks 
võib osutuda ka vanema põlv-
konna ametnike mobiliseerimine. 

Ühe aastaga on liidetud valdade 
vahel ühtse mõtlemise teket veel 
vara oodata, kuid plusspunktiks 
on kindlasti see, et igal piirkonnal 
on omad huvid, mida saab suure 
valla kaudu paremini teostada. 

MAKSU- JA TOLLIAMET SOOVIB 
EDENDADA EESTI ETTEVÕTLUST
Maksu- ja Tolliameti peadirektori 
Marek Helmi sõnul ei ole amet 
täna oma toimeloogika üle uhke, 
sest kasutusel on 1990. aastate 
äriloogikal baseeruvad 15 aastat 
vanad infosüsteemid. Aga hea 
uudis on see, et probleem leiab 
lahenduse, sest väljatöötamisel on 
täiesti uus strateegia. 

Juba praegu töötab Maksu- ja 
Tolliamet teistmoodi kui paljud 
teised asutused. Näiteks on ameti 
tippjuhtimine õhuke: 1500 töö-
taja peale on peadirektoril lisaks 
üks asetäitja, kes asendab teda 
puhkuse või haiguse ajal. Riske 
ei hinnata kord aastas, vaid juhid 
teevad seda igapäevaselt. 

Traditsioonilist tööplaani ametil 
pole, sest asi pole selles, kui palju 
midagi tehakse, vaid mis mõju 
tegevusel on. Vead on lubatud, 
sest nende abil sünnibki strateegia 
ja need annavad organisatsioonile 
tõuke edasiminekuks. 

Maksu- ja Tolliametis valmib uus 
strateegia, mille käimalükkamine 
võtab aega keskmiselt 1,5 aas-
tat. Strateegias on üksikasjalikult 
välja kirjutatud asutuse areng ning 
fookus tulevikuks, kusjuures seal 
ei kajastata praegu juba tehtavaid 
toiminguid.

Eestis on 100 000 tegutsevat ette-
võtet ning 5000 neist toovad 90% 
maksudest. Samas aga teevad 
kõik need ettevõtted iga kuu ühe-
suguseid toiminguid, mis paneb 
mõtlema ressursi kulutamisele. 
Tänases maailmas ei saa Maksu- 
ja Tolliameti ainus eesmärk olla 
maksude kogumine, vaid see 
võiks olla vaid üks osa sellest. 
Ideaalis oleks kontrolliosakonna 
ülesanne anda ettevõtjale kindlus, 
et tema maksuasjad on korras. 
Sinna ongi asutus teel.

Finantsjuhi töö on sidustada 
eesmärgid ja võimalused, et äri ei 
lõppeks kohe pärast esimest spurti.
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Võrreldes 20 aasta taguse ajaga on maailm avatum nii 
töö- kui ka reisimisvõimaluste poolest. Järjest enam 

leiab inimesi, kes on valmis töö pärast elukohta vahe-
tama. Eestlase Karoli Hindriksi ettevõtlikkusest alguse 
saanud idufirma Jobbatical pakub tehnoloogiatalenti-
dele tööd põnevates linnades üle maailma ning toob 

kuldajusid ka Eestisse.
kirjutas gerli ramler. fotod kaspar saaremets

KAROLI
HINDRIKS:

TÖÖTAMISEST ON 
SAANUD RÄNNAK

8 LAHENDUS 02/16PERSOON



PERSOON 9



ui paarkümmend aastat 
tagasi oli töökoht inimestel kui 
taak kaelas ning kõik pidid järgima 
mustrit haridus-töö-puhkus-töö-
karjäär, siis nüüd soovitakse aina 
enam teha südamega tööd ning 
näha, kuidas su panus konkreet-
selt ettevõtet aitab ning maailma 
muudab,” selgitab Karoli Hindriks. 
Tema Jobbatical pakubki tehno-
loogiatalentidele võimalust teha 
oma tööd ükskõik millises maa-
ilma paigas, kusjuures töösuhte 
pikkuseks on üks aasta. 

„Viime kokku andekate inimeste 
oskused, reisisoovid ning ettevõt-
ted kiirelt arenevates tehnoloogia-
keskustes, kus nõudlus andekate 
töötajate järele on järsult kasva-
nud,” selgitab Hindriks. Ta on 
oma innovaatiliste ideedega silma 

paistnud juba koolieast saadik, 
kui lõi pehmeid helkureid tootva 
õpilasfirma. Üheksa aastat tagasi 
valis ajakiri Business Week ta 20 
Euroopa noore ettevõtja konkursi 
nominendi hulka.

KUIDAS JOBBATICAL MAAILMA 
MUUDAB?
Üheks Jobbaticali missiooniks on 
panna inimesi rohkem reisima, 
maailma nägema ning muuta maa-
ilma seeläbi sallivamaks. „Kui ma 
sain 17-aastaselt võimaluse aasta 
vahetusõpilasena välismaal koolis 
käia, avas see mu silmi väga suurel 

määral. Koduriigist eemal elamine 
õpetab mõistma ja austama erine-
vust,” ütleb Hindriks. „Ma olin ainult 
17, aga mõtlesin enda arengut 
vaadates, et kui kõik maailma noo-
red saaksid sellises programmis 
osaleda ning teises kultuuris elada, 
oleks maailm palju parem koht. 
Aastaid hiljem tekkiski mõte selle 
missiooniga edasi liikuda.”

Kusjuures väga suur osa selles 
idees on reklaamida oma kodu-
maad Eestit. Elades ise Ameerikas 
või Malaisias, nägi Hindriks, et 
Eesti pole ilmselgelt sealsetes rii-
kides reisisihtkohaks, kuid samas 
kiidavad kõik siin käinud turistid 
siinset loodust ja Tallinna vana-
linna ilu. Miks mitte anda neile 
võimalus pikemalt Eestis peatuda 
ning veel rohkem meie kodumaad 

tundma õppida? Inimene teiselt 
poolt maailma saaks terve aasta 
kultuurielamusi ja selle tunde, et 
ta elab justkui maailma nurgas. 
Meie saaksime kasu tema tööst, 
arendades siinset ettevõtluskliimat. 
See ongi muide Jobbaticali teine 
suur eesmärk.

„Miks Silicon Valley ja teised teh-
noloogiakeskused on nii edukad? 
Sest sinna on kokku tulnud palju 
andekaid ja edukaid inimesi, kes 
ettevõtmisi loovad. Selleks et viia 
Eesti samale tasemele, peaksime 
tooma ka siia juurde andekaid 

inimesi, kellel on oskusi globaal-
seid ettevõtteid ehitada. Seejuures 
peab mõtlema laiemalt – need 
inimesed ei võta meilt midagi 
ära, vaid annavad juurde! Majan-
dusprofessor Enrico Moretti on 
öelnud, et iga kõrgtehnoloogiline 
töökoht loob ühiskonda kaudselt 
juurde viis uut töökohta ehk kui 
meil õnnestuks Eestisse tuua 1000 
inimest, loome lisaväärtust 5000 
jaoks,” räägib Hindriks.

Paraku elavad aga Eesti ettevõt-
jad tema sõnul mugavustsoonis, 
palgates andekate välismaalaste 
asemel sageli sugulasi ja endisi 
koolivendi, kes on tuttava nimega 
ning räägivad arusaadavas kee-
les. „Aga kui mõtleme oma klien-
dile Indias või Hiinas, siis meie 
ettevõtte jaoks ei pruugi endine 
koolivend olla parim lahendus? 
Tahame teha globaalset äri, kuid 
palkame turvaliselt endasuguseid 
inimesi, mõtlemata kliendile. Nägin 
kord CV-Online’i kuulutust, et üks 
firma otsis turundusjuhti Ameerika 
turu jaoks Tartust – siit, Eestist? 
Miks?” 

MÜÜT NIMETUSEGA 
PÜSITÖÖKOHT
Jobbatical teeb koostööd enam 
kui 40 riigi ettevõtetega, sealjuures 
väga aktiivsed maad on Singapur, 
Hongkong, Indoneesia ja Malaisia. 
Muide, Tallinn on Jobbaticali otsin-
gumootoris teisel kohal Singapuri 
ja Kuala Lumpuri vahel.

„Sageli küsitakse minult, mis 
mõtet on värvata inimesi ainult 
aastaks, sest värbamismaailmas 
eksisteerib endiselt üks vananenud 
müüt ja rasvane vale, mis kan-
nab nimetust püsitöökoht. Tule-
viku maailmas seda sõna paraku 
enam ei eksisteeri ning uuringute 
kohaselt on tehnoloogiamaailmas 
keskmiseks tööajaks ühe tööandja 

Paraku elavad aga Eesti ettevõtjad 
tema sõnul mugavustsoonis, 
palgates andekate välismaalaste 
asemel sageli sugulasi ja endisi 
koolivendi, kes on tuttava nimega 
ning räägivad arusaadavas keeles.
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KAROLI HINDRIKS
Sündinud 17. juunil 1983 Kohtla-Järvel
Abielus, 3-aastane tütar

Registreerinud kaks 
oma leiutist kasuliku mudelina.

Haridus:
2012 Singularity University, tehnoloogia ja 
globaalsed väljakutsed
2003–2008 Estonian Business School, 
rahvusvaheline ärijuhtimine 

Töö:
2014 – ... Jobbatical.com asutaja ja juht
2012–2013 idufirma Newspin.co üks 
asutajatest
2010–2012 Fox International Channels,  
Balti regiooni juht 
2009 asutas Goodmood Media OÜ, mis 
tegeles meediakontserni Fox rahvusvaheliste 
kanalite turunduse ja reklaamiga Baltimaades
2007–2009 MTV Eesti tegevjuht
2006–2007 MTV Eesti turundus- ja 
kommunikatsioonijuht
2006 –… taastusravikeskuse Sõprus  
nõukogu liige
2005–2007 Pärnu Linnavolikogu haridus- ja 
kultuurikomisjoni esimees
2002 registreeris helkuri tootmiseks ettevõtte 
Heatuju Maaletooja OÜ 
2000–2001 Pärnu Postimehe korrespondent
1999 lõi õpilasfirma enda leiutatud pehme 
helkuri tootmiseks

Saavutused 
2010. aastal oli Karoli Hindriks üks sajast 
noorest tulevikuliidrist, kes kutsuti 40. 
korda toimuvale tuleviku juhtide (Leaders of 
Tomorrow) sümpoosionile Šveitsis St Gallenis, 
tunnustades tema silmapaistvat tegevust 
ettevõtliku noorena.
2009. aastal tegi Euroopa Komisjon koolidele 
õppefilmi neljast noorest ettevõtjast, kelle 
sekka kuulus ka Karoli Hindriks. Filmi eesmärk 
oli julgustada noori olema ettevõtlikud ning 
julged oma ideede elluviimisel.
2007. aastal valis ajakiri Business Week ta 
Euroopa noore ettevõtja konkursi nominendiks.
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juures 18 kuud. Inimeste ambit-
sioonid on suured ning tööandjad 
arvestavad seda. Töötegemine 
on kui rännak, mille jooksul töö-
taja annab oma oskused kellegi 
käsutusse ning soovib vastu 
saada kogemusi,” selgitab Hind-
riks. Väga oluline on tema sõnutsi 
seejuures ausus: tööintervjuudel 
on okei öelda, et tahan kolme 
aasta pärast oma firma teha, aga 
praegu veel kogemusi omandada. 
„Ausalt öeldes ma ise ei tahakski 
värvata inimesi, kes ütlevad mulle, 
et plaanivad elu lõpuni minu juures 
töötada. Mis ambitsioonidest ja 
arengust me siin räägime?!”

Jobbaticali Eesti peakontoris 
töötab praegu 15 inimest, kes 
on pärit Hongkongist, Koreast, 
Serbiast, Itaaliast, Eestist ja 
Ameerikast. Nii erinevaid inimesi 
üheskoos nähes saab Hindriksi 
sõnul alles aru, kui kõrge võib olla 
ühe ettevõtte inimeste teadmiste 
kontsentratsioon ning kui hea on 
vaielda töötajatega, kellel on oma 
vaatenurk ning omad argumendid.

Jobbaticali inimeste kolmandaks 
suureks unistuseks ehk missioo-
niks on kaotada passi kui reisi-
dokumendi mõte. „Tänases maa-

ilmas ei saa inimesi panna fakti 
ette, et tema sündimine teatud 
riigis oli ebaõnn või matemaatiline 
viga ning vaatamata tema ambit-
sioonidele ja ajudele on ta liiku-
mine maailmas tehtud äärmiselt 
keerukaks. Samade oskustega 
inimestel USAs ja Pakistanis on 
täiesti erinevad võimalused ainult 
sellepärast, et nad on siin või seal 
sündinud. Tahaksin, et inimesi 
palgataks nende oskuste, mitte 
passi pärast!” ütleb Jobbaticali 
idee algataja.

KONKURENTSITIHEDUSES TULEB 
LEIDA OMA NIŠŠ
Kui Karoli Hindriks Jobbaticali 
ideega lagedale tuli, oli tema mõte 
laiem: pakkuda töökohti samasu-
guse skeemi järgi, kuid igal alal. 
„Võib öelda, et inimesed teevad 
iga päev vigu ning see oli üks 
minu õppetundidest: kõigile ei saa 
pakkuda kõike. Tõmbasime oma 
niši koomale ning spetsialiseeru-
sime tehnoloogiasektorile,” mee-
nutab ta. 

Teiseks möödalaskmiseks oli idee 
vahendada talente Ameerikasse 
– saanud teada, kui keerukas on 
sealne immigratsioonipoliitika, soo-
vitati Jobbaticalil sellest loobuda. 

Ja tõepoolest, keerates oma 
tegevuse vastupidiseks, sai Amee-
rikast hoopis ettevõtte jaoks tõe-
line talendiallikas, sest maailm on 
muutunud: kui veel aastakümme 
tagasi pressisid kõik tõotatud 
maale Ameerikasse, siis nüüd 
soovivad sealsed inimesed maa-
ilma, sealhulgas Euroopat näha. 
Ja mis saab olla selleks parem 
võimalus kui aastake teises riigis 
erialast tööd teha!

„Konkurents tööturul ja võitlus 
talentide pärast on ülitihe,” tunnis-
tab Hindriks. „Aga samas just see 
konkurents näitabki, et sellel sek-
toril on potentsiaali ning turg kas-
vab. Meie nišš on tänaseks täiesti 
selge: pakume tehnoloogiaalast 
aastast tööd. Punkt.”

Jobbaticalil on talentide ja ettevõ-
tete andmebaas, mõlema kohta 
tehakse taustauuring ning viiakse 
siis pooled kokku. Väga mugavaks 
meetodiks on seejuures Skype, 
mis on muutunud üha populaar-
semaks tööintervjuude läbiviimise 
võimaluseks. Ka pooled Jobba-
ticali palgatud inimestest on Hind-
riks tööle võtnud pelgalt Skype’i 
vestluse kaudu, nendega enne 
silmast silma kohtumata.

KUI KODUMAALT 
MÕTTEKAASLASI EI LEIA, 
PÖÖRDU MUJALE
Karoli Hindriks usub, et just sel-
line lühiajaline eri maades tööta-
mine saab liikuvate inimeste jaoks 
aina enam elustiiliks. „Vanasti 
muretseti, kuidas lastega kolida: 
mis saab nende koolist ja las-
teaiast? Nüüd on juba tekkinud 
kombineeritud võimalused ja üht-
sete programmidega koolid ning 
see suund areneb jõudsalt edasi. 
Inimesed elavad teisiti kui 20 aas-
tat tagasi ning me peame sellega 
kohanema.”

Ta ise on samamoodi kohanenud. 
Hiljuti kolm kuud Malaisias elades 
oli kolmeaastane tütar temaga 
kaasas, käis läbi kohalike lastega 
ning õppis ära inglise keele. „Lap-
sed kohanevad ruttu, kui neil on 
hea tugisüsteem. Samuti on olu-
line abikaasa julgustus ja tugi. Meil 
on läinud niimoodi, et tegeleme 
mõlemad oma äridega, reisime 
palju ning see on meid palju lähe-
dasemaks muutnud. Kui ma ütlen, 
et juunis tuleb mul esineda neljas 
riigis kolmel kontingendil ning 
seega olen kodus väga vähe, siis 
ta mõistab seda. Kõik mehed ei 
mõistaks.”
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„Karoli on unikaalne ning hästi balansseeritud kombinatsioon emot-
sioonidest ja mõistusest, soojusest ja läbilöögivõimest. See on üsna 
eriline – tavaliselt on inimesed kas ühele või teisele poole kaldu. Ta 
võib pisarateni kellelegi kaasa tunda, kui too tuge vajab, ja veidi hil-
jem ta karmilt paika panna, kui ta lati alt läbi hüppab. Karolil on tuge-
valt arenenud õiglustunne nii enese kui teiste osas; oma kindlad 
tõekspidamised, mida ta järgib, aga need ei ole sugugi kivinenud. 
Olen jälginud, kuidas ta on mingeid asju maailmas aastate jooksul 
täiesti ümber hinnanud. 

Karoli on ülimalt õppimisvõimeline. Ta teab, mida ta ei tea. Ta teab, 
et esimese silmapilgu mulje ei pruugi õige olla. Ta on valmis oma 
vigu tunnistama. Ta on jäägitult aus ja usaldusväärne. 

Mina nimetan teda pusijaks – tal võib olla nõrkuse- ja kahtlusehetki, 
aga ta võtab end kokku ja jõuab alati selleni, mida ta tahab, ja kau-
gemalegi veel. Me kumbki poleks kaks aastat tagasi uskunud, et ta 
suudab saavutada seda, mida ta on tänaseks saavutanud. 
Ta oskab nii pühendunult rääkida kui ka kuulata. Ja kui ta räägib, siis 
inimesed pööravad pead. Tema läheduses on võimatu ükskõikseks 
jääda. 

Karoli jaoks on ennekõike tähtsad tema lähedased ja tema ettevõt-
mised. Meie tütrel Mayal on emaga ülimalt vedanud, ja mina abikaa-
sana arvan ka, et olen võitnud jackpot’i.”

allan martinson, karoli abikaasa
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Kui Karoli Hindriks 2014. aastal aja 
maha võttis ning Jobbaticali idee 
üle juurdlema hakkas, polnud tal 
aimugi, kust rahalist toetust leida. 
„Esimene raha pidi ju tulema puh-
talt presentatsioonide pealt – too-
det kui sellist polnud veel olemas! 
Usun, et paljudel jäävad head 

ideed teostamata, kuna nad ei 
suuda oma mõtteid edasi anda ja 
end hästi presenteerida. Kindlasti 
pole mõtet minna niisama jutuga, 
vaid äriidee peab olema läbimõel-
dud ja vastused küsimustele ole-
mas. Paraku on ettevõtja elus ikka 
nii, et jõuad kümme korda päevas 
mõelda, kui taibukas sa oled, ja 
kümme korda istud ohates maha, 
et oh, kui rumal ma ikka olen,” 
muigab ta. 

Eestis Jobbaticali looja oma ideele 
toetust ei leidnud ja nii otsustas 

ta võtta ette Soome, kust tuligi 
esimene toetus. Järgnes Inglis-
maa, Venemaa, Eesti ja Läti. Aasta 
hiljem investeerisid prominent-
sed riskikapitaliettevõtted Union 
Square Ventures ning riskikapitalist 
Saul Klein oma ettevõtte LocalG-
lobe’iga koos senise investori 

SmartCapiga idufirmasse juba 
kaks miljonit dollarit. 

Esimese tegevusaasta jooksul 
kasutas platvormi üle 1200 ette-
võtte enam kui 40 riigis. Kokku 
esitati umbes 7000 kandideeri-
misavalduse, millest töösuhteni 
viis üle 300. Hetkel on Jobbaticali 
andmebaasi koondunud enam kui 
43 000 inimest, kes on valmis töö 
nimel elukohta vahetama. 

Ettevõtte peakontor koos toote-
arendus- ja kommertstiimiga on 

Ausalt öeldes ma ise ei tahakski 
värvata inimesi, kes ütlevad mulle, 
et plaanivad elu lõpuni minu juures 
töötada. Mis ambitsioonidest ja 
arengust me siin räägime?!

ja jääb aga Hindriksi sõnul Tallin-
nasse, mis võiks inimesi julgus-
tada tulema ettevõtte sünnimaale. 

ÕPPIGE ÜTLEMA EI
Kes teeb, see jõuab, ütleb vana-
sõna. Karoli Hindriksi sõnul aga 
võib see väljend eksiteele viia ning 
ta paneb inimestele südamele, 
et igale võimalusele ei tohi alati 
jaatavalt vastata. „Minu üks õppe-
tundidest siin elus on, et korraga 
saab pühenduda vaid ühele tööle. 
Jah, kiusatusi on palju, kuid igale 
konverentsile ja seminarile ei pea 
esinema minema, vaid tuleb hoida 
oma fookust. Kui ma oma helkuri 
edulugu meenutan, siis mul tekkis 
ka kiusatus igal pool osaleda, nii 
et lõpuks ma ei juhtinudki enam 
oma ettevõtet ega osanud valida 
meeskonda, vaid ainult rääkisin 
sellest. See oli minu suurim õppe-
tund esimesest ettevõtmisest, 
minu Harvard.”

Nüüd püüab ta pühenduda ühele 
põhitegevusele korraga ning soo-
vib südamest, et tema töötajatele 
meeldiks temaga koos ettevõtet 
arendada. „Püüan olla võimalikult 
inimlik ja kõiki märgata. Igaühel on 
häid ja halbu päevi ning alati tasub 
mõelda, kas ma saan ehk ise kõr-

valseisjana inimesi kuidagi aidata. 
Kui meie ameeriklane esimene 
kord Eesti kliimas tõbiseks jäi, viisin 
talle kanapuljongit. Tahaksin, et mu 
töötajatel oleks siin hea olla ning 
võõrasse keskkonda tulles ootaks 
neid ees ka midagi muud kui töö.”

EESTI PEAB MUUTUMA 
SALLIVAMAKS
Arvestades, et Karoli Hindriksi 
tütar Maya on alles kolmeaastane, 
kulub naise põhiline vaba aeg 
talle. Aga siiski on tal ka mõned 
lemmiktegevused, nagu jooksmine 
ja kriminullide lugemine-kuulamine. 
„Mul on tossud alati kaasas ja ma 
püüan kohtumiste vahepeal käia 
jooksmas. Kui teised jalutavad 
uutes linnades ning võtavad eks-
kursioone, siis mul selleks aega 
pole – teen linnajooksu ja näen 
nii mõndagi,” naerab Hindriks. Ta 
meenutab üht juhtumit Malaisias: 
ta oli mitu korda juba rahvuspargis 
jooksmas käinud, kui ühtäkki hak-
kas mitukümmend ahvi teda taga 
ajama. „Nüüd tean, et nende eest 
ei tohi ära joosta, vaid neile tuleb 
julgelt vastu astuda ning ise neid 
hirmutada. Aga sel hetkel olin kui 
õudusfilmis.”

Kuna Karoli elu on kiire nagu 
karussellil, ei jää tal teiseks lem-
miktegevuseks – lugemiseks – just 
palju aega. Sellegi probleemi on ta 
aga nutikalt lahendanud, kuulates 
jooksmise ja reiside ajal audioraa-
matuid. Eriti meeldivad talle 
kriminullid ja just Skandinaavia 
krimikirjanikud. Koduses miljöös 
armastab naine aga näiteks lõõ-
gastavat aiatööd teha.

Karoli Hindriks on hingelt maail-
makodanik ning kasvatab ka oma 
tütart nii. „Maya on väga tubli. Ta 
on vaid kolmeaastane, kuid suu-
dab vabalt suhelda eesti, vene ja 
inglise keeles. Tema jaoks ei ole 
oluline, mis värvi on inimene, mis 
keelt ta räägib või mis tal seljas 
on, vaid inimene ise. Tahaksin, 
et kõik Eesti inimesed muutuksid 
samuti sallivamaks, osavõtliku-
maks ning tunneksid huvi, kuidas 
läheb muul maailmal. Oma mulli 
sisse on lihtne ära kaduda, kuid 
väga oluline on märgata ning võtta 
inimesi sellisena, nagu nad on.” 
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Sageli takerdub IT kasutamine 
teenusena selle taha, et ettevõt-
tesse on ostetud kallid seadmed 
ja see investeering näib raiska-
misena, kui neid mitte kasutada. 
Telia pakub võimalust müüa kogu 
oma IT-taristu jääkväärtusega 
Teliale. Kusjuures müüma ei pea 
kogu taristut, vaid täpselt nii, nagu 
ettevõttele kasulikum on, näiteks 
ainult arvutid või serverid.

Enne IT-taristu uuendamist 
mõelge, kas kuluka investeeringu 
asemel seadmetesse oleks mõist-
likum kasutada IT-d teenusena. 
Telia on valmis teie süsteemid üle 
vaatama, ära kaardistama, hin-
dama ja juba tehtud investeerin-
gud hüvitama. Kogu IT-taristu on 
võimalik Teliast võtta paindliku ren-
dimudelina ilma suuri ühekordseid 
investeeringukulusid kandmata. 

ETTEVÕTTED KULUTAVAD 
INFRASTRUKTUURILE LIIALT 
PALJU 
Kogemustele tuginedes võib 
öelda, et paraku investeerivad 
paljud ettevõtted veel praegugi 
oma IT-infrastruktuuri liialt palju. 
Seda tehakse varuga ja mitmeks 
aastaks ette, samas kui pole 
teada, kas tänapäeva kiiresti muu-
tuvas maailmas need kunagi üldse 
rakendust leiavad ja tulu teenima 
hakkavad. IT-inimestele üldiselt 
meeldib oma seljatagust kaitsta ja 
ressurssi pigem ikka korralikult üle 
planeerida. 

IT KASUTAMISEKS POLE 
VAJA OMA SEADMEID 
EGA SPETSIALISTI
Telia Eesti eelkäijad on IT-turul tegutsenud sisuliselt uue Eesti 
aja algusest. Aastatega on kogutud palju teadmisi ning tekki-
nud selge ülevaade klientide soovidest. Üheks aina kasvavaks 
trendiks on IT-teenuste ja -taristu sisseostmine. Teenusest 
räägib Telia Eesti IT-valdkonna juht Andre Visse.
kirjutas gerli ramler

IT-taristu teenus toob enamikel 
juhtudel kliendi jaoks kaasa märki-
misväärse kulukokkuhoiu ja kvali-
teedi kasvu, sest annab ettevõtjale 
vabaduse maksta konkreetsel 
hetkel vajaliku mahu eest. Kusjuu-
res mahtu saab väga lihtsalt suu-
rendada ja ka vähendada. Lisaks 
garanteerib IT-teenus ka pideva 
lahenduse ajakohasuse ja uuenda-
mise, mida majasisese IT puhul on 
palju raskem ja kulukam teha.

ERALDI IT-SPETSIALISTI 
PALKAMINE EI OLE PRAKTILINE
Kui veel 10 aastat tagasi oli 
IT-spetsialistil ettevõttes kindel roll 
mitmesuguste programmide, ser-
verite ja seadmetega tegelemisel, 
siis tänapäeva IT on muutunud 
nii standardseks ning töökindlaks, 
et järjest sagedamini ostetakse 
neid teenuseid sisse. See tekitab 
küsimuse, kas ettevõttes on ikka 
mõtet oma IT-spetsialisti palgal 
hoida?

Üheks peamiseks eeliseks, mida 
ettevõtted IT-teenuste tarbimi-
sel mainivad, on turvatunne, et 
nende süsteemide töö tagab suur 
meeskond, mitte üksik spetsialist. 
Samuti on ettevõtetele oluline, et 
nende IT-süsteemid asuksid turva-
tud ja riskide vastu maksimaalselt 
kindlustatud andmekeskustes 
ning need oleksid ööpäevaring-
selt töökindlad. Eelis on ka see, 
et selle teenuse sisseostul ei pea 
tegelema IT-personali hankimise 

ja selle optimaalse koormatuse 
tagamisega.

Telia Eesti pakub ettevõtetele 
võimalust müüa kas tervelt või 
osaliselt ära oma IT-infrastruk-
tuur ning IT-teenused vastavalt 
vajadusele Telialt sisse osta. 
Sellisteks teenusteks võivad 
olla IT-haldusteenused, pilvetee-
nused, riistvara renditeenused 
jne. Põhimõtteliselt ei pea ette-
võte riistvarast mitte midagi ise 
omama ega palkama ka ühtegi 
IT-spetsialisti – seda kõike saab 
Telialt rentida ja teenusena sisse 
osta. Selline lahendus vabastab 
ettevõtted igapäevastest IT-mu-
redest ning võimaldab neil kes-
kenduda põhitegevusele.  

MIKS 
KASUTADA 
IT-TARISTU 
TEENUST?
• Ettevõttel on võima-

lik tarbitavat teenusmahtu 
paindlikult suurendada või 
vähendada. 

• Juba tehtud 
IT-investeeringud ei lähe 
raisku.

• IT-süsteemide töö tagab 
suur meeskond, mitte 
üksik IT-inimene.

• Ei pea tegelema 
IT-personali hankimise ja 
nende optimaalse koorma-
tuse tagamisega. 

• IT-süsteemid asuvad turva-
tud ja riskide vastu mak-
simaalselt kindlustatud 
andmekeskustes.

• Tööks vajalike süstee-
mide töökindlus on taga-
tud 24/7. 
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IGASUGUNE 
ANDMEKADU 
TÄHENDAB 
ALATI KAHJU!
Kõikidel ettevõtetel on andmed ja need on kõigi 
jaoks olulised. Ent andmete väärtus pole alati 
ühesugune ja see on ajas muutuv. Selge on 
ka see, et igasugune andmekadu tähendab 
ettevõtte jaoks alati kahju – on see siis emot-
sionaalne, mainega seotud või rahaline. Kuidas 
korraldada andmekaitset? Seda selgitab Telia 
IT-teenuste haldur Taavi Talve.
kirjutas gerli ramler. foto: teliasonera
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Andmekaitse ise on lai mõiste, 
mille alla kuuluvad nii füüsiline 
andmete kaitsmine, nende varun-
damine ja taastamine kui ka and-
mevarguste vastu tegutsemine. 
Kõige levinum viis ettevõtetes 
andmeid kaitsta on nende varun-
damine. Tegelikult tundub see aga 
kõige ebaolulisem tegevus, sest 
ei too otseselt tulu ning on tüütu. 
Ettevõtte jaoks on hoopis oluline 
taastamine, sest sellest sõltub 
andmekadudest tingitud kahjude 
suurus, kuna edukal taastamisel 
on andmeintsidendi mõju ettevõt-
tele minimaalne. 

Praegu on väga suureks prob-
leemiks andmete ründamine 
krüptoviiruse ehk lunavaraga, mis 
krüpteerib kõik andmed ning mille 
avamise eest nõuavad kurjategijad 
raha. Selle vastu saab võidelda 
kahel moel: esiteks koolitada 

oma töötajad teadlikuks arvutika-
sutajaks ning teiseks varundada 
andmeid selliselt, et krüptoviirus ei 
saaks neid rikkuda.

Suureks riskiteguriks on paljudes 
ettevõtetes asjaolu, et varukoo-
piaid hoitakse samas asukohas 
kus igapäevaandmeid, mistõttu 
näiteks serveriruumi tulekahju 
puhul võivad hävineda kõik sead-
med ja varundatud andmed ning 
potentsiaalne kahju oleks kolos-
saalne. 

Varukoopiate tegemisel tuleb aga 
lisaks varundamisele teadvustada, 
et kogu varundatud info peab 
olema hallatav ning õigeaegselt 
taastatav. Paraku tähendab palju-
del juhtudel varundamine lihtsalt 
sorteerimata info kogumist. Samuti 
kiputakse kulude optimeerimisel 
võtma varundamise osas äririske, 
mõistmata, et mõistlik lahendus 
võimaldab optimaalsete kuludega 
saada täielik, ettevõtte nõudmisi 
arvestav andmekaitse. Selle ase-

mel tõmmatakse lihtsalt andme-
kaitsele minevaid kulusid koomale, 
saades tõsise andmekao korral 
veel suuremat kahju.

KIIRE ANDMETE TAASTAMINE 
ON KALLIS 
Iga ettevõtte andmekaitse algab 
IT-seadmete kasutamise heade 
tavade järgimisest. Näiteks peavad 
kasutajad teadma, et tundmatute 
saatjate e-kirja manuseid ei tohi 
avata, sest krüpto- ja muud viiru-
sed tulevad arvutisse just sel teel. 

Andmekaitsest rääkides hakatakse 
tavaliselt otsima kohe tehnilisi 
lahendusi, kuidas andmeid varun-
dada ja säilitada. Kindlasti tuleks 
siin arvestada, et andmete väär-
tus muutub ajas. Loomulikult on 
andmed kõige olulisemad loomise 
hetkel, tagades ettevõtte töö just 
nüüd ja praegu (näiteks pakkumi-

sed kliendile või töökäsud), kuid 
on ka andmeid, mis ei ole nii aeg-
kriitilised (näiteks tasutud arved või 
lepingud pikaajaliste klientidega). 

Miks me sellest räägime? Põhjus 
on selles, et mida kiiremini soo-
vime andmete taastamist, seda 
kallim see lahendus on. Aga kas 
kõik andmed vajavadki kiirelt 
taastamist? Tegelikult ei pea näi-
teks maksuameti jaoks hoitavate 
dokumentide säilitamine olema 
lahendatud samamoodi nagu iga-
päevatööks vajalike kriitiliste doku-
mentide puhul. Ideaalse lahenduse 
korral liiguvad andmed automaat-
selt optimaalsele salvestuspinnale, 
tagades parima kulu ja tulemuse 
suhte.

Andmed, mida aga ettevõttel 
enam üldse vaja pole, tuleks 
sertifitseeritult hävitada. Ei tasu 
loota, et failide tõstmine arvutiek-
raanil olevasse prügikasti need 
igaveseks hävitab. Delikaatsete 
isikuandmete hoiustamine ja kur-

jategijate kätte sattumine võib 
tähendada omakorda suurt kahju.

ANDMEKAITSE KASUTAMINE 
TEENUSENA
Mida rohkem on andmeid, seda 
keerukamad on süsteemid, kuidas 
neid hoida ning varundada. Enam 
ei ole andmed vaid serveris ja 
arvutis, vaid ka nutitelefonis ning 
tahvelarvutis. Kaitset vajavad need 
aga kõik ühtmoodi. 

Andmekaitse kasutamine tee-
nusena on üks viis, kuidas saab 
juhitud riskide ja optimaalsete 
kuludega andmekaitselahenduse. 
Kui räägime taasteteenusest, siis 
Telia Pilvevarundus pole mitte 
tarkvaraplatvorm, vaid lahendus, 
mis sobib igale ettevõttele alates 
väikefirmast kuni riigiasutusteni, 
arvestades kõiki organisatsiooni 
eripärasid, tingimusi ja nõudmisi. 
Telia teenus tähendab vastutust 
kogu andmekaitsetsükli jooksul, 
varundamisest kuni hävitamiseni.

Oluline on teadvustada äririskide 
kõrval ka juriidilisi andmekaitsest 
tulenevaid riske. Näiteks kui toot-
misettevõttest lekivad välja part-
neri tootmisjoonised, võib teda 
ähvardada tuhandete eurode suu-
rune trahv. Samuti peab ettevõte 
tegema kõik endast oleneva, et 
tähtsad andmed oleksid taastata-
vad ka näiteks krüptoviiruse puhul. 
Iga varundamis- ja taasteteenuse 
lahendus peab funktsioneerima 
vastavalt kliendi vajadustele.
 
Paljud tegelevad klientide, toot-
mise, toodete vms andmetega, 
teadmata, millistele andmekaitse-
seadustele peab nende andme-
kaitse vastama. Ka siin oskab Telia 
Eesti nõu anda, hallates ise samuti 
palju sensitiivseid andmeid lähtu-
valt riigi regulatsioonidest. 

IT-partneri töö on selgitada ette-
võttele tema andmete varunduse 
ja taastamise riske, kulusid ning 
andmete väärtuse muutumist ajas. 
Kui andmete hulk kasvab, kas siis 
peaks juurde võtma neid halda-
vaid inimesi ja seadmeid? Millised 
kulud ja riskid on seotud sellega, 
kui tehakse tööd väljaspool ette-
võtet? Kui kiiresti on võimalik 

üldse konkreetseid andmeid taas-
tada? Kas minu internetiühendus 
seab selleks mingid piirid? Milline 
on mõistlik andmekaitselahendus?

Kui IT-partner ei tee taasteteste 
ega katseta, kas varundatud and-
meid saab hiljem kasutada, on 
need lahendused ehitatud kulu-
sid, mitte nõudmisi arvestades. 
Olge partnerit valides konkreetne 
ja kindel, et teenus vastaks teie 
nõudmistele, andmed oleksid 
taastatavad, õige vanusega ning 
õiges kohas – alati!

PILVE KOLIMINE EI TÄHENDA 
AUTOMAATSELT ANDMEKAITSET
Paljud ettevõtted liigutavad oma 
andmeid pilve, mõtlemata sellele, 
et harilik pilveteenuse pakkuja ei 
paku nendele kaitset ega varun-
dust. Ka siin saab Telia aidata, 
kolides klientide andmed pilve 
mõtestatult ja turvaliselt, pakkudes 
neile kaitset ning taasteteenust, 
koormamata seejuures kliendi 
internetikiirust.

Telia pilvevarundus vastab vaja-
likele sertifikaatidele, muuhulgas 
Ameerika valitsuse nõutavale eriti 
sensitiivsete andmete sertifikaadile 
FIPS140-2. Telia pakub muutuvaid 
ärisituatsioone arvestavat lahen-
dust kõigile kliendi seadmetele 
mobiilsetest kuni serveriteni, viies 
läbi pidevaid taasteteste, garan-
teerides kõigi andmete taastata-
vuse ning aidates ettevõtte and-
mekaitsekulud kontrolli alla saada. 
Andmekaitset pole mõtet teha 
kuludest lähtuvalt, vaid ikka konk-
reetse ettevõtte nõudmisi silmas 
pidades. 

Andmekaitse kasutamine teenusena 
on üks viis, kuidas saab juhitud 
riskide ja optimaalsete kuludega 
andmekaitselahenduse. 
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SOOVIN PANUSTADA 
SUUREMATESSE 
ASJADESSE KUI MA ISE

„Idee Planet OSi loomiseks sün-
dis Flydogi Euroopa roadshow’l 
(Flydog Solutions OÜ on Raineri 
kaasasutatud tootearendus-
büroo, merepoide projekteerija 
ning tootja – toim), kui püüdsime 
kaardistada andmepoide klien-
tide vajadusi. Üheks suuremaks 
probleemiks oli sensorandmete 
infrastruktuuri puudumine – and-
meid oli raske leida ja töödelda 
ning neid oli keeruline massiliselt 
kasutada ehk neile programmiliselt 
ligi pääseda,” meenutab Sternfeld. 
Ühel hetkel tekkis aga selge aru-
saamine, et kuigi seadmete turg 
on suur, ei hakka andmeinfrast-
ruktuuriga keegi seadmete toot-
jatest tegelema, ning pilvepõhise 
infrastruktuuri loojad, nagu AWS 
ja Microsoft Azure, keskenduvad 
pigem keskkonna loomisele. 

Tuulepargi opereerimisel või tark-
vararakenduse ehitamisel on 
tehniliseks ülesandeks andmete 
leidmine, ligipääs ja töötlemine. 
Teisalt on operaatoritel keerukas 
ka neist andmetest aru saada. 
Planet OS lahendab need prob-
leemid, võimaldades integreerida 
andmed ühte pilvekeskkonda ja 
pakkudes tarka andmeanalüütikat, 
tuues vajadusel sisse ka väliseid 
andmeid. Planet OS pakub sisu-

Keskkonna- ning sensoriandmeid ühendava idufirma Planet OS kaasasutaja 
ja tegevjuht Rainer Sternfeld on olnud paljude organisatsioonide looja ning 
arendaja. Tema soov on veeta siin planeedil aega nii, et tegeleda suuremate 
asjadega kui ta ise. Sellele aitavad kaasa tema julgus eksperimenteerida, 
võime näha väga pikka perspektiivi ning oskus leida ja motiveerida inimesi.
kirjutas gerli ramler. foto: erakogu

liselt andmete infrastruktuuri, mis 
võimaldab neil kätt pulsil hoida 
oma varadel ja protsessidel merel, 
maal ja õhus. Esimese müügi tegi 
Planet OS juba 1,5 aastat tagasi 
Brasiilias. 

OLULINE ON LEIDA ÕIGEL AJAL 
ÕIGED INIMESED 
Rainer Sternfeldi sõnutsi sõltub 
ettevõtte edu või ebaedu suuresti 
esimese 20 inimese palkamisest. 
„Küsimus on selles, milliseid inimesi 
sa meeskonda kaasad, ja kui sa 
nad leiad, siis kas nad ka liituvad. 
Lisaks laitmatule tehnilisele osku-
sele peab meie väljavalitu olema ka 
väga hea meeskonnamängija, kiire 
õppija, iseseisev probleemilahen-
daja ja pikaajalise stressitaluvusega 
inimene. Sellisesse keskkonda 
sobivad vähesed.”

Ta lisab, et mida küpsemaks muu-
tub samas ettevõte, seda stabiil-
semat ja rahulikumat keskkonda 
saab uutele töötajatele pakkuda. 
See omakorda aitab leida väga 
häid spetsialiste, kes hindavad 
kindlustunnet. „Pole olemas õiget 
vastust – on lihtsalt õiged inime-
sed õigel ajal.”

Planet OSi meeskonnas on 15 
inimest viiest riigist. Ettevõtte 

asutajad on eestlastest tehno-
loogiaettevõtjad ja insenerid. 
Peale arenduskeskuse Tallinnas 
ja peakontori Californias on neil 
tugev Kanada prantslasest and-
mevisualisatsiooni insener Mont-
realis, havailasest tootejuht Los 
Angeleses ja projektijuht Rio de 
Janeiros. Eesti arendusmeeskon-
nal on tugev tehniline taust and-
metel põhinevate toodete arenda-
misel, sest selle liikmed on pärit 
sellistest ettevõtetest nagu Skype, 
Proekspert ja Playtech ning niisu-
gustest organisatsioonidest nagu 
Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloo-
gia Instituut (EMHI).

Nii mitmekesise kultuurilise taus-
taga inimeste koos tööle panek 
on Sternfeldi sõnul keerukas, 
kuid väga hea talendi puhul siiski 
üllatavalt kiiresti teostatav. Pigem 
olevat (pseudo)probleemid isegi 
suuremad siis, kui kõik meeskon-
naliikmed on samast rahvusest.

„Kindlasti on Räniorus (Silicon 
Valleys) paras ports šovinismi 
mittekohalike ja eriti eurooplaste 
suhtes, kuid üldiselt on Eesti siiski 
väga heas nimekirjas. Iga eestlase 
enda kätes on meie mainet kõrgel 
hoida. Kui meeskonnas on aga 
juba rahvuseid üle viie, siis kaovad 
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SOOVIN PANUSTADA 
SUUREMATESSE 
ASJADESSE KUI MA ISE

Lisaks laitmatule tehnilisele oskusele 
peab meie väljavalitu olema ka väga 
hea meeskonnamängija, kiire õppija, 

iseseisev probleemilahendaja ja 
pikaajalise stressitaluvusega inimene. 
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sellised probleemid kohe ära,” 
nendib Sternfeld.

POTENTSIAALSE INVESTORI 
TUNNEB ÄRA VIIE MINUTIGA
Mis on veel ettevõtte edu juures 
määrav? „Aastate jooksul oleme 
näinud ettevõtteid, kellel läks väga 
hästi, kuid kes lõpetasid ikkagi 
pankrotiga, ning ka ettevõtteid, kel-
lel on läinud keskmisest halvemini, 
kuid kes on olukorrast välja tulnud 
ja hakanud kasvama. Usume, et 
Planet OSi meeskonna ettevõtlus-
kogemus, meie toodete vajalikkus 
klientidele ja strateegilised part-
nersuhted annavad meile kindlust 
edasiseks kasvuks. Sealjuures on 
kõige olulisem tiimi lojaalsus ja kok-
kusobivus. Planet OSi esimesest 
kümnest tiimiliikmest on praegu 
igapäevaselt tööl üheksa.”

Ettevõtte kliendid on (taastuv)
energiatööstus ja valitsusasutused 
USAs ja Euroopas, edaspidi ka 
Brasiilias ning Jaapanis. Planet 
OSi platvormi kasutavad nii NASA 
oma kliimaandmete massiividele 
ligipääsemiseks kui ka Saksa 
energiahiid RWE oma suurima 
tuulepargi opereerimiseks Walesis. 
Suurim kasu Planet OSist tuleb 
eriotsetarbeliste andmete integrat-
sioonist.

„Kõige raskem osa meie teel on 
olnud rahastus,” tunnistab Stern-
feld. „Õige investori leidmine on 
pikaajalise suhte loomine, sest 
meie valdkonnas peab inves-

tor võtma 10–20aastase vaate. 
Ja kuna selle aja jooksul võib 
ettevõtte tegevus muutuda, siis 
peavad nad otsustama, kas neile 
põhimõtteliselt meeldiks töötada 
selliste inimestega nagu meie 
meeskonnas. Muidugi võivad ini-
mesed ka vahetuda... See teeb 
investoritel otsustamise raskeks, 
kuid meil on vedanud, et oleme 
saanud lojaalsed ning kannatlikud 
investorid.”

Sternfeld ütleb, et ühe investoriga 
võib leida väga hea klapi mingi 
küsimuse osas, samas kui teise 
investori kabinetist astud välja nii, 
et sind on samas küsimuses läbi 
sõimatud. „Siis ei jää üle muud, kui 
naerda ja paremini investoreid pro-
fileerida,” ütleb ta. Praeguseks on 
Sternfeld kohtunud üle 100 inves-
toriga ja teab, et juba esimese viie 
minuti jooksul saab aru, kas nad 
sobivad koos töötama või mitte.

Planet OSi strateegilised investo-
rid on praegu Intertrust ja Philips 
Electronics. Ettevõtte seitsme 
äriingli hulgas on Skype’i kaasasu-
taja Jaan Tallinn ja Nest Labsi  
kaasasutaja Tony Fadell. 

KIIRE ÕPPIMISVÕIME ON ENAM 
VÄÄRT KUI KOGEMUSED
Rainer Sternfeld on lõpetanud 
Tallinna Tehnikaülikooli magistran-
tuuri mehhatroonikas ning baka-
laureuseõppe tootearenduses. 
Parimad kogemused on ta saanud 
ettevõtmistest, mis vajasid erilist 

pealehakkamist, loovust, julgust ja 
meeskonnatööd. 

„Olen loomult organisatsioonide 
ehitaja – Planet OS on kaheksas 
organisatsioon, mille asutamisel 
olen osalenud, kuid olen aidanud 
arendada ka teisi, juba eksisteeri-
vaid suuri organisatsioone. Erilise 
tähendusega on minu jaoks olnud 

pommiroboti projekteerimine ja 
ehitamine TTÜ mehhatroonikains-
tituudis töötades, TTÜ fotoklubi 
loomine, Vabadussõja võidusamba 
projekt, ABB innovatsioonilinnaku 
loomine Jürisse, ABB Baltimaade 
organisatsiooni ligi 20 parendus-
projekti aastatel 2008–2011, Eesti 
elektriautode kiirlaadimisvõrgus-
tiku meeskonna võiduni juhtimine 
ABBs, Flydogi profileerimispoi 
projekt ning kõige olulisem – Pla-
net OS,” loetleb mees. Ta lubas 
endale kunagi, et püüab siin pla-
needil oma aega veeta millegi 

suuremaga tegeledes kui ta ise. 
„See paneb mind alati uutesse 
olukordadesse ning eduks on vaja 
kiiret õppimisvõimet rohkem kui 
kogemusi.”

Vaatamata globaalse firma juh-
timisele ning elule Ameerikas on 
Sternfeld aktiivne ka vabatahtlike 
tegevuses. Ta on Eesti 2.0 nõu-
kogu liige, et aidata kaasa siinsete 
õpilaste ettevõtlus- ja meeskonna-
tööoskuse arengule. Samuti on ta 
maailma ookeaninõukogu juhatuse 
liige, kuhu teda kutsusti Planet OSi 
esindajana jagama kogemusi and-
mepõhisest äripraktikast ookeani-
tööstuses.

Hobidest rääkides toob Rainer 
esile lugemise, koos perega mat-
kamise ning ütleb, et talle meeldib 
mõelda Eestist ja vabadusest. 
„Armastan muusikat, disaini ja 
arhitektuuri. Suurim tööväline hobi 
on õppida iseseisvalt (andmepõ-
hist) toitumisteadust, inimfüsioloo-
giat ning neuroteadust. Ma arvan, 
et nende ristumispunktis ongi järg-
mine suur inimkonna arenguhüpe, 

sest me ei tea õieti oma kehast 
veel mitte midagi,” lisab ta.

Tänaseks on Rainer Sternfeld Cali-
fornias olnud neli aastat. Kodu-
igatsust aitavad leevendada pidev 
kontakt vanemate ja sõpradega 
Eestis, kuid sellest rohkemgi vast 
igapäevane suhtlemine Planet OSi 
Eesti arendusmeeskonnaga, mille 
tõttu käib ta siin 4–6 korda aas-
tas. Kodumaale tahaks ta kindlasti 
tagasi tulla, kuid rahvusvahelist 
ettevõtet ehitades on raske öelda, 
millal see juhtuda võiks.

Küsimus on selles, milliseid inimesi 
sa meeskonda kaasad, ja kui sa nad 
leiad, siis kas nad ka liituvad. Lisaks 
laitmatule tehnilisele oskusele peab 
meie väljavalitu olema ka väga hea 
meeskonnamängija, kiire õppija, 
iseseisev probleemilahendaja ja 
pikaajalise stressitaluvusega inimene. 

Planet OSi avalik 
rakendusliides ehk 
API (application 
programming 
interface), mis on 
ennekõike mõeldud 
ilmastikuandmete 
jaoks.
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SWEDBANK
Swedbank on tänapäevane 
pank, mille juured on sügaval 
Rootsi hoiupankade ajaloos. 
Panga klientide hulgas on 7,2 
miljonit eraisikut ning enam kui 
574 000 ettevõtet ja organi-
satsiooni. Swedbank on klien-
tide arvu poolest Rootsi suu-
rim pank ning juhtpositsioo-
nil ka oma teistel koduturgudel 
Eestis, Lätis ja Leedus. Panga 
eesmärk on pakkuda lihtsalt 
kasutatavaid ja konkurentsivõi-
meliste hindadega finantstee-
nuseid, mille hulka kuuluvad 
hoiukontod, hüpoteegid, kind-
lustus, krediitkaardid, laenud, 
pensionid ja investeeringud 
eraisikutele, korporatiivklienti-
dele ning organisatsioonidele.

TELIA SUURIM KLIENT SWEDBANK: 
MEIE JAOKS ON OLULINE 
STABIILSUS JA TURVALISUS 
Swedbank on Telia Eesti kõige suurem klient, kellega läks 
koostöö käima aastal 1992, mil tegevust alustas panga 
eelkäija Hansapank. Swedbanki kasutatavate toodete portfell 
on väga lai, ulatudes sideteenustest Data Centeri ning 
spetsiaalse sisevõrgulahenduseni. Räägivad Indrek Truu ja 
Andres Podžuks.
kirjutas gerli ramler. foto: kaspar saaremets
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„Oleme Telia teenuseid kasutanud 
väga pikka aega ja laias valikus, 
kusjuures valdav osa neist sai 
kolitud ühte võrku 2000. aastate 
alguses, juba üle 15 aasta tagasi. 
Kasutame Telia telefoni-, andme- 
ja mobiilsideteenuseid, samuti 
ATMide ehk sularahaautomaatide 
kohtuvõrgulahendusi ning konto-

rite wifi-ühendusi,” loetlevad Ind-
rek Truu ja Andres Podžuks Swed-
banki IT-osakonnast. 

Kuna panga kõik võrgu osad, 
nagu internetiühendus, laivõrk, 
sisevõrk ja wifi, on Telia ühtse 
halduse all ja samuti vastutab tele-
kommunikatsiooniettevõte kõikide 
teenustaseme lepingute täitmise 
eest, polegi võimalik n-ö hallide 
alade tekkimine võrgus. Andres 
Podžuksi sõnul on teenus tänu 

JANEK RAJATALU,
KLIENDIHALDUR
 
Swedbank on Telia kõige suurem klient. Minu halduses on pank olnud 
alates 2013. aasta algusest ja meie koostöö on olnud produktiivne. Kahe 
ja poole aasta jooksul oleme uuendanud Swedbanki jaoks kriitiliselt täht-
said ühendusi, sealhulgas kontoreid teenindavaid andmesideühendusi 
(KVL), ja toonud turule kliendi vajadustest lähtudes täiesti uue teenuse –  
võrguseadmete halduse. Koostöö kahe suure ettevõtte, Swedbanki ja 
Telia vahel on olnud huvitav ja pakkunud ka proovikive, sest teenused, 
mida Telia pakub, on kõik erilised, kliendi vajadustest lähtuvalt arendatud 
ja tööle pandud.

sellele väga stabiilne ja äärmiselt 
väikeste rikete arvuga, tagades 
kasutajatele kindlustunde.
Lisaks ei pea klient omama võrgu 
riistvara, vaid osana teenusest 
on need investeeringud viidud 
opereerimiskuludesse. See annab 
vabad käed tegeleda oma põhi-
tööga ja ei tekita panga IT-spet-

sialistidele seadmete rikke või 
vahetuse korral lisavaeva. Samuti 
ei pea pangal olema selleks eraldi 
ressurssi inimeste näol, vaid osa 
teenusest, oskusteabe hoidmine 
ja uuendamine on partneri mure. 
Lahendus on teenusepakkuja 
pidevalt jälgimise all, kes võtab 
monitooringu eest kogu vastutuse.

„Meie üheks viimaseks Telialt 
tellitud teenuseks on avaliku wifi-
võrgu lahendus, mida saavad 

kasutada kõik panga kliendid ning 
külalised. See annab ka oma maja 
inimestele võimaluse kasutada 
oma isiklikku süle- ja tahvelarvutit 
ning nutitelefoni avalikus interne-
tivõrgus, sest panga sisevõrku 
väliste seadmetega siseneda ei 
saa,” räägib Indrek Truu. „Mugav 
avalik võrk, mis seisab privaatvõr-
gust eraldi, vähendab meie jaoks 
turvariske ning tööd.”
Avalik wifi-võrk on olemas Swed-
banki kõigis kontorites ning pea-
majas. Tõuge sellise teenuse telli-
miseks tuli ärikliendihalduritelt, kes 
soovisid oma klientidele pakkuda 
veel paremat teenust. 

SISEVÕRGULAHENDUS TAGAB 
VAJALIKU KIIRUSE JA MUGAVAD 
LISAFUNKTSIOONID
Swedbankile pakutava kohtvõr-
kude lahenduse haldusteenusega 
on Telia loonud kiire ja turvalise 
andmesideühenduse mitme kon-
tori sidumiseks ühte võrku, mis on 
eraldatud internetist tsentraalse 
tulemüüriga, aga samas kiire.

Tegu on sisevõrgus lõppkasutajate 
seadmete vahelist ühenduvust 
tagava teenusega, mille raames 
kavandas ja ehitas Telia välja koht-
võrgu kommutaatoritel põhineva 
andmesidevõrgu. See võimaldab 
jagada võrgu loogilisteks osadeks 
(VLAN-id), pakkudes alusinfratruk-
tuuri lõppseadmete ja marsuutiva 

Kuna panga kõik võrgu osad, 
nagu internetiühendus, laivõrk, 
sisevõrk ja wifi, on Telia ühtse 
halduse all ja samuti vastutab 
telekommunikatsiooniettevõte 
kõikide teenustaseme lepingute 
täitmise eest, polegi võimalik n-ö 
hallide alade tekkimine võrgus.

kihi seadme omavaheliseks turvali-
seks suhtluseks. 

Sisevõrgu integratsioon ja haldus 
sisaldab endas nii riistvara- kui ka 
halduskomponenti. Haldus hõlmab 
kohtvõrgu võrgukihi elementide 
disaini, ehitust, haldamist, veatu-
vastust, standardseid muudatusi 
ja süsteemi hügieeni eest hoo-
litsemist (seiret, logide jälgimist, 
tarkvarauuendusi). Riistvara paku-
takse ennekõike teenusena, kuid 
ollakse valmis ka finantseerima või 
hankima kliendile seadmed kau-
bamüügi teel. Kõik seadmed on 
eelnevalt läbi testitud ja erinevate 
võrgu osade realiseerimiseks on 
välja valitud nii tootjad kui ka spet-
siifilised soovituslikud mudelid.
Sisevõrgulahendusega vähendab 
Telia tunduvalt inseneri ajakulu 
tänu standardiseerimisele ja auto-
matiseerimisele, pakkudes samas 
kliendile maksimaalset väärtust. 
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PROTEX BALTI:  
HEA, KUI SAAD OMA 
PARTNERILE ALATI 
LOOTA
Rahvusvahelistele rõivaettevõtetele tekstiilitooteid 
valmistav AS Protex Balti kasutab juba aastaid Telia 
IT-lahendusi. Ettevõtte tehnikajuhi Marko Voitki sõnul 
hindavad nad enim rahvusvahelist serveriteenust, mis 
koondab nende Norra, Tallinna ja Pärnu kontori töö 
mugavalt ühte võrku.
kirjutas gerli ramler. foto: kaspar saaremets

PROTEX 
BALTI
Protex Balti sai alguse 1987. 
aastal Hummulis, kui sealse 
kolhoosi ja Baltika Valga vabriku 
abiga asutati õmblusfirma Astra. 
20 aastat hiljem müüdi see Norra 
investoritele, kes hiljem ostsid 
lisaks Klementi pankrotivara ning 
Bastioni ja Marati vara. Praegu 
enam Hummulis tootmist ei toimu, 
vaid ettevõttel on kaks suuremat 
tootmisosakonda Pärnus ja 
Tallinnas, kokku ligikaudu 
240 töötajaga. Nomenklatuuri 
kuuluvad tekstiilitooted 
alates T-särkidest, soojast 
sõjaväepesust, naiste-, meeste- 
ja spordirõivastest kuni telkide 
ja mööblikateteni. Protex Balti 
emaettevõte asub Norras.
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Telia Eesti käes on suurem osa 
Protex Balti IT-st, kuid väiksemaid 
asju tehakse siiski ise. Algselt 
oli Norra poole terminaliserver ja 
e-meilindus Norras, kuid kulude 
kokkuhoiu ja mugavuse eesmärgil 
tahtsid nad need Eestisse kolida. 
Nüüd on Telias ka ettevõtte haru-
kontorite ühendused, MLX-Exc-
hange serverid, kodulehe majutus 

ning loomulikult kõik mobiiltelefo-
nid, lauatelefonid ning faksipost-
kastid.

„See on väga mugav, et me ei pea 
enam ise meiliserverite varundust 
tegema ning saame olla muretud 
ka siis, kui midagi tõsist juhtub,” 
kinnitab Marko Voitk. Ta toob näi-
teks juhuse, kui ühel hommikul 
olid kõik terminaliserveris asu-
vad failid ühtäkki loendamatutes 
hieroglüüfides, aga Telia spetsialis-
tide abiga sai asi paari tunni jook-
sul korda ning lisaks uuendati ja 
tugevdati serveri kaitset.

Ta lisab, et kogu müügiosakonna 
ja enamiku teiste osakondade failid 

asuvad pea kõik turvaliselt serveris 
ning arvutites eriti enam tööasju ei 
hoita. Nii saab andmed kiiresti igal 
pool kätte ning samas ei pea arvu-
tit enam kaasa tassima. Samal ajal 
on Protex Balti jätnud enda kätesse 
soft’ide ja printerite installeerimise 
võimaluse ning e-aadresside halda-
mise, tegemise ja kustutamise.

„Teliaga seob meid pikaajaline 
partnerlus. Äärmiselt mugav on 
ka näiteks riistvara ostmine Telia 
kaudu, sest kui e-poes ühte või 
teist toodet hetkel pole, helistan 
kliendihaldurile ning mõne aja 
pärast saan soovitud asjale pak-
kumise,” ütleb Marko Voitk. 
Riistvara renditeenust on Protex 
Balti kasutanud kulude hajuta-
miseks juhul, kui on vaja korraga 
palju investeerida. Siiski on Norra 
omanikel praegu veel see sei-
sukoht, et arvutite ja muu sellise 
omamine on rentimisest soodsam.

MIDAGI ENAMAT KUI LIHTSALT 
RÕIVASTE TOOTMINE
Protex Balti on spetsialiseerunud 

Mugav on ka näiteks riistvara 
ostmine Telia kaudu, sest kui 
e-poes ühte või teist toodet hetkel 
pole, helistan kliendihaldurile 
ning mõne aja pärast saan 
soovitud asjale pakkumise.

allhankele – kliendil aidatakse välja 
töötada kavandid, ostetakse kan-
gad ja muud abimaterjalid ning 
tooted valmistatakse otsast lõpuni 
ise. Oma kaubamärke ettevõttel ei 
ole. „Praegusel ajal oleks keerukas 
alustada oma kaubamärgi all rõi-
vaste tootmisega – me ju näeme, 
mis on saanud Eesti endistest 
edukatest brändidest,” tunnistab 
Marko Voitk. „Koos emaettevõt-
tega oleme arendanud high-tech-
rõivaid kaubamärgi all Ragnarok, 
pidades silmas Norra kalandus-
sektorit.”

Enamik Protex Balti valmistatud 
toodangust läheb ekspordiks, 
põhiliselt Norra, Rootsi ning 
Soome. Kui veel mõned aastad 
tagasi oli Eestis väga palju kan-
gaste ja muude õmblustarbete 
hulgimüüjaid-kaubavahendjaid, 
siis nüüd tellitakse oma kaup ise 
otse kangatehastest üle maailma, 
saades niiviisi paremat hinda ja 
kiiremaid tarneaegu. Toodetakse 
nii naisterõivaid, sõjaväele sooja 
pesu ja vorme, maailmatase-
mel spordiriideid ning ka telke ja 
mööblikatteid. 

„Meie tugevus on paindlikkus ja 
see, et me võime väga lühikese 
ajaga mitmeid eri tooteid val-
mistada. Oleme innovaatilised ja 
valmis kasutama uusi keerukaid 
materjale. Tugevat tööd teevad 
meie konstruktorid, konstrueerides 
isegi pelgalt kliendi joonistatud või 
digitaliseeritud piltide järgi uued 
rõivad,” räägib Protex Balti tehni-

kajuht. Ettevõte panustab pikaaja-
listele töösuhetele klientidega ning 
enamikuga partneritest on koostöö 
kestnud juba aastaid. Üheks pika-
ajalisemaks partneriks on Pärnus 
tegutsev spordirõivafirma Trimtex 
Baltic OÜ.

Protex Balti vabrikus on käsitöö 
miinimumini viidud ning lõikus- ja 
õmblusliinid on automatiseeritud.

AIN KRUUSMAA,  
KLIENDIHALDUR
Protex Balti on hea näide sellest, et kunagisest tagasihoidlike vajadus-
tega väikeettevõttest on kasvanud Telia jaoks suure teenusemahuga per-
sonaalklient, kellele me pakume laia valikut oma IT- ja telko-teenustest.
Pikaajalise koostöö oluliseks nurgakiviks on kindlasti Protex Balti tehni-
kajuht Marko Voitk, kes valdab ise nii IT--d kui tootmistehnoloogiat ning 
oskab seetõttu ka partnerilt õigeid asju küsida ja sobivaid teenuseid 
tahta. Marko on avatud suhtlemisega ja samas nõudlik kliendiesindaja – 
just selline, kellega on hea koostööd teha. Ka üksikud kriitilisemad prob-
leemid oleme ikka saanud ära lahendada. Protex Baltile teenuste sobita-
mine on nõudnud pingutust ja olnud samas põnev võimalus.

PROTEX BALTI KASUTAB 
MITMEID TELIA 
IT-VALDKONNA TEENUSEID:
• internetti,
• kohtvõrkude lahendust,
• VoIP-kõnesidet,
• mobiilset kõnesidet ja 

andmesidet,
• MLX-i (grupitöö ja meilila-

hendus Exchange),
• domeenide registreerimist 

ja haldust,
• serverihaldust,
• virtuaalservereid (Protexi 

ärirakendused Telia 
serverites),

• arvutikaitset (F-Secure 
viirusetõrje).
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SISUTURUNDUSES 
PEAB OLEMA 
PLAAN A, B 
JA KA C EHK 
CREATIVITY
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Content marketing (CM), brand journa-
lism ja native advertising on kõik ühe ja 
sama sisuturunduse kõlavad hellitusni-
med. Kuidas jõuda turunduslikust sõna-
kõlksust aga tulemusteni, selgitab Telia 
Eesti sisuturunduse juht Rain Uusen.
kirjutas gerli ramler. foto: kaspar saaremets

Sisuturunduse strateegia loob 
struktuuri ettevõttest sisu kätte-
saamiseks ja selle levitamiseks 
(potentsiaalsele) kliendile. Meie 
telekomiettevõttena loome sisu 
eriti palju: tehnoloogiad, kaubad, 
teenused, müük ja arendus, start-
up’id... Sisuturunduse ülesandeks 
on koondada kogu põnev ja 
kasulik info kokku ning edastada 
tarbijale nii, et sellest oleks talle 
abi (oma elu korraldamisel ja 
efektiivsemaks või turvalisemaks 
muutmisel), kasutades kõiki täna-
päevaseid formaate ja levikanaleid 
ning neid tegelikult ka luues. 

Telia puhul teeb sisuturunduse 
põnevaks asjaolu, et me oleme ise 
ka mitmete uute kanalite arenda-
jad või vahendajad. Seega saame 
pakkuda terviklahendust: anname 
inimestele teada, millist infot ja 
millisel viisil tarbida, ning teeme 
selle võimalikuks. See on meie 
jaoks ühe suure elava ja iseõppiva 
süsteemi ülesehitamine, mida me 
omakorda pidevalt töö käigus 
täiendame ja timmime.

Sageli kipume ju arvama, et kõik 
mõtlevad nii nagu meie. Üllatus on 
suur, et tegelikult polegi nii – meil 
kõigil on oma eripärane arvamus 
asjadest, kasutuskogemused ning 
oma vajadused. Selleks et neid 
vajadusi teada, on vaja pidevat 
tagasisidet – see on sisuturunduse 
juures äärmiselt oluline.

Üheks märksõnaks võiks nime-
tada vahetut informatsiooni. Mui-
dugi huvitavad tarbijat eelkõige 
faktid: mis kaup see on; kust ma 
seda saan; milleks mul seda vaja 

on ja kui palju see maksab? Meie 
töö on viia see teave klientideni 
loominguliselt ja vahetult, neid 
puudutades. Peame leidma õige 
formaadi, aja ja koha ning teadma 
seejuures, mida tarbija tegelikult 
vajab ja soovib ning mis probleemi 
ta sellega lahendab.

Sisuturundust on mitut liiki: brän-
diturundus näitab kaubamärki ja 
loob püsisuhet, tooteturundus 
tutvustab toote omadusi ning 
kampaania aitab võrrelda pakku-
misi. Hea sisuturundus on sisu-
liselt kõik need kokku: inimesele 
tuleb näidata seda, mis talle tege-
likult korda läheb, ning lasta tal ise 
teha teadlik ja mõistlik valik ehk 
ostuotsus. Teekond on küll pikem, 
kuid asjateadlikum, motiveeritud 
ning läbimõeldum, tänu millele on 
mõlemad pooled rohkem rahul.

ESIMENE SUUND: 
EKSPERDIKUVANDI LOOMINE
Sisuturunduse kellavärk meenu-
tab pigem jätkupidevat maratoni-
jooksu, sest me elame hektilisel 
infomüraajastul, kus valijaks ja 
otsustajaks on klient. Tema käes 
on on/off nupp – olgu selleks 
seadmeks siis raadio, teleripult, 
arvuti või nutitelefon.

Samamoodi otsustab ta, millal ja 
kuidas ta tahab infot hankida või 
oma meelt lahutada. Tema otsus 
on karm, aga õiglane: kui mingi 
teema teda ei köida, vajutab ta off 
ning läheb edasi.

Sisuturunduse igapäevaseks 
töörõõmuks ja ülesandeks on 
rääkida olulistest asjadest ja nii, et 

see kõnetaks ja köidaks korraga 
paljusid. Sellest alles järgmine 
samm on see, et klient pöördub 
omal algatusel meie poole ja küsib 
otse seda, mis teda huvitab: rää-
kige mulle sellest või teisest asjad 
pikemalt, palun! 

Sisuturunduse eesmärk ei saa 
kindlasti olla kliendi ülekoorma-
mine infovooga või tema libedale 
teele meelitamine, vaid ikka see, 
et ta ise hakkaks hoomama oma 
soove ning meie saaksime teda 
eksperdina aidata. Eksperdiku-
vandi juures ei saa mängida – sel-
leks et klient tuleks meie juurde 
näiteks uut nutiseadet küsima, 
peab meie eksperdikuvand olema 
sisuline: tuntud, usaldusväärne, 
teadlik ja usutav. See protsess on 
katkematu – kogu aeg peab are-
nema ja iseendast parem olema!

TEINE SUUND: INIMESI EI TOHI 
LIIGSELT SIHTGRUPISTADA
Kui varem vaatasid inimesed kind-
lal ajal telerit ning lugesid ajalehti 
ehk nende harjumused olid ette 
aimatavad ja turundajale hooma-
tavad, siis praegu on see kõik 
killustunud – inimesi pole võimalik 
enam nii lihtsalt sihtgrupistada.

Igaüks meist on oma tarbimishar-
jumuste ja vajadustega unikaalne 
sihtgrupp. Aina keerulisem on 
öelda, et selle kampaaniaga kõne-
tame noori ja teisega keskealisi, 
sest inimesed neis gruppides 
võivad küll käituda ootuspäraselt 
sarnaselt, kuid samas ka väga eri-
nevalt. Seega tuleb välja mõelda, 
kuidas olla aina personaalsem, 
tabada kliente, keda ei saa enam 
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raamidesse suruda, ja leida see-
juures süsteemseid lahendusi ka 
sisuturunduse kaasamiseks.

Sisuturundus käib sünkroonis sel-
lega, mis meie ümber just praegu 
toimub. Oma strateegilistesse 
plaanidesse ja taktikalisse tege-
vusse peab tooma sisuturunduse 
elemente vastavalt maailma muu-
tumisele: kui Twitteris on parasjagu 
midagi meeliköitvat, peab seda 
ära kasutama. Kui kõik kirjutavad, 
et ohoo, päike hakkas paistma, 
siis tuleks siduda oma turundus-
sõnum just sellega: „Aga palun, 
soovitame telefonimudelit, millega 
saab lugeda ka eriti ereda päi-
kesega.” Sel hetkel on see neile 
päikese üle rõõmustajatele tähtis 
ja vajalik, aga ka kasulik teadmine, 
olenemata nende vanusest, ame-
tikohast või perekonnaseisust. 
Päike paistab ju kõigile ühtmoodi.

KOLMAS SUUND:  
OLULINE ON ANALÜÜS 
Väga tähtis on ka mõõtmine ja 
analüüsimine, et me saaksime aru, 
kui palju raha ja tähelepanu või 
pühendumist me vastu saime. Ja 
mida me üldse soovisime saada? 
Oli see müügivihje, ost, kontak-
tid, konkreetne raha, tähelepa-
nule kulutatud aeg? Ühelt poolt 
peame oma tarkusega välja mõt-
lema, mida meil on tarvis mõõta 
ja millest kasu on. Teine pool on 
tehnoloogiline areng: ka Google 
Analytics muutub näiteks aina 
täpsemaks, aga nõuab analüüsijalt 
samas suurema pildi nägemise 
oskust ja seoste loomise võimet.

Sisuturundus on ühelt poolt loo-
minguline, teisalt väga numbri-
keskne strateegia. Seetõttu oleks 
võib-olla parim kaheliikmeline tiim, 
kus üks täidab põhjalikult Exceli 
tabelit, teine laseb mõtetel lennata 
ja koos otsitakse seoseid ning 
lahendusi. Mõnus on töötada ava-
tud inimestega, kellega ideed kla-
pivad, sest positiivne võimendab 
positiivset energiat ja julged ideed 
julgustavad uut moodi lahendusi. 

LOOMINGULISUSETA 
SISUTURUNDUST EI TEE
Kõike siin maailmas ei saa siiski 
automatiseerida. Sisuturunduses 

mängib suurt rolli inimlik loomefak-
tor, mis toob kaasa särtsu, äge-
daid ideid, ootamatuid lahendusi, 
põnevaid situatsioone ja koostöö-
projekte ehk loomingulisust. Sisu-
turundusse tuleb investeerida kui 
inimestesse. 

Sisuturundus on otseses tähendu-
ses sisu turundamine – see, kui-
das sa sisuturundust teed, on osa 
strateegiast. Sageli on nii, et ini-
mesi ei kõnetagi, mida sa teed või 
ütled, kuid nad naudivad, kuidas 
sa seda teed ja sõnastad. Nad 
naudivad ja levitavad mängulisust.

Seega, kui midagi teha, siis teha 
hästi ning omamoodi. Selline 
eksperdikuvand kokku on niivõrd 
unikaalne konkurentsieelis, et 
seda ei saa keegi ära varastada 
või üle võtta. Kui teha sisutu-
rundust põnevuse vaatenurgast, 
võib juba see kutsuda ligi tarbijaid 
ning koostööpartnereid, sest nad 
mõistavad seda, kui asju tehakse 
ausalt, värskelt, huvitavalt ja hin-
gega. Näiteks pole kasu lihtsalt 
tavapärase video tegemisest selle-
pärast, et teised teevad ka video-
projekte, vaid igaüks peab leidma 
oma tee, videokeele, disaini, 
sõnastuse ja formaadi. Vastasel 
juhul annad sa pool oodatud või-
dust juba ette käest ära.

Sisuturundust tuleb üles ehitada 
erinevates, üksteisega põimuva-
tes vormides – sisuturundus ei 
ole petmine, see ei tähenda ka 
tuimi, ennast kiitvaid ja ülistavaid 
kommertstekste. Sisuturundus on 
püsiva, vastastikku kasuliku part-
nerluse otsimine ja arendamine 
konkreetse tarbijaga. Kui sellesse 
püütakse teadlikult või kogemata 
tuua sisse trikitamisi, siis pole see 
enam sisuturundus ning kukub 
strateegiana varem või hiljem kind-
lalt kokku.

JULGUS LASTA ASJADEL MINNA
Sisuturunduses on oluline tege-
vusplaan: millal teed, kellega teed, 
mida teed, kuidas seda mõõdad 
ja mida analüüsid. Aga on veel 
üks komponent: veidi tuleb jul-
geda ja osata asjadel omasoodu 
minna, jätta mõned asjad ka 
juhuse hooleks. 

Tehnoloogiaportaal Digitark koondab Telia 
Eesti tehnoloogiateadmisi, inimeste lugusid 
ja digisoovitusi, innustades targemaid ja 
teadlikumaid digivalikuid.
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Näiteks kui tehakse Flash Mobi 
(kutsutakse mõneks minutiks 
kokku hulga inimesi, kes teevad 
koos midagi ebatavalist ja lähe-
vad seejärel laiali), siis on seal 
reeglina olemas etteplaneeritud 
keskkond ja tegevuskava, heli ja 
valgus, näitlejad ja operaatorid, 
kuid täpset stsenaariumit ei saa 
lõpuni keegi välja töötada. Kõige 
olulisem on hoopis valmisolek, 
et tekiks positiivne emotsioon, 

mida inimesed ise tahaksid edasi 
kanda – see ongi see, miks seda 
korraldatakse. Samas peab sul 
olema ka julgust mõista olukorda, 
kui osalejatel ja pealtvaatajatel 
ei tekigi ehedat emotsiooni ning 
sündmus ei too seega oodatud 
tulemust.

Sel juhul on hea, kui sul on plaan 
B: kui juhtub nii, siis teen teist-
moodi: pööran lavastuse huumo-
riks, toon sisse uusi elemente, 
muudan jooksvalt stsenaariumit 
vms. Ehk jälgin, mis juhtub, ja kui 
midagi ei juhtu, on mul varuks 
järgmine teadlik samm. Aga see 
kõik on seotud muidugi kogemus-
tega – sa oskad juba ette aimata 
nõrku kohti ning tead, mis võib 
valesti minna. 

Sisuturundus annab oma õppe-
tunnid suhteliselt kiiresti ja tänu 
omandatud kogemustele saab 
kõik minna ainult paremaks. 
Negatiivne emotsioon või reakt-
sioon võib käivitajaks olla mõnele 
tulisele sisulisele foorumile, millest 
saab tänu analüüsioskustele ja 
kogemustele ehitada suurepärase 
turundusallika. Samas võib soo-
vitud positiivne emotsioon üsna 

kiirelt raugeda. Nii et kui midagi 
„valesti läheb”, siis polegi see alati 
paha, vaid see ongi koht teadli-
kuks õppimiseks. 

IGA KULTUURIKESKKOND ON 
ERINEV
Asjad, mis on Ameerikas võima-
likud ja mõjuvad sisuturundusli-
kult edukalt, ei pruugi siinsetele 
inimestele üldse peale minna. 
Reklaamid, mis kõlavad vene 

keeles naljakalt, ei mõju vahel 
eesti keeles üldse nii lahedalt. Kui 
sisuturunduslik sõnum kohalikus 
kultuuri- ja keelekontekstis tarbijas 
äratundmist või mõistmist ei tekita, 
pole sellele ka mõtet oma turun-
dust üles ehitada, sest sisu läheb 
lihtsalt kaduma.
 
Tulin Telia Eestisse tööle siis, kui 
ettevõtte brändid, nimi ja kommu-
nikatsioonikeel just muutusid. Nii 
tuli sõnastada ka uus strateegia 
ning hakata selle alusel seda teos-
tama ja teadvustama. See on suu-
repärane õppetund – teha paberil 
olevatest kõlavatest sõnadest 
reaalses elus toimiv ja tulemusi 
pakkuv strateegia.

Tähtsamaiks võib selle juures 
pidada asjaolu, et sisuturundust 
tuleb turundada ka ettevõtte sees: 
ajaplaanid, kampaaniad ja ärihuvid 
peavad olema nähtavad ja arusaa-
davad mitte ainult tarbijale, vaid ka 
töötajatele, sest strateegia ise ei 
tooda sisu – inimesed toodavad. 
Seega peavad ka meie töötajad 
jõudma oma põhitöö ja kohus-
tuste täitmise kõrval teadmiseni, et 
iga kolleegi väärikas töö on sisutu-
runduse tööriist.

DIGITARGA ARENDAMINE 
TEHNOLOOGIAMAAILMA 
EESTKÕNELEJAKS
Telia Eesti väljapoole eredalt paist-
vatest sisuturunduskanalitest on 
kõige tuntum tõenäoliselt tehno-
loogiaportaal Digitark, mis tähistab 
aasta lõpus juba 10. sünnipäeva. 
Teliasse tulles tundsin kohe, et 
Digitark võiks võtta endale tehno-
loogiamaailmas eestkõneleja rolli, 
ning sellest lähtudes hakkasime 
seda laevana otsast suunama 
suurema auditooriumi poole. See 
on hästi õnnestunud, sest meie 
mullune loetavus oli mõned prot-
sendid rohkem kui lehekülje vara-
sema kolme aasta loetavus kokku. 

Mida me selleks tegime? Kaasa-
sime rohkem autoreid, hakkasime 
kirjutama tehnoloogiast nii täpse-
malt kui ka laiemalt ning otsima 
põnevaid lahendusi ja formaate. 
Digitargas on praegu võimalik 
lugeda tekstilist osa, vaadata saa-
teklippe ja fotogaleriisid, lugeda 
poolt- ja vastuargumente.

Ühe portaali või infokeskkonna 
arendamine on järjepidev ja püsiv 
töö ning kui tarbijat nakatada 
kasuliku teadmise ja põnevusega, 
hakkabki ta sinu infovoogu jälgima 
ja jagama. Seda on Digitarga areng 
nende aastate jooksul selgelt tões-
tanud. Põnev on tunnistada, kuidas 
me suutsime oma lugejaskonda 
suurendada väga konkreetsest 
strateegiast lähtudes, kuid samas 
loomingulisi võtteid ja inimesi kasu-
tades. Nüüd läheb eriti põnevaks, 
sest saavutatud tulemust tuleb 
hoida ning end taas ületada. 

Meil kõigil on palju tööd, kuid 
ikkagi on oluline võtta hetk ja 
vahepeal analüüsida, kas ja kuidas 
on asjad paranenud. Õnnestunud 
on sisuturundus siis, kui tarbija 
siseneb sinu infovoogu ja tahab 
seal aega veeta, õppida ja meelt 
lahutada, sest see on talle kasulik.

Ja kui ta sind usaldab, teeb ta 
sinu soovitustest lähtuvalt ka tead-
likke ostuotsuseid. Igatahes minu 
kuldreegel on, et sisuturundust 
ei saa teha ükskõikselt ja tuimalt, 
vaid seda peab tegema õhinaga, 
nii et endal on ka äge!

RAIN UUSENI 
RAAMATU-
SOOVITUSED 
Sisuturundus algab stra-
teegia loomisest, aga hea 
on juurde lugeda, kuidas 
lugusid jutustada ning kui 
vajalik on taktikaline tegut-
semine.

The Content Strategy 
Toolkit: Methods, 
Guidelines, and 
Templates for Getting 
Content Right
Meghan Casey

Winning the Story Wars
Jonah Sachs

 

Making ideas happen
Scott Belsky

Sisuturundus on ühelt poolt 
loominguline, teisalt väga 
numbrikeskne strateegia. 
Seetõttu oleks võib-olla parim 
kaheliikmeline tiim, kus üks täidab 
põhjalikult Exceli tabelit, teine 
laseb mõtetel lennata ja koos 
otsitakse seoseid ning lahendusi. 
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TÖÖ KIIRESTI MUUTUVAS 
KESKKONNAS ON VÄGA 

MOTIVEERIV
Telia uute äride osakonna juhataja Kuno Peek on ettevõttes 

töötanud juba 20 aastat. Ta on tegutsenud tehnoloogia ja äri 
piirimaal, kus telekommunikatsioonitehnoloogia pööratakse 

lõppkliendi lahendusteks. Teda köidab Telias esmalt selle 
tehnoloogiline rikkus ja teiseks väga pädev personal. 

kirjutas gerli ramler. foto: kaspar saaremets

„Telia on üks moodsamaid kom-
munikatsioonitehnoloogia ettevõt-
teid Eestis – siin töötavad kõrvuti 
2G-, 3G-võrk, 3,5G-tehnoloogia ja 
4G ning oleme alustanud etteval-
mistusi, et siirduda 5G-ajastusse. 
Oleme koostöös SIM-kaartide 
tootjatega välja arendanud uue 
põlvkonna turvalise plastikust SIM-
kaardi, mis võimaldab pakkuda 
lõppkliendile uusi atraktiivseid ja 
samas väga kõrge turvalisusega 
mobiiliteenuseid, nagu elektrooni-
lised läbipääsusüsteemid ja digi-
taalsed mobiilsed dokumendid,” 
kõneleb ta. „Testime ja oleme 
alustanud lahenduste tootestamist, 
kus mobiilsetes seadmetes puu-
dub klassikaline SIM-kaart, mis on 
asendatud kiibipõhise eSIM-iga. 
Seega elame ja töötame väga 
kiiresti muutuvas keskkonnas –  
see kõik on väga põnev ning 
motiveeriv!”

Kuno Peeki juhitav osakond kuu-
lub operaatorüksuse hulka. Seits-
meliikmelise osakonna peamiseks 
eesmärgiks on leida olemasolevas 
tehnoloogilises keskkonnas uusi 
ärilisi võimalusi ja need kas lõpp-
klientide teenusteks kujundada 
või partnerteenustena realiseerida. 
„Kui raha on palju, võib alati toot-
jatelt mõne valmislahenduse või 
platvormi osta, kuid väikesel turul 
tuleb targemini toimetada ja hoo-
lega kaaluda, mida tootestada ja 
mida mitte. Meie oleme aga aas-
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KUIDAS OMA 
TÖÖD HÄSTI 
TEHA?
• Tehke keerulisest ülesan-

dest lihtsustatud pilt just 
nagu majast, mida peate 
ehitama. Siis on lihtsam 
otsustada, millisest otsast 
alustada ja mis on oluline.

• Mõelge alati positiivselt –  
te oskate ja saate hakkama! 
Te olete ju meister!

• Sallige ka teisi tähti enda 
kõrval, sest siis õnnestub 
koostöö kindlasti. Iga lüli 
on eesmärgi saavutamisel 
tähtis.

• Ärge stressake, kui midagi 
läheb viltu. Ainult vigadest 
saabki õppida, et paremaks 
muutuda.

• Tundke rõõmu pisiasjadest 
ja olge ka nende üle uhke. 
Švejkil on selle kohta üks 
ajatu lause: „Olgu mis on, 
midagi ikka on, sest kunagi 
pole nii, et mitte midagi 
pole!”

tate jooksul õppinud ise platvorme 
kombineerides kuluefektiivselt 
uusi teenuseid looma,” selgitab 
ta, lisades, et eelkõige püütakse 
vähendada bürokraatiat ja luua 
maksimaalselt head tingimused 
loovusele. 

Peeki meeskonda kuuluvad Jürgen 
Niinre, kes vastutab SIM-kaartide 
arenduse ja SIM-il põhinevate 
lahenduste eest; uute lahenduste 
süsteemiarhitekt Raivo Malter, 
erilahenduste arhitekt Mati Kukk, 
tunnustatud IT-arhitekt Haimar Kul-
bas; Marek Kruglov, kes vastutab 
SIM-kaartide tarnete eest ja on 
samas osakonnasisene kasutaja-
liideste testija, ning Piret Sternhof, 
kes haldab ärilises vaates parkimis-

lahendusi. Ta peab suureks veda-
miseks, et sai ettevõtte restruktu-
reerimise käigus just need inimesed 
oma meeskonda kutsuda. 

OTSUSED SÜNNIVAD VASTAVALT 
OLUKORRALE
Tavaliselt on uute äride osakonnal 
korraga käsil mitu projekti. Agiilses 
ja optimeeritud arenduses on palju 
uurimis- ja analüüsitööd, mida 
meeskonnaliikmed teevad mingi 
tasandini üksinda ja toovad siis 
teatud küpsusastmes meeskonna 
ette. „See tööviis on väga rikas-
tav, sest väikeses kollektiivis on 
spetsiifilist teavet lihtsam jagada. 
Nii on meil osakonnas nagu toimiv 
õppiva organisatsiooni mudel –  
üks õpib ja samas oskab seda 
kogu tiim. See on minu mees-
konna üks suurimaid väärtusi, et 
nad on sallivad ja austavad kol-
leegi kompetentsust,” ütleb Peek.

Tema sõnul sünnivad otsused 
vastavalt olukorrale, arvestades 
meeskonna üldist erudeeritust 
ning olles väga hoolikalt kaalut-
letud. Loomingulised otsused 

tehakse koostöös meeskonnaga, 
et leida maksimaalne tehnoloogi-
line konsensus, aga ärilisi otsuseid 
teeb osakonna juht ka üksinda, 
tuginedes kogemustele või konk-
reetsele analüüsile. Kuna tegemist 
on ikkagi äriarenduse osakonnaga, 
tuleb vahel mõni otsus siiski puh-
talt kõhutunde pealt teha ning siis 
firma sees maha müüa.

LOOVAS MEESKONNAS UNUNEB 
KELLAVAATAMINE
Uute äride osakonna töö on teh-
noloogilises mõttes väga keerukas 
ja seega tuleb luua insenerilikult 
lihtsustaud mudelid, mida koos-
tööpartneritega jagada ja arutada 
ning mille baasilt uusi atraktiivseid 
mobiiliteenuseid tootestada. „See 

ongi meie töö üks nauditavamaid 
komponente,” ütleb Peek. Teiseks 
nauditavaks asjaks peab ta oma 
meeskonna oskusi ja loovust, mis 
paneb unustama kella ja aitab 
pühenduda seatud eesmärgile. 
„Samas on eesmärkide seadmine 
nii kiiresti muutuvas keskkonnas 
üks raskemaid ülesandeid. Sageli 
pean unustama hetke meeliste-
gevuse ja võtma endale täiesti 
uue, aga ettevõttele olulisema 
ülesande.”

Hea juht peab Peeki sõnul eel-
kõige hakkama saama kõigepealt 
enese ja alles siis alluvate juhti-
misega. Hea juht ei ela ennast 
alluvate peal välja, vaid on neile 
mentoriks ja partneriks. Oma pika 
praktika jooksul on Peekil tulnud 
juhtida kollektiive, kus on palju 
insenere – need on aga enamasti 
kõrge erudeerituse ja enesehin-
nanguga inimesed, kelle puhul uue 
nüüdisaegse juhtimisstiili coachin-
g´uga puhtalt hakkama ei saa. Ta 
selgitab, et inseneride kollektiivis 
tasub eelistada mentorlust ja 
maksimaalselt partnerlusele orien-

teeritud juhtimisstiili, et saavutada 
seatud eesmärgid minimaalse 
bürokraatiaga.

„Arvan, et kui töötajate eesmär-
gid on õigesti seatud ja firma 
eesmärkide võtmes väärtustatud, 
panustavad kõik maksimaalselt ja 
tunnevad rõõmu saavutatust –  
see tähendab, et nad tunnevad 
ennast hästi. Inimesed ju tahavad 
loomu poolest oma tööd hästi 
teha,” räägib Peek. „Kliendid ja 
partnerid väärtustavad samuti just 
seda, mis on neile orienteeritud ja 
hästi tehtud. Partneritega arves-
tamine ja nende kulude optimee-
rimine on sageli meie töös üks 
keerukamaid ülesandeid. Kui see 
õnnestub elegantselt korraldada, 
ongi koostöörõõm kahepoolne.”

Tema sõnul võib ideaalseks töö-
päevaks nimetada päeva, kus 
kõik planeeritu saab kvaliteetselt 
tehtud. Selliseid päevi on aga suh-
teliselt harva, sest tehnoloogilises 
keskkonnas tuleb pidevalt väikseid 
üllatusi ette. Meeskonnaga peab 
tegutsema nagu heas mängutiimis 
– annad söödu õigel ajal õigesse 
kohta, et teised saaksid jätkata ja 
naudiksid kvaliteetset ettesöötu. 
Ja kvaliteetne ei pea olema mitte 
üksnes see, mis on lõppkliendile 
ja koostööpartneritele tehtud, vaid 
ka sisetööd kolleegidele tuleb teha 
professionaalselt.

VAHVA SÕDUR ŠVEJK ÕPETAB 
ENDA ÜLE NAERMA 
„Vabal hetkel loen ehk kõige meel-
samini merealaseid raamatuid. 
Esiteks on purjetamine minu hobi 
ja teiseks on need raamatud väga 
õpetlikud. Neist saab õppida, 
kuidas kõrvalise abita hakkama 
saada: igat firmat võib konkurent-
siturul käsitleda laevana merel, kus 
sinu otsustel ja meeskonna tege-
vusel on määrav roll ellujäämisel,” 
räägib Peek. 

Ta meenutab võrdlust ühest 
loengust: firmat kõrvutati lennuki 
emalaevaga – meeskond koos-
neb 2000 inimesest, keskkond 
on maksimaalselt autonoomne ja 
tehnoloogiliselt turvaline. Lendu 
läheb 30 ässa ja kui nad elusana 
missioonilt tagasi laeva pardale 

Meeskonnaga peab tegutsema 
nagu heas mängutiimis – annad 
söödu õigel ajal õigesse kohta, 
et teised saaksid jätkata ja 
naudiksid kvaliteetset ettesöötu. 

maanduvad, rõõmustavad kõik 
2000. „See tähendab, et iga ini-
mene, lüli ja allüksus on tähtis ja 
väärtustatud ning üldisele eesmär-
gile orienteeritud. Lennukikandjast 
kui organisatsioonist tasub õppida 
ja ka meie n-ö maises elus olulisi 
printsiipe eeskujuks võtta ning 
rakendada.”

Tema lemmikraamatuks on aga 
vahva sõdur Švejki ajatud lood, 
mis õpetavad, kuidas keerulised 
asjad primitiivseteks mõelda ning 
kuidas ise enda üle naerda.
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JUHT 
JUHT

Mulle meeldivad hommikud. 
Ideaalsel tööpäeval saan päeva 
alustada lühikese rattasõidu ja 
pisukese pillimänguga. Esimene 
annab võimaluse teha mõttetööd 
ja teine keskenduda täiesti teist 
laadi mõtetele. Siis lähen konto-
risse, kus mind ootab ees heal 
juhul mitte rohkem kui paar-kolm 
kohtumist ning võimalus rahulikult 
arvuti taga tööd teha. Eriti suu-
repärane on, kui päevas leidub 
vähemasti pooltunnike, mil on 
võimalik koodi kirjutada.

Arhitektuur on oma olemuselt 
meeskonnatöö, arhitektist üksi 
on sama palju kasu kui põrnikast 
pudelis. Seetõttu olen kontoris nii 
palju kui võimalik, kuigi võin mõne 
asja kallal pusida ka laste muusi-
katunni lõppu oodates. Minu töö 
on mõelda ja tegelikult ei ole väga 
palju vahet, kus ma parasjagu 
arvuti lahti teen või mõttelõnga 
veerema lasen. 

Suur osa tööpäevast kulub koos-
olekutele. Minu töö põhisisu on 
inimeste muredest arusaamine, 
veenmine, kaasamine, suhtlemine 
ning vahel ka otsustamine. Pean 
ka avalikke kõnesid, mis on heaks 
vahendiks teisi kaasa tõmmata ja 
innustada. Samuti on hea millestki 
ettekanne teha – nii oled sunnitud 
teema läbi mõtlema ja lühidalt 
sõnastama. 

Olen äärmiselt naiivne ja usal-
dav inimene. Kedagi esma-

kordselt kohates mõtlen temast 
reeglina head ning seetõttu pean 
sageli ka pettuma. Aga vahel – ja 
see on tore – ma ei eksi. 

Hindan endast targemaid ja 
usinamaid inimesi. Austan pro-
fessionaale, kes teavad, mida nad 
teevad. Inimesi, kellelt on midagi 
õppida. Olen selles mõttes õnne-
lik inimene, et nutikaid inimesi on 
minu ümber palju.

Mind motiveerib keeruline üles-
anne. Tahan tegeleda oluliste 
asjadega, millega varem ei ole 
kokkupuudet olnud. Tiimiliikmeid 
motiveerin alati vastavalt inimesele 
– mõni tahab konkreetseid ülesan-
deid ja teine vabadust, ühele sobi-
vad n-ö ületamatud proovikivid 
ja teisele need, mis on vaid pisut 
käeulatusest väljas. 

Hea juht saavutab talle usaldatud 
inimeste abil tulemuse. Juht peab 
olema suuteline aru saama tege-
likust ülesandest, suutma mõista, 
mida meeskond vajab selle lahen-
damiseks, ning lõpuks kohal-
dama oma juhtimisstiili, et anda 
meeskonnale mida vaja. Vaadake 
näiteks, kuidas toimetavad Aivo 
Adamson või Erkki Raasuke.

Lõõgastun kitarrimängu ja ratta-
sõidu abil. Vahel jälgin mõnd tele-
sarja ning vähemalt korra aastas 
kraamin välja mõne vana arvuti-
mängu, nagu Nethack või mõni 
Lucas Artsi klassik. 

ANDRES KÜTT 
Andres töötab Riigi Infosüsteemi Ametis infosüsteemi arhitektina. 
Otseseid alluvaid tal pole, kuid tema igapäevane tegevus on suunata, 
juhendada, mõjutada, harida, nügida ja ärritada suurt hulka inimesi. 
Andrese eesmärk on hoida koos riigi infosüsteemi arhitektuuri suurt 
pilti ja hoolitseda selle eest, et organisatsioonid omavahel kenasti 
suhelda saaksid. 

kirjutas gerli ramler. 
fotod: kaspar saaremets
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ERMO POLMA
Ermo Polma meeskonna tegevus on seotud raadiovõrguga piltlikult 
öeldes sünnist surmani. Selle hulka kuulub nii uute tugijaamade pla-
neerimine, ehituse ja käikulaskmise koordineerimine kui ka tehnoloo-
giate arendamine uute võrguomaduste abil. Ermo tiimi lauale maan-
duvad ka raadiovõrguga seotud keerulisemad probleemid ja lisaks 
pakuvad nad erilahendusi siselevi valdkonnas. 

Tõusen varakult ja kui öökulli 
tüüpi inimesed kirjutavad vahel 
e-kirju hilisõhtul, siis mina loen 
neid varahommikul. Kella seits-
meks olen juba hommikusöögi 
lõpetanud ja hiljemalt pool 
kaheksa töölaua taga. See hom-
mikune aeg on hea võimalus 
eelmise päeva võrgu kvaliteedi-
näitajad ette võtta ja välja selgi-
tada, kas mingi teema vajab erilist 
tähelepanu. Samuti heidan pilgu 
eelmise päeva toimetuste seisule 
ja vaatan üle päevaplaanid.

Suure osa päevast võtavad 
tööde ja ressursside planeerimine, 
eelarvega seotud küsimused, 
lisaks koosolekud. Kuna meie tiim 
on väike, siis pean paljudes asja-
des ka ise käed külge panema.

Hea päev pakub nii põnevaid 
ülesandeid kui ka lahendusi. Meil 
on oma päevaplaan, kus on koos-
olekud ja planeeritud tööd paigas, 
aga teisalt pakub elu alati oota-
matusi, mis toovad kaasa planee-
rimata tegevusi – need lisavad 
päevale särtsu ja värvi. Ideaalsel 
tööpäeval saab tehtud kõik, mis 
planeeritud, lahendatud tekkinud 
probleemid ning peetud tõhusad 
koosolekud. Ja tiimiliikmetel on 
õhtul sära silmis.

Tarkvaraarendajad, kes suhtle-
vad suurema osa oma tööajast 
kuvariga, on kodukontoris ilmselt 
efektiivsemad kui kuskil suures 
paljude töötajatega ruumis. Samas 
ei tohiks ka selline spetsialist 
jääda ainult koju istuma – aeg-ajalt 
tuleks teha ka kontoripäevi, et 
hoida tiimitunnet ja seost firmaga, 
mille heaks töötad. Teisalt, kui töö 
iseloom võimaldab ka igapäe-
vaselt tihedat tiimitööd tegevatel 
inimestel aeg-ajalt päeva kodu-
kontoris toimetada, oleks see ilm-

selt kasuks, sest nii saab rahulikult 
oma tegemisi korrastada, pikaaja-
listele eesmärkidele otsa vaadata 
ning tegeleda eneseharimisega.

Enda ümber soovin näha usal-
dusväärsed, samu väärtushoiakuid 
jagavaid inimesi, kes tegutsevad 
kogu hingest ning üksteist täien-
dades ühise eesmärgi nimel. 
Usaldan inimesi, kes on ausad ja 
otsekohesed ning peavad oma 
lubadustest kinni. 

Mind motiveerib see, et iga päev 
ootab ees midagi uut. Motiveerib 
töö, mille tulemusena saab luua 
midagi käegakatsutavat ja kasu-
likku. Motiveerivad ülesanded, 
mille täitmise nimel on vaja tõsiselt 
pingutada nii endal kui ka tiimil. 
See on ka sõnum meeskonnale – 
me saame ju hakkama! 

Juht peab vaatama laiemalt, 
kui tema igapäevased ülesanded 
nõuavad, ja selle valguses otsu-
seid langetama. Juht peab suutma 
luua toimiva meeskonna ja saama 
lisaks igapäevastele ülesannetele 
hakkama ka kriisisituatsioonides.

Minu akusid laevad kodu, pere 
ja oma osa on värske vanaisana 
ka lapselapsel. Kui ilm lubab, sõi-
dame abikaasaga jalgrattaga lähe-
dal asuval kergliiklusteel või sõi-
dame uusi radu avastama. Puhkus 
kulub meil tavaliselt reisimise peale 
– korra aastas lendame kuhugi 
ja sõidame sealt siis rendiautoga 
edasi. Eriline nõrkus on mäed, näi-
teks autoga Aplidesse ja Dolomii-
tidesse läheks ikka ja jälle. Lisaks 
pikemad nädalalõpud mõnes lin-
nas ja soojamaapuhkused.
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Alates 20. jaanuarist 2016 on Telia kiire interneti 
püsiühendus saadaval Eesti igas paigas. Tegemist ei 
ole traditsioonilise mobiilandmesidega, vaid piiramatu 
mahuga asukohapõhise 4G-internetiga fikseeritud 
aadressil kasutamiseks. tekst: raul juhanson. foto: teliasonera

TELIA ASUKOHAPÕHINE 
KIIRE 4G-PÜSIÜHENDUS ON 
SAADAVAL KÕIKJAL ÜLE EESTI

Seni oli kiire ja piiramatu andesi-
demahuga internet kättesaadav 
vaid kaabliühenduse kaudu ning 
vana vaskvõrguühendusega klien-
tidel olid tehnoloogiast tingitud 
kiirusepiirangud. Nüüd jõuab Telia 
kiire 4G-internet igale poole kiiru-
sega 20 Mbiti sekundis alla- ja 5 
Mbiti üleslaadimisel ning vastavalt 
klientide vajadusele ja võrgu või-
mekusele saab kiirust tulevikus 
ka tõsta.

Uus 4G-tehnoloogial põhinev 
Ärikliendi internet on teenus, mis 
sarnaneb pigem püsiühendusele 
kui mobiilsele internetile. See on 
mõeldud fikseeritud aadressil 
kasutamiseks ehk tehniliselt ja 
juriidiliselt kindla aadressiga seo-
tud. Loomulikult saab vajadusel 
teenuse ühelt aadressilt teisele 
ümber vormistada, kui klient kolib 
või tegutseb ajutiselt teistes ruu-
mides. Andmemaht on piiramata 
ning teenuse pakkumiseks kasu-
tatakse spetsiaalset kliendiseadet, 
mis võimaldab teenust kaughal-
lata. Kaughalduse võimalus aitab 
rikete puhul leida kiire lahenduse, 
sest ühenduse probleemid on 
meie klienditoele näha.

Teenus ei paku huvi mitte ainult 
uutele, vaid ka praegustele klien-
tidele, kes kasutavad traadita 
interneti teenust WIMAX või vask-
kaabliühendust ADSL-tehnoloogia 
baasil, sest nüüd pakume sama 
kuutasu eest palju suuremat kii-
rust. Mobiilse interneti kasutajad 

rõõmustavad, sest ei pea enam 
arvestama internetis käies mahu-
piirangutega. 

SEADMED SAAB 
MUGAVALT ÜÜRIDA
Oleme uue teenusega liitumise 
mugavaks teinud – vajalikke sead-
meid ei pea välja ostma, vaid saab 
lihtsalt üürida. Nii ei ole vaja klien-
dil edaspidi muretseda sellepärast, 
et ta peab kolimisel või tehno-
loogia vahetumisel seadme välja 
vahetama või uue soetama –  
üüriseadme vahetus on lihtne ja 
mugav ning alati paigaldatakse 
just konkreetsele kliendile sobi-
vaim seade.

Lisaks kliendiseadmele ja ruuterile 
saab üürida stabiilsema ühenduse 
tagamiseks välisantenni, mille 
paigaldab Telia tehnik. Ärikliendile 
on ühenduse ja antennipaigaldus 
tasuta. 

4G-tehnoloogial põhineva inter-
netiteenuse ärikliendile kehtivad 
samad tingimused, mis püsiühen-
duse kasutajale – sellega saab 
kaasa tasuta staatilise IP-aadressi, 
mis on ärikliendile sageli vajalik. 
Ka hinnad on samad. 

Lisaks piiramatule 4G-võrguühen-
dusele pakub Telia teie äri jaoks 
lisateenuseid alates kontori wifist 
ja Online.ee pilvest kuni nõudli-
kumate IT-lahendusteni. Telia teh-
niline tugi on kättesaadav seitse 
päeva nädalas.
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Seadmeteenuse seadistamine ja 
ostuprotsess toimub nii:
1. Ettevõte esindaja logib Telia 
e-poodi sisse ja märgib ettevõtte 
töötajad, kellele kehtib limiit, lisa-
des limiidi summa ja kui kaua see 
kehtib. Limiidi saab kehtestada 
Teliaga kokkulepitud seadmele: 
mobiiltelefoni, tahvelarvuti, sülear-
vuti, lisaseadme jms soetamiseks.

2. Ettevõtte töötaja logib Telia 
e-poodi kliendi ehk endana sisse, 
näeb talle kehtestatud limiite ja 
saab osta sobivad seadmed limiidi 
võrra odavamalt. Kui seade on 
kallim, kui ette nähtud limiit, siis 
saab kasutaja tasuda ülejäänud 
summa pangalingi kaudu või järel-
maksuga. Seadme omanikuks 
jääb töötaja. Iga kuu lõpus saadab 
Telia ettevõttele koondarve, kus on 
välja toodud detailne info seadme 
soetanud töötajate ja kasutatud 
summade kohta. 

Limiidi saab kehtestada iga ette-
võte vastavalt oma soovile, näi-
teks määrata igale kasutajale oma 
limiidi, selle kehtivuse kuupäeva 
ning valida ka seadmed, millele 
limiit kehtib. Kasutaja võib kauba 
kohe välja osta või maksta selle 
eest järelmaksuga. 

Telia Eestis on selline seadmesoe-
tuse kontseptsioon ettevõtte sees 
kasutusel juba kolmandat aastat ja 
töötajad on selle väga positiivselt 
vastu võtnud. Nii tekkiski idee pak-
kuda seda teenust välistele partneri-
tele, sest ettevõtte jaoks kaasneb 
seadmeteenusega palju võite:
• Töövahendite soetamiseks 

kulub märgatavalt vähem raha-
lisi vahendeid (keskmiselt  
50% – 75% vähem).

• Soetusprotsess on lihtne, 

SEADMESOETUSE 
TEENUS SÄÄSTAB 
TÖÖVAHENDITELT 50-75%
Telia Eesti pakub äriklientidele mobiiltelefoni, tahvelar-
vuti ja sülearvuti soetamiseks uut lahendust, kus osa 
töövahendi ostuhinnast saab tasuda tööandja ja üle-
jäänud töötaja. Ettevõtte seadmesoetuse teenus annab 
tööandjale võimaluse toetada töövahendite ostmist ning 
töötaja saab valida just endale sobiliku telefoni või arvuti. 
Seadmesoetuse teenusest räägib Teliast Jane Jalasto.
kirjutas gerli ramler. foto: teliasonera

mugav ja kiire ning raamatupi-
damine ei pea tegelema üksik-
juhtumite ja kuluaruannetega.

• Töötajale pakutakse nüüdis-
aegset lahendust, mis arves-
tab seadmete osas iga töötaja 
soovidega ja ei suru peale ühte 
konkreetset mudelit.

• Töövahendite eest kannab hoolt 
ja vastutust iga töötaja ise, 
seadmete purunemise ja rikne-
mise kulu on tema kanda.

• Ettevõtetel on võimalik lihtsalt 

reguleerida töövahendite liiki ja 
mudeleid, soodustusi ja tööta-
jate hulka, kellele soodustused 
kehtivad.

TEENUS KÄIB MUGAVALT  
E-POE KAUDU 
Teenuse kasutamine on mugav ja 
lihtne nii ettevõttele kui ka tööta-
jale, kes lõplikult seadme soetab, 
kuna limiitide ja kasutajate seadis-
tamine ning tehingu vormistamine 
toimub Telia e-poes. 
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KUI HOBIKS 
ON KIIRUS

Telia Eesti televisiooni ja 
multimeedia valdkonna-
juht Karl Anton naudib 
kõiki kiireid (ja ohtlikke!) 
alasid, mis tekitavad adre-
naliini. Ta harrastab nii 
kardi-, enduuro-, mootor-
kelgu- ja ATV-sõitu, käib 
meelsasti merel surfamas 
ning mägedes lumelauaga 
sõitmas ning on mõnes 
neist parem kui keskmine 
harrastaja. 
kirjutas gerli ramler. 
foto: kaspar saaremets
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kel teeb. Teiseks vabadus saada 
soojematel kuudel raudpuurist 
ehk autost välja,” tunnistab Karl, 
lisades, et tänapäeval ei pea rattur 
enam tegelikult pelgama külma 
või vihmast ilma, sest riided on 
muutunud tehnoloogiliselt väga 
vastupidavaks ning astuvad kan-
nale kõigile teistele vabaajarõivas-
tele. Isegi kaitsmed riiete sees ei 
muuda enam inimest robotisarna-
seks, vaid on elastsed, mugavad 
ja märkamatud.

Karl jõudis ekstreemsemate spor-
dialadeni seetõttu, et traditsioonili-
sed alad jäid tema jaoks igavaks. 
Siiski käib ta hea enesetunde ja 
tervise huvides ujumas ja jooks-
mas ning mängib meelsasti sõpra-
dega golfi. 

KA PUHKUS TÄHENDAB 
LIIKUMIST
Puhkusele sõites mõtleb Karl alati 
mingi aktiivse tegevuse peale, sest 
niisama rannas istuda, päevitada, 
laineid vaadata ja kokteili juua on 
tema arvates ilma päevase rah-
melduseta tore umbes-täpselt 47 
minutit. Kui aga päeval mõnusasti 
aktiivses tegevuses akusid laa-
dida, olevat puhkus hoopis roh-
kem puhkuse moodi.

„Mul on kaks lemmikkohta, kust 
ma olen saanud igavesed mäles-
tused ning kuhu tahaks ikka ja 
jälle tagasi minna,” tunnistab Karl. 
Üks neist on Dominikaani Vaba-
riigis asuv mereäärne lohesurfi 
Meka Cabarete. See on ideaalne 
koht surfamiseks ning kord, kui 
Karl seal lohega vee peal oli, elas 
ta üle elu suurima tormi. „Mul oli 
keha küljes 12-meetrine lohe ja 
ma surfasin parasjagu, kui läks 
äkki tõeliseks orkaaniks – nähta-
vus oli 5–7 meetrit ning ma sain 
mingi suvalise mööblitükiga päris 
tugeva vopsu mööda kulmu,” 
meenutab ta. See aga ei vähen-
danud sugugi mehe positiivseid 
emotsioone Cabarete osas.

Talvise lemmikkohana toob ta 
välja Prantsusmaal asuva suusa-
paradiisi Chamonix, kust on kiviga 
visata ka Itaaliasse ja Šveitsi. 
„Põhimõtteliselt saab seal iga 
päev eri riigis lumelauaga sõitmas 

käia. Ja kui muidu oleme harju-
nud mägedes Alpide klassikalise 
küla- ja õllekultuuriga, siis Cha-
monix on suur linn koos spaade, 
restoranide, kaupluste, ööklubide, 
šampanja ning house- ja tehc-
no-muusikaga.”

Karl ütleb, et selle kõige juures ei 
tea ta ühtegi hobi, mis ei oleks 
talle tööalaselt kasulik olnud. 
„Töökaaslaste ja partneritega saab 
kogemusi ja emotsioone vahe-
tada ning teinekord on väga hea 
kuulda teadlikumatelt kolleegidelt 
soovitusi ühe või teise kohta, selle 
asemel et hakata ise jalgratast 
leiutama.”

Esimene kogemus kaherattalisega 
oli Karlil umbes 10 aastat tagasi, 
kui nende perre tuli mopeed. Enne 
seda pidi poiss oma kiirusenälga 
rulaga kustutama, aga nüüd sai 
proovida mootoriga sõiduvahendit, 
millel ei puudunud ka manuaalne 
käiguvahetus. Nii jõudis ta mõist-
miseni, et ühelt poolt on sõitmine 
nauding ja mõnus tegevus, teisalt 
aga peab ka aru saama, mida 

kaherattalise peal selle edasiliiku-
miseks teha tuleb.

Mootorratta maastikusõidu juurde 
jõudis Karl ülikoolis, kui koolivend 
Toomas Triisa, Dakari ralli koge-
mustega enduurosõitja, korraldas 
huvilistele Männikul baasõppekur-
suse. „Esimesele sõidule ma ei 
saanud minna, aga järgmisel olin 
kohal. Teised hüppasid tsikli selga, 
lõid selle vändast käima, hüüdsid 
mulle, et esimene käik on alla, teine 
üles – ja kadunud nad olidki. Mul 
suri ratas kaks korda välja, aga 
sain ikka hakkama ja jõudsin järele! 
Nii ma enduuropisikule müüdud 
olingi,” meenutab Karl. Tema sõnul 
aitas esimesel korral kaasa ka see, 
et tal oli varasem ATV-de ja moo-
torsaanide kogemus.

Enduurosõit karjäärides on lisaks 
adrenaliini tekitamisele ka väga 
lõõgastav, sest kui kimada 100 
km/h liivadüünide vahel, siis ei tule 
korrakski meelde, et on olemas 
töö, teisipäeval on koosolek ja 
mida täpselt selleks on vaja ette 
valmistada. Sõitmas käiakse suh-
teliselt ebaregulaarselt ning oma 
seltskonnaga, kuhu vahel satub 
küll ka võõraid ning kogemusteta 
inimesi. Siis jagavad vanad kalad 

heal meelel õpetussõnu.
Ebaregulaarsus omakorda tähen-
dab seda, et Karl võistlusteks 
ei harjuta ning neil ei osale. Ta 
käib sõitmas puhtalt oma lõbuks. 
„Võistlused ja võistlemine ei ole 
minu rida – see ei anna mulle min-
git lisaväärtust tegeleda asjadega, 
mis mulle meeldivad,” tunnistab 
mees, kellel on elus olnud umbes 
12 luumurdu. Kes teeb, sel juhtub, 

arvab ta ise. Ja lisab, et mootor-
ratas pole nendes luumurdudes 
süüdi olnud, vaid tema roietelt, 
kätelt, jalgadelt, sõrmedelt ja var-
vastelt on lõivu võtnud muud alad, 
nagu surfamine, lumelaud, akro-
baatika ja trampliinid. 

MOOTORRATTA JUURES VÕLUB 
HÄÄL JA N-Ö RAUDPUURIST 
VÄLJASAAMINE
Alates sellest suvest plaanib Karl 
hakata mootorrattaga ka igapäe-
vaselt tänavatel sõitma. Selleks 
on tal ratas juba olemas – cafe 
racer’iks ehitatud Honda. Cafe 
Racer’i mõiste sai alguse 1960. 
aastate Inglismaalt, kus noored 
rock’n’roll’i austajad kasutasid 
kiireid ja vihaseid, silmapaistvaid ja 
hea juhitavusega rattaid kohvikute 
vahet sõitmiseks. Karl rahustab, et 
adrenaliinilaksu läheb ta endiselt 
ikka Männiku karjääri otsima –  
linnas sõidab ta oma kohvikurat-
taga” rahulikult, teiste kaasliikleja-
tega arvestades ning ka liiklusees-
kirjadest on ta alati lugu pidanud. 

Aga kui linnas jääb kiirus niikuinii 
väikeseks, siis miks ikkagi mootor-
ratas? „Mootorrattal on mitu plussi 
– esimene on kindlasti hääl. Mulle 
väga meeldib see heli, mida tsik-

Enduurosõit karjäärides on 
lisaks adrenaliini tekitamisele ka 
väga lõõgastav, sest kui kimada 
100 km/h liivadüünide vahel, 
siis ei tule korrakski meelde, et 
on olemas töö, teisipäeval on 
koosolek ja mida täpselt selleks 
on vaja ette valmistada. 
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Soren Hilligsoe ja Richard Pooley 
WHY DOESN’T HE USE A 
SPOON
Sisuliselt on tegemist 21. sajandi 
äriläbirääkimiste õpikuga, mille 
autorid on olnud nii müüja kui ka 
ostja poolel. Mul õnnestus koos 
mõne kolleegiga umbes aasta 
tagasi läbida ka Richard Pooley 
koolitus, mis oli suurepärane – ja 
uskuge, ma kasutan sellist sõna 
koolituste kohta üliharva! Küsige 
alati rohkem küsimusi – see on üks 
põhilistest nõuannetest siin raa-
matus, sest läbirääkimine võib olla 
väga lahe. 
 
Indrek Hargla 
RAUDRÄSTIKU AEG
Hargla esimesi jutte lugesin ajakir-
jast Mardus, fantaasia- ja õudusjut-
tude ajakirjast, ja juba siis tundus 
Hargla lahe vana. Apteeker Melc- 
hiori raamatud on minu tagasihoid-
liku hinnangu järgi Eestis tänapäe-
val kirjutatud raamatutest ühed 
põnevamad. Tegevus toimub mui-
nasajal ja see on küll kohati alter-
natiivajalooline teos, kuid samas 
ei saa öelda, et nii poleks võinudki 
olla. Igal juhul läheb lugu tuhande 
aasta taha, kus mõrvu lahendab 
Koiola Aotõiv, kuninga asjaajaja, 
minister, teadjamees. Inimelu pol-
nud aga tollal kuigi kallis…

Alexander Söderberg 
ANDALUUSIA SÕBER ja  
TEINE POEG
Rootsi kuritegelikust maailmast 
kirjutatud raamatud on minu suur 
armastus – tõsi, Sophie Brink-
manni triloogia tegevus käib üle 
laia maailma nagu suurem osa 
teistegi Rootsi krimikirjanike teoste 
puhul. Eriliselt meeldib mulle aga 
see pinevus, mis algab reeg-
lina esimesest peatükist ja jääb 
püsima ka pärast lugemist. Käin 
üle nädala raamatupoes triloogia 
uut osa küsimas, seni pole see 
veel ilmunud.
 

VÄÄRT LUGEMIST 
SOOVITAB  
TV HANKEJUHT 
TOOMAS LUHATS 
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