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Põhikooli lõpetamine tundub suur pidupäev. Meri on põlvini ja noorus 
täies hoos. See on aga alles algus. Siis tuleb keskkool, jälle üks suur 
lõpp ja millegi uue algus. Edasi ehk töö või ülikool: bakalaureus, magis-
ter, doktor... Või hoopis esimene auto, kodu, pruut, peigmees. Kogu aeg 
juhtub midagi, kuskil miskit toimub. Edasi tulevad juba lapsed, uued töö- 
ja elukohad ning -kogemused. Pangalaen. Need on ju suured asjad meie 
elus, eks. Kui kaua või mis vanuseni juhtuvad elus suured asjad?
 
Julgen väita, et suuri asju juhtus eile, aga toimub ka täna, homme ja 
kogu aeg. Need ei lõpe üheski eluetapis ega ajajärgus. Ja kuigi me ei 
lõpeta enam kunagi keskkooli ega sõida oma esimest suusamaratoni, on 
vahel vahva nostalgitseda. Aga elu läheb kogu aeg edasi ja uued, veelgi 
suuremad asjad tulevad peale. Ja kui kõik näib olevat paigas, hakkab 
see kindlasti kohe muutuma.
 
Eesti Telekomi aasta sündmuseks on kindlasti üleminek Telia Eestiks. 
TeliaSonera grupis oleme juba aastaid, Eesti Telekomi all samuti, EMT ja 
Elion on kaua kaksikõed olnud. Uue nime kasutuselevõtt ja brändivärs-
kendus on tegelikult üsna loogiline asjade käik.
 
Mina olen muutuste poolt. Lahenduse ajakirjas on lisaks suurele uudisele 
Telia Eesti kohta muutunud ka kujundus ning see, et meie ajakiri ilmub 
nüüd Äripäeva vahel. Loodan, et selles numbris üles astuvad inimesed 
inspireerivad ja sümpatiseerivad lugejat. Telia uus juht Dan on muide 
väga sümpaatne kuju!
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Eesti Telekom võttis kasutusele 
uue ärinime Telia Eesti ning 
ühise kaubamärgi Telia, pakku-
des selle all nii mobiili-, lairiba- 
kui IT-teenuseid. Ärikliente puu-
dutavatest positiivsetest muu-
datustest räägib Telia ärikliendi 
üksuse juht Tarmo Kärsna. 

Ühendasime 2014. aastal Elioni 
ja EMT, et tuua ühe katuse alla 
TeliaSonera grupi kahe Eesti äri-
üksuse tugevus ja pädevus. 
Oleme tänaseks sisus palju muut-
nud ja jõudnud sinnamaani, et ka 
vorm ja välimus sisule vastaks.

SUHTLUS.EE ASEMEL ONLINE.EE
Muudame suhtluskeskkonna 
www.suhtlus.ee nime. Keskkond 
on endiselt mõeldud nii era- kui 
ka äriklientidele, kuid kesken-
dume rohkem väikesele äriklien-
dile. Toome sinna samm-sammult 
uusi teenuseid juurde ja uus kesk-
kond hakkab kandma nime www.
online.ee. Keskkond seob kõiki 
väiksema ärikliendi jaoks vajalikke 
IT- ja kommunikatsioonilahen-
dusi. Online.ee sisaldab parema 
suhtluse jaoks partnerite ja klien-
tidega kliendihaldust ehk CRMi, 
mis võimaldab juhtida ühest 

kohast kontaktide ajalugu alates 
saadetud lühisõnumitest ja kõne-
dest kuni e-kirjade ja konkreetse 
kliendi kohta tehtud märkmeteni. 
Väga mugav on postitada sel-
les keskkonnas ühe klikiga lühi-
sõnumeid suurele hulgale inimes-
tele korraga.

Online.ee’s saab kontakte impor-
tida, uuendada, jagada ja grupee-
rida otse telefonist, Excelist või 
Gmailist. Samuti on online.ee’ga 
seotud pilveteenused, nii et kasu-
taja saab pilve riputada oma pil-
did, dokumendid ja videod ning 
neid soovi korral jagada part-
nerite, kolleegide ja sõpradega. 
Tänu turvalisele pilvelahendu-
sele on ligipääs andmetele kind-
lustatud kõikjalt ja kõigest – tööl, 
kodus või ka reisil olles võib töö-
tegemiseks kasutada nii mobiilte-
lefoni, tahvelarvutit kui ka arvutit. 
Pilve eeliseks on ka võimalus teha 
oma arvutist sinna varundust ehk 
backup’i.

PAKUME TEILE PAINDLIKKU 
IT-TARISTUT TEENUSENA
Neile, kes soovivad oma ettevõtte 
IT-halduse teenusepakkuja juurde 
viia, on suureks küsimuseks see, 

mida teha olemasoleva riistva-
raga (serverid, andmesalvestus- 
ja võrguseadmed)? Kas kõik peab 
maha kandma?

Soovist võimaldada oma klien-
tidele IT-teenuste valikul roh-
kem paindlikkust, on Telia Eesti 
valmis ettevõtetelt välja ostma 
nende riist- ja tarkvara ning pak-
kuma IT-d teenusena. Vastutuse 
andmine usaldusväärsele part-
nerile võimaldab ettevõtetel teha 
IT-alaseid muudatusi väga paind-
likult. IT-teenuse väljasttellimine 
ehk outsourcing võimaldab ette-
võtjatel keskenduda oma äri kas-
vatamisele ja päästab senistest 
majasisestest või toodangu spet-
siifikast tulenevatest piirangutest. 
Saame kiirelt ja paindlikult tehni-
list platvormi suurendada, vähen-
dada või välja vahetada. 

MOODNE MOBIILNE INTERNET
Kui teie äri on seotud Baltikumi 
ja Põhjamaadega ning sellega 
kaasneb pidev reisimine, siis on 
mõistlik kasutada Telia kodu-
võrgu hinnaga mobiilset internetti. 
Roaming’ut saab nüüd kasutada 
samas hinnas ja sama mahuga 
mis kodus ning kui tarbitegi 

tavapärasest rohkem internetitee-
nuseid, saate mahtu juurde osta 
oma paketipõhise hinnaga. See 
on uuendus, mida Telia pakub 
Eesti turul esimesena. 

TASUTA MOBIILNE INTERNET 
KAABLIKATKESTUSTE AJAKS
Alates eelmise aasta detsembri-
kuust pakume ettevõtetele tasuta 
mobiilset internetti kaabliga inter-
neti rikete ajaks. Ikka tuleb ette, 
et liinidega juhtub midagi või ehi-
tustööd katkestavad läbi kaabli 
tuleva interneti. Sellele on nüüd 
lahendus: Telia võimaldab sel-
leks perioodiks, mis kulub inter-
neti taastamiseks, kasutada piira-
matut traadita võrku mobiiltelefoni 
kaudu. Teie äri ei jää seisma ja te 
ei kannata lisakulutuste all.

TEENUSED KOONDUVAD  
ÜHE ARVE ALLA
Kui seni maksid ettevõtted mitut 
telekommunikatsiooniarvet, siis 
nüüdsest saab EMT ja Elioni 
arved koondada mugavalt ühiseks 
Telia arveks. 

POSITIIVSED MUUDATUSED 
MEIE KLIENTIDELE
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PARTNERPAKKUMISED
Kultuuri toetamine ja propa-
geerimine on meie südameasi. 
Sestap on meil ka sel aastal hea 
meel kutsuda oma kliente tore-
datele kultuurisündmustele, kuhu 
pakume sooduspileteid.

TULE JA NAUDI KULTUURI  
KOOS MEIEGA!

• MustonenFest 2016, 29. 
jaanuar – 6. veebruar

• Ants Laikmaa näitus  
„Vigala ja Capri”, Kumus 17. 
veebruarini 

• Tallinn Music Week (TMW),  
28. märts – 3. aprill. 

Poolteist aastat tagasi ühinesid 
EMT ja Elion üheks ettevõtteks. 
Selle aasta 20. jaanuarist astu-
sime veel ühe loogilise sammu ja 
võtsime kasutusele ühise ärinime 
Telia Eesti ning brändinime Telia. 
Võib öelda, et nüüd oleme üht-
sed ka visuaalselt. 

Muutus ka logo. Juba varem 
kasutusel olnud lilla logo sai hel-
gema varjundi ja sinna lisandus 

Jaanuari algusest on Eesti turul 
üks maailma suurimaid videotee-
nusepakkujaid Netflix. Telia on 
pakkunud „Eesti Netflixi” minuTV 
teenuse nimetusega aga juba 
rohkem kui aasta.

     Netflixi tulek Eestisse on üks osa 
ettevõtte rahvusvahelisest laie-
nemisest rohkem kui 130 riiki üle 
maailma ning peamisteks sihttur-
gudeks on sellised suurriigid nagu 
India jt. Netflix sisenes Eestisse 
n-ö generic-tootega ehk teenu-
sega, mis on kohaldatud rahvus-
vahelisele turule – see tähendab, 
et puudub Eesti jaoks kohanda-
tud sisu, subtiitrid, veeb ja klien-
ditugi. Vaata lähemalt www.netf-
lix.com/ee.

NETFLIX JÕUDIS  
EESTI TURULE

MEIL ON 
UUS NÄGU

värve, kuid üldkokkuvõttes muu-
tus see lihtsamaks. Kui meie 
varasem bränd oli pigem staati-
line, siis uus on mänguline ja are-
nev. Need muudatused väljen-
davad meie soovi olla kliendile 
lähedal, arvestada iga tema vaja-
dusega ning aidata tal oma tee-
nuste ja toodetega elu kerge-
maks teha. Me kõik oleme erili-
sed ja soovime, et meie erilisust 
märgataks.

minuTV-d ja Netflixi on võima-
lik vaadata arvutist, tahvlist või 
nutitelefonist. Kõikidel kasutajatel 
on alates 20. jaanuarist minuTV 
kodulahenduse vahendusel või-
malik minuTV-d vaadata suurelt 
koduekraanilt Telia Arrise digib-
oksi abil. Netflixi puhul tuleb sel-
leks soetada uusima põlvkonna 
teler, kus on rakendus juba sisse 
ehitatud, või hankida lisaseade, 
näiteks Apple TV.

Telia meeskonnal on hea meel, 
et minuTV-le sarnaseid teenu-
seid turule tuleb – nii tõuseb turul 
teadlikkus uutest võimalustest 
(TV jms meelahutusteenused igas 
seadmes) ning ilmselt võidavad 
sellest kõik turuosalised.

• Kaunid Kontserdid Käsmus, 
2.–9. juuni

• Tõnis Mägi ja Ivo Linna 
ühiskontsert „Las olla kõik”,  
8.–9. juuni

• Saaremaa ooperipäevad,  
22.–31. juuli

• Viljandi pärimusmuusika 
festival, 28.–31. juuli

Lisainfo soodustuste kohta leiad 
siit > telia.ee/partnerpakkumised  
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Eesti on välisinvestorile tore koht – siin on rahulik, vaikne, ilus ja väga 
nutikad põhjamaise töökultuuriga inimesed, kellesse on juurdunud soov 
teha tööd ja näha vaeva. Asjaajamine võrreldes paljude teiste maailma 
riikidega on kiire ja paberimajandusega saab tegeleda distantsilt. Välisin-
vestorite jaoks on Eesti tugevuseks ettevõtjasõbralik majanduskeskkond 
ja maksusüsteem, paindlik tööjõupoliitika, asukoht Venemaa ja Skan-
dinaavia vahel ning ulatuslik toimivate e-teenuste pakett ettevõtluses ja 
igapäevaelus. Eesti on hea koht ettevõtlusega tegelemiseks ja investee-
rimiseks. 
 
Mul on hea meel, et Eestisse tehakse välisinvesteeringuid ning välisette-
võtjad tahavad siin äri ajada. Näiteks on viimase 20 aasta jooksul Eesti 
kõige suurem välisinvestor Rootsi investeerinud siia üle 4 miljardi euro. 
 
Välisosalusega ettevõtted annavad 60% kogu meie ekspordist ning 36% 
tööhõivest. Need ettevõtted annavad ka 35% teadusarenduskulutustest, 
45% majanduse lisandväärtusest ning tagavad 28% kõrgema töövilja-
kuse. Need firmad suudavad luua keskmisest kõrgema väärtusega töö-
kohti ehk tagada oma töötajatele kõrgema sissetuleku. Rahvusvahelised 
firmad on edukad, annavad tööd igale kolmandale eestlasele ja maksa-
vad keskmisest rohkem palka. 
 
Riigi asi on aidata Eestis kanda kinnitanud välisinvestoritel oma tegevust 
laiendada ning luua teadus- ja arendusvaldkonnas uusi töökohti.

Kõrgelt tasustatud töökohtade Eestisse meelitamiseks toetatakse ette-
võtteid EASi „Tugiteenus- ja arenduskeskuste investeeringu toetuse” 
meetme kaudu, mille eesmärgiks on toetada ettevõtteid, kes soovi-
vad Eestisse luua oma kontserni arenduskeskuse või kontserni teistele 
üksustele tugiteenust pakkuva keskuse.

Samuti tutvustavad EASi välisesindajad ja ekspordinõunikud igapäeva-
selt investeerimis- ja ärivõimalusi Eestis. 2014. aasta kevadel algatas 
EAS Work in Estonia projekti, et leevendada siinset kvalifitseeritud tööjõu 
puudust. Work in Estonia eesmärgiks on tutvustada Eestit kui atraktiivset 
töötamise sihtkohta.

Eestlane on sageli selle suhtumisega, et tema ise teab, mis on õige, mis 
vale, ning paljud meie inimesed pole hea meelega valmis jagama ennast 
ja oma asju teistega. Olles üldiselt väga tugeva eestluse identiteeditunne-
tusega, ei kipu ta sallima välismaalasi ei töötajate ega tööandjate hulgas.
 
Aga majanduses nii ei saa. Ettevõtluses toob edu mitmekesisus ning hea 
koostöö teiste riikide ettevõtjate ja inimestega. Sõbraliku keskkonna loo-
mine välisettevõtja jaoks, et riiki tuleks juurde uusi tööandjaid ja investee-
ringuid, algab riigi ja ühiskonna hoiakutest. 

LIISA OVIIR: 
EESTI ON 
HEA KOHT 
ETTEVÕTLUSEGA 
TEGELEMISEKS

Liisa Oviir on  
Eesti ettevõtlusminister
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TURUNDUST ON JUST PRAEGU 
KÕIGE HUVITAVAM TEHA
2015 oli rahutu ja ärev aasta. 
Mulle tundub, et see olukord on 
pannud tarbijaid veel rohkem hin-
dama sotsiaalse vastutuse kam-
paaniaid, mis puudutavad tähtsaid 
teemasid.

Muutuv meediamaastik paneb 
turundajaid pidevalt otsima uusi 
reklaamilahendusi. Nüüd saab 
teha kvaliteetseid ja liigutavaid 
filme online-meediasse, mida ei 
pea enam kärpima 30 telesekundi 
pikkuseks. Kampaaniad on 
integreeritud ning aina rohkem 
räägitakse lugu uute platvormide 
kaudu. 

BRÄNDIDE VÄÄRTUS JA 
EMOTSIONAALNE KAASATUS
Miks aga loovkonkursse peetakse 
ning häid kuvandireklaame nii palju 
hinnatakse? Eks ikka seepärast, 
et kauba- ja hinnareklaamiga ei 

REKLAAMI- JA 
LOOVUSFESTIVAL 
EUROBEST
Eurobest on reklaami- ja loovusfestival, 
mida peetakse igal aastal ühes Euroopa 
linnas. 2015. aasta detsembris toimus 
see Belgias Antwerpenis, kuhu kogune-
sid Euroopa parimad reklaami-, meedia- 
ja PR-agentuurid. Räägiti parimatest 
kampaaniatest ja tulevikustrateegiatest, 
toimusid mitmed seminarid ning viima-
sel õhtul jagati auhindu. Räägin teile, 
mis mind seal inspireeris ja millised 
võidutööd üllatasid.
kirjutas maarit mäeveer,  
telia tv ja internetivaldkonna turundusjuht 

saa ettevõtted endale lojaalseid ja 
emotsionaalselt seotud klien- 
te. Nii tuleb investeerida brändi 
ehitamisse ning kuvandi loomi-
sesse, et tarbijad valiksid just sinu 
toote-teenuse. Eurobestil võitsid 
kampaaniad, mis suutsid muuta 
inimeste hoiakuid ja tuua positiiv-
seid tulemusi nii müüginumbrite 
kui kampaaniate viraalsuse näol.

HUVITAVAD LEIUD EUROBESTILT
Internet is essential: Facebooki 
loojad soovivad, et terve maailm 
oleks kaetud internetiga ning kõik 
inimesed saaksid olla ühenduses. 
Nad toetavad seda ideed oma 
drooniga, mis laseb õhust alla 
kiire, mille kaudu saab ilma inter-
netita linn kolmeks kuuks interneti. 
Päris uhke näide sellest, kuidas 
kasvatada oma kasutajate baasi.

Inimesed tuleb reklaamiga panna 
midagi tundma: aja nad nutma, 
naerma, tekita hirmu ja uudishimu.

Goodvertising on Thomas Kolsteri 
väljend, mis kannab ideed „Tee 
head inimestele ja planeedile ja 
see teeb head su brändile”. 

Online’i jaoks tasub teha 
reklaamist just sinna mõeldud 
formaat. Reklaamfilm võib olla 2 
minutit pikk ja formaat peaks vas-
tama ka nutiseadmele. Sotsiaal-
meediasse paisatud video peab 
olema hea kvaliteediga (googel-
datud piltide postitamise aeg onli-
ne’is on möödas).

Focus on humanity not  
technology – keskendu inimlik-
kusele, selle asemel et rääkida 
tehnoloogiast.

Mõned inimesed skrollivad Face-
booki feed’i rohkem, kui teine 
päevas kõnnib. Mõtle, kuidas oma 
reklaamiga seda skrollimist pea-
tada, nii et inimene vaataks seda 
kasvõi mõne sekundi. 
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VIDEOD INSPIREERIVATEST 
VÕIDUTÖÖDEST > EUROBEST.
COM/WINNERS/2015

Vangardist’s The HIV Issue, by 
Saatchi & Saatchi Switzerland
Kampaanias „Now the issue is in 
your hands” trükiti terve Vangard-
isti ajakiri HIV-verega, mis segati 
tavalise tindiga. See on väga 
mõjuv viis anda edasi sõnum, 
et HIV ei nakku teist inimest 
puudutades ja ajakirja puuduta-
mine on sama mis käe surumine 
HIV-positiivse inimesega. Kampaa-
nia sai 7 miljonit jagamist ja kom-
mentaari, meediakajastuse abil 
jõuti 42 miljoni inimeseni.

S7 Airline’s Imagination 
Machine by Wieden+Kennedy 
Amsterdam
Venemaa elanikest käib vaid 23% 
lennukiga reisimas – ülejäänud 
neist võivad vaid ette kujutada 
kaugeid sihtkohti, kuhu nad minna 
tahaksid. „Imagination machine” 
on oskusmäng virtuaalse len-
nukiga, kus inimestele pandi 
pähe EEG-sensorid, nii et ajust 
sai mängupult. Nii loodi nende 
kujutlusvõime ja reaalsuse vahel 
sild: kes suutis piisavalt kaua 
kujutletavat sihti silme ees hoida, 
võitis reisi sellesse paika. Sõnum 
oli järgmine: „Kui sa suudad seda 
ette kujutada, suudad sa seda 
teha.” Nädalaga vaadati kampaa-
niafilmi online’is 1,3 miljonit korda, 
booking’ute arv tõusis 20%.

John Lewise jõulureklaamid 
Selle kaubamaja jõulureklaami 
oodatakse huviga igal aastal. 
Idee rääkida jõuludest läbi lapse 
silmade sündis mõttest, et meie 
jõulutunne pole kunagi hiljem 
nii tugev kui lapsepõlves. 2014. 
aasta John Lewise reklaam rää-
kis poisist ja tema heast sõbrast 
pingviinist. Fenomen ei peitu 
üksnes ilusas reklaamfilmis, vaid 
tegemist on targalt integreeritud 
kampaaniaga, mis hõlmab ka 
värviraamatuid ja online-mängu. 
John Lewise agentuur on Adam 
& Eve DDB London – nemad 
võitsid ka aasta agentuuri tiitli.

3 words to adress the world, a 
global addressing platform
Maailmas on 4 biljonit inimest, 
kel pole aadressi, ZIP-koodi ega 
tänavanime. Asukohta saab küll 
tuvastada GPSi koordinaatide 
järgi, kuid see ei ole mugav lahen-
dus. Ettevõte moodustas maail-
makaardist ruudud, kus iga ruut 
sai kolmesõnalise aadressi. Ruute 
on kogu maailma peale kokku 57 
triljonit. Tasuta äpp on saadaval 
siin > what3words.com

Nazis against Nazis
Väikeses Saksamaa linnas Wun-
siedelis hakkasid toimuma neo-
natside rongkäigud. See hakkas 
linna niivõrd häirima, et tehti midagi 
tõeliselt loovat. Koos natside vastu 
võitleva organisatsiooniga EXIT 
Deutschland annetas linn iga meet-
ri eest, mis natsirühmitus linnas 
marssis, 10 eurot natsivastaseks 
võitluseks. Seega aitasid natsid ise 
oma kogunemisega kaasa natsi-
vastasele võitlusele. Rongkäigus 
kõndinud natsidele pandi tee äärde 
banaane ning neid tervitati roosade 
loosungitega, mis tänasid neid nat-

sivastases võitluses osalemise eest. 
Nii et tänu natsidele on igal aastal 
maailmas vähem natse. Otseüle-
kannet marsist vaatas üle 21 000 
inimese. Kampaania eelarve oli 
vaid 5000 eurot ning sellega teeniti 
10 000 eurot. Kampaania jõudis 24 
miljoni inimeseni Saksamaal.

Sport England’s This Girl Can  
by FCB Inferno London
Inglismaal teevad naised palju 
vähem sporti kui mehed, nagu 
ühest uuringust selgus. 75% nais-
test vanuses 14–40 soovis teha 
trenni, kuid neid hoidis tagasi hirm 
arvustamise ees. Sports England 
tegi aga meeleoluka reklaamfilmi 
koos integreeritud kampaaniaga, 
mille sõnum oli „This girl can” 
(googelda: thisgirlcan). Kampaania 
sai üle 29 miljoni vaatamise ja pani 
meedia kihama. 

Lennukompanii Transavia 
Snackholidays 
Internet on täis soodsate len-
nupiletite pakkumisi, ent Transavia 
leidis lahenduse, kuidas oma 
pakkumisi eristada – nimelt lahen-
dusega Snackholidays. Soodus-
müügi ajal maksab pilet vaid 35 
eurot. Miks mitte lisada see krõp-
supakile, nii et selle saab osta  
tavalisest toidupoest (nt krõp-
supakk, mis maksab 36 eurot 
koos piletiga Barcelonasse). Kam-
paania tõstis booking’ute arvu 
41%.

* * *
Soovitan kindlasti huvilistel loovus-
festivalidel käia, eriti Eurobestil, 
kuhu tulevad kokku Euroopa kõige 
andekamad loovmeeskonnad. See 
on ka hea koht, kus Euroopa pari-
matega tuttavaks saada ja miks 
mitte ka koostööd alustada. Sellel 
aastal toimub festival Roomas.

Inglorious Fruits and Vegetables
Prantsusmaa suuruselt kolmas 
toidupoekett Intermarche lõi 
kampaania „Inglorious Fruits and 
Vegetables”, kus kutsus inimesi 
ostma ebatraditsioonilise kujuga 
puu- ja köögivilju. Nii said tarbijad 
30% odavamalt tervisliku toidu-
aine kätte ning samas vähenes 
väärtusliku toidu äraviskamine. Oli 
vaid üks probleem: erilise kujuga 
viljad müüdi kiiremini maha kui 
teised. Kaupluste külastatavus 
tõusis 24%.

Sunday Grannies by Vodafone
Vodafone on viimastel aastatel 
hakkama saanud fantastiliste 
sotsiaalsete kampaaniatega. See 
on üks neist. Rumeenias elavad 
sajad tuhanded vanaemad, kes on 
pikalt harjunud mitmele inimesele 
süüa tegema, üksi oma linnakor-
teris. Kuidas lahendada üksikute 
vanaemade probleemi? Vodafone 
viis nad kokku tudengitega, kellel 
pole aega ega raha endale väga 
korralikku sööki teha. Firma lõi 
rakenduse, mille abil vanaemad 
saavad postitada selle päeva 
menüü ja kutsuda tudengid enda 
juurde sööma. Rumeenias tõusis 
65+ inimeste osakaal FBs 20% 
ja Vodafone’i Sunday Granniesi 
lehele tekkis 430 000 fänni.
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Itaallasel Marco Giomil on Tallinnas 
kaks restorani ja üks veinibaar, kuid ta 
alustas hoopis toodete impordiga. Nüüd 
on majanduslik olukord ja klientide 
hoiakud hoopis teised, kui 13 aastat 
tagasi Eestisse elama asudes. Kuidas ta 
on siinses ettevõtluskliimas ellu jäänud 
ja mida õppinud? 
kirjutas getter orusalu. fotod krõõt tarkmeel

MARCO
GIOMI:
ETTEVÕTLUS ON 
TÄIS OOTAMATUID 
MUUDATUSI
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oscana. Päike ja soojus. Itaalia. 
Vein, rõõmsameelsed inimesed, 
mäed ja hingematvalt kaunis loo-
dus. Just see on Marco Giomi 
kodukoht, mille ta 2003. aastal 
Eesti vastu vahetas. Selline samm 
võib tunduda uskumatu, sest tõe-
näoliselt läheks enamik eestlasi 
pigem just sinna. 

Tallinnasse meelitas mehe roman-
tiline suhe, kuid see ei toonud 
ju leiba lauale. Tuli välja mõelda, 
kuidas uues kultuuris, keskkonnas 
ja riigis hakkama saada. Nii muu-
tiski ta oma elu armastuse – toidu 
– äriks, pannes lapsepõlvest saa-
dud teadmised oskuslikult enda 
kasuks tööle.

Eestis oldud aja jooksul on mehel 
olnud suurepärane võimalus lähe-
dalt jälgida ja läbi elada väikese rii-
giga toimuvaid suuri muutusi, mis 
on seotud nii seadusandluse, polii-
tika kui ka inimeste hoiakutega. 
Tema Eestis oleku aja sisse on 
jäänud liitumine NATO, Euroopa 
Liidu ja Schengeni viisavaba ruu-
miga ning euro kasutuselevõtt. 
„Tunnetan seoses muutustega, et 
lahtisemad piirid ja avatum maa-
ilm on tõstnud konkurentsi hoopis 
teisele tasemele. Samal ajal on ka 
tarbijad palju haritumad, teadliku-
mad ja nõudlikumad,” ütleb ette-
võtja Giomi.

EUROOPA LIIT TÕI LEEBEMAD 
REEGLID
Kui Marco Eestisse tuli, siis proo-
vis ta algul mingit töökohta leida, 
aga sai kiirelt aru, et lihtsam on 
teha ise midagi, mille vastu tal 
suur kirg on. Nii muutis mees 
armastuse ja austuse toidu vastu, 
mis voolab igal itaallasel tugevalt 
veres, tööks ning sissetulekual-
likaks. „Hakkasin Itaaliast toidu-
kaupa Eestisse tooma ja seda 
poodidele edasi müüma. Alustasin 

väikeselt: rentisin laoruumiks ühe 
garaaži ning hoiustasin tooteid 
seal – kogu ruum oli täis juustu ja 
veini, kastmeid ja muid kvaliteet-
seid Itaalia hõrgutisi,” meenutab 
Giomi.

2000. aastate alguses oli inimeste 
teadlikkus, ostusoov ja ka oskus 
taolisi kaupu tarbida madal. Näi-
teks oliividega ei osatud suurt 
midagi peale hakata, Itaalia köögi-
kultuur oli mõnevõrra võõras ning 
väikeste koguste tõttu olid Marco 
hinnadki mõnevõrra kallid. 

Suure muutuse tõi kaasa EL-iga 
liitumine 2004. aastal, sest pärast 
seda muutusid impordipiiran-
gud palju leebemaks. „See oli 
minu ettevõtluse üks olulisemaid 
murdepunkte – töö läks palju 

lihtsamaks ja piirid avatumaks. 
Sain hakata sisse tooma kaupa, 
mis oli varem keelatud, näiteks 
suurepärast Itaalia sinki ja salaa-
mit. Tänu piiride avanemisele sai 
rohkem reisida, valik poelettidel 
läks rikkalikumaks ning tasapisi 
hakkas muutuma ka turu olukord, 
kasvatades nii tarbijate nõudlust,” 
räägib mees. Kui Giomi sai oma 
imporditava toodangu juba suu-
remate kaubanduskettide Stock-
manni, Selveri, Rimi jt sortimenti, 
muutusid tänu käibe kasvule ka 
hinnad madalamaks. Siiski ei saa 
ta tolleaegseid mahte praegus-
tega võrrelda: „Selliseid gurmee-
toidu lette ja lausa eraldi osa-
kondi, nagu praegu poes näha 
on, polnud. Olid mõned üksikud 
riiulid, kust sai taolist kaupa osta.”

ÜKS MURDEPUNKT TEISE JÄREL
Viimastel aastatel on inimeste 
teadlikkus ja nõudlus hüppeliselt 
kasvanud. „Praegu on inimestel 
lisaks parematele majanduslikele 
võimalustele ka paremad tead-
mised sellest, mida Itaalia gur-
meetooted endast kujutavad, kui 
head need on ning mida nendest 
teha saab.” Üha enam käiakse 
väljas söömas, nauditakse head 
veini ja hõrgutavaid toite. Samal 
ajal on hinda läinud ka kvaliteetne 
tooraine ning söögi valmistamine 
kodus.

2009. aastal avas Marco Giomi 
impordi toetamiseks Tallinna vana-
linnas vinoteegi, kus sai lisaks 
laiale veinivalikule osta ka otse 
Itaaliast toodud toidukaupa. „See 
soodustas jõudsalt kogu importi 

ja tõstis koguseid,” ütleb Giomi. 
„Kaks äri toetasid teineteist ideaal-
selt, kuid loomulikult oli see minu 
jaoks suur samm.” Just oma tege-
vuse laiem nägemine ja toetavate 
kõrvalharudega tegelemine on 
miski, mida on ta pidanud teadli-
kult õppima ja mis on teda jõud-
salt toetanud. Ta tõdeb, et eks see 
ole ettevõtluse üks tingimustest ja 
ilma pideva arenguta tõenäoliselt 
kaua vastu ei pea.

Üheks olulisemaks asjaks ette-
võtluses on ajaga kaasas käimine 
ning tunnetus, kuidas kliendi soo-
vid muutuvad. Vastavalt sellele 
võib tekkida vajadus oma tee-
nuseid-tooteid kas mugandada 
või täiesti muuta. Uue kümnendi 
alguses uuendas Marco oma 

Ettevõtlus on täis riske ning kui 
tingimused on soodsad, siis on 
neid ka lihtsam vastu võtta. 
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MARCO GIOMI
Sündinud Itaalias Firenzes 31.12.1973
 
Perekond 
Kolm last: Alessandro (9),  
Isabella (6),  
Bruno Benito (10 kuud)
Elukaaslane Kai
 
Haridus
Firenze ülikool, ajakirjandus
 
Töökogemus
1993–1998 ajaleht IL TIRRENO /  
La Repubblica 
1996–1998 ajaleht TUTTOSPORT
1998–2002 TVL 
2002 RAI Televisione Italiana
2002–2004 Alleanza Nazionale (endine 
poliitiline partei) mainekujundaja
2004– VINAIO omanik
2016– GRANAROLO BALTICS 
aktsionär
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ning vahetas välja senise lao, 
tõstes nii firma taset. Eesmärgiks 
oli suurendada toodete ja seega 
klientide arvu.

Ettevõtlus on täis riske ning kui 
tingimused on soodsad, siis on 
neid ka lihtsam vastu võtta. Tänu 
asjade kokkulangemisele võttis 
mees 2012. aastal ette järjekordse 
proovikivi ja avas vanalinnas 
eheda Itaalia restorani. „Vinoteek 
on mõeldud paaridele, kes soo-
vivad enne või pärast kontserti, 
teatrit või kino klaasikese kvaliteet-
set veini juua. Restoran on suu-
natud pigem peredele ja pakub 
laias valikus häid Itaalia maitseid,” 
tutvustab Giomi. Restoraniäri sujus 
nii kenasti, et see ajendas teda 
eelmisel kevadel avama veel ühe 
restorani, sel korral Kadriorus. 
„Need on minu tükikesed ehtsat 
Itaaliat siin armsas Eestis,” naera-
tab mees.

NAUDIB 13-AASTASE  
TÖÖ VILJU
Paljud inimesed on justkui ettevõt-
jaks sündinud, teades juba noo-
rest peast, millega nad tegelema 
hakkavad. Marco jaoks oli äri viis 
ja võimalus, kuidas ellu jääda. Itaa-
lias oli tema tegevusvaldkonnaks 

hoopis ajakirjandus, kuid Eestis 
polnud tal selle oskusega midagi 
peale hakata. Uudiseid, mida siit 
kaugele kodumaale edastada, tuli 
harva ning kui kohalikku keelt ei 
oska, pole võimalik siin ajakirjani-
kuna tegutseda.

Nüüd, 13 aastat hiljem, on Marco 
elus toimunud taas kord suur 
areng. „Mu töö on vilja kandnud! 
Alustasin väikese toodete importi-
jana, lõin selle toetamiseks kõrvale 
vinoteegi ja kaks restorani, ja nüüd 
olen suure Itaalia ettevõtte Grana-
rolo värske juht Baltimaades,” on 
Giomi uhke pikaajalise imporditöö 
tulemuse üle. See näitab, et ta on 
teinud head tööd ning teda on 
märgatud.

Ühe õppetunnina toob ta välja 
tulevikku vaatamise ja avatud 
olemise, sest vahepeal tuleb müü-
gistrateegiat muuta. Nii ei jäta ta 
ka uue võimaluse pärast senist äri 
unarusse, vaid liidab need tegevu-
sed kokku, võimendades kõiki, nii 
importi kui kohapealseid ärisid.

ÜHENDAB KAVALALT  
ITAALIA JA EESTI
Marco armastab Eestit ja on 
samas ka suur Toscana fänn. Ta 
on need kaks riiki omavahel ühen-
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„Tunneme Marcoga teineteist juba sellest ajast, mil 
ta asus Eestisse kanda kinnitama. Kui peaksin teda 
ühesõnaliselt iseloomustama, on see päikesepoiss. 
Küsimusele, mis teda Toscanast Tallinnasse tõi, vastas ta 
toona lõbustatult, et eks ikka meie ilm. Huumorimeel ja 
soojus, mis temast kiirgab, on omadus, millega ta kun-
desid ja koostööpartnerid enda ettevõtmistesse saab. 
Temaga tahetakse koos toimetada. Marcot võib nimetada 
Itaalia toidukultuuri maaletoojaks Eestis. 

Meil on toiminud kahepoolne nõustamine: mina olen 
Marcot aidanud restoranimaastikul ning Marco mind 
Itaalia toitude valmistamisel ja neist kirjutamisel. Marco 
peale võib kindel olla, sest isegi kui täpsus pole tema 
tugevaim külg, suudab ta heasoovlikkuse ja siira pühen-
dumusega oma ettevõtmistes edukas olla. Ta pole kar-
mides Põhjamaa tingimustes oma rõõmsameelsust mine-
tanud ja oskab ka tõsistes teemades midagi lõbustavat 
leida. Marco kirjeldused ja arvamused siinsest asjaajami-
sest on kohati väga lõbusad ja itaallase pilgu läbi tundub 
nii mõnigi iseenesestmõistetav reegel ikka väga veider. 
Sama kehtib muide ka itaallaste kohta, mis teeb meie 
vaidlused kohati üsna keevaliseks.”

margit kirsipuu, toidukriitik

danud, pakkudes restoranides ja 
vinoteegis ehtsaid Toscana kom-
beid, maitseid ja õhustikku. „Meil 
on kõik nii, nagu asjad Itaalias 
päriselt käivad. Olen proovinud 

hoida kõike väga autentsena, et 
tuua Itaalia kultuuri ning Toscana 
piirkonna eripära võimalikult ligilä-
hedaselt eestlasteni,” ütleb mees. 

Kuigi eestlaste punktuaalsus võib 
itaallaste vabama olekuga justkui 
vastuollu minna, on Marco suut-
nud ka selle osavalt oma ärisse 
kohandada. „Olen aru saanud, et 
iga olukorra, inimese ja rolli jaoks 
peab mul olema eri hoiak,” ütleb 
ta. „Näiteks restoranis olen ma 
oma töötajatele boss, kes nõuab 
reegleid ja täpsust, kuid importi-
jana on mu ümber kolleegid, kelle 
jaoks on sõbramehelik suhtlemine 
esmatähtis.” Suuremad problee-
mid uues kultuuriruumis koha-
nemisel ongi tal seotud inimeste 

tundmaõppimise ning mõistmi-
sega, mida ja millal tasub öelda. 
„Kuigi ka siinsed inimesed, eriti 
vene juurtega, võivad olla tempe-
ramentsed, olen just viimasel ajal 

aru saanud ka näiteks vaikimise 
väärtusest. Vahel on kõnekam see 
vastus, mida antakse edasi vaiki-
des. Kogu aeg ei pea ainult sõna-
dega reageerima,” sõnab itaallane, 
kes juhib 28 töötajat.

Olles kolmandiku elust elanud 
Eestis, peab Marco Giomi end ka 
33% eestlaseks. Ta on õnnelik, et 
teda on siin kenasti vastu võetud. 
Mingit võõramaalase pelgust ta 
üldjuhul kohanud pole ning itaa-
lia kultuur ja maitseelamused on 
siinsetele elanikele meeltmööda. 
Mees usub, et soe vastuvõtt on 
tõenäoliselt olnud tingitud ka sel-
lest, et ta soovib Eesti elu paran-
dada, mitte siit ainult kasumit 
teenida. 

Vahel on kõnekam see vastus, mida 
antakse edasi vaikides. Kogu aeg ei 
pea ainult sõnadega reageerima.

„Äri tegemine Eestis ei ole olnud 
kerge,” tõdeb Giomi. „Eesti on 
suurepärane riik startup’ideks, aga 
äri kasvatamine on siinse limiteeri-
tud turu tõttu siiski keeruline.”

Ta ütleb, et ka ilm ja üldine kliima 
ei ole siin nii head kui Toscana päi-
kese all, aga „talve jõud on ilus”. 
Marco käib neli-viis korda aastas 
peamiselt ärilistel põhjustel sünni-
maal, aga kuna pere, pooled sõb-
rad ja aina laienev äri on Eestis, siis 
elukoht on tal ikkagi Tallinnas. Ja ta 
on selle valikuga enam kui rahul.
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MIKS JUST TALLINN JA 
STOCKHOLM? 
TeliaSonera ambitsioon on olla 
alati esirinnas ja pakkuda nii oma 
klientidele kui ka kogu ühiskonnale 
kõiki võimalusi, mida uued teh-
noloogiad endaga kaasa toovad. 
Stockholm ja Tallinn kuuluvad 
maailma kõige paremate võrgu-
ühendustega linnade hulka ja 
sestap on 5G väljaarendamine just 
neis linnades kõige mõistlikum ja 
loogilisem.

MILLAL SAAB 5G-D MUJAL 
EESTIS JA EUROOPAS TARBIDA?
Praeguste plaanide kohaselt ehita-
takse 5G-võrk välja aastaks 2020, 
aga millal täpsemalt, kus ja millises 
järjekorras, seda praegu veel ei 
tea. Võrgu ehitamine ja teenuste 
käivitamine sõltub turust ja klien-
tidest, sest plaanide aluseks on 
ettevõtete ja klientide nõudlus.

MIKS 5G-D VAJA ON,  
KAS 4G-ST EI PIISA?
5G võimaldab täiesti uut kvaliteeti 
innovatsioonis, ökosüsteemides ja 
klienditeenustes. Samuti viib 5G 
asjade interneti (IoT) hoopis uuele 
tasemele.

5G-tehnoloogia pakub klientidele 
suuremaid andmemahte, kiiremaid 
ühendusi, lühemaid reaktsiooni-
aegu, paremat rentaablust ja tee-
nuseid ning kvaliteetsemaid võrgu-
ühendusi. Uue ühenduse eelised 
tulevad kõige paremini välja suurt 
andmemahtu nõudvate teenuste 
juures, nagu HD audio, tellitavad 
videoteenused (video-on-demand) 
või voogedastusel põhinevad tee-
nused.

Ka ettevõtetele ja tööstusele avab 
5G kasutuselevõtmine uusi võima-
lusi. Ärisektorid katsetavad võrgu-
ühenduse võimalusi ja 5G võimen-
dab seda tendentsi märgatavalt, 
sest see võrk luuakse tööstuslikku 
internetti silmas pidades. See võrk 
ei ole loodud ainult inimestele, 
vaid ka tööstusettevõtetele, kes 

Ericsson ja TeliaSonera tulid 22. jaa-
nuaril välja uudisega, et nad plaanivad 
rajada aastaks 2018 Tallinnasse ja 
Stockholmi 5G-võrgu. TeliaSonera ja 
Ericssoni ambitsioon on olla Euroopas 
esimesed 5G-teenuste pakkujad. Miks 
5G vajalik on ja miks esimene võrk 
rajatakse just Tallinnasse ja Stockholmi, 
selgitab Telia Eesti tehnoloogiadirektor 
Tiit Tammiste.
küsis ingrid piirsalu. foto teliasonera

5G JÕUAB EESTISSE

tegelevad asjade ühendamise ja 
selle tulemusel saadud informat-
siooniga. 

MIDA 5G VÕIMALDAMISEKS  
ON VAJA TEHA? 
TeliaSonera ja Ericssoni part-
nerlusleppe raames ehitatakse 
Stockholmis ja Tallinnas välja ühis-
võrgud, mis võimaldavad klientidel 
katsetada 2018. aastal esimesi 
5G-teenuseid. Üksteise inno-
vatsiooni- ja tehnoloogiaalasele 
pädevusele tuginedes arendavad 
ettevõtted välja 5G kasutusstse-
naariumid, sh ka esimesed testi-
punktid, milles katsetatakse lahen-
dusi probleemidele, mida seni pole 
suudetud lahendada, ja nõudmis-
tele, millel on märkimisväärne äri-
line potentsiaal.

MILLAL KÄIVITAB TELIA 5G 
PAKKUMISE TEENUSENA?
Seda, millal 5G üldkasutatava 
teenusena välja tuleb, on praegu 
veel vara öelda. Küll aga saab 
kinnitada, et 5G-teenus tuleb välja 
kohe, kui me oleme kindlad, et see 
tehnoloogia pakub meie klientidele 
midagi uut. 4G-tehnoloogias on 
veel palju võimalusi kliendikoge-
muse täiustamiseks ja neid haka-
takse lähiaastatel ühe paremini 
realiseerima, samal ajal kui 5G 
lõpuni välja arendatakse.
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MOBIILSE 
ANDMESIDE 
RÄNDLUSHINNAD 
ON NÜÜD 
SOODSAMAD

Neil, kes palju reisivad, soovitab 
Kristjan Viilmann kasutada Telia 
Travel äppi. Travel äpp annab kiire 
ülevaate roaming’us kasutatud 
teenustest ning nende maksumu-
sest ka siis, kui reisitakse välja-
poole Euroopa Liitu. Lisaks sisal-
dab Travel äpp mitmeid võimalusi, 
mis võivad eri situatsioonides 
abiks olla, nagu reisikindlustuse 
vormistamine ja sihtkoha infoga 
tutvumine.

Tegelikkuses on trendid positiiv-
sed. Oleme viimastel aastatel näi-
nud väga tugevat kasvu mobiilse 
interneti kasutajate hulgas ning 
lisaks on mitmekordselt suurene-
nud keskmised kasutusmahud. 
Rõõmustab see, et inimesed 
kasutavad juba praegu internetti 
julgemalt hoolimata geograafili-
sest asukohast. Seda näitab kasv 
internetipakettide tellimises ning 
ka asjaolu, et sõbraliku hinna tõttu 
eelistatakse just suurema mahuga 
pakette. Seega, kasutajad juba 
teavad, et karta ei ole midagi, 
aga soovime kindlasti julgustada 
ka neid, kes on end seni reisides 
tagasi hoidnud. Räägime küll äri- 

Aasta 2016 toob Telia klientidele ränd-
lusteenuste kasutamises kaasa mitmeid 
positiivseid muudatusi, mis aitavad 
ettevõtjatel paremini ja tõhusamalt 
koordineerida väliskaubandust ning 
ärisuhteid Skandinaavia maadega.
tekst gerli ramler. foto teliasonera

kliendist, kuid ärme unusta, et iga 
ärireisi taga on tegelikult kasutaja, 
inimene, kes on harjunud õhtuti 
kuulama Spotifyst oma lemmik-
muusikat või Facebooki vahendu-
sel lähedastega kontakti hoidma. 

30. aprill toob taas muudatusi 
rändlustasude hindades vastavalt 
Euroopa Komisjoni määrusele, 
kuid proovime siiski püsida neist 
sammukese ees ja lähtuda meie 
klientide muutuvatest ja kasvava-
test vajadustest. 

Viilmann rõhutas, et Telia eesmärk 
on eelkõige julgustada kliente 
jääma truuks oma tarbimisharju-
mustele ka kodust eemal viibides. 

Alates 20. jaanuarist muutus 
Mobiilse Elu kasutajatele TeliaSo-
nera maades andmesideteenuse 
kasutamine soodsamaks. Täp-
semalt ei pea enam Mobiilse Elu 
kliendid Soomes, Rootsis, Nor-
ras, Taanis, Lätis ja Leedus viibi-
des andmeside kasutamise eest 
rändlustasu maksma. Mobiilse 
Elu paketis sisalduvat andme-
side mahtu saavad nüüd kliendid 
vabalt kasutada hoolimata sellest, 

kas nad viibivad Eestis või mõnes 
teises eespool mainitud riigis. 

„Oleme esimesed ja ainsad Ees-
tis, kes oma klientidele sellist 
lisaväärtust pakuvad ja on valmis 
toetama meie ettevõtete edulugu 
rahvusvahelises kaubanduses 
ning äritegevuses,” ütleb Telia 

internetilahenduste valdkonnajuht 
Kristjan Viilmann. „Lisaks püüame 
rändluspakkumisi klientide jaoks 
mugavamaks, arusaadavamaks ja 
soodsamaks muuta ka väljaspool 
Euroopat.”

Näitena toob Viilmann novembri 
lõpus lansseeritud nädalased 
välismaal kasutatavad interneti-
paketid, kus on võimalik pikemal 
ärireisil viibides soetada 7-päe-

vase kestusega 400 MB sisaldav 
internetipakett, et end uudiste 
ning e-kirjadega kursis hoida. Siin-
kohal ei tohiks unustada ka teisi 
tegevusi, mida oleme harjunud 
igapäevaselt interneti vahendusel 
tegema: lennule registreerimine, 
Uberi tellimine, linna parima resto-
rani leidmine Trip Advisori abiga. 

Lisaks püüame rändluspakkumisi 
klientide jaoks mugavamaks, 
arusaadavamaks ja soodsamaks 
muuta ka väljaspool Euroopat.
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KAABLIGA INTERNETI 
RIKKE KORRAL TASUTA 
MOBIILNE INTERNET
Internet on meile sama loomulik nagu kraanist voolav vesi ja 
seinast tulev elekter. Me eeldame, et see on alati olemas, nii 
et kui kaabliga peaks midagi juhtuma, on mure suur. Telia on 
aga turule toonud unikaalse teenuse, millega ettevõtte klien-
did saavad kaabelvõrgu rikke korral kasutada tasuta mobiilset 
internetti. kirjutas gerli ramler

„Tasuta mobiilne internet kaabliga 
interneti rikke ajaks aitab säilitada 
seda tunnet, et internet on alati 
olemas,” ütleb ettevõtte e-kana-
lite ärijuht Mario Karu. Ta lisab, et 
kuna teenus toimib alles detsembri 
keskpaigast ning kaabliga rikkeid 
on selle aja jooksul üsna vähe ette 
tulnud, pole klientidelt tagasisidet 
veel kuigi palju. Samas näitas 
küsitlus, et kliendid tunnevad selle 
teenuse vastu suurt huvi.

Teenus on praegu kasutatav ainult 
SOHO ehk väikese ärikliendi seg-
mendi jaoks. Kui klientidele lahen-
dus meeldib, siis laiendatakse seda 
kindlasti mingil kujul suurkliendi 
segmendile, kuigi neil on enamasti 
keerulisem kohtvõrk ning tihtipeale 
täielik ühenduse backup-teenus 
juba olemas. Samuti võib tulevikus 
teenus laieneda eraklientidele.

Kaabliga interneti riketel on mitmeid 
põhjusi: esiteks harva esinevad 
üldrikked, mil mitmel sama piir-
konna kliendil on kaabliga ühendus 
maas; teiseks rikked, kus kliendi 
kontorisse minev ühendus on katki 
läinud, ning kolmandaks võivad 
ühenduse rikkuda kliendi kontoris 
oleva ruuteri või toiteadapteri häi-
red. „Kaabliga interneti rikkeid ikka 
juhtub – oluline on, et töö sel ajal 
seisma ei jääks ja saaks kasutada 
mobiilset internetti. Tänu sellele, et 
Telia haldab nii kaabelside- kui ka 
mobiilivõrku, on üksteist täienda-

KUIDAS TEENUS TOIMIB?
Kui kaabli teel leviv internetiteenus on katkenud, tuleb helistada Telia 
klienditeenindusse numbril 123, teavitada rikkest ning tellida ajutine 
mobiilse interneti teenus. Teenuse aktiviseerumisel saab kasutaja 
selle kohta lühisõnumi ja juhendi, kuidas hotspot’i oma seadme-
tes sisse lülitada. Teenuse jaoks on vajalik nutitelefon, mis tekitab 
mobiilse interneti kasutamisel hotspot’i aktiveerimisega lokaalse 
Wifi-võrgu. Kui internetti vastuvõtval arvutil Wifi võimekust ei ole, siis 
saab internetti jagada ka USB-kaabliga. 

Pärast kaabelside-internetiühenduse taastumist saab kasutaja teavi-
tuse mobiilse interneti deaktiveerimisest. Rikke ajal kasutatud inter-
net ei lähe kasutaja tellitud numbri internetimahu sisse ning seda 
kajastatakse kuu lõpus arvel eraldi real.

vate teenuste pakkumine võimalik,” 
sõnab Telia ärikliendiüksuse juht 
Tarmo Kärsna, lisades, et vajadus 
teenuse järele oli ilmselge. 

Klientidele, kes kasutavad mobii-
liteenustest vaid kõnesidet, on 
mobiilse interneti kasutamine kaa-
belvõrgu rikke korral Kärsna sõnul 
ainuke võimalus jätkata tavapärast 
äritegevust. Ta märgib, et tasuta 
andmeside perioodil on mobiilse 
interneti kiirus maksimaalne ka siis, 
kui kasutajal on tellitud kiirusepii-
ranguga pakett, sest nii tagatakse 
kasutajale parim asendusühendus.

Ülikiire, kuni 300 Mbit/s ühen-
dusega Telia 4G internet katab 
praegu Eestimaa pindalast 97%. 
Kui kliendil on 4G toega nuti-
seade, ei ole levi probleemiks. 
Mario Karu täpsustab: „Siseruu-
mides saab parima levi nii, kui 
paigutada nutiseade näiteks akna 
lähedusse. Kui mingil põhjusel 
peaks levi nõrk olema ning nuti-
seadme liigutamine ei paranda 
seda, siis tuleb läbi ajada mada-
lama kiirusega.”

Uue teenuse tingimuseks on see, 
et klient peab kasutama Telia Äri-
kliendi 2014. aastal turule tulnud 
kaabliinternetipaketti. Neil, kes 
sellega liitunud pole, on kindlasti 
kasulik paketti uuendada. Tasusta-
mata andmeside kehtib ainult Telia 
võrgus.
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KUI 
EESMÄRK 
ON KUU
Adcash on Eestis asutatud reklaamiplat-
vorm, mis müüb reklaame üle terve 
maailma. Selle prantslasest juht Thomas 
Padovani leiab, et Eesti piiratud turg on 
suurepäraseks hüppelauaks ülemaailm-
setele ettevõtetele.
kirjutas getter orusalu. foto kaspar saaremets

auhinda: aasta uuendaja ja konku-
rentsivõimelisim ettevõte väikese 
ja keskmise suurusega ettevõtete 
kategoorias.

„Keskendu tugevalt eesmärgile ja 
sea see võimalikult kõrgele. Sihi 
otse Kuule!” sõnab Thomas Pado-
vani ja toob samas välja, et edu 
käib alati koos ebaõnnestumisega 
ning seda ei tohi peljata. „Tavali-
selt toovad suured projektid suurt 
edu, aga mitte alati. Ettevõtluses 
on tõenäoliselt ebaõnnestumisi 
rohkem kui edukalt kulgenud 
tegevusi. Ka meil tuleb iga päev 
ebaõnnestumisi ette, kuid need on 

on ka tulemused tõenäoliselt kiire-
mad, paremad ja kvaliteetsemad.

Tundub, et Adcashil on päeva 
keskmine päris kõrge, sest numb-
rid aina tõusevad. Eelmisel aastal 
müüsid nad 25% firma osalusest 
maha 20 miljoni euro eest. Kõigest 
ühe aasta jooksul, 2015. aastal, 
kasvas töötajate arv 90-lt 160-le. 
Peakontor asub küll Tallinnas, kuid 
harukontorid on neil veel Prant-
susmaal, Bulgaarias, Mehhikos 
ja Hispaanias. Kiirelt arenev ette-
võte sai mullu ka EAS-ilt, Eesti 
Kaubandus-Tööstuskojalt ning 
Eesti Tööandjate Keskliidult kaks 

Selleks et kuhugi jõuda, peab 
Padovani sõnul ettevõtjatel olema 
tõeline maratonijooksja hing. Ta 
tunnistab, et ta ise küll jooksmist 
igapäevaselt ei harrasta, kuid 
mõistab seda kontseptsiooni 
ning kasutab seda ettevõtluses. 
„Lõpuks loeb ju ainult keskmine 
kõiges, mida teed. Mõned asjad 
lähevad väga hästi, teised väga 
halvasti. Ei tasu keskenduda äär-
mustele, olgu need siis ühes või 
teises otsas, vaid vaadata iga 
tegevuse, mõtlemise ja harjumuse 
keskmist tulemust,” ütleb reklaa-
mitiigriks kutsutud mees. Kui viia 
keskmine stabiilselt kõrgemale, siis 
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väikesed. Meie edukad tegevused 
on suured.”

EESTI TURG ON PIIRATUD,  
MITTE VÄIKE
Palju on kurdetud Eesti väikese 
turu üle, mis justkui pärsib ettevõ-
tete kasvamist. Thomas Padovani 
näeb asja teisiti. Tema hinnangul 
on siinne turg küll piiratud, aga 
mitte väike, ja see loob ideaalse 
pinnase suurteks tegudeks. „Kui 
tahad kasvada, tuleb piire laien-
dada ja mõelda kohe suuremalt, 
olgu see siis Baltikum, Euroopa 
või terve maailm,” ütleb ta. Kui 
siin oleks piisavalt suur turg, siis 

paljud firmad ei mõtleks tõenäo-
liselt välisturgudele mineku peale. 
Suurteks tegudeks muud varianti 
aga pole ja nii tuleb kohe alguses 
juba mõelda laiemalt, kui paljudes 
teistes riikides loodavad ettevõtted 
seda tegema peavad.

Vagurus ja tagasihoidlikkus sel 
teel aga kaasa ei aita. Kust ja 
kuidas leida julgust, et mõelda 
maailma mastaabis, eriti selles 
pisikeses konnatiigis, nagu Ees-
tit kutsutakse? Kuidas saada üle 
kahtlustest, kas ma olen suuteline 
nii suurteks tegudeks ja kas minul, 
väikeriigi kodanikul, on maailmale 

midagi pakkuda? Thomas Pado-
vani hinnangul sõltub edu palju 
inimese isiksusest ja psühholoogi-
lisest seisundist. Vastavalt sellele 
näeb ta kahte varianti: kasvatada 
teadlikult oma ego või panna end 
olukorda, kus muud varianti pole.

On üks ütlus, mis Thomasele 
meeldib: „Miks mul peaks olema 
väike ego? Ma ei ole ju veel kuu-
lus.” Teisisõnu tähendab see seda, 
et mida kuulsam sa oled, seda 
väiksemaks peaks jääma ka ego. 
Teekonna alguses, mil kuulsus ja 
edu on veel kaugel, on ego suu-
reks ajendiks, mis tekitab usku 

endasse ja enesekindlust tegutse-
miseks. Mida reaalsemaks saab 
aga ihaldatud eesmärk, seda väik-
semaks peaks jääma ego.

Teine viis on panna end olukorda, 
kus muud varianti pole. „Ma tulin 
Eestisse, teadmata, mida ma siin 
tegema hakkan. Teadsin vaid, et 
mul on väga piiratud rahalised 
vahendid ning ma pean ellujää-
miseks tegutsema,” meenutab 
ta. Nii käis ta ringi ja vaatas ette-
võtteid, mõeldes, mida ta teist-
moodi teeks. Teadmine, et ta ei 
soovi kellegi teise heaks töötada, 
oli juba olemas – sellele tuli liht-
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salt väljund leida. „Ühel hetkel 
otsustasin, et aitab hindamisest, 
ning hakkasin tegutsema,” ütleb 
Padovani, kes ostis-müüs juba 
12-aastaselt videomänge, saades 
esimesed kogemused ettevõtjana. 
„Ma nimetan seda „tööta või sure” 
meetodiks. See on midagi muud 
kui ego kasvatamine, kuid annab 
samuti tugeva usu endasse ja 
võime teha asju maailma mastaa-
bis. Tegelikult võtab see ära või-
maluse endas kahelda, sest kui 
kahtled, siis suuri tegusid ei tule. 
Kui sellest sõltub mu ellujäämine, 
siis tuleb tegutseda.”

ETTEVÕTJA JUBA TEISMELISENA
Thomas Padovani on pärit Prant-
susmaalt ja ta teadis juba varateis-
melisena, et soovib saada ette-
võtjaks. Emale antud lubadus, et 
kui ta on 30-aastane, siis ta enam 
töötama ei pea, täitus. Tänaseks 
on Padovani liitnud kaks suurt 
kirge, ettevõtluse ja reklaamin-
duse, ning on selles väga edukas. 
Adcashi teenuseid kasutavad nii 
väiksed kui väga suured ette-
võtted. „Reklaami juures pakub 
mulle suurt huvi just see inimeste 
teavitamise pool. Ma võin teha 
väga huvitavaid tooteid ja pak-
kuda kasulikke teenuseid, aga 
kui keegi seda ei tea ning kui ma 
inimesi sellest ei teavita, siis pole 
mu heast tootest-teenusest mingit 
kasu,” ütleb ta.

Edu on magus ja eriti kasumlik oli 
Adcashil 2014. aasta, ent kogu 
teekond pole siiski alati lihtne 
olnud. Padovanile meeldivad mõt-
teterad ja ta nimetab veel ühe, mis 
teda motiveerib: „Sa pead tegut-
sema nende vahenditega, mis sul 
on.” Ta selgitab: „Kui mul on vähe 
raha, siis ma teen väikese projekti 
ja näen palju vaeva selle kasva-
tamise nimel. Ma näen mõne aja 
pärast variante ja võimalusi oma 
projekti kasvatamiseks, mitte ei 
lähe šoppama võõra rahaga.”

Nii on ka internet üleilmne ja sellel 
põhinevad ettevõtted rahvusvahe-
lised. Põhierinevus seisneb mõt-
lemises ja ambitsioonides, kuhu 
soovitakse välja jõuda. Padovani 
teadis, et kui tahad esmaklassili-
selt teenindada itaallast, siis tuleb 

palgata itaallasest klienditeenin-
daja. Sama kehtib iga teise riigi 
puhul. Praegu töötab Adcashis 
umbes 15 rahvusest inimest, 
kliente teenindatakse 13 keeles.

INSPIRATSIOON EI TULE 
JUMALALT
Ükskõik kui palju inimesel sise-
mist tahet on, vajab ta tegutse-
miseks ka inspiratsiooni. Soovid 
ja eesmärgid on küll toredad, aga 
nende elluviimiseks peab tegut-
sema. „Mina saan inspiratsiooni 
igast inimesest, kellega suhtlen, 
olgu selleks ajakirjanik või mõni 
mu töötaja,” ütleb Padovani. Talle 
ei meeldi inspiratsiooni teadlikult 
kuskilt ammutada – ta ootab, kuni 
head ideed, elujõud ja energia 
ise ta juurde tulevad. „Ma olen 
arvamusel, et silmade sära ei tule 
jumalalt, vaid on peegeldus ümb-
ritsevatelt inimestelt. Inspiratsioon 
on meis kõigis!” Ja seetõttu tuleb 
hoolikalt jälgida, kelle seltskonnas 
viibida: „Ümbritse end tarkade 
inimestega.”

Tunne, mis mehes tekib, kui ta 
näeb, et töötajad jäävad kaue-
maks tööle, et mõni projekt lõpe-
tada, on ülev ja toob talle lisaener-
giat, et teha veelgi rohkem ning 
olla veelgi parem juht. „Kui näen, 
et mu meeskond on südamega 
asja juures, siis on see ka mulle 
suureks inspiratsiooniallikaks,” 
sõnab prantslane.

Ettevõtlusega alustamise algpe-
rioodil, mil tal polnud 160-liikme-
list meeskonda toeks, oli inspi-
ratsiooniallikaks hoopis midagi 
muud. „Frustratsioon,” ütleb 
mees kõhklemata. „Mind pani 
tegutsema suur soov muuta oma 
elu, elada teistmoodi. Rahulole-
matus oli nii suur, et selle parim 
ravi oli tegutsemine.” On ju 
teada, et mida raskem on seis, 
seda tugevam on tahe sellest 
välja saada. Nii andis ka tugev 
rahulolematus Thomasele inspi-
ratsiooni teha kõik, et oma elu 
muuta. „Kui ettevõttel hakkas 
hästi minema, siis me ei võtnud 
raha välja ja ei läinud puhkama. 
Me investeerisime firmasse, 
arendades seda üha paremaks. 
Ettevõtte arendamine ongi üks 

tähtsaimatest märksõnadest, mis 
edukusega kaasas käib,” leiab 
Padovani.

Meeskonda frustratsiooniga aga ei 
motiveeri. Kui enda inspiratsiooni 
ees on vastutus justkui väik-
sem, siis nii suure tiimi töötahte 
ja silmasära hoidmine on hoopis 
teine tase. Padovani tunnistab, 
et mõtleb sellele pidevalt; iga 
juht peaks tööle minnes endalt 

küsima, mis inspireerib tema 
meeskonda. „Ühest vastust sellele 
tõenäoliselt pole. Ma usun, et üks 
oluline aspekt on aga töötajate 
mõistmine,” ütleb ta. Padovani on 
oma inimestele alati rääkinud, et 
Adcash on neile nagu hüppelaud 
suurde maailma, sest kogemus 
näitab, et sellel, kes on töötanud 
Adcashis, pole töö leidmisega 
tulevikus probleeme. „Kui keegi 
jääb meile kauemaks, siis järe-
likult vastavad tingimused tema 
vajadustele ning meil on selle üle 
ainult hea meel,” naerab ta.

Kollektiivi inspiratsioon on ühine 
energia, mis sõltub igast indiviidist. 
Asi on tihtipeale suhtumises: kas 
nähakse probleeme või lahendusi. 
„Kas meil on ainult kolm päeva 
aega viga parandada või meil on 
kolm korda 24 tundi aega lahen-
dust leida?” toob Padovani välja 
põhimõttelise vahe suhtumises. 
Tema hinnangul on inspiratsioon 
eluviis, mida toetab kogu õhustik. 
„Meeskonnale annavad energiat 
ka kogemused ja nende jaga-
mine,” teab mees. Nii püüavad 
nad terve tiimiga saada asjalikke 
tööalaseid kogemusi, aga ka lõbu-
said emotsioone vaba aja veet-
misest.

Ma nimetan seda „tööta või sure” 
meetodiks. See on midagi muud 
kui ego kasvatamine, kuid annab 
samuti tugeva usu endasse ja 
võime teha asju maailma mastaabis. 
Tegelikult võtab see ära võimaluse 
endas kahelda, sest kui kahtled, 
siis suuri tegusid ei tule.
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RAHVUSRIKAS ARVATO 
TEENINDAB RAHVUS-
VAHELISI ETTEVÕTTEID

Tallinnas Pärnu maanteel tegutseb üks pealtnäha 
tavaline ettevõte. Selle kontoriuksest sisse astudes 
avaneb aga tõeliselt rahvusvaheline maailm – siin 
on leidnud endale töökoha maailma eri paigust pärit 
inimesed, kes räägivad kokku rohkem kui 30 keelt. 
Ühtlasi teenindatakse siin tuntud ettevõtete kliente 20 
riigist. Selles kõiges on oluline roll ka targal tehno-
loogial. Firma tegemistest räägib juhataja kohatäitja 
Virgot Toover. kirjutas lilian nõlvak. foto kaspar saaremets

ARVATO
6 suurt rahvusvahelist 
klienti, kes tegutsevad len-
nunduse, IT- ja telekom-
munikatsiooni, meditsiini ja 
mängukonsoolide tootmise 
valdkonnas.

Ligi 250 töötajat, kes val-
davad ühtekokku üle 30 
keele ja teenindavad kliente 
16 keeles.

Teenindab inimesi rohkem 
kui 20 riigist. Aastakäive on 
umbes 10 miljonit eurot. 

22 LAHENDUS 01/16KLIENT



Arvato klientide seas on rahvus-
vahelisi suurkorporatsioone IT- ja 
telekomisektorist, autotööstusest, 
aga ka konsoolimängude tootmise 
ja lennundusega tegelevaid ette-
võtteid. Näiteks lennukompanii Air 
China klienditeenindus asub just 
Arvato büroos ja kõik küsimused, 
mis puudutavad 212 sihtkohta 
lendamist, saavad vastuse siin-
setelt töötajatelt. On ka mitmeid 

lühiajalisi projekte, näiteks aitavad 
Arvato töötajad läbi viia küsitlusi 
rahvusvaheliste ravimifirmade 
uuringute jaoks. 

Ühtegi Eesti ettevõtet Arvato 
klientide seas ei ole. Osaliselt just 
sel põhjusel on suur osa Arvato 
ligi 250-pealisest töötajaskonnast 
välismaalased. „Minu kolleegide 
seas on nii britte, türklasi, sakslasi, 
prantslasi, nigeerlasi, hindusid kui 
ka ukrainlasi, hiinlasi ja venelasi,” 
räägib Arvato juhataja kt Virgot 
Toover.

Eksootilisematest keeltest on 
meeskonnas esindatud näiteks 
hollandi ja slovakkia keel, aga 
ka hiina ja heebrea keel. Tooveri 
sõnutsi aitab ettevõte ka mujalt 
tulnud inimestel siin sisse elada: 
„Aitame töötajatel residentsust 

ALJONA PURASK,  
KLIENDIHALDUR
Arvato on väga avatud ja tark klient, kes räägib asjadest nii, nagu need 
on. See muudab meie koostöö väga sujuvaks. Jagame nii rõõme kui ka 
muresid ja lahendame viimased üldjuhul kiiresti.

Arvato kasutab lisaks interneti- ja mobiilsideteenustele ka kõnekeskuse 
lahendust Sap CC, mis sisaldab tõeliselt palju võimalusi mistahes teenin-
dusega tegelevale firmale. Sap CC võimaldab teha statistikat ja määrata 
ka kliendirahulolu. Seega on kogu klienditeenidus selle ühe lahendusega 
kaetud.

Eestis pakutavatest kõnekeskuste teenuste lahendustest on see ainu-
laadne. Teiste rahvusvaheliste teenusepakkujatega võrreldes on siin Eesti 
ettevõtetele suureks plussiks ka eestikeelne tugi.

registreerida, e t maksud laekuk-
sid Eestisse ja nad saaksid osa 
riiklikest hüvedest. Samuti aitame 
eluaseme leida ja soovitame pere-
arste.”

Lisaks tublidele ja töökatele ini-
mestele, kes valdavad klienditee-
ninduse kunsti, mängib ettevõtte 
edus suurt rolli tarkvara, ilma 
milleta polekski võimalik seal oma 

tööd hästi teha. Üks sellistest on 
Sap CC, mida Telia on pakkunud 
oma klientidele alates 2000. aas-
tast. Seda tarkvara kasutab ka 
Telia ise, lisaks sellised teenin- 
dusettevõtted nagu Tallink Grupp, 
Ida- ja Lääne-Tallinna Keskhaigla, 
haigekassa, Kõnekeskuse AS jpt.
SAP CC lahendus, mille abil on 
võimalik teeninda kliente mitmete 
kliendisuhtluskanalite kaudu. SAP 
CC kontaktikeskus jagab kon-
taktid agentide vahel ja hõlmab 
nii  kõnesid, e-kirju,  veebilehe 
chat’i, FB seina, SMS-i kui ka teisi 
kanaleid.

Kui kõnede koormus on suur, tee-
nindavad kõik agendid kõnesid. 
Kui see langeb, hakkavad mõned 
agendid teenindama e-kirju või 
chat’i. Klienditeeninduse juhil on 
olemas kõikide kanalite raportid, et 

näha, kui palju millelegi aega kulus 
ja kus on kitsaskohad.

„Telia on SAP CC näol suutnud 
meile päris ägeda kompaktse 
lahenduse pakkuda,” tunnistab 
Toover. „Meil on kõneootejärjekor-
rad ja  kõikide kanalite teenindus –  
kõne, faks ja e-mail – ühes prog-
rammis.” Arvatol on pärast kõnet 
võimalik sorteerida, millises kanalis 
klient nende poole pöördus – nii 
saab kanalite tööd nutikalt pla-
neerida.

Tänu SAP CC programmile on 
ka kättesaadavus väga hea. „Üks 
meie suurklientidest, Air China, on 
näiteks ülimalt rahul just sellega, 
et ükskõik mis kanali kaudu klient 
pöördub, saavad nad meid väga 
lihtsasti kätte ja ühtegi vastamata 
kõnet ega kirja ei teki,” kirjeldab 
Toover. „Lisaks saame igal ajahet-
kel hea ülevaate raportite abil, et 
teha kiireid järeldusi, kuidas klien-
diteenindust tõhusamaks muuta. 
Vähem tähtis pole ka Telia tehni-
line tugi, kellega meil on väga hea 
koostöö. Meile on oluline, et meie 
teenus oleks 100% kättesaadav, 
nii et meie netiühendused on 
varundatud.”  

Meil on kõneootejärjekorrad ja  
kõikide kanalite teenindus – kõne, 
faks ja e-mail – ühes programmis.
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ASJADE INTERNET 
AVAB UUE UKSE 
ANDMEANALÜÜTIKALE

Asjade internet ehk internetiga 
ühendatud asjad on meie 
tulevik. TeliaSonera ja Ericssoni 
poolt avalikustatud uudis 
5G-andmeside tuleku kohta 
toetab tugevalt asjade interneti 
arengut, sest suurem tarbimine 
eeldab kiiremaid ühendusi. 
Arengust räägib Ericsson Eesti 
juhatuse esimees Seth Lackman.
kirjutas gerli ramler. foto liis tamra

ERICSSON
Ericsson on maailma juh-
tivaid sidevõrguseadmete 
tootjaid, pakkudes telekomi-
teenuseid ning multimee- 
dialahendusi rohkem kui 180 
riigis. Ericssoni loodud võr-
gus liigub üle 40% mobiil-
sest kõne- ja andmesidema-
hust maailmas. Tegemist on 
ühega vähestest globaalse-
test ettevõtetest, kes suu-
dab pakkuda täisteenust kõi-
kidele peamistele mobiilside 
standarditele.

Ettevõtte asutas 1876. aastal 
telegraafivarustuse remon-
ditöökojana Lars Magnus 
Ericsson. Ericssoni peakor-
ter asub Stockholmi Kista 
linnaosas.
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„Tehnoloogia areneb keskmiselt 10 
aasta pikkuse tsükliga ning mul on 
hea meel, et oleme saanud alati 
olla sellele arengule nii lähedal,” 
sõnab Seth Lackman, lisades, et 
kiire andmeside on vajalik, sest 
inimesed on mobiilsed ja nõuavad 
järjest rohkem ning paremat tee-
nust. „Vaadates Eestit tervikuna, 
oleme esimesi maailmas, kus on 
4G peaaegu igal pool. See annab 
meie inimestele vabaduse liikuda 
ja mobiilselt oma töid ning toime-
tusi teha. Kiirem andmeside annab 

kindlasti hoogu juurde asjade 
internetile ehk aina enam nn asju 
on ühendatud võrku.”

Lackmani sõnul võttis inimkonnal 
ligi 100 aastat, et ühendada oma-
vahel miljard inimest ja kohta. 25 
aastat läks viie miljardi inimese 
ühendamisele mobiilsidega. Nüüd 
liigutakse aina kiiremini asjade 
interneti poole, mis seob meid 
ümbritsevad asjad internetiga ning 
avab uue ukse andmeanalüütikale 
ning asjade kaugjuhtimisele.

„Mida rohkem ühendusi, seda 
suurem on sotsialiseerimine, inno-
vatsioon ja koostöö. Mida rohkem 
levib asjade internet, seda parem 
on see innovaatilisele äritegevu-
sele ning seda efektiivsemaks 
saame muuta majandust, kasuda-
des targalt ära andmeanalüütikat. 
Meie tulevik on väga põnev,” ütleb 
Lackman, kes on Ericsson Eestis 

töötanud juba aastast 1996. 
Ta lisab, et Eesti inimesed võtavad 
väga hästi uusi asju vastu ning 
kuigi turg on väike, on just siit 
alguse saanud väga paljud uued 
ja innovaatilised leiutised. „Muidugi 
on ka palju arendusi, mis ei ole 
käima läinud ega kuulsaks saa-
nud, aga kui me ei katseta, siis ju 
ei saagi teada, kas asi töötab! Isik-
likult hindan kõrgelt Telia Eesti osa 
sellistes mobiilsetes lahendustes 
nagu Mobiil-ID. Ja kuna Eesti on 
esitlenud end innovatiivse riigina, 

usaldab ka Ericssoni emafirma 
oma siinseid partnereid. Ning mida 
aeg edasi, seda vähem räägitakse 
kliendisuhetest ning aina olulise-
maks muutuvad partnerlussuhted 
ja koostöö.”

ANDMEANALÜÜTIKA AITAB 
MAJANDUST EDENDADA
Ericssoni koostöö Telia Eesti eel-
käijate EMT ja Eesti Telefoniga 
algas juba eelmisel sajandil ning 
lauatelefone tootis ettevõte siin 
juba esimese Eesti Vabariigi ajal. 
Praegu Ericsson enam telefone ei 
valmista ning firma põhitegevu-
seks on mobiilsidevõrguseadmete 
tootmine ja tarnimine.

„Kuigi eelkõige teatakse Erics-
soni kui kunagist telefonitootjat 
ning võrgukomponentide tootjat, 
on meie suur visioon olla juhtiv 
partner klientidele digitaliseerimise 
protsessis mitte ainult telekomi-

Muidugi on ka palju arendusi, mis 
ei ole käima läinud ega kuulsaks 
saanud, aga kui me ei katseta, siis 
ju ei saagi teada, kas asi töötab! 

sektoris, vaid ka sellistes tööstus-
harudes nagu energeetika, e-tervis 
ja riigi julgeolek. Andmeanalüütika 
on tulevik kõigil tööstusaladel,” 
sõnab Lackman. Ta toob näite: kui 
Ericsson paigaldab kaugloetavaid 
elektrienergiamõõdikuid, siis nende 
mõõdikute kaudu saab arvestada 
lisaks energiatarbimisele ka muud 
andmeanalüütikat ja teada oluliselt 
rohkem võrgu tööst. 

Ericsson Eesti müügi-, kliendi- ja 
teeninduskeskuses töötab umbes 
200 inimest, lisaks on ettevõttel 
Tallinnas Peterburi teel tehas ja 

tugijaam. Telia Eesti pakub Erics-
sonile põhiteenuseid mobiili- ja 
lauatelefoni ning andmeühen-
duste näol ja IT-terviklahendust 
standard- ja erilahenduse teenus-
komponentidest, mis moodusta-
vad loogilise terviku ning teenivad 
ühtseid eesmärke. Lackmani 
sõnul on suurepärane teenus see, 
mille puhul juhid ei pea süüvima 
üksikasjadesse – just selline on 
tema sõnul Telia Eesti pakutav 
lahendus: „Kui asjad töötavad, 
on kõik hästi. Kui ei tööta, tuleb 
sekkuda. Minul ei ole olnud tarvis 
sekkuda.”

MAREK 
RAJATALU,  
KLIENDIHALDUR
Meie koostöö Ericsson Eestiga on 
sujunud esimesest kohtumisest 
alates. Ericssoni inimesed panus-
tavad sellesse väga palju, suhtu-
des lugupidavalt oma partnerisse 
ja tänu sellele on ka tulemused 
väga head. Ericsson Eesti kasu-
tab Telia pakutavat IT täisteenust. 
Oleme näinud lähedalt Ericssoni 
suurt arengut, mille osas nad järe-
leandmisi ei tee – kõik süsteemid 
ja seadmed on tipptasemel.

 Ericsson Eesti näol on tegemist 
äärmiselt sümpaatse partneriga, 
kellega on hea ja põnev koos 
töötada, sest ettevõte on pidevas 
arengus ning see puudutab palju 
ka IT-d ning sideteenuseid.
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KLIENTIDE 
SUURSAADIK  
DAN STRÖMBERG
Telia uus peadirektor Dan Strömberg 
on tänu rahvusvahelisele töökogemusele 
mõistnud, et kultuurist olenemata on 
ettevõtte kõige tähtsamaks sihiks rahul-
olevad kliendid.
kirjutas getter orusalu. foto teliasonera

Kultuuriruum on isegi lähiriikides 
erinev ning seetõttu pole mõtet 
ühte maad teisega võrdlema 
hakata, teab Dan Strömberg. Iga 
ettevõtte, juhi ja töötajate rolli taga 
on inimesed ning oma aastatepik-
kusele Taani ja Leedu kogemusele 
tuginedes on ka Dan Strömberg 
välja kujundanud juhtimispõhimõt-
ted ja -stiilid, mida ta järgib.

Ta tunnetab ennast pigem euroop-
lase kui rootslasena ning sukeldub 
sügavalt ja põhjalikult iga riigi kul-
tuuri, kus elab, kaasates endaga 
ka kogu perekonna. Eestis ta küll 
varem töötanud pole, aga kokku-
puudet on tal Maarjamaa ja selle 
inimestega olnud küll.

Dani kõige tähtsamaks märksõ-
naks on kliendid. Kui pole kliente, 
siis pole ka ettevõtet. Nii tuleb 
iga otsus, suund ja tegevus läbi 
kaaluda just klientidele mõeldes. 
„Minu jaoks on oluline väärtuse 
loomine. Pidevalt peab endalt 

küsima, kas ja millist väärtust meie 
tooted ja teenused, otsused ning 
sihid kliendile loovad,” rõhutab 
Stömberg.

KÕIK ON SEOTUD ETTEVÕTTE 
TÖÖTAJATEGA
Strömberg on kogenud, et riigi-
keele, tööstiili ning turu olukorra 
asemel on kogu juhtimise ja firma 
edukuse aluseks inimesed. „Kõik 
taandub lisaks klientidele ka tööta-
jatele, oskusele palgata õigeid ini-
mesi ja julgusele võtta meeskonda 
endast targemaid spetsialiste,” 
ütleb Strömberg.

Määrava tähtsusega on inimeste 
suhtumine – see ongi see, mille 
järgi neid tuleks palgata, mitte nii-
võrd oskuste pärast. Sageli toimub 
protsess aga vastupidi – säravate 
silmade ja kõrge motivatsiooni 
asemel väärtustatakse enam 
kogemust, haridust ja oskusi. 
„Mina eelistan palgata õige suhtu-
misega inimesi ja seejärel pakkuda 

neile koolitust,” teatab peadirektor. 
Ka kliendikesksuse asemel kipu-
takse ettevõtluses rohkem kesken-
duma enda heaolule, numbritele ja 
tulemustele.

Uus juhatuse esimees on veendu-
nud, et absoluutselt iga inimene 
soovib anda endast parima. Tõe-
näoliselt pole kedagi, kes panus-
taks nii indiviidi kui grupi liikmena 
teadlikult vaid poole sellest, milleks 
ta võimeline on. Nagu Ström-
berg ütleb: „Inimene ei saa olla 
täiuslik, aga meeskond on selleks 
võimeline. Mida suurem on ette-
võte, seda olulisemaks muutub 
tiimitöö.”

TURVALINE ÕHUSTIK
Strömbergi jaoks on avatud ja 
selge kommunikatsioon äärmiselt 
tähtis, sest ta teab, et see mõjutab 
nii meeskonna kui ka kogu ette-
võtte üldisi tulemusi. Täpselt tuleb 
aru saada, mida soovitakse, ning 
see siis ka selgelt ja konkreetselt 
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Avatud vestlused, julge 
mõtete väljendamine, 

arendavad diskussioonid ning 
probleemide lahendamine 

nn raamidest väljaspool 
on märksõnad, mille 

poole ma oma meeskondi 
soovin suunata.
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edastada. „Avatud vestlused, julge 
mõtete väljendamine, arendavad 
diskussioonid ning probleemide 
lahendamine nn raamidest väljas-
pool on märksõnad, mille poole 
ma oma meeskondi soovin suu-
nata.”

Inimestega suhtlemisel on täht-
saks oskuseks ja põhimõtteks ka 

austus. Vahet pole, mis hierarhilisel 
tasemel inimesega tegemist on 
ning kas ta on ettevõtte töötaja 
või klient, kõik väärivad võrdset 
ja austavat kohtlemist, leiab uus 
juhatuse esimees. „Ma usun, et 
inimesi tuleb mõista ja neist aru 
saada,” ütleb ta. Klientide mõist-
mine määrab nende suhtumise 
firmasse tervikuna, töötajate 
mõistmine aga sisekliima. Ja see 
omakorda mõjutab klientidega 
suhtlemist.

Dan Strömberg on loomult pehme, 
avatud ja soe inimene. Vähemalt 
nii ta end tunneb ja selliselt on 
teda ka kirjeldatud. Julgustus ja 
turvaline õhustik on tema hinnan-
gul palju tulemusrikkamad kui hirm 
ja aukartus. „Ma ei usu, et keegi 
teeks paremat tööd ja panustaks 
rohkem, kui ta ajendiks oleks hirm 
kas siis juhi ees või oma töökoha 
pärast. Avatus, heasoovlikkus ja 
toetav atmosfäär toob kaasa head 
tulemused igal tasandil,” on ta 
kindel.

HEA JUHI OMADUSED
Hea juht on kui laevakapten, kes 
määrab kursi ja motiveerib mees-
konda seda järgima. Juhi üles-
anne on panna paika konkreetne 
strateegia, seda selgelt ja arusaa-

davalt kogu ettevõttele esitleda 
ning tagada siis liikumine seatud 
sihi poole. „Vähem on rohkem,” 
ütleb ta, „ehk mida vähem on 
fookuseid, seda selgemad need 
on, seda jõulisemalt nende poole 
liigutakse ja seda tõenäolisemalt 
tulevad ka head tulemused.” 
Nii pole mõtet tahta kõike, vaid 
panna paika kaks-kolm peamist 

eesmärki, mis on arusaadavad 
absoluutselt igale töötajale. Mida 
kindlam on visioon, seda tugevam 
see on.

Peadirektor väärtustab mees-
konnatööd ja leiab, et juht peab 
lisaks suunanäitajale olema ka 
väga hea delegeerija. Vahel võib 
tekkida küll soov kõik ise ära 
teha, kuid tiim on tavaliselt ikka 
tugevam kui indiviid. Hea juht 
usaldab ja delegeerib ning saab 
tagasisidet avatud vestluste ja 
koosolekute kaudu. Mida kaasa-
tumana töötajad end tunnevad, 
seda rohkem nad ka panustavad 
ning arenevad, sest hea juht toe-
tab inimesi ja aitab neil kasvada. 
Ettevõtte õhustik, tegevuspoliitika 
ja suund peab toetama töötajate 
kasvu.

KOGEMUSTEST TULEB ÕPPIDA
Dan Strömbergi jaoks ei ole sellist 
asja nagu ebaõnnestumine. On 
kogemused ja õppetunnid – vead 
tekivad ainult siis, kui ebaõnnestu-
misi korratakse. Igas tegevusvald-
konnas on väga palju nüansse, 
mis võivad kaasa tuua ebasoo-
vitavaid tulemusi. Kogemuste 
saamine ja nendele tuginemine on 
esmatähtis igale juhile ja mees-
konnale.

Kui kogemused näitavad, et 
suund ja tegevusviis ei toimi, siis 
tuleb kiirelt ja operatiivselt muuta 
nii kogu ettevõtte kurssi kui ka 
meeskondade tegutsemisharju-
must. „Hea juht määrab alguses 
piltlikult öeldes suuna, kuid on 
samas valmis seda ka muutma.” 
Kursi ümbervaatamise vajaduse 
võivad tekitada muutused turul, 
tulemused või teised ettevõtte 
tegevust tugevalt mõjutavad tegu-
rid. „Reageerima peab ruttu, eriti 
meie tegevusvaldkonnas,” rõhutab 
Strömberg. „Juht peab nägema 
suurt pilti ja vastavalt sellele ka 
tegutsema.” Ärimaailm muutub 
kiirelt.

Siit koorub välja Dan Strömbergi 
järgmine väärtus, mida ta hin-
dab nii ettevõttes tervikuna kui 
ka inimeste puhul eraldi: „Ole 
täpne ja õigeaegne.” Seda nii 
igapäevaselt tööle ja koosole-
kutele jõudmisel ning projektide 
lõpetamisel, kui ka suuremate 
tegevuste ajastamisel. Lubaduste 
täitmine tekitab usaldust, austust 
ja toob edu.

PÕHIMÕTTED ON OSA DNA-ST
Strömberg tõdeb, et kuigi kultuu-
rid tema ümber muutuvad, jäävad 
tema juhtimispõhimõtted ikka laias 
laastus samaks. Neid tuleb küll 
vastavalt uuele riigile kohandada, 
kuid mitte ümber muuta. „Need 
on ajapikku saanud minu osaks, 
minu DNA-ks. Põhiprintsiibid ja 
-väärtused on mul samad, kuid 
loomulikult süvenen ma igasse 
ettevõttesse eraldi ja kohandan 
ennast,” ütleb ta.

Nii on ta säilitanud ka oma posi-
tiivse energia ning usub, et suu-
dab Telias võimendada EMT-st 
ja Elionist päritud positiivseid 
jooni ning muuta ettevõtte tuge-
vaks tervikuks. Oma detailidesse 
laskumise kombe ja põhjaliku 
eeltööga teab ta, milline on Eesti 
telekommunikatsioonituru olu-
kord, mis positsioonis oli Eesti 
Telekom ning millised ülesanded 
ees ootavad. Strömberg usub, 
et tema soe olek, nõudlikkus ja 
õiglane ning austav suhtumine 
igasse inimesse toetab ettevõtte 
valitud suunda.

Ma ei usu, et keegi teeks paremat 
tööd ja panustaks rohkem, 
kui ta ajendiks oleks hirm kas 
siis juhi ees või oma töökoha 
pärast. Avatus, heasoovlikkus 
ja toetav atmosfäär toob kaasa 
head tulemused igal tasandil.
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TULEMUSE TOOB 
USALDUS JA TIHE 
KOOSTÖÖ
Teenuste halduse üksuse juht Kirke Saar vastutab rakendus-
teenuste ning teenuste kvaliteedi juhtimise eest Telias. Tema 
igapäevane töö on juhtida kuut rakendusteenuste mees-
konda, kuhu kuuluvad nutiTV, ärikliendi teenused, e-kanalid, 
äritugi, töökoha tugitaristu ja töökoha teenused.
kirjutas gerli ramler. foto kaspar saaremets
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juhtima”. Minu imestuseks sellist 
asja polnud, vaid kõik inimesed 
seisavad siin ühise asja eest ning 
ühine tahe on tõeliselt edasiviiv 
jõud. Töötajad teavad, et meie 
tehnoloogia teenindab klienti, nii 
sise- kui ka välisklienti. Ja et alati 
saab veel kliendikesksem olla.

ÜLEMUSE TÖÖ ON MUUTA 
ALLUVATE TÖÖ LAHEDAKS
Kui laias laastus jaguneb IT aren-
duseks ja halduseks, siis on 
siililegi selge, et põnevam neist 
kahest tundub arendus. Lisaks on 
halduse valdkond oma olemuselt 
keeruline ja emotsionaalselt raske: 
sa pead lahendama probleeme, 
olema 24 tundi kliendi jaoks ole-
mas ning mõtlema pidevalt tema 
heaolule. Ja kui arendusosakon-
nas peaks midagi viltu minema, 
siis kes kannatab? Ikka eesliini-
töötajad ning seejärel teenuste ja 
rakenduste haldus! 

Mida siis juht saab ära teha? Minu 
töö on näidata, et haldustöö ei ole 
nüri, ning ma pean suutma neile 
vajalikele, ent sageli väga taga-
sihoidlikele inimestele ka pärast 
rasket tööpäeva sisendada, et 
haldus pole toiduahela lõpus olev 
väheväärtustatud valdkond, vaid 
see nõuab suurt pädevust ja on 
kogu ettevõtte jaoks äärmiselt 
vajalik sektor.

Haldusinimeste motivatsiooni 
tõstame nende kaasamisega nii 
arendus- kui ka tarneprotsessi. 
Esiteks muudab see nende töö 
vaheldusrikkamaks, teiseks avar-
dab silmaringi ning kolmandaks 
on igale haldusinimesele häda-
vajalik teada, millised teenuse 
muudatused on plaanis. Ja kõige 
täpsemini saab detailidega kursis 
olla, kui oled osalenud loomisprot-
sessis. Selleks, et oma tööd hästi 
teha, peavad kokkulepped paigas 
olema ning kõik peavad teadma 
vastuseid. Kui me ei saa mõnda 
lubatud protsessi ellu viia, tuleb 
kõigile ausalt rääkida, miks see on 

nii. Kliendi teenindamine on meie 
arenduste ja teenuste juures nii 
oluline nagu terve ahel kokku. 

Ja kui satuvadki keerukamad 
situatsioonid ette, on seegi moti-
veeriv, sest siis avanevad n-ö 
kanalid, avarduvad mõtted ning 
hakatakse otsima lahendusi. See 
on põnev ning nende leidmine on 
lahe – just see, mida meie kõigi 
igapäevatöösse vaja on. Tagantjä-
rele võin öelda, et kõik suuremad 
intsidendid on meid sundinud 
arenema, teenuseid parendama ja 
lôpptulemusena on nende kvali-
teet paremaks läinud. 

JUHTIMINE ALGAB 
ENESEJUHTIMISEST
Jõudsin suhteliselt noorena pangas 
juhtivale kohale ja mõtlesin tollal, 
miks peetakse nii meeletult oluli-
seks juhikogemust ja arvatakse, et 
kõik noored juhid teevad vigu. Olin 
kindel, et mina neid vigu ei tee, 
sest ma ju tean, kuidas peab juh-
tima. Nüüd tõden, et igal positsioo-
nil ning igas vanuses juhi jaoks on 
äärmiselt oluline tajuda, et ta ei ole 
kõige targem inimene. Tähtis on 
mõista, et kõigepealt peab selgeks 
saama iseenda juhtimise, oskama 
vaadata maailma avatud silmadega 
ja õppida teiste pealt.

Eduka juhi saladus ongi enese-
kindluse kõrval vajalik annus ene-
sekriitilisust. Pidevalt peab end 
kõrvalt jälgima, et kas ma teen 
ikka õigeid otsuseid. Iseenesest 
on juhile väga keeruline tema 
töö kohta tagasisidet anda, sest 
see kipub olema tulemustepõ-
hine tegevus, mida mõõdetakse 
konkreetsete mõõdikute abil. Kuid 
vahepeal on vaja visata pilk enda 
sisse ja vaadata, kas üks või teine 
tegevus oli ikka vajalik ning kuidas 
mingeid asju mõjusamalt läbi viia.

Millega oma meeskonna kindlasti 
saab segadusse ajada, on silma-
paistev kahtlemine. Pole lihtsa-
mat viisi muuta tiim ebakindlaks, 

kui näidata välja oma kahtlusi ja 
otsustusvõimetust. Mina pean 
väga oluliseks, et meil oleks kogu 
meeskonnaga asjadest vähemalt 
80% ulatuses üks arusaam. Mui-
dugi ei pea kõiges ühtmoodi mõt-
lema, sest arvamuste avaldamine 
ning eri mõtted ja vaidlused aren-
davad meid ning viivad paremate 
tulemusteni, kuid juhtimisest ja 
igapäevastest ning pikemaajalis-
test eesmärkidest peab ühtmoodi 
aru saama. See aitab fookust pai-
gal hoida ning motiveerib rohkem 
pingutama.

Mul on väga vedanud, et minu 
meeskonda kuulub kuus väga 
erinevat juhti. Nad moodustavad 
suurepärase komplekti ja ei karda 
teistele anda konstruktiivset taga-
sisidet (ja seda ka saada). Muide, 
me käime iga kuu korra koos lõu-
nasöögil, kus arutame läbi oma 
töömured ja -rõõmud, saame 
üksteiselt nõu küsida ning räägime 
suu puhtaks.

USALDUS 
Minu suurimaks õppetunniks juhina 
on olnud see, kuidas usaldada 
kriitiliste olukordade lahendamine 
alluvate kätesse. Kui varasemalt 
juhtus mõni intsident, tahtsin alati 
kohe ise asjasse puutuvatele ini-
mestele helistada ja uurida, kuidas 
seis on ning kuidas seda parasjagu 
lahendatakse. See on selge paa-
nitsemine, sest tegelikult teab iga 
meie töötaja, kuidas mistahes kriisi 
korral lahenduseni jõuda.

Oh, kui keeruline on mitte sekkuda 
ja rahulik olla, kui sulle teatatakse 
napilt, et kõik on korras, juba 
inimesed tegelevad asjaga. Sisi-
mas tean, et meil on rollid kindlalt 
paigas ja ma saan oma inimesi 
usaldada. Tean ka seda, et minu 
käes ei pea olema sugugi info iga 
etapi kohta, vaid see jõuab minuni 
just õigel ajal.  Aga sellega peab 
harjuma, sest see on usaldamise 
küsimus ning juht peab suutma 
usaldada.

Juhin kuut juhti ja nende kaudu 
paljude meie heade spetsialistide 
tööd neid aidates, toetades, mure-
sid lahendades, nõu andes ning 
korralduslikku poolt hoides, et meil 
oleksid teenuste puhul vastutus 
ning majasisesed kokkulepped pai-
gas. Meie tiimi hallata on nii välis- 
kui ka sisekliendid. Kuigi varase-
malt arvati, et hea on hoida neid 
kahte lahus, oleme tänaseks jõud-
nud selleni, et olenemata kliendist 
on tegelikult meie tööprotsess ja 
töökorraldus sama. Lihtsalt välisk-
lient on suurema prioriteediga. Kui 
ühe lausega kokku võtta, siis me 
arendame ja tarnime konkreetsele 
kliendile kõiki oma teenuseid.

Telia on väga unikaalse töökultuu-
riga ettevõte. Kõige enam häm-
mastas mind 2,5 aastat tagasi siia 
tööle tulles, kuidas võib iga indiviid 
oma igapäevapanuses olla niivõrd 
tulemustele orienteeritud. Pangan-
dusest mäletan, et seal olid olulised 
lõplikud finantstulemused, kuid siin 
vaadatakse iga tiimi tulemust ja 
tulemuslikkust igal nädalal.

Teiseks suureks erinevuseks võr-
reldes paljude teiste suurfirma-
dega on suurepärane koostöö –  
omavahelist tihedat suhtlemist 
nii inimeste kui ka meeskondade 
tasandil on väga palju ning see 
ongi üheks oluliseks põhjuseks, 
miks meie tulemused on nii head. 
Väga suur osa tööst saab tehtud 
juba pelgalt suhtlemisega! Ma pole 
siin veel kohanud seda probleemi, 
et keegi kuskil midagi varjaks või 
ei julgeks öelda, et ei saa üles-
andega hakkama. Kui on mure, 
jagatakse seda; kui on rõõm, jaga-
takse seda samamoodi. Sellises 
ettevõttes on lausa rõõm juht olla 
ja ma pean klišeelikult tõdema, et 
minu meeskonna väärtus on tõe-
poolest minu inimesed. 

Mina tulin Teliasse juhiks ja oota-
sin võib-olla sellist väikest vas-
tasseisugi, et „tuleb väljaspool 
keegi inimene ja hakkab meid siin 
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JUHT 
JUHT

Ideaalse tööpäeva märksõnadeks 
on mitmekesisus ja tasakaal. Ühe 
koha peal ma istuda ei oska – 
vajan ringi liikumist ning üksjagu 
suhtlemist. Ideaalsesse tööpäeva 
mahub seega vähemalt 2–3 pro-
duktiivset kohtumist huvitavate 
inimestega – mind inspireerivad 
ettevõtlikud ja ambitsioonikad ini-
mesed. Samuti on päeva osaks 
paar tundi segamatut arvutitööd 
mõnes hubases kohvikus ning 
tunne, et midagi on saavutatud ja 
ära tehtud.

Töölainele aitab kõige paremini 
saada see, kui kirjutan paberile 
välja kõik tegevused, mis on vaja 
ära teha. Kasutan selleks ka äppe 
ja projektijuhtimise programme.

Minu kontor asub üldjuhul seal, 
kuhu ulatub wifi. Kuigi vahel on 
raske tõmmata piiri töö ja vaba 
aja vahele, ei vahetaks ma seda 
vaba graafikut enam millegi vastu 
välja. See annab mulle suurema 
vabaduse ja võimaldab töötada 

mitmete projektide ning äride kallal 
ükskõik kust.

Inimestes hindan kõrgelt ette-
võtlikkust ja oskust mõelda ning 
unistada suurelt. Aga mis veel 
tähtsam: tahan, et mind ümb-
ritsevad inimesed oleksid head, 
ausad ning suhtuksid kõikidesse 
teistesse inimestesse lugupida-
valt. Tsiteerides üht tuttavat: „See 
on uskumatu, kuidas vale selts-
kond võib su tiibu kärpida ja õige 
sind tõsta.”

Hea juht peab valima õiged inime-
sed ning andma neile nii vabadust 
kui ka vastutust. Kõige tähtsam 
on vastastikune usaldus ja lugu-
pidamine. See on alus loova töö-
keskkonna ja kultuuri kujunemi-
seks. Hea juht peab olema selge 
visiooniga, konkreetne, ent samas 
õiglane ja inimlik.

Parim lõõgastus on minu jaoks 
10 km jooks mere ääres või män-
nimetsas ning pärast seda saun.

„Tegijad” on rubriik, kus võtame luubi alla 
silmapaistvad juhid ja ettevõtjad, räägime 
nende tegemistest ja kogemustest ning 
jagame nende mõtteid seoses äriilmaga.
kirjutas gerli ramler. fotod kaspar saaremets

KRISTIINA VASSILKOVA
Kristiina Vassilkova on Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooni (Est-
VCA) tegevjuht ning partner perefirmas Alfred & Partners, mis toodab 
Esteloni brändi all rahvusvaheliselt tunnustatud high-end kõlareid. 
Lisaks on ta Euroopa ja India startup-ökosüsteeme ühendava võrgus-
tiku Startup Europe-India Network (SEU-IN) Eesti esindaja. Kristiinal 
on magistrikraad rahvusvahelistes suhetes Hult International Business 
Schoolist Londonis ning ärikorralduse bakalaureusekraad Tallinna Teh-
nikaülikoolist.
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HOLGER HALJAND
Holger ühines Teliaga aastal 2000 ja juhib praegu operaatorüksust. 
Tema üksuses on 40 inimest, kes tegelevad peamiselt kahel suunal: 
operaatoritevahelise võrgu ning teenuste äriga kodu- ja välisturul ning 
teiseks uute ärivõimaluste leidmisega Teliale. Selle raames käivitati 
eelmisel aastal uute äride kiirendi VUNK, mis kaasab startup´e ja part-
nereid väljastpoolt maja ning annab töötajatele võimaluse luua oma äri 
või arendada oma valdkonda Telia sees. Nii edendatakse ettevõtlikku 
mõtteviisi ning luuakse uusi arenguvõimalusi terves ettevõttes.

Tööpäevaga rahul ja energiat täis 
olen siis, kui oleme päeva lõpuks 
püstitatud eesmärkidele lähemale 
jõudnud või kui olen aidanud 
kaasa mingil kujul uue väärtuse 
loomisele, kas siis ettevõtte või 
inimeste arengule.

Minu päev algab tavaliselt enne 
teisi pereliikmeid umbes kella kuue 
ajal, et saaksin ennast rahulikult 
värskendada ja päevaks energiat 
koguda. Mulle meeldib hommikuti 
iga ilmaga õues paljajalu murul või 
lumel ennast äratada. See ja tugev 
hommikusöök loovad vundamendi 
koguks päevaks. Tööl alustan 
esmalt suhtlemisega – see juhatab 
tööpäeva mõnusalt sisse ja loob 
konteksti kõige olulisematele tege-
vustele.

Vahetu suhtlemine inimestega 
on oluline, sest kui eri oskus-
te-teadmistega inimesed tööta-
vad koos füüsiliselt ühes ruumis 
ühe eesmärgi nimel, siis loob see 
palju kiiremini uut väärtust, kui 
virtuaalne keskkond seda või-
maldab. Nii tekib nn ühine vaikiv 
teadmine (tacit knowledge), mida 
ei ole võimalik dokumenteerida, 
ühelt inimeselt teisele edasi anda, 
aga mis on oluliseks aluseks 
innovatsioonile ja uue väärtuse 
loomisele. 

Enamik tööpäevast kulub suht-
lemisele, tiimide kuulamisele ja 
toetamisele, fookuse hoidmisele, 
selleks vajalike otsuste tegemisele 
ning kommunikeerimisele. Arvan, 
et see ongi väga tähtis osa juhi 
tööst ja väärtusest, mida ta saab 
igapäevaselt luua, et töötajatel 

oleks saavutamist ja arengut või-
maldav töökeskkond.

Oskuste-teadmiste ühenda-
mine meeskonnas viib tiimi ühise 
panuse täiesti uuele tasemele. 
Mida mitmekülgsem on tiimi päde-
vus, seda suurem on võimalus 
luua uut väärtust ettevõttele ning 
arendada üksteist oskuste ja koge-
muste kaudu. Mina saan vaid luua 
keskkonna, kus inimestel on hea 
oma erialaseid või isikuomadus-
tel põhinevaid oskusi ettevõtte ja 
enese arenguks rakendada. Reaal-
selt väärtust loob meeskond tervi-
kuna. Kiire õppimisvõime, avatud 
meel ja hooliv suhtumine kõigesse 
enda ümber – need omadused 
panevad ühise eesmärgi nimel 
tööle, võimaldavad hoida ettevõtte 
värskena ja tegutseda meeldivas 
ning üksteist austavas keskkonnas.

Heal juhil on selge ja ambitsiooni-
kas visioon, kuhu tahetakse jõuda, 
ja fookus kõige olulisemal, et saa-
vutada arengus hüpe edasi. Tal on 
kogemustel ja intuitsioonil põhinev 
võime teha pikaajalise positiivse 
mõjuga otsuseid. Soovin järgida 
juhti, kellel on inspireeriv visioon ja 
kes on pühendunud selle saavu-
tamisele!

Puhkan siis, kui tegelen täiesti 
teise teema või asjaga, olgu see 
siis pere, hobi, töö või mõni muu 
arendav tegevus. Selline puhkus, 
kus sa mitte midagi ei tee, on 
moraalselt väsitav. Puhkusel peab 
olema ka arendav eesmärk, ainult 
siis saab lõõgastuda tundega, 
et oled siin maailmas olemiseks 
antud aega hästi kasutanud!
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„Rakenduse arendajad Marek 
Fraczyk ja Henri Toivar sattusid 
tihtilugu restoranis olukorda, kus 
nad ei leidnud pärast suurepä-
rast sööki ja teenindust taskust 
nii palju sularaha, et tippi jätta. Nii 
hakkas neil peas mõlkuma idee, 
kuidas see probleem lahendada,” 
meenutab Tippy turundusjuht Hedi 
Hunt. „Eks paljud on sama tund-
nud. Sularaha on ju aina vähem 
ringluses: eelistatakse kaardiga 
maksta, mis omakorda paneb 
kliente otsima uusi lahendusi tipi 
andmiseks.”

Rakenduse peamiseks eesmär-
giks on tõsta teeninduskvaliteedi 
taset, pakkudes võimalust tee-
nindajat premeerida ja hõlpsasti 
tagasisidet jätta. „Lisaks sellele, 
et Tippyga saab alati mugavalt 
sobiva summa jätta, on eeli-
seks see, et jootraha liigub otse 
kliendilt teenindajale, tekitamata 
peavalu restorani või baari raama-
tupidajale. Samas on klient kindel, 
et 90% jäetud summast jõuab 
teenindajani,” ütleb Fraczyk. Ta 
lisab, et kui tippi jäetakse näi-
teks kaarditerminali kaudu, siis 
võib teenindaja taskusse jõuda 
sõltuvalt teeninduskohast vaid 

Enamik andekaid mõtteid sünnib ikka meie enda vaja-
dusest lähtuvalt. Mobiilirakenduse Tippy idee tekkiski 
lihtsast vajadusest jätta toidukohas tippi ka siis, kui 
sularaha kaasas pole. Nüüd on see äpp olemas ja töö-
tab nii Androidi kui ka Apple’i operatsioonisüsteemiga 
nutitelefonis. tekst gerli ramler. foto teliasonera

TIPPY - UUDNE 
VÕIMALUS ÄPI 
ABIL JOOTRAHA 
JÄTTA
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AITAB 
KAASA
Uute äriideede kiirendi 
VUNK-i žürii valis 2015. 
aasta sügisel uute ja nutikate 
Eestist sirgunud tehnoloo-
giaideede seast välja Tippy, 
kuna näeb selles rakenduses 
potentsiaali kasvada rahvus-
vaheliseks edulooks. Tippy 
meeskonda premeeriti 10 000 
euro suuruse investeeringuga.

„VUNK on olnud meile suu-
reks abiks nii suurepärase nõu 
kui ka investeeringuga. See on 
võimaldanud meil välja aren-
dada Tippy rakendused Apple 
App Store’i ja Google Play 
jaoks ning muuta rakendust 
mugavamaks,” sõnab Tippy 
turundusjuht Hedi Hunt. Lisaks 
valiti Tippy 2015. aasta Ajujahi 
30 parima idee hulka. 

VUNK-ilt saadud investeerin-
gut plaanib Tippy meeskond 
kasutada välisturgudele sise-
nemiseks ning sealse turun-
dustegevuse toetamiseks.

Baltimaades ainulaadne äri-
ideede kiirendi VUNK on 
maailmatasemel startup-äride 
kiirendi, mille eesmärk on 
leida, arendada ja rahastada 
uusi ning põnevaid äriideid. 
Kiirendiprogrammi on ooda-
tud põnevad äriideed, nutikad 
startup-firmad ja ettevõtlikud 
meeskonnad.

30% jootrahast, sest toidukohad 
võivad sellest maha võtta kaar-
dimakse teenustasu ning lisaks 
on restoranidel kohustus maksta 
jootrahasummalt rohkem makse, 
näiteks käibemaksu. 

Tippy on keskendunud mikro-
maksetele, mis tähendab, et 
tuleb kaasata suur hulk kasuta-
jaid. Arendusmeeskond tegelebki 
praegu välisturgude analüüsiga, 
et leida õiged sihtgrupid ning 
sobivaimad turunduskanalid. 
„Oleme alati avatud ekspertide 
nõuannetele ja need on meie 
arengule rohkelt kaasa aidanud, 
aga mis puudutab igapäevast 
tööd, siis usume, et suudame 
praegu oma jõududega edasi 
liikuda,” sõnab Hunt.

Välisturule liikudes vaadatakse 
praegu Euroopa poole. Esimeste 
riikidena alustati Tippy äriidee 
rakendamist Suurbritannias ja Poo-
las, sest nendega on tegijatel juba 
kogemusi, elektroonilised mak-

seviisid koguvad seal üha enam 
populaarsust ning jootrahakultuur 
on tugev. Hunt ütleb, et nad on 
otsinud ka teistest riikidest konku-
reerivaid lahendusi ning leidnud, et 
USA-s on Tippyga umbes samal 
ajal mõned konkurendid pead 
tõstnud, kuid Euroopas pole siiani 
ühtegi võrdväärset rakendust.

JOOTRAHA LISANDUB 
TELEFONIARVELE
Nüüd ei pea keegi ennast enam 
kehvasti tundma, kui tal sularaha 

parasjagu pole – Tippy äpi abil 
saab paari klikiga mugavalt teenin-
dajale jootraha jätta. Lisada tasub 
ka kiitus või soovitus teeninduskul-
tuuri tõstmiseks. 

Teenindusettevõtjad saavad tänud 
Tippyle kiirelt klientidelt otsest 
tagasisidet, et kursis olla oma 
toidukoha teeninduskvaliteediga. 
Tippys kajastuv positiivne kuvand 
on reklaamiks igale ettevõttele, 
samuti aitab see paremini teenin-
dada ja uusi töötajaid värvata.

Tippyga saab jootraha jätta, kasu-
tades mobiilimakset koostöös 
Eesti telefonioperaatoritega või 
kaardimaksevõimalust. Suuri-
maks ühekordse jootraha sum-
maks on vastavalt kokkuleppele 
mobiilimakse teenusepakkujatega 
praegu 15 eurot – limiidi eesmär-
giks on kaitsta kliendi raha ning 
maandada riske.

„Oleme kuulnud positiivset taga-
sisidet nii restoranide ja baaride 
juhatajatelt, teenindajatelt kui ka 
jootraha jätjatelt. Juhatajate huvi 
on eelkõige motiveeritud töötajad 
ja võimalus saada tagasisidet tee-
ninduskvaliteedi kohta. Teeninda-

Lisaks sellele, et Tippyga saab 
mugavalt alati sobiva summa 
jätta, on eeliseks see, et jootraha 
liigub otse kliendilt teenindajale, 
tekitamata peavalu restorani 
või baari raamatupidajale.

jate jaoks on aga oluline, et nende 
head tööd märgataks ja premeeri-
taks,” räägib Hunt.

Tippy idee autorid-elluviijad Marek 
Fraczyk ja Henri Toivar on aastaid 
tegelenud mobiilirakenduste ja 
veebilahenduste loomisega. Tippy 
seitsmeliikmeline meeskond koh-
tus VUNK-i, Garage48 ja Startup 
Wise Guysi korraldatud arendus-
võistlusel augusti lõpus. Kõikidel 
liikmetel on oma vastutusala ning 
pikaajalised kogemused maksete, 
müügi, turunduse või arenduspro-
jektide vallas.
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Juba ligi kaks aastat on Telia hal-
lanud, juurutanud ja toetanud pro-
jektipõhisena Office 365 lahendusi 
nii klientidele, kellele see osutus 
IT-lahendusena mõistlikuks, kui 
ka neile, kes soovisid selle funkt-
sionaalsust muude teenuste kõr-
val kasutada. Kuna järjest enam 
kliente läheb üle Microsofti pilve-
teenustele, pöördutakse ka üha 
sagedamini selle teemaga Telia 
poole ning nüüd pakub ettevõte 
Office 365 võimalusi ja lahendusi 
kõigile oma äriklientidele.

Eelkõige on Office 365 pilvetee-
nus suunatud klientidele, kes juba 
kasutavad Microsofti pakutavaid 
grupitöö- ja kontoritöölahendusi. 
Lühidalt võib öelda, et Office 365 
puhul on tegemist väga mitme-
külgse ja juba tuttava kontoritark-

OFFICE 365
TUTTAV KONTORITARKVARA UUES KUUES

Telia pakub alates eelmise aasta lõpust 
Eestis aina suuremat populaarsust 
koguvat Microsofti grupitöö- ja konto-
ritarkvaralahendust Office 365. Kellele 
see on mõeldud ning millist väärtust 
pakub, selgitab Telia IT-teenuste haldur 
Taavi Talve.

varaga uues kuues. Kuna Office 
365 pakub paindlikke viise tutta-
vate kontoritööriistade värskemate 
versioonide kasutamiseks, siis 
vastavalt mahtudele ning sõltu-
mata asukohast või seadmest on 
see hea lahendus ettevõtetele, kes 
soovivad põhivarasse panusta-
mata või ette investeerimata oma 
igapäevast kontoritööd nüüdisaeg-
semaks muuta. 

INIMLIK TEHNOLOOGIA ILMA 
INVESTEERINGUID TEGEMATA
Telia aitab alustavatel ettevõte-
tel või asutustel, kes planeerivad 
oma IT-lahendusi ning maadlevad 
investeeringu vahendite küsimus-
tega, muuta nutikate lahenduste 
ning Office 365 pilveteenuste 
pakkumise abil tehnoloogia kliendi 
jaoks inimlikuks.

Kindlasti tasub märkida, et Office 
365 puhul ei ole tegemist pelgalt 
nn meiliprogrammiga, vaid see on 
palju laiemaid võimalusi pakkuv 
grupitöö- ja kontoritööriistapakett, 
millel on ka võimalus kasutada 
Microsoft Exchange’i platvormil 
baseeruvat e-posti ja grupitööla-
hendust. 

Grupitöölahenduse abil saavad 
näiteks kaks kasutajat veebipõhi-
selt eri arvutitest täiendada ühte 
Office í dokumenti samaaegselt, 
jagada kalendreid, ülesandeid 
jne. Teenuse kliendid ei vaja ser-
veriparki – kogu info talletatakse 
teenusepakkuja juures pilves. 
Pilvelahenduse eelised võrreldes 
traditsioonilise serverilahendusega 
on kindlasti paindlikkus ja muga-
vus nii tehnilise lahenduse kui ka 
kulude aspektist. Näiteks kui klient 
palkab hooajaliselt lisaks 100 töö-
tajat, siis pilveteenuse kasutamise 
korral maksab ta täpselt selle eest, 
mida ja kui kaua ta tarbib. Tee-
nuse mahtu on võimalik dünaa-
miliselt suurendada ja vähendada. 
Samuti saab Office 365 kasutada 
kõikvõimalikes seadmetes ja igal 
pool, kus levib internet.
Telia pakub nutikaid ja paindlikke 

IT-teenuseid, mis moodustavad 
kliendi jaoks terviku ja mille üks 
pusletükk on Office 365.

IT PEAB TOETAMA ETTEVÕTTE 
TEGEVUST NII PRAEGU KUI KA 
TULEVIKUS
Tänane Office 365 pakkumine on 
turul olevate teenusevahendajate 
omadest kõige laiapõhjalisem ning 
loob klientidele suurimat väärtust. 
Lisaks on Telia pakkumise eeliseks 
see, et me lahendame kliendi jaoks 
kõik IT-ga seonduva alates igapäe-
vakontori IT-st koos töövahendite, 
tarkvara ja spetsialisti toega kuni 
keerukate serverilahendusteni. 

Office365 on küll suurepärane 
kontoritarkvara lahendus, kuid 
samas on ka oluline, et töötajal 
oleksid töökorras vahendid, või-
malikud IT-alased takistused saak-
sid kiire ja operatiivse lahenduse 
ning juba tehtud investeeringud ja 
ehitatud taristu töötaks tõrgeteta 
koos uute ning tulevaste võimalus-
tega. IT peab lähtuma ärivajadus-
test ning looma järjest enam ka 
uusi ärivõimalusi. Tänu kogemus-
tele suudame tagada IT-lahenduse 
kvaliteetse ja tõrgeteta toimimise 
ning anda kliendile nõu parimate 
ja paindlike IT-lahenduste valikul. 

Office Desktop Apps
Office Mobile
Office Online Igalt poolt 

ligipääsetav
Lihtne IT
juhtimine

Financially
backet SLA

Tehniline tugi

HD
videokõned

Failide
jagamine

Äriklassi
e-postkast

lisaks
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Neljandat aastat Telias töötav Kristine Põldver on turundanud 
mitmeid ettevõtte teenuseid ja olnud aasta ärikliendi pakku-
miste juht. Kristine huvid, eluviis ja olemine on aga veidi teist-
sugused kui tavapärasel kontoritöötajal – juba aastaid tegeleb 
ta näiteks homöopaatiaga. kirjutas gerli ramler. foto kaspar saaremets

otsusteni. Homöopaatiline terviklik 
pilt muutis minu maailmapilti.”

Nüüdseks on see terviklik ellusuh-
tumine toonud naise ellu veel palju 
uut ja põnevat. Hiljuti sai ta Yin 
jooga õpetamise õigused ja loo-
dab peagi ka oma joogatunniga 
maailma rikastada. Tore on see, et 
väga paljud kolleegid, kellele Kris-
tine oma joogatunni ideest räägib, 

on end juba osalejate nimekirja 
ootele pannud. Ilmselt on meis 
kõigis selle virrvarri sees justkui 
kutse rahu ja vaikuse järele, mil-
leks jooga on väga sobiv. 

„Alguses on soov lihtsalt lasta 
kehal puhata ja lõõgastuda. Siis 
hakkad märkama lisaks kehale ka 
muutusi enda sees: meel muutub 
rahulikumaks, mõtted kontrollitu-
maks, tekib võime olukordi ja oma 
emotsioone hoopis kõrvalt jälgida. 
See on hea oskus, mida kasu-
tada nii era- kui tööelus,” sõnab 

Kristine. „Terviklik ellusuhtumine 
on aidanud mind ka töistes ja kee-
rulistes olukordades. Paratamatult 
mõjutab mindki kiire elutempo, 
kõrged ootused iseendale ja palju 
kohustusi. Aga tunnen, et suu-
dan üha tihemini karussellilt maha 
astuda ja enda jaoks aega võtta. 
Järjest enam tunnetan oma keha, 
nii et oskan haigusi juba enne-
tada ning elada kooskõlas enda ja 
ümbritsevaga.” 

Homöopaatilised terad on tegeli-
kult täiesti naturaalsed – taimsed, 
loomsed ja mineraalsed. Nendeks 
sobivad kõik looduses olevad 
ained, mis on võimelised tekitama 
kunstlikke haigussümptomeid. See 
omakorda on Kristines tekitanud 
huvi kõige looduses oleva vastu. 
„Olen maal kasvanud ja mets on 
mind alati tõmmanud. Vahel lõbus-
tan oma muigavaid kolleege, kui 
räägin, kuidas ma käisin nädala-
vahetusel puid kallistamas mõnes 
eriti ilusas kohas. Lisaks tunnen 
huvi kristallide ja kivide vastu, mille 
abil ja jõul saab samuti end terven-
dada ja tugevdada.”

Hiljuti sai Kristine kolleegidelt tänuks 
eelmise aasta eest väikese jutukese 
enda kohta, kus teda nimetati Hald-
japrintsessiks, valgete lokkidega 
Tolkieni raamatu kangelannaks. Ise 
Kristine end printsessiks ei pea, küll 
aga on tal südamest hea meel, kui 
ta oma olemusega enda ümber 
olevad inimesed rõõmsaks teeb ja 
meelitab nad rohkem iseenda sisse 
vaatama.

Kuidas seletada, mis on homöo-
paatia? Kristine sõnul on see hästi 
lihtne: „Kui vasak põlv valutab, 
siis homöopaatia ei ravi valutavat 
põlve. Homöopaatia võtab keha 
ja inimest kui tervikut: keha, vaim, 
hing. Tavaliselt on selle valutava 
põlve taga hoopis mingi muu asi – 
miski, mis on su tasakaalust välja 
viinud. Tasub vaid rahulikult enese 
sisse piiluda, küsida ja üldjuhul 
tuleb ka vastus.”

Homöopaatia põhimõte on tema 
sõnul see, et sarnane ravib sar-
nast. Homöopaatilise ravimiga 
annab inimene oma kehale hoo-
pis terakese ainet, mis tekitab 
haigusega sarnaseid sümpto-
meid. See omakorda aktiveerib 
immuunsüsteemi ja keha hakkab 
aktiivselt haiguse vastu võitlema. 
Seetõttu on ka tavaline, et algu-
ses võivad haigusnähud hetkeks 
tugevneda, millele järgneb juba 
kiirelt paranemine. Terad ei ravi, 
vaid annavad kehale signaali, et 
nüüd on aeg tegutseda. Keha on 
ise „imerohi”.

„Selles kõiges on parajalt müsti-
kat ning salapära, mis mind elus 
paelubki. Mind aitab kindlasti ka 
usk, eelkõige oma keha imepäras-
tesse võimetesse ja imedesse,” 
räägib Kristine. „Usun, et just tänu 
homöopaatiale hakkasin rohkem 
mõtlema, mis on haiguste päris 
põhjused ja miks need tekivad. 
Mingil hetkel taipasin, et olen või-
meline haigustega isegi sõbraks 
saama ja neile tänulik olema. Kui 

tunnen lähenevat nohupisikut, 
tänan mõttes keha, et ta annab 
mulle märku millestki, mida oma 
elus muuta; kellestki, kellele 
andeks anda, või et on lihtsalt aeg 
rattalt maha hüpata ja puhata. 
Tavaliselt saan homöopaatiliste 
terade, rahu ja endaga olemise 
abil haigusest jagu juba paari päe-
vaga. Vahel on aga teemad nii hel-
lad, et see võtab rohkem aega.”

Homöopaatia juurde jõudis Kris-
tine tänu oma pojale, 7-aastasele 
Sebastianile, sest emaks saades 
muutus tema maailm väga palju. 
„See on ilmselt tavapärane, et just 
siis hakatakse vaatama, mida me 
sööme, joome, kui palju magame. 
Lisaks oli mulle lapse ravimine 
antibiootikumidega vastumeelne 
ja nii leidsin alternatiivi homöo-
paatia näol. Mingil hetkel tegin 
veel sammu tagasi ja hakkasin 
mõtlema, miks üldse laps haigeks 
jääb. Nende küsimuste ja vastus-
tega jõudsin ka täiesti elumuutvate 

Alguses on soov lihtsalt lasta 
kehal puhata ja lõõgastuda. Siis 
hakkad märkama lisaks kehale 
ka muutusi enda sees: meel 
muutub rahulikumaks, mõtted 
kontrollitumaks, tekib võime 
olukordi ja oma emotsioone 
hoopis kõrvalt jälgida.
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Geoffrey A. Moore  
CROSSING THE CHASM
Kohustuslik lugemine kõigile, 
kes tegelevad turgu kujundava 
ja muutva ettevõtlusega alates 
investoritest kuni programmeeri-
jateni. Kuigi kõik startup’id kes-
kenduvad algusfaasis peamiselt 
uuendusmeelsetele kasutajatele, 
on vaja varem või hiljem viia oma 
toode-teenus ka nn peavoolu 
tarbijani. See raamat annab suu-
repärase ülevaate sellest, kuidas 
ületada kuristik nende kahe kasu-
tajagrupi vahel ja võidelda startup’i 
kasvuraskustega.

Brian J. Robertson 
HOLOCRACY. THE REVOLUTIO-
NARY MANAGEMENT SYSTEM 
THAT ABOLISHES HIERARCHY
Olen veendunud, et intelligentseid 
uue põlvkonna talente ei tohi kam-
mitseda klassikalise hierarhilise 
juhtimismudeliga. Autor kirjeldab 
alternatiivset (praktikas rakendatud) 
lähenemisviisi, kuidas juhtida täna-
päevast ettevõtet, kus ei ole ameti-
postidele määratud juhte ega ame-
tikirjeldusi, vaid organisatsioonis 
välja kujunenud liidrid ja inimeste 
oskused-võimed. Usun iseorgani-
seeruva organisatsiooni ideesse ja 
sellesse, et ühine eesmärk moti-
veerib palju enam kui käsuliin.

Jonas Jonasson 
THE HUNDRED-YEAR-OLD MAN 
WHO CLIMBED OUT OF THE 
WINDOW AND DISAPPEARED
Igaüks meist tahab teinekord 
lugeda midagi, mis on hästi kirju-
tatud ja lihtne meelelahutus. Raa-
mat 100-aastase mehe seiklustest 
on just selline. Kui oled seda filmi 
näinud, siis ära lase ennast heidu-
tada – raamat on tunduvalt nalja-
kam ja mahlasem (soovitan lugeda 
ingliskeelset varianti). Korralik naer 
garanteeritud!

VÄÄRT LUGEMIST SOOVITAB MEIE  
IT-VALDKONNA NING SUURKLIENDI 
TEENUSTE JUHT ANDRE VISSE 
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