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75%
inimestest (vanuses 25-65) 
kasutavad internetti igapäevaselt.

Eesti on e-vabariik

76%
peredest omab 
kodus arvutit.

130%Mobiilseadmete 
katvus on

91%
noortest (vanuses 16-25) kasutavad 
mobiilset internetti igapäevaselt.

24% inimestest on andnud valimistel 
hääle interneti vahendusel.

99% tulumaksudeklaratsioonidest
esitatakse e-maksuametis.

100% koolidest kasutavad e-kooli 
platvormi (üle 300 000 kasutaja).



Eesti Telekom ehitab uue põlvkonna IT ja telko ettevõtet

 Oleme telekomiteenuste turuliider Eestis

 Teenindame 4 500 000 klienti üle maailma

 Kasutame kõige uuemaid tehnoloogiad ja pakume kõige kõrgemat kvaliteeti

 Innovatsioon ja uued ärid on osa meie arengust

 Meil on kliendikeskne ja uuendusmeelne organisatsioonikultuur



Telekomi IKT valdkonnad

 Raadiovõrgu planeerimine ja juhtimine

 Juurdepääsuvõrkude planeerimine ja juhtimine

 Telekomi võrguplatvormide ja rakenduste arendus ja haldus

 IT infrastruktuuri süsteemide ja rakenduste arendus ja haldus

 Infoturbe planeerimine ja juhtimine

 Andmete töötlus ja analüüs

 Teenuste arendus ja haldus



Mis on IKT-töös muutunud

 Kiiresti arenev tehnoloogia

 IT ja Telko infra ühtlustumine

 Palju andmeid - big data

 Uued tööriistad ja töömeetodid

 Uued ärimudelid

 Uus konkurents

 Startupid ja innovatsioon

 Kiirem arendusprotsess

 Rahvusvaheline äri

 Globaalne tööjõud



Mida see eeldab koolipingist tulnult?

 Reaalained aina olulisemad, juba algkoolist

 Inseneri mõtteviis

 Lai teadmiste spekter

 Avatud suhtumine

 Kiire õppimisvõime

 Startup kogemus



IKT-ettevõtete ja koolide koostöö

 Ühised tehnoloogialaborid

 Koostöös praktiliste ja elulähedaste kursuste loomine

 Kursuste sisu ülesehitusse kaasamine - reaalsete probleemide lahendamine

 Püsi- ja külalislektorid ettevõtetest

 Praktikumid ja kursusetööd ettevõtetes



Eesti Telekomi panus IKT haridusse

 Aitame testida mobiilirakendusi (Mektory SmartLab)

 Edendame IKT haridust (mitmed stipendiumid)

 Populariseerime teadust ja IKT haridust (SA Vaata Maailma)

 Õpetame inimesi arvutit kasutama ("Ole Kaasas!")

 Osaleme "Tagasi kooli" ja "Reaalainetega edukaks" initsiatiividel (ca. 70 töötajat)

 Oleme püsi- ja külalislektorid ülikoolides (ca. 10 töötajat)

 Oleme kaasas lõputööde teemade valikul, juhendajatena ja kaitsmiskomisjonides

 Võtame tudengeid praktikale ja tööle

 Loome ülikoolidega koostöös tehnoloogialaboreid

 Loome alg- ja põhikoolide juurde tehnoloogiaringe (robootika klassid)
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