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Eelmise aasta lõpus panid Eesti IT-firmad Max 123 ja Võrguvara oma ärid kokku 
ning võtsid tänavu suvel enda ühise ettevõtmise nimeks OIXIO. Ettevõtte 
nõukogu esimees Ivo Suursoo rääkis intervjuus DigiPRO-le ühinemise 
tagamaadest ning sellest, kuidas Eesti ettevõtted oma mõtteviisi rohkem IT-
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Urmas Kõlli andis meile hiljuti intervjuu ja ütles, et kevadel kukkus nende 
riistvaraäri 42 protsenti. Kuidas teil läks? 

See on üllatav, et meil nii ei olnud. Ma isegi ei oska seda lõpuni seletada. Meie 
riistvaraäris olid märts-aprill täiesti heal tasemel. Mais tuli korra alla, aga juuni-juuli 
läks kohe uuesti tagasi. 



Mis Datelil siis juhtus või mille poolest te nii erinevad olete? 

Seda peaks täitsa analüüsima. Hea küsimus. Selles, mida me ise nimetame run 
rate äriks ehk kui ettevõtted saadavad kliendihaldurile kirja ja paluvad, et meil on 
uus inimene juures, saada meile arvuti, seal muidugi toimus väike langus. Alguses 
oli kasv, inimesed saadeti töövahenditega koju, sellele tuli kohe langus järele, aga 
mitte sellisel tasemel. Pigem võrguprojektid ja suuremad asjad kompenseerisid. 

Nii et sul polnud kevadel tunnet, et tuleb elutööle head aega öelda? 

Ei. Pigem oli see tunne, et vaatame tasakaalukalt. Et veebipoed hakkavad niikuinii 
rokkima ja ITst ei pääse üle ega ümber. 

Te ühinesite Max 123 ja Võrguvaraga umbes aasta tagasi OIXIOks. Miks? 

Me olime mõlemad otsinud, kuidas IKT-turul pakkuda kliendile mugavat 
terviklahendust. Idufirmad ütlevad alati, et sa pead fokuseerima ja mida väiksem 
on ettevõte, seda olulisem see ongi. Aga kui ühel hetkel kliendid tahaksid saada 
otsast otsani lahenduse ja teenuse, siis tekib selline tunne, et tahakski seda 
pakkuda. Me mõlemad otsisime sellist tervikpilti. Mina käisin ringi ja Jüri Reitsakas 
samamoodi. 

Eestis oli aeg, kui Telia käis ja ostis kokku selle valdkonna ettevõtteid. Kas teie 
ukse taga käidi ka? 

Jaa, muidugi. Jüril oli kindla summaga Telia pakkumine laual. Meil on olnud enam-
vähem igal aastal Atea pakkumine laual. 

Miks te neid vastu ei võtnud? 

Kui oleks tunne, et siit ei ole kuhugi minna või ei viitsi, siis jah. Aga kui on tunne, et 
visioon on olemas, siis ei tahagi võtta. Telia numbrid pole täpselt teada, aga me 
hindame nii, et Telia ja Atea on sellel turul kaks kõige suuremat tegijat, nemad on 
üle 20 miljoni eurose aastakäibega. Kolmas on OIXIO 14–15 miljoni juures, selge 
ambitsiooniga astuda esimesele kahele kandadele. 

Telia räägib juba ammu, et see aeg, kui igas ettevõttes on oma server ja arvutid 
laua peal, mille eest IT-osakond hoolitseb, on minevik. Et kõik tuleks välja anda 
ja IT muutub ettevõtte olulisest sisemisest funktsioonist nagu kontoripinna 
üürimiseks. 

Meie mängumaal olekski see ideaalne, aga see pole päris nii läinud ja sellel on mitu 
põhjust. Lõppkasutaja otsas on väga lihtne öelda, et kui ma võtan tööle uue inimese, 
võtan ka oma partnerilt renti järgmise arvuti, lülitan ta võrku ja kõik toimib. Seal see 
liikumine ongi päris kiire. Ka head võrku on lihtsam rentida kui ise teha, suurtes 
büroomajades hakkavad üksteise võrgud segama, tekivad turvaküsimused ja nii 
edasi. Seal on miljon asja, mille peale mõelda, see ongi lihtsam välja anda. Aga on 
eriasjad, näiteks ERRis saadete digitaliseerimised ja mõnes teises ettevõttes oma 
samasugused spetsiifilised vajadused, kus on kasutusel erilahendused. Neid nii 
lihtsalt välja ei anta. 



Kui palju siin ettevõtte suurus loeb? Meie ettevõttega on rohkem või vähem 
seotud paarkümmend inimest, kes meiega või meie juures midagi tegema 
peavad ja meie jaoks pole selline kasutajapoolne IT olnud mingi eriline küsimus. 
Kes tuleb oma arvutiga, kellele me ostame selle, aga kõik kuidagi toimetavad ja 
me oleme hästi hakkama saanud. Printer nurgas prindib, kirjad ja dokumendid 
on Google’i käes pilves. Meil pole kordagi tõsiselt lauale tulnud küsimus, et kas 
meil on mingi töökoha halduse ja IT-probleem. Mis meil viga on? 

Lihtsates kategooriates polegi täna küsimust. Teie puhul on enamik sisu, mida te 
toodate, kohe avalik, teil pole ilmselt ka väga tõsiseid turvaküsimusi. Ma võin siia 
tuua näite ühest Eesti toiduainetetööstuse ettevõttest: kui toimub lunavararünnak 
ja kaks nädalat ei ole võimalik raamatupidamises infot kokku panna, siis see on ikka 
väga paha lugu. 

Tõsi. Me oma kontoris elame valdavalt pilveteenuste peal ja kohalik seade 
omab üsna vähe tähtsust. 

90 protsendil teenuseettevõtetest ongi nii ja see on väga hästi. 

Kui palju on Eesti klientide teadlikkus IT-halduse teenustest aja jooksul 
paranenud? 

Vaikselt liigub, aga suurt hüpet pole olnud. Me ootasime seda juba mõned aastad 
tagasi. Nii palju on kirjutatud küberturbeprobleemidest, kuidas jälle petetakse raha 
välja ja töö on takistatud, aga suures pildis on ikka väga palju ettevõtteid, kes pole 
seda enda jaoks läbi mõelnud. Me tahame OIXIOga ka Eesti turult juba lähiajal välja 
minna, aga ka siin on veel palju teha. 

Eestis on aastaid räägitud, et meil on tohutu ressurss mitte-IT-ettevõtete näol, 
keda siinne tehnoloogiasektor peaks minema kättpidi kaasaegsesse maailma 
tooma. Kui palju siin asjad liikunud on? 

Areng toimub kogu aeg, aga see on endiselt nii. Euroopas mõõdetakse seda DESI 
indeksiga ja tänavu me läksime soomlastest mööda, oleme e-riik number üks, aga 
erasektori kategoorias oleme Euroopa keskmisest allpool. 

“Kui see minu teha oleks, paneks ma seadusesse kirja, 
et arveid saabki ainult masinalt masinale saata” 

Päris raske on vist Euroopa keskmisest allpool olla. 

(Naerab.) Just nimelt. See ikka näitab midagi. Näiteks Skandinaavias on e-kanalite 
kasutus B2B sektoris meist mäekõrguselt üle. Aga ka lihtsamad asjad, näiteks e-
arveldus. Kui see minu teha oleks, paneks ma seadusesse kirja, et arveid saabki 
ainult masinalt masinale saata ja PDF-arved oleksid keelatud. E-arved töötavad 
Eestis täiesti veatult, aga harjumuse jõud on väga suur. 

  



Mida sina kui tarbija iga päev märkad, kus Eestis e-asjandus lonkab? 

Näiteks siiamaani ma ikka küsin inimeste käest, et kuidas on võimalik, et Luminoris 
näeb e-pangandus välja selline, nagu ta näeb. (Intervjuu salvestamise ja selle 
ilmumise vahepealsel ajal teatas Luminor, et toob sügisel välja uuenenud e-panga — 
toim.). Mu abikaasa kasutab päris palju e-kaubanduse teenuseid ja ta siiamaani 
loetleb järjest näiteid ning küsib, et miks peab just nii tegema. 

Mina ei saa ka aru, kuidas Eesti e-poest tuleb kaup kordades kauem minuni kui 
Amazonist. 

See on tegelikult üsna lihtne. Eesti poest müüakse kaupa, mis on pagan teab 
kuskohas, kusagil Poola laos. Aga Amazoni profileerimismootor juba ennustab, et 
Eestis neid kaupu ostetakse, need tulevad siia lähiladudesse ja on vaata et enne 
teel, kui sa tellimuse teed. See mudel on ikka väga võimas. 

Mulle tundub, et osades valdkondades on Eestis turg ära jaotatud, valitseb 
rahulik tasakaal ja kellelgi pole suurt sundust seda kõigutama hakata. 

Jah. Amazoni näide ongi väga hea, see on päris suur surve. USAs on 
jaekaubandusest online’is umbes kümme protsenti ja Amazoni osakaal on sellest 
ligi 40 protsenti. Nad on nii massiivsed, et kui nemad peale tulevad, siis see sunnib 
igal juhul liigutama. 

 
  



Kui palju sa ise idufirmadesse investeerinud oled? 

Ikka olen, ma olen EstBANi liige. Ma otsin selliseid projekte, kus on taga selge äriline 
nõudlus. Väga palju on “nice to have”-tooteid. Aga näiteks ainuüksi Columbuse sees 
on kolm idu, millest igaühe võiks tõsta eraldi firmaks. 

Miks te seda siis ei tee? 

Pole vajadust enne, kui on vajadus. Huvi on globaalne. See on mõtteviisi küsimus, 
tulebki kohe mõelda, kuidas teha tootearendus globaalseks. 

Moodne on öelda, et IT on igal pool ja et iga äri on IT-äri. Kas sa näed, et see on 
tõsi? 

Jah, tõsises äris on nii juba täna. 2014. aastal ütles Gartner, et igast ettevõttest saab 
IT-ettevõte ja see ongi nii läinud. Eelmise aasta Gartneri CIO Reportis oli kirjas, et 
ettevõtte juhtide jaoks teema number üks on see, kuidas kasvatada äri, ja teema 
number kaks on, et kuidas me selle IT-värgi hästi tööle paneme. Veel mõni aasta 
tagasi oli IT kohal number üksteist. 

Aga ikkagi käib enne konverentskõnet vana hea “kas sa kuuled mind, ma ei näe 
sind” võimlemine. IT ei ole suutnud neid algelisi probleeme inimeste jaoks 
lahendada. 

See ongi see, miks me OIXIO sellisena kokku panime. Kui me räägime inimestele, 
et IT võib olla konkurentsieelis, siis nad mõtlevad, et mis ta siis on, ma ostan arvuti, 
võtan Google’i või Microsofti Office’i, maksan paar eurot kuus ja kõik toimib. Aga ei 
toimi. Ma käisin just perearsti juures ja ta ütles, et ei saa mulle saatekirja teha, sest 
neil toimus Medisofti uuendus ja see ei lähe käima. Või lähed kuhugi 
laoettevõttesse ja nad ütlevad, et me saadame teile arved hiljem järele, sest meil 
jooksis server kinni. Seda juhtub kogu aeg. Kui kõik see aeg rahaks kokku lüüa, mis 
inimesed topelt tööd teevad, siis see on tegelikult massiivne. IT võti ongi see, et ta 
peaks olema nähtamatu. Kui keegi seda ei näe ja kõik toimib perfektselt, siis on 
super IT. Aga tegelikult on nii, et IT on see, mida saab kohvinurgas kiruda. 

Võib-olla Eesti palgatase ei ole siis veel nii kõrge, et investeering korralikku 
ITsse ära tasuks, selle asemel et töötajatele enam tehtud töö eest tunnitasu 
maksta. 

Paljudes ettevõtetes on see ikka väga selgelt juba välja arvutatud. Me oleme 
Columbusega teinud ka selliseid projekte, kus iga laomehe iga operatsioon on 
kogu aeg jälgitud ja arvutatud. Et sa ei viiks kiiresti edasi käideldavat kaupa liiga 
kauge riiuli peale, vaid see peab olema lähima riiuli juures. On teist tüüpi ettevõtted, 
kus ei ole sellest aru saadud. Logistika Plussi juht rääkis, kuidas nad muutsid oma 
ettevõtte teenuste skoopi nii, et see kõik põhineb IT-l. On need, kes on selle läbi 
hammustanud ja sellest võidu välja võtavad, ja need, kes veel ei ole. 

  



Aga kujuta ette, et sa oled ettevõtte juht, sa ei tegutse IT-valdkonnas ja eriti 
hästi sellest asjast aru ka ei saa. Sinu jaoks võib see ikka väga raske otsus olla, 
et teha selline asi oma äri üheks kõige olulisemaks komponendiks. 

Jah, või väga head nõustajad. Eestis on ettevõte nimega Hekotek, mis toodab 
saekaatritele suuri tööstusseadmeid. Selle juht ütles kohe, kui kevadel kriisiks läks, 
et nüüd meil mõnda aega saab tööd natuke vähem olema, nüüd me teeme oma 
süsteemide vahetused, nüüd tegeleme ITga. Ja tegemist ei ole mitte värskelt 
koolipingist tulnud mehega, vaid soliidses vanuses töösturiga. Selleks on praegu 
väga õige aeg. 

 


