




Ahvist digiaja inimeseks

Digiajastu inimeste vaimsed 
võimed on mitme testi 
tulemuste põhjal eelnevate 
põlvkondadega võrreldes 
langenud, ent inimese 
universaalne mõistus on lihtsalt 
uute oludega kohanenud.

Professor Jüri Allik
Tartu Ülikooli eksperimentaal-

psühholoogia



Mis on selle põhjuseks?
➢See on väga lihtne. Kõike saab teha nutitelefoniga. See ongi kogu 

tehisintellekti mõte: milleks teha igavaid ja mõttetuid asju, kui masin teeb 
seda sinu eest?

➢Inimeste vaimne võimekus pole viimase saja aastaga märkimisväärselt 
muutunud, küll aga on muutunud erinevad oskused

➢Oluliselt on paranenud loogiliste järelduste tegemise oskus, loovus jne.

➢Sisu ja vorm, millele me rakendame oma intelligentsuse ja tarkuse täna on 
erinev sellest, mida tegime eile. 

Tulevik ei ole teadmiste konkurents vaid loovuse, kujutlusvõime, 
õppimisvõime ja sõltumatu mõtlemise konkurents. Kui Sa mõtled nagu 

masin, siis on sul tulevikus probleemid. 

Jack Ma
Hiina suurärimees, internetipoodide keti Alibaba Group asutaja



Haridus ja haritus
Hariduse omandame:
• vanematelt
• koolist
• elust enesest 

➢Sageli erineb elust õpitu oluliselt sellest, mida 
on meile õpetanud meie vanemad või kool.

➢Öeldakse, et haritus on see, mis jääb alles siis, 
kui kõik õpitu on ununenud. 

➢Hariduse mõõtmatu mõõde on haritus. 
Haritus on teadmiste ja kogemuste kogum, lai 
silmaring, mida tänapäeva digivõimalused on 
avardanud.



Põlevkivitööstus muutumises

• Ressursi  kasutamisel liigume 
väärtusahelas ülespoole

• Elektrienergia tootmine 
kõrgete CO2 hindade, 
maksude ja kulude juures on 
jätkusuutlik vaid kõrgete 
elektrihindade juures

• Põlevkiviõli on:
• kaup kuni kasutatakse suures 

mahus naftasaaduseid

• kasutatav  mootorkütuste ja 
laevakütuste tootmiseks 

• kõrge  volatiilsusega turul

• Põlevkiviõli ja kemikaalide 
tootmine on 
võtmeküsimuseks 
analoogselt kombineeritud 
naftast mootorkütuste ja 
kemikaalide tootmisega

• „Kaskaadpõhimõte“-
fenoolid ja gaas on keemia 
tooraineks selle asemel, et
neid põletada madala 
kasuteguriga

• Põlevkivitoodete jalajälje 
vähendamine



Jätkusuutlikkuseks on vaja

• maksimaalselt automatiseerida 
õlitootmine

• tõsta oluliselt tootmise 
efektiivsust, ressursitõhusust 

• leida uusi nutikaid IT lahendusi, 
mis vähendaksid bürokraatiat ja 
kulusid

• koguda ja analüüsida andmeid 
ning selle kaudu langetada 
targemaid juhtimisotsuseid

• tarka varade haldamist,
hoolduste ja remontide
planeerimist

• muuta kaevandamise 
tehnoloogiat

• robotiseerida tootmine 

• juhtimises kasutada enam 
algoritme, juurutada iseõppivad 
algoritmid

• teostada keemiaalaseid 
uuringuid ja toota õlitootmise 
vaheproduktidest kemikaale





Keda vajame?
Peamiselt inseneria erialade spetsialiste: automaatika, 
mehaanika, energeetika ja keemiatehnoloogia 
valdkonnast.

➢Sügavad teadmised kitsas valdkonnas nõuavad 
oskusi siduda neid teiste valdkondadega, üha kasvav 
teabehulk nõuab analüüsioskust ja teadmisi 
majandusest ehk teadmised peavad olema senisest 
palju mitmekesisemad.

➢Ilma tööstuse kaasajastamiseta läbi digitaliseerimise 
ja automatiseerimiseta ellu ei jää. Juba praegu 
eeldab enamus ametikohti erineval tasemel 
digioskuste olemasolu.

➢Nii professor kui insener/spetsialist peab arvuti 
poolt antud tulemusele peale vaadates omama 
tunnetust, kas see on õige või mitte? Kas loetav 
artikkel on sisuturundus? Kas Facebook´i kaudu 
toimub strateegiline kommunikatsioon või on 
tegemist 
„vana klassikalise“ ajakirjandusega. 



Milliseid oskusi ootame?

Erialapädevuse kõrval on üliolulised oskused:
• oskus töötada meeskonnas
• oskus teha otsuseid ja sõnastada ning lahendada 

probleeme 
• oskus tööd planeerida ja organiseerida
• oskus projekte juhtida
• oskus infot koguda ja seda töödelda
• oskus analüüsida andmeid
• esinemisoskus sh oskus lihtsalt rääkida
• ettevõtluse alased teadmised



Mida ise peame/
saame pakkuda

Töökohapõhine õpe on paratamatu. 
• Valmis punased, magusad, küpsed 

õunad tööandjale pähe/sülle ei 
kuku

• Elu on kallis. Kusagil 80-85% 
üliõpilastest töötab õpingute
kõrvalt.

• Ettevõtted peavad suutma luua 
koostööd ja andekamatele maksta 
stipendiume



Kokkuvõte

Aeg nõuab haritud töötajaid, kelle haridus 
võimaldab mõelda erinevates distsipliinides ja 

kasutada neid oma igapäevases töös.



Tänan! 


