
Lugupeetud 
haridussüsteem, palun ära 
koolita minu last halvaks 

programmeerijaks!

Henrik Roonemaa



Ajalehti lugedes jääb mulje, et igast Eesti lapsest
peab tulevikus saama programmeerija
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Modellid 
Bussijuhid 
Pagarid 
Masinistid 
Programmeerijad 
Ajaloolased 
Kohtunikud 
Näitlejad 
Sportlased 
Geograafid 
IT-turva, veebiarendus 
Ajakirjanikud 
Graafilised disainerid 
Sotsioloogid 
Matemaatikud 
Andmebaasiadministraatorid 
Politoloogid 
Kirjanikud 
Advokaadid
Arhitektid 
Insenerid 
Meigikunstnikud 
Õpetajad alla 
Arvutisüsteemide analüütikud 

http://www.npr.org/sections/money/2015/05/21/408
234543/will-your-job-be-done-by-a-machine

















Õpi IT-d, tee endale idufirma?



Pipedrive

Timo Rein (TÜ psühholoogia)
Urmas Purde, Martin Henk (TLU, reklaam ja meedia)

Martin Tajur (TÜ, eesti keel)
Ragnar Sass (TÜ marketing, lõpetamata, EBS it-juhtimine, lõpetamata)

Peep Vain (TTÜ, INSEAD psühholoogia)



Erply
Kristjan Hiiemaa (TLU, politoloogia, EBS BA, TTÜ finants)



Transferwise
Taavet Hinrikus (TTÜ, arvutiteadus, lõpetamata, Singapuri ülikool, MBA)

Kristo Käärmann (TÜ, matemaatika ja arvutiteadus)



Click & Grow
Mattias Lepp (Otsa kool, dirigent)



Grabcad
Indrek Narusk (TTÜ, tootearendus)

Hardi Meybaum (TTÜ, tootearendus, tooteinsener)



Edicy (VOOG)
Tõnu Runnel (TÜ, juura)



Fortumo
Martin Koppel (TÜ, turundus, BA)

Rain Rannu (TÜ, avalik haldus + MBA, ettevõtlus ja tehnojuhtimine)
Veljo Otsason (Toronto ülikool, arvutiteadus)



15 firmat
32 inimest

12 on õppinud IT-d
10 on õppinud majandust
5 sotsiaalteaduskonnas

5 muid reaalalasid
1 juurat

1 dirigendiks
1 eesti keelt

6 on õppinud hiljem juurde majandust

7 firmat on loodud ainult reaalala inimeste poolt
6 firma loojate hulgas on ülekaalus mitte-reaalid

4 firmas on kaasloojate hulgas nii reaal- kui mittereaalinimesi





Minu vastandlikud ootused koolile



esimene globaalne põlvkond













me ei lähe enam 
mitte kunagi tagasi



informatsioon 
tuleb wikipediast, google'ist, 

youtube'ist, skype'ist, 
blogidest, ja nii edasi ja nii 

edasi 



aga mitte selle:
● tähendus
● kvaliteet
● usaldusväärsus
● allikate eristamine
● infoallikate peidetud eesmärgid
● oskus infot töödelda, analüüsida, liita, lahutada ja 

sellest midagi uut teha



uus faktor: kiirus



autod



televiisor



hooned



meditsiin



haridus



jaekaubandus



teenusmajandus



Aitäh!
twitter.com/henrikroonemaa


