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Ettevõtte algus 

• Iga ettevõtte algab piibellikult ja lihtsalt: „Alguses lõi 
Jumal taeva ja maa.“ 

• Alguses loome me ideaalse süsteemi, mis töötab kõige 
efektiivsemalt, vähimate kulude ja maksimaalse tuluga. 

• Kui ettevõte on edukas, siis hakkavad asjad juhtuma: 
• Tootmine suureneb, 

• Protsesse tuleb juurde, 

• Tooteid tuleb juurde, 

• Personali tuleb juurde, 

• Juhtimissüsteem muutub ja kihistub, 

• Jne, jne, jne … 
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Ladu 1 Ladu 2 

Protsess 1 

Protsess 2 

Protsess 3 

Protsess 4 

QC 



Mõni aeg natuke veelgi hiljem… 



„Keedetud konna sündroom“ 



„Keedetud konna sündroom“ jätk 



Omakulu versus tulu 



Probleeme on tõesti, aga mis nüüd edasi? 
Nii, siin ta siis nüüd ongi, see meie Puhh. 

Tuleb teine, nagu näete, parajasti oma sõbra 

Christopher Robini järel trepist alla, kukal 

põntsumas põnt-põnt-põnt vastu trepiastmeid. 

Niipalju kui Puhh mäletab, on see ainuke viis, 

kuidas alla saada. Tõsi küll, mõnikord tundub 

talle, et peaks nagu ikka veel mõni teinegi 

võimalus olema, kui ta vaid saaks kas või 

hetkekski selle igavese põntsutamise jätta ja 

asja üle natuke järele mõelda. Aga kui ta siis 

mõtlema hakkab, kaovad jälle need teised 

võimalused kõik äkki kus seda ja teist.  



Pidev „tulekahjudega“ võitlemine 



„Tuline pind“  
Kuidas siis lahendada tekkinud olukorda? 

ja selle loomine 



Efektiivse tootmisprotsessi kujundamine 

Samm nr 1 
Arendussüsteemi 

loomine 



Ettevõtte arengusüsteemi loomine. 
• Paljudel ettevõtetel on tegevjuht või tootmisjuht vastutav muude 

tegemiste kõrvalt ka ettevõtte arengu ja kulude kokkuhoiu ja 
tulude suurendamise eest.  

• See loob olukorra, kus jätkub küll aega igapäevase tegevuse 
kontrolli all hoidmiseks, aga ei jätku aega, et rakendada kogu 
ettevõtte arengu potentsiaal.  

• Ettevõtte arengu süsteemi loomine on viis, kuidas kaasata kogu 
ettevõte arengutegevusse ja luua süsteem, mis hakkaks toimima 
peaaegu autonoomselt kaasates samas kogu ettevõttes olevat 
potentsiaali.  

• Süsteemi loomiseks on kriitilised 5 sammu, mis on vajalikud, et 
arenguratas hakkaks õlitatult pöörlema luues väärtust ja 
lahendamaks probleeme: 

 



Samm 1: Arendusmeeskonna loomine: 
• Ettevõtte siseselt luuakse delegeeritud meeskond, kes lisaks 

igapäevasele tööle võtavad enda ülesandeks ettevõtte arenduse.  



• Arendusmeeskonnale teostatakse paari päevane koolitus, mis 
hõlmab: 
– Six Sigma  (Protsessi variatsioonid, keskmised, protsessi kontroll…) 

– LEAN (Väärtusahela kaardistamine, SMED, STDW 5S …) 

– Probleemide lahendus metoodikad (Pareto, histogram, 8D, 3A, 
põhjus/tagajärg analüüs… 

– Projekti juhtimine (SMART eesmärgid, mandaadid, projekti 
planeerimine…) 

– Meeskonna juhtimine (meeskonna profiil, muutuste juhtimine, 
konfliktide juhtimine jne. ) 

 

Samm 2: Arendusmeeskonna koolitamine: 



Samm 3: Probleemide identifitseerimine: 

• Ettevõttes teostatakse koos arendusmeeskonnaga GAP analüüs, 
mille käigus identifitseeritakse teatud hulk probleeme, mis 
pannakase kirja koos võimaliku tulemuse ja võimalusel ka 
rahalise potentsiaaliga. 



Samm 4: Parendusprojektide valimine 
ja prioritiseerimine: 
• Kuna kõiki tegevusi ei saa koheselt ja sama aegselt teostada, 

siis valitakse välja projektid, mis ideaalis kestavad 
maksimaalset 12 nädalat. See periood on piisavalt lühike, et 
saavutatud tulemust oleks võimalik koheselt kasutad, samas 
piisavalt pikk, et tegevus oleks ambitsioonikas ja saaks 
maksimaalselt kasu.  



Samm 5: Süsteemi loomine: 

• Luuakse süsteem, kord ja juhendid, et kuidas ettevõttes 
hakkab edaspidi käima aredustegevus. Kuidas seda juhitakse, 
kuidas genereeritakse uusi parenduse alasid ja  kuidas neid 
mõõdetakse, tagamaks, et arendustegevus oleks jätkusuutlik. 
Ainult läbi süsteemse lähenemise on võimalik tagada, et kord 
saavutatu ei unustata ja ettevõte on jätkusuutlik. 

 



Kui sa teed alati seda, mida oled alati teinud, saad sa alati 

seda, mida oled alati saanud! 



Täname tähelepanu eest. 


