
Tootmise efektiivsus – võti 
tulevikuks 



Jari Kukkonen 

Süsteemiinsener ja ärijuhtimise magister. Rohkem kui 
20 aastat rahvusvahelist kogemust ettevõtjana, 
juhina, juhtimiskonsultandina ja koolitajana. 
Olulisemad koolitus- ja konsultatsioonivaldkonnad on: 
tootlikkuse arendamine, strateegiline juhtimine, 
organisatsioonidiagnostika, kvaliteedisüsteemid, 
enesehindamine, loovuse ja innovatsiooni juhtimine. 
  



Väärtus ja raiskamine 
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„Kui inimene teeb midagi siis ta ei tee 
midagi muud“ Juku Kalle Raid 



Efektiivsus pole seotud ainult 
tootmismeetodiga vaid on mõtteviis ja kultuur 

• Juhtimine, eestvedamine 

• Motiveeritud inimesed, kes tahavad ja 
oskavad 

• Selged eesmärgid (Hoshin-Kanri) 

• Süsteemselt juhitud pidev täiustamine 



Organisatsioonide ja juhtimise arengutest (Pentti Sydänmaanlakka) 
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Mis motiveerib inimest ? 
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Allikas:  Daniel Pink,  Liikumapanev jõud 
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Arenguväli 

• Arengu/õppimise tähtsustamine 

– Mõõdikud, eesmärgid, tagasiside 

• Aktiivsed parendusideede kogumise meetodid 

– Enesehindamine ja töötoad protsesside lõikes 

– Isejuhinduvuse juhtimine 

• Parendusprojektide koordineerimine 

– Ühisosad 

– Tagasiside 

 

 



Inimese põhiolemus on olla motiveeritud ja huvitatud 



Lean tähendab fookuse liikumist tegevuse 
juhtimisest suuna juhtimisse… 
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Mis maksab üks otsus? 



Optimeeritud õppimiseks või korralduste andmiseks? 

Frederick Taylor 1911 
”Scientific Management” 

Henry Ford 

Taiichi Ohno 
Kiichiro Toyoda 

kord 

õppimine 

http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20100423091947/automobile/images/b/bd/Toyota_logo.jpg


Pideva täiustamise süsteemi ülesehitus 

• Strateegia ja parendustegevuse omavaheline 
joondamine  

• Eestvedamine – põhimõtted, hoiakud, õhkkond, 
motivatsioon, eesmärgid, otsustamine, tagasiside 
– Inimeste kaasamine 

• Konkreetsed parendusprojektid (Kaizen ja läbimurre) 
– Tööjõu efektiivne kasutamine 
– Masinate efektiivne  kasutamine 
– Materjalide efektiivne kasutamine 
– Energiatõhusus 
– Kvaliteedijuhtimine 
– Automatiseerimine, tehnoloogia 



Kanban 

Lean KPI’s 

PDCA 
OEE 

Visuaalne juhtimine 
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SMED 

5S 

Parendusettepanekute süsteem 

Mitmekülgsed oskused 

Raiskamise vähendamine 
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Lean kontseptioone 
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Kvaliteet lähtepunktis 
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Jidoka 

3P – Production Preparation Process 
- Läbimurre 



Eesti näiteid 

• 0 – 100- ni mõne minutiga 
– 80.000 € maast leitud 

• Tegeliku vastutuse võtmine – „mina arendan“ 

• Häbelikus 

• Süsteemide tugi 

• Kogu elu on oma olemuselt suhtlemine 
– Ideede kogumine ringi kõndides 

– Idee, katsetamine, tagasiside, õppimine 

– Suhtlemine – kohanemine – agiilsus – väärtus - LEAN 



• Universumil on võime 
taasluua … 



LEAN-i ja efektiivsuse alguspunkt… 


