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TEEMAD
• Digitaliseerimise teekaarti mõiste

• Organisatsiooni arenduse vajaduspõhisuse analüüs

• Organisatsiooni arenduse võimalused

• Teekaarti teostuse põhietapid ja nende sisu

• Teekaarti lähtekoht  - sisemised analüüsid

• Kitsaskohtade väljatoomine – tehniline ülesanne

• Lahendusnäited

• Kokkuvõte ja diskussioonid



1. DIGITALISEERIMISE TEEKAART

• A digital roadmap is a high-level Document 
that outlines  what goal a business wants to 
achieve, identifying some digital initiatives 
what can help it get there

• Digital roadmaps are helping organisations to
achieve their business goals through digital initiatives



DIGITALISEERIMISE TEEKAART

• Digitaliseerimise teekaart on sihtotstarbeliste 
tegevuste kogum ajalises järjestuses 
eesmärgiga tõsta ettevõtte konkurentsivõimet 
ja parandada tulemuslikkust läbi 
kindlaksmääratud digitaalsete lahenduste 
kasutamise



2. ORGANISATSIOONI ARENDUS –
VÕIMALUSED JA VAJADUSED

• Muutused maailmas

• Integreeritud tootmine

• Arenduste vajaduspõhisuse analüüs  -
arenduste lähtekoht 



MUUTUSED MAAILMAS JA ARENGUTE PÖÖRASED 
KIIRUSED

• Tööstus 4.0 

• Suur surve ajaressursile, inimressursile, loodusressursile

• Kliendi soovide pidev kasv

• Väga mitmed uudsed füüsikalised süsteemid (targad 
seadmed, targad ja koostöövalmis robotid, ….)

• Väga mitmed uudsed rakendused (tööstusinternet, 
virtuaalreaalsus, M2M liidesed, simulatsioon, pilvelehendused, 
jms)

• Digitaalsed kaksikud toote arenduses, tootmise 
ettevalmistuses, tootmises, tootmistulemuste analüüsis, 
taaskasutuses) 



ARENDUSTEGA KAASALIIKUMINE – VAJALIKUD 
ÜHISED ARUSAAMAD JA VÕIMEKUS

Konsensus

Eesmärgid

Kultuur

Kompetentsus

Ressursid

Võimekus

Agiilsus

Eestvedamine

Tulemusele

orienteeritus

Koostöö

Ülesannete 
defineerimine

Tulemuste 
hindamine

Parendus-
tegevuste 
planeerimine



ARENDUSTE KÕIKEHÕLMAVUS – INTEGREERITUD 
TOOTMINE 

Tootjad
... ...

Tarnijad

Tarneahela juhtimine (SCM)

Ärikontaktid (B2B)

Strateegia

Eesmärgid

Kriitilised edutegurid (CSF)

Võtmenäitajad (KPI)

•Eesmärgid

•Võtmenäitajad

•Tulemused

TOOTMISSÜSTEEM

Juhatus

Ettevõte

Tootmine

Müügiprotsess

Müük

Tootmisprotsess

...

Tehniline tase

Organisatsiooniline tase

Meeskonnatöö tase

Kompetentsuse tase

Motivatsiooni tase

Töökoht

Planeeritud

tulemused

Kvaliteet Ülesannete

täitmise

täpsus

Kompe-

tentsi

arendus

Tootlikkus

..

... ....

..

...

...

ANALÜÜS

Tegelikud 

saavutused



VAJADUSPÕHISUSE ANALÜÜS

• Arenduste eesmärgid • Arenduste vajadused



TEEKAARTI KOOSTAMISE PÕHIALUSED

EESMÄRGID VAJADUSED

Jätkusuutlikkuse 

kindlustamine

Kasumimarginaali 

tõstmine

Kliendirahulolu 

parandamine



OLUKORRA ESMANE HINDAMINE

OEE indeks

Käive töötaja kohta

aastas, EUR

Väärtusliku tööaja 

osatähtsus 

tootmises

a.2019

Muutus võrreldes

a.2018 / 2017 

+/- %



KESKMISED TULEMUSLIKKUSE NÄITAJAD

OEE indeks

Käive töötaja kohta

aastas, EUR

Väärtusliku tööaja 

osatähtsus 

tootmises

Keskmine

näitaja
15-30% 150.000 –

250.000

25 -45%



3. ORGANISATSIOONI ARENDUSE 
VÕIMALUSED – TEHNOLOOGIAD, MIS SUUNATUD 

ORGANISATSIOONI VÕIMEKUSE TÕSTMISELE

• DIGITALISEERIMINE

• AUTOMATISEERIMINE

• PAINDLIKKUSE TÕSTMINE

• LEAN (Kulusäästlik tootmine)



ARENDUSTEGEVUSTE KOOSTISOSAD

Inimesed Protsessid

Süsteemid Organisatsioon

Lean
Digitalisee-

rimine

Automati-

seerimine



ETTEVÕTTE ARENDUSE KESKKOND



KUS ON PROBLEEMI LAHENDUS

Kasvav

keerukus

Kasvav

maksumus



LEAN – VÄÄRTUSLOOME TÕHUSTAMINE
• Kulusäästliku tootmise  mõningad instrumendid on: 

• Modulariseeritud tootegruppidele (tooteperedele) orienteeritud valmistamine ja koostamine 
ning tootegrupi liikumise määramine ja jälgimine ettevõtte tootmissüsteemis (Cellular 
Manufacturing).

• Kanban süsteemi kasutamine informatsiooni- ja materjalivoo juhtimiseks. 

• Kõikehõlmav kvaliteedi juhtimine ja 6 Sigma (TQM ja Six Sigma).

• Seadmete seadistusaegade lühendamine (Rapid Setup). 

• Meeskonnatöö realiseerimine, kaasates kogu ettevõtte personali (Team Development).

• Single-Minute Exchange of Die - SMED - töövahendite seadistusaegade lühendamine.

• Metrics & Measurements – tulemuste mõõtmise kontrollikaartide evitamine igale töökohale, 
võimaldamaks (lisaks protsessi seadistuse kontrollile) muuhulgas hinnata ka seadme remondi 
või seadistuse vajalikkust.

• Mixed Model Production – Erinevate toodete tootmisele orienteeritud tootmissüsteemi 
mudelite realiseerimine. 

• Value Stream Mapping – Tootmisahela väärtuste (väärtusahela) kaardistamine. 



LEAN TÖÖRIISTU

• (7-me) kadude tundmine

• Varudeta tootmine (JIT)

• Seadme üldine efektiivsus (overall equipment efficiency –
OEE)

• Tootmisviisi tundmine (tüüptehnoloogia, grupitehnoloogia)

• Toote perekondade maatriks

• 5 miksi

• 8 distsipliini

• Visuaalne kontroll (Visual Control)

• 20 Võtme programm (20Keys)

• Pidev parendus (Kaizen). 



DIGITALISEERIMINE

• Tootmise digitaliseerimine on infotehnoloogiale ja 
automatiseerimise vahendite kasutamisele tuginev tegevuste 
kompleks ettevõtte erinevate protsesside (kliendisuhete 
haldus, materjalide sisseost, tootmine, seadmete korrashoid, 
tootmistulemuste hindamine ja parendamine, tootmislogistika, 
müük ja müügijärgsed tegevused, jms) tulemuslikkuse 
tõstmiseks.

• Tulemuslikkuse tõstmise allikad: ressursisäästlikkus, raiskamiste 
elimineerimine, ajakadude vähendamine, tsükliaegade 
lühendamine



OLEMASOLEVA JA VAJALIKU TASEME VÕRDLUS



AUTOMATISEERIMINE
• Automatiseerimise tase näitab millisel määral ja millises 

ulatuses kasutab ettevõtte käsitöö asemel automatiseerimise 
vahendeid (CNC seadmed, tööstusrobotid, AGV-d jm 
automatiseeritud logistikalahendused, automatiseeritud 
mõõte- ja kontrollisüsteemid, jms).

• Automatiseerimine võimaldab tõsta töökoha, protsessi ja 
süsteemi tootlikkust

Tootmismoodul

Kõrge automatiseerituse tase

CNC tööpink
Keskmine automatiseerimise tase

Manuaalne tööpink
Väike automatiseerimise tase



AUTOMATISEERIMISE LAHENDUSED



PAINDLIKKUS
• Paindlikkus näitab ettevõtte võimekust toota mõõduka 

maksumusega tooteid  lühikese tootmistsükli kestvusega ja 
tarnida need klindile kvaliteetselt täpselt kokkulepitud ajal.

Paindlikkuse valdkonnad 

Valdkond Olemus 

Mahu paindlikkus Süsteemi võimekus säilitada planeeritud tootlikkus erinevate toodete 

tootmismahtude muutumisel  

Tootmisteekondade 

paindlikkus 

Süsteemi võimekus kasutada tootmises erinevaid toodete 

valmistamise teekondi, säilitades samal ajal planeeritud tootmisajad  

Protsessi paindlikkus  Süsteemi võimekus toota erinevaid tooteid või toodete perekondi ilma 

oluliste ümberhäälestustoiminguteta ja neile kuluva ajaga.  

Toote paindlikkus Süsteemi võimekus toota laia nomenklatuuriga tooteid säilitades 

sealjuures kõrge tootlikkuse  

Laienduste paindlikkus Süsteemi võimekus kiireteks laiendusteks ja muudatusteks süsteemis 

 



PAINDLIKKUSE MÕJU TULEMUSLIKKUSELE

• Paindlikkuse analüüs kuulub ettevõtte suutlikkuse määramise 
tööriistade rühma ning vaatleb  ettevõtte paindlikkuse olemasolevat 
taset (erinevatest aspektidest lähtuvana)  ja võrdleb seda 
soovitusliku tasemega.

• Paindlikkus on omadus teostada kiireid muutusi ettevõtte füüsilise 
keskkonna kasutamises 

• Paindlikkust iseloomustatakse alljärgnevate omadustega: toodete 
nomenklatuur, tellimuste teostuse järjekord, muutuste sisseviimise 
kiirus, uue toote juurutamise kiirus, tõrgetest põhjustatud muutuste 
teostus 

• Tootlikkus  iseloomustab väljundi ja sisendi vahelist seost (tükki tunnis, 
käive töötaja kohta kuus, jne)  

• Paindlikkus ja tootlikkus on tihti vastandid



4. TEEKAARTI TEOSTUSE PÕHIETAPID

1. SISEMISED ANALÜÜSID – eesmärgiga tuvastada ettevõtte 
protsesside teostuse tase ja võimalikud vajakajäämised ja 
nende olulisus

2. PROBLEEMIDE SPETSIFITSEERIMINE – eesmärgiga kaardistada 
arendustegevuse ülesanded ajas ning ruumis ja määratleda 
nende olemus ning mõjuulatus

3. LAHENDUSTE ETTEVALMISTAMINE – eesmärgiga kirjeldada 
arenduse esmane ülesanne (ülesanded) nii kontseptuaalselt kui 
tasuvuse seisukohast lähtudes 



TEEKAARTI TEOSTUSE PÕHIETAPID

Analüüsid 

probleemide 

avastamise 

eesmärgil 
Uuringud 

probleemide 

spetsifitseerimise 

eesmärgil Tegevused 

probleemide 

lahendamise 

eesmärgil



5. TEEKAARTI LÄHTEKOHT – SISEMISED 
ANALÜÜSID

• Enesehinnangud

• Ettevõtte tulemusnäitajate kogumine, analüüs ja seoste 
leidmine

• Digianalüüs (digiaudit)

• Protsesside optimeerimise analüüs

• Tulemused ja nende hindamine



TULEMUSLIKKUSE NÄITAJAD

Digitaliseerimine Automatiseerimine Paindlikkus

STRATEEGIA

KOMPETENTSID

LEAN

OEE /DEEP

KPI/CSF

Tootlikkus



5.2. TULEMUSLIKKUSE NÄITAJAD

• KPI-d

• OEE / DEEP

• Tootlikkus



OEE/DEEP



OEE  - OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS

PLANEERITUD TOOTMISE AEG

TEGELIK TOOTMISE AEG KASUTATAVUSE

KAOD

TÖÖTLEMISE AEG KIIRUSE

KAOD

VÄÄRTUS LOOV 

AEG
KVALITEEDI

KAOD

Planeeritud seisakud 
hooldus, kontroll , vaheajad

Planeerimata seisakud
remont, planeerimata hooldus,

Lühiajalised seisakud
seadistus, tehniline lisaaeg

Kiiruse kaod
Oskused, võimekus

Kvaliteedi kaod
teostuse kvaliteet, Start up

𝑂𝐸𝐸 =
𝑇𝑒𝑔𝑒𝑙𝑖𝑘 𝑡𝑜𝑜𝑡𝑚𝑖𝑠𝑒 𝑎𝑒𝑔

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑒𝑟𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑜𝑡𝑚𝑖𝑠𝑒 𝑎𝑒𝑔
×
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑖𝑣𝑛𝑒 𝑡öö𝑎𝑒𝑔

𝑇𝑒𝑔𝑒𝑙𝑖𝑘 𝑡öö𝑎𝑒𝑔
×

𝑉ää𝑟𝑡𝑢𝑠 𝑙𝑜𝑜𝑣 𝑎𝑒𝑔

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑖𝑣𝑛𝑒 𝑡öö𝑎𝑒𝑔
 



OLE – OVERALL LABOUR EFFECTIVENESS

PLANEERITUD TÖÖAEG

EFFEKTIIVNE TÖÖAEG EFFEKTIIVSUS

KAOD

TÕHUS TÖÖAEG TÕHUSUSE

KAOD

VÄÄRTUS LOOV 

AEG
KVALITEEDI

KAOD

Planeeritud seisakud
teised ülesanded, kval. kontroll

Planeerimata seisakud
org. kaod, tehnilised kaod, tühiaeg

Oskused ja motivatsioon
Töö teostamise ja seadmete kasutamine

Töö korraldamise põhimõtted

sisemine transport, käsitöö

Kvaliteedi kaod
teostuse kvaliteet, Start up

𝑂𝐿𝐸 =
𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑖𝑣𝑛𝑒 𝑡öö𝑎𝑒𝑔

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑒𝑟𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡öö𝑎𝑒𝑔
×

𝑇õℎ𝑢𝑠 𝑡öö𝑎𝑒𝑔

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑖𝑣𝑛𝑒 𝑡öö𝑎𝑒𝑔
×
𝑉ää𝑟𝑡𝑢𝑠 𝑙𝑜𝑜𝑣 𝑎𝑒𝑔

𝑇õℎ𝑢𝑠 𝑡öö𝑎𝑎𝑒𝑔



TOOTMISE TSÜKLIAJA STRUKTUUR
• Tsükliaeg – ajaperiood, mis on vajalik operatsiooni või 

tööülesande terviklikuks sooritamiseks töökohal. Soorituse 
mõõduks on ühiku valmistamiseks kulunud aeg (so. min toote 
kohta, vms)

Tootlik aeg, mille juures lisatakse

väärtus tootele (töötlemise

aeg, koostamise aeg)  

Mittetootlik aeg, väärtust tootele vahetult ei 

lisata

Ajakaod ja nende tekkepõhjused

• valmistamisega seotud

• häälestusega seotud

• hooldusega seotud

• organisatsioonilised • kvaliteediga seotud • tühiaeg



TULEMUSLIKKUSE TAGAMINE TOOTMISES

TOOTMINE

Turundus Arendus Sisseost Müük

Mõju 
määran

g

... ...

tc – tsükliaeg tööpingis

tsu – paigaldus, 
seadistusaeg

tm – töötlemisaeg

tch – mõõtmine 
tööpingis

tto – tööriistavahetuse 
v.töötlemispositsiooni 
vahetuse aeg

txx – raiskamised 
töökohal

tc = tSU + tm + tch + tto + txx

Töökoh

t
Tp = ∑ tci

TTH = TP + TT + TL + TK + TX
TTH – tootmisest 
läbilaske aeg

TP – tööpingiga 
seotud aeg

TT – transpordiaeg

TL – ladustamis-, 

ümbertõstmisaeg

TK – kontrolliaeg

TX - tühiaeg



KITSASKOHTADEST TULENEVAD RAKENDUSMEETMED
Hindamiskriteeriumid Väärtus Rakendusmeede

Tsükliaegade 

(operatsiooniaegade) 

osatähtsus tootmisprotsessis

TSM/TTH
Tootmiskorralduse reeglid. Paindlikkuse tase. 

Digitaliseerituse tase 

Seadistusaegade 

osatähtsus tsükliajas või 

tootmisajas TTH

TS/TSM
SMED. Turundusstrateegia. Paindlikkuse tase

Masinaaja osatähtsus 

operatsiooniajas (tsükliajas)
TM/TSM

Väärtusloome protsessi osatähtsus. 

Automatiseerimise tase

Transpordiaegade 

osatähtsus tootmistsüklis
TTR/TTH

Seadmete asendiplaan. Tootmislogistika. 

Paindlikkuse tase

Tühiaegade osatähtsus 

operatsiooniajas (tsükliajas)
TX/TSM

Seadme automatiseerituse tase. Seadme 

paindlikkuse tase. Töökorraldusreeglid

Tühiaegade osatähtsus 

tellimuse täitmise ajas
TX/TTE

Digitaliseerituse tase. Kvaliteedijuhtimissüsteem



5.3 TOOTMISE DIGITALÜÜSID

• Äriprotsesside juures kasutatavad digitaliseerimise lahendused

• Digitaaltootmise võtmetehnoloogiad

• Olemasoleva ja vajaliku digitaseme määramine ja 
interpretatsioon



TOOTMISE DIGITALISEERIMINE

• Tootmise 
digitaliseerimine seisneb 
erinevate 
infotehnoloogiliste 
süsteemide ja 
lahenduste kasutamises  
väärtusahela erinevate 
protsesside tõhusamaks 
muutmise eesmärgil



TULEMUSLIKKUSE TAGAMINE TOOTMISES

TOOTMINE

Turundus Arendus Sisseost Müük

Mõju 
määrang

... ...

CPS

WMS

LIMS

CRM

PLM /ERP
MOMS

CAD/CAM

MES

CMMS

C



DIGITAALTOOTMISE VÕTMETEHNOLOOGIAD

Võrgulahendused Tehnoloogilised lahendused Kasutajasüsteemid

Internet

Kohtvõrgud

Asjade Internet (IoT)

Seadmetevaheline 

kommunikatsioon (M2M)

Asjade ühildatavus (Plug 

&Produce)

Wi-Fi

Web 2.0

Blootooth, NFC

AML, XML

Pilvelahendused

HDMI

.....

Kihtlisandus-tehnoloogiad (ALT)

3-D printimine, lasersintering

Küber-füüsikalised

süsteemid (CFS)

Robootika ja intelligentsed 

töökohad

Sensorid ja hajusjuhtimise 

süsteemid

Ennetav hooldus

0-defektidega tootmine (ZDM)

Logistika 4.0

Targad materjalid ja tooted

E-õpe

Andmeanalüütika

ERP/PLM/MES

CAD/CAM/CAQ

MOMS/LIMS/CMMS

SOA, SaaS

Simulatsioon

Modelleerimine

AI lahendused 

(ekspertsüsteemid)

Koostöörobotid

“Peidetud” süsteemid



ETTEVÕTTE DIGITALISEERIMISE TASEME 
MÄÄRAMISE TULEMUS



ETTEVÕTTE PROTSESSIDE ANALÜÜS JA 
OPTIMEERIMINE - MUDEL JA TEOSTUS



© IMECC



6. ARENDUSVALDKONDADE 
SPETSIFITSEERIMINE

• Üldpõhimõtted

• Põhjus-tagajärg seosed

• Teekaarti olemus ja etapid



DIGIANALÜÜSIST TEOSTUSENI

ANALÜÜS

Tehniline

ülesanne

Teostus

Eesmärgid

Ulatus

Teadmised

Kestvus

Ressursid

Struktuur

Alternatiivsed

variandid

Hinnangud
Otsused

Valitud valdkond

Etapid - ajakava

Oodatavad

tulemused

Hinnangud



PÕHJUS – TAGAJÄRG SEOSED

• Põhjus-tagajärg seosed on tehnilise ülesande koostamise 
aluseks.

• Olles määratlenud vajaliku digitaliseerimise (paindlikkuse, 
automatiseerimise) taseme, välja selgitanud olulisemad 
tegevused, mis vajaksid arendamist, tuleb konkretiseerida 
lähteülesannet

• Siit jõuame tehnilise ülesande koostamise algetappi



TOOTLIKKUSE PARENDAMINE

OEE TÖÖKOHT
TOOTMIS-

PROTSESS

CAD/CAM/CAQ

LIMS

MOMS

CMMS

CPS

CAD/CAM

PLM

MES

ERP



MADAL ÜLDINE SEADMETE EFEKTIIVSUS

➢ Tootmisprotsessi teostuse vead

➢ Operatsioonitehnoloogia vead

➢ Valed seadmed

➢ Halb seadmete asendiplaan

➢ Halb tootmise planeerimine

➢ Valed tooted

➢ Halb toodete mix

➢ Probleemne kvaliteedikontroll

CAD/CAM

ERP

PLM

CAPP

MOMS

CAQ

IOT/M2M

WMS

LIMS



PROTSESSI MONITOORING JA ANALÜÜS

Mõõdetav väärtus

TSM/TTH

TS/TSM

TM/TSM

TTR/TTH

TX/TSM

TX/TTE



TEHNILISE ÜLESANDE KOOSTAMISE ETAPP

1

• Protsessi monitooring ja optimeerimine

• Tegevuskava koostamine

2

• Probleemvaldkonna defineerimine

• Lahenduse pakkumine

3

• Tehnilise ülesande koostamine

• Tasuvusaja arvutus /Riskide kaardistamine



7. ARENDUSNÄITED - LAHENDUSE 
PAKKUMINE

• Seadistusaegade vähendamine

• Tootmise planeerimine

• Tootmissisene logistika



ARENDUSNÄIDE 1

• SEADISTUSAEGADE VÄHENDAMINE



SMED – ÜMBERSEADISTUS MINUTIGA

• Ümberseadistus (changeover) on protsess, mille tulemusena
tootmisliin või seade häälestatakse ümber ühe toote (toodete
perekonna) valmistamisest uuele tootele või toodete
perekonnale.

• Ümberhäälestus (set-up) on üks osa ümberseadistusest, kus
toimub tööpingi töö ettevalmistamine vastava tehnilise
ülesande täitmiseks (toote valmistamiseks)
(http://www.changeover.com).

http://www.changeover.com/


ALTERNATIIVSED TOOTMISPROTSESSID 

Paindlikkuse tase

Tootlikkus:

Läbilaske aeg

A

B



SMED STRATEEGIA

• Erista väised (väljapool tööpingi tööala) ja sisemised 
(tööpingi tööala sees) ümberhäälestustoimingud.

• Veendu, et kõik välised ümberhäälestustoimingud on 
teostatud ajal, kui tööpink veel töötab. 

• Püüa võimalikult palju sisemisi 
ümberhäälestamistoiminguid teisaldada välisteks.

• Täiusta pidevalt ümberhäälestusprotsesi.



SMED FUNKTSIONAALSUSE ÜHENDAMINE 
SEADMETE TEHNOLOOGILISTE VÕIMALUSTEGA

Väliste tegevuste 

osatähtsus



ÜMBERHÄÄLESTUSPROTSESS
• Korrektselt teostada vajalik „paberitöö”. Kohusetundlikult 

järgmise tööülesande jaoks  valmistada ette kõik vajalikud 
rakised, tööriistad, abiinstrumendid, kinnitusabinõud jms, ajal kui 
toimub veel eelmise operatsiooni sooritamine.

• Hoiusta kogu riistvara korrektselt, selleks otstarbeks ettenähtud 
kohtadel, vältida kõikvõimalikke ajakadusi otsimisele.

• Hoia sagedamini kasutatavad tööriistad lähemal ja paremini 
kättesaadavatel kohtadel.

• Tööta välja võimalikult detailselt ümberhäälestustegevuste jada 
ja nende olemus. Kõik töötajad peavad korrektselt jälgima ja 
teostama vajalikud tegevused kindlakssmääratud järjekorras.

• Hoia pidevalt korras töökoht ja selle lähim ümbrus. Iga töötaja 
kohus on oma lähiümbruse koristamine ja selle korras hoidmine.



SMED-I INTEGRATSIOON – ETTEVÕTTE NÄIDE

• Varasemalt juurutatud meetodid:

❖ 5S - töökeskkonna korrashoiu süsteem

❖ Poka-Yoke – vigade vältimine

❖ OEE – seadmete üldine efektiivsus

❖ KPI – tulemuslikkuse võtmenäitajad

❖ Ishikawa ja 5 miksi – juurpõhjuse analüüs

• Paralleelselt SMED-iga rakendatavad meetodid:

❖ SOP – standardsed töövõtete kirjeldused

❖ VSM – Toote väärtusvoo kaardistamine

❖ Rakktootmine 

5S

KPI

VSM



SMED PROTSESSI TEOSTUS
Tegevusetapid Etapi olemus

Etapp 1

SMED projekti kick-off

Tootmisjaoskonnas toimuvate tegevuste analüüs, mis 

on seotud  ümberseadistustega

Selgitada välja põhjused

Etapp 2

Erista sisemised ja välised 

ümberhäälestamisega seotud 

tegevused

Võta kasutusele kontroll-lehed

Mõõda ümberhäälestuste ajad mõlemas grupis

Koosta organisatsiooniliste tegevuste nimekiri

Jaota tööülesanded

Etapp 3

Püüdke võimalikult palju sisemisi 

toiminguid asendada välistega

Kaaluda automatiseerimise võimalusi

Kaaluda lisaseadmete kasutamise otstarbekust

Püüdke tõsta paindlikkust

Etapp 4

Täiusta ümberhäälestusprotsessi 

pidevalt

Tehnoloogilise seadme asendamine (uuendamine)

Tasuvamad tellimused

Parem toodete mix



SMED`I ETAPPIDE TULEMUSED



KOKKUVÕTE

• Väärtuspõhine tootmine
• ambitsioonikus

• Arenduste tasakaalustatus
• Uuendusteks valmisolek



DIGI TEEKAARTI KONTSEPTUAALNE ESITLUS

6k 12k 18k 24k 30k 36k

CRM

ERP

PLM

CAD/CAM

CAQ

CPS

MES

CMMS

WMS

LIMS



TEEL TÄIUSLIKKUSENI

ESMANE DIGIAUDIT

IMECC tarkvara, 
üle Interneti

300 – 500 EUR´i

Ettevõtte kulu

Digitoetus

EAS 5000  - 10000

Lahenduse 
spetsifitseerimine

Taru linn 5000

Teostuse 
abistamine

Digilahendus

EAS kuni 200.000

Reaalne töötav 
lahendus koos 
mõjuulatuse 
äratoomisega



Arenduste vajaduspõhisus 

toimivus

tootlikkus

kompe-

tentsus

tulemus-

likkus

arendus

Digita-
liseeri-
mine

uued 

ärimudelid

automati-

seerimine

Efektiivsus, mõjusus 
(Effectiveness)

Tõhusus  
(Efficiency)

Paindlikkus 

(Flexibility)

Tulemuslikkus  
(Performance

)

© IMECC



TÄNUD

• Küsimused, diskussioonid

• Jüri Riives

• Jyri.riives@gmail.com

• Jyri.riives@imecc.com

mailto:Jyri.riives@gmail.com
mailto:Jyri.riives@imecc.com

